
DOCUMENT RESUME

ED 396 530 FL 023 873

TITLE Temps d'Educacio. Revista de la Divisio de Ciencies
de l'Educacio (Educational Times. Journal of the
Education Sciences Department. Volumes 1 & 2).

INSTITUTION Barcelona Univ., Spain. Dept. of Education
Sciences.

PUB DATE 89

NOTE 3,736p.

PUB TYPE Collected Works Serials (022)

LANGUAGE Catalan
JOURNAL CIT Temps d'Educacio; v1-2 nI-12 1989-1994

EDRS PRICE MF35/PC150 Plus Postage.
DESCRIPTORS Adolescent Literature; Aesthetic Values; Childrens

Literature; *Computer Assisted Instruction;
*Educational Change; Educational Economics;
Elementary Secondary Education; Ethics; Foreign
Countries; French; Higher Education; *Integrated
Services; Moral Values; *Physical Education; Public
Education; Religion; School Business Relationship;
*Second Language Learning; Sex Bias; Spanish; Teacher
Education; Uncommonly Taught Languages

IDENTIFIERS Bernstein (Basil); Catalan; Freire (Paulo); Spain

ABSTRACT
Each of the 12 issues of this Catalan-language

journal offers book reviews and articles on general issues in
education. Some issues contain a Spanish-language translation of the
Catalan articles; issues 3 and later contain only Spanish-, English-

and French-language abstracts of included articles with keyword
references. Number 1 (1st. semester 1989) examines the work of Paulo
Freire and the educational reform project. Number 2 (2nd. semester
1989) addresses the work of Basil Bernstein and educational values in
a democratic society. Number 3 (1st. semester 1990) highlights

instruction and the learning of foreign languages and public
universities and administrations. Number 4 (2nd. semester 1990)
discusses physical education and the permanent establishment of
teacher training programs in Spain. Number 5 (1st. semester 1991)

contains articles dealing with the university and commerce/business
and articles on Spain's role in the educational environment in the
new European community. Number 6 (2nd. semester 1991) addresses
school integration and sexism in education. Number 7 (1st semester
1992) examines educational influence on interpersonal relationships
and the relationship of education and peace. Number 8 (2nd. semester

1992) investigates university-level pedagogy and education for
prevention of accidents in schools. Number 9 (1st. semester 1993) is

dedicated to information technology related to education, such as the
use of computers in the classroom. Number 10 (2nd. semester 1993)

highlights issues of didactics in plastic arts or aesthetics in
education and the implementation and background of a new teacher
training curriculum at the University of Barcelona. Number 11 (1st.

semester 1994) addresses the professional development of teachers and
the economics involved in education. Number 12 (2nd. semester 1994)

examines juvenile and adolescent literature and ethics and religion
in the schools. (Contains references.) (NAV)



to.

Cr

1:1=

e
ea

ANL

U S DEPARTMENT OF EDUCATIONoffice et Educational laesaaice ano linorovameni
cfE UCATIONAL RESOURCES INFORMATION

CENTER (ERIC)
Tres document nas beer, reproduced as
received trom the person or orgawation
originating it

0 Minor changes have been made to
improve reproauction quality

Points ot view or opinions stated in thisdocument do not necessarily represent
official OERI position or policy

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATERIAL

HAS BEEN GRANTED BY

Cso"

CA

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

BEST COPY AVAILABLE

2



Conseil ed:torial

f,es--le^t Jcsep M
e,--es

'IP

M duel Martinez .tLeda de a r acu,6at do
FranCesc .imDern( rectdr de t Esc.ca

de'EOrmacio del Profesporat d f Gt31 igrasi Vla (0,
'ec!orwle I Institut de DenC)es de ducaclo) Jesus
Ci3ranto (ViCe-preSident de ia L s o de Clencies de
FL!jz.a.cici. Jcan Perera (Secretai de ia 0,iiso de

,enc.,es del Educac-!o) Priar Heras ILits do Teoria
H,storia de I Educacib). M Ande,s Mar,n (Dot de Mein-
-les d tnvestqac,o DAdnostrc en tqucacic0. Nuna

inp! de alacl,ca I 0,ar':):au.E scolar).
'--ancesc Ca.eroi D1 Ce :;,:ta,,t. CaC30 E ypreSsio
Musical I Corporal). C,Liereld I .1-)r,t do D,clacT,ca

Cienc,es Exaer,merta, ,:e a Matemat.cai.
eda Iflc' de tJlat -i le I r..,ess.o V

pt Ca ' le 4): , e... M (7.3

DirectOr

.ConscHI de Hedaccio

a

%,, ^Ps de C sPed

Coordinació 4,ecmca
a

Coireccio 1_extos
I".3,

E dita

s de C
to !Lirck4..:na

,

+end, Ce

ubscripcions

temps d I ducacio .

BEST COPY AVAILABLE

P I'





Divisi6 de Cidncies de l'Educaci6

Universitet de Barcelona

Disseny coberta: Ferran Cartes

Dip6sit Legal: 8-10554-89

I mprimelx: Herme-Graf S.A.

Tiratge: 1000 exemplars



iNDEX

Presentació, 5
Objectius i contingut de "Temps d'Educació", 7

Monografia: PAULO FREIRE 9

Presentació, 11
Ramon Flecha

La relació teoria-practica en la pedagogia de Paulo Freire, 15
Jaume Trilla

Freire i l'educació d'adults a Catalunya, 33
Jaume Botey i Affons Formariz

De l'apostolat educatiu. El context cultural de l'obra de Paulo
Freire, 61
Claudio Lozano

La Influbncia de Paulo Freire en l'educació d'adults als pa
sos de parla anglesa, 77
Peter Jarvis

La practica educativa, 91
Paulo Freire

Discurs pronunciat a l'acte d'investidura corn a Doctor Ho-
noris Causa per la Universitat de Barcelona, 101
Paulo Freire

Conversant amb Paulo Freire, 105
Ramon Flecha

Bibliografia, 111

Tribuna: EL PROJECTE PER A LA REFORMA DE
L'ENSENYAMENT, 117

El projecte de reforma del sistema educatiu. Algunes refle-
xlonsi propostes, 119
Miguel iVartinez

La qualitat de l'educació en el Projecte per a la Reforma de
l'Ensenyament, 131
Sebastian Rodriguez



Consideraclons sobre el curriculum en el Projecte de Refor-
ma de l'Ensenyament, 141
Vicen9 Benedito

Reforma educative i formació del professorat, 153
Francesc Imbernón

Reflexions i recerques, 161

El futur de l'educació (Reflexions d'un polonbs), 163
Bogdan Suchodolski

Literatura tradicional, escola i territori, 169
Gabriel Janer

CREI-Sants: Un model multiintervinent i contextual per a Ia
formació de Mestres d'EducaciO Especial, 183
Feliciano A. Castillo

Situacions vttals i components motivacionals de la personali-
tat de base en la preadolescéncia, 197
Dello del Rincon

Recensions i notes bibliogrifiques, 221

Versid castellana de la Monografia, 239

Presentación (p. 241), La relación teoria-práctica en la peda-
gogia de Paulo Freire (p. 243), Presencia de Freire en el na-
cimiento y evolución de las escuelas de aduttos en Catalutia
(p. 255), Del apostolado educativo. El contexto cultural de la
obra de Paulo Freire (p. 272), La influencia de Paulo Freire
en la educación de Adultos en los paises de habla inglesa
(p. 284), La práctica educative (p. 292), Discurso de investi-
dura (p. 300), Dialo ando con Paulo Freire (p. 302), Ubros
de Paulo Freire (p. ).



Presentació

La idea de crear una nova revista sobre temes educatius va sorgir en
el seu moment corn a fruit natural d'una Idea anterior, plasmada per prime-
ra vegada en el nostre pais a la Universitat de Barcelona: ajuntar en una
sola instancia acadernica tots els Organs universitaris dedicats a la docen-
cia i a la recerca en els diversos camps educatius. Era lOgic que si
s'unificaven esforgos fos perque fructifiquessin en una millor tasca de ca-
rActer academic i investigador i que aquests esforgos tinguessin el natural
ressO dins la nostra societat.

Aixi, doncs, Temps d'Educaci4 en primer Hoc, surt amb vocació de
servei al pais 1 a la comunitat cuttural de la qual som membres i a la qual
ens devem, amb !interim primordial de ser-ne un instrument d'anilisi 1 de
critica.

En segon lloc, la idea primordial que ens inspira no és attra que la de
contribuir amb esperit abed i actitud de diAleg a la divulgació i discussi6
cientifica clels temes relacionats amb el nostre Ambit, des d'una perspecti-
va de caricter universal I en consonincia amb els corrents capdavanters
de la recerca i l'acció educatives.

Amb aquest desig i aquesta esperanca iniciem, doncs, aquesta
nova singladura. Que la sort 1 el bon fer ens acompanyin.

Josep M. Rotger i Cerdi
President de la Divisi6 de Ciéncies de l'Educació

de la Universitat de Barcelona
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Objectius i contingut de "Temps d'Educacis5"

Temps d'Educació is una revista semestral de la DMsió de Ciincies
de l'Educació de la Universitet de Barcelona. L'estructura actual d'aquesta
Universitet ha facilitat, per mitja de la Divisió, la coordinació administrative,
acadimica I cientifica de les institucions que tenen per objecte la capaci-
tack) professional de wastres i educadors i la recerca en Ciincies de
l'Educació (Facultat de Pedagogia, Escola de Formaciô de Professorat
d'EGB i Institut de Clincies de rEducació). En aquest marc, Temps
d'Educacló pretin ser un organ de la Divisió per tal de: 1. acollir i difondre
part de la seva producció cientlfica; 2. facilitar i estimuiar la comunicació, la
interdisciplinarietat i la discussió cientifica entre les diferentes Imnies de
treball I irees discipliniries de les Clincies de l'Educació; 3. projectar la
Divisió a la comunitat cientifica de la Pedagogia I als ambits institucionals i
d'intervenclO del sistema educatiu.

No obstant aquests objectius relacionats directament amb la Divisió
de Ciincies de l'Educació, Temps d'Educaciá no neix amb la voluntat
d'esdevenir, ni pel que fa a autors ni a destinataris, una publicació tancada
a aquesta instancia acadimica de la Universitet de Barcelona. La preten-
sio is la d'ésser un Organ cientific obert a la comunitat dels qui conreen a
Catalunya, des de la recerca, el pensament o la practice, les Ciincies de
l'Educaci&

L'abast tematic de la revista, en consonancia amb l'ambit disciplinari
de la DivisiO, 6s el de la Pedagogia o les Ciincies de l'Educació global-
ment considerades. Per tent, la revista acollita de forma proporcionada,
no necessariament en cada nürnero, perO si en el seu conjunt, els dife-
rents continguts, arees cientifiques I linies de recerca de les rnenciona-
des disciplines. Corn a publicació universitaria vetilara especialment pel
rigor cientific I el nivell inteliectual del contingut. Temps d'Educarki no
seri una revista ni de divulged& ni d'actualitat, ni eminentment practice,
en el sentlt restrIngit d'aquesta paraula. I no pas perqui calgui desvalorar
aquest tipus de pubficacions, l'existincia de les quals, per altra banda, és
molt necessiria en el camp pedagOgic, sinó perqui, precisament, aquest
terreny divulgatiu i prictic sembla mis ben cobert, almenys en l'ambit ca-
tali, qua no el dentific I teOric.

El contingut de cada tit:mato de Temps d'Educackis'estructurara. en
quatre seccions. En primer Iloc, una Monografia sobre algun autor o tema
especific de Ciincies de l'EducaciO, coordinada per un professor o equip
de professors que tindran cura d'estructurar-la, cercar articles adients per
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traduir, sol.licttar coliaboracions, etc. En segon Hoc, hi hauri la secció de

Reflexions i recerques que acolliri articles de contingut heterogeni que

dificilment foren integrables a les successives secclons monogrifiques.

En tercer Hoc, la Tribune, que tindrà per objecte promoure i participar en el

debat de temitiques educatives Importants que gaudeixin d'una certa ac-

tualitat compatible amb el caire semestral de la revtsta. Finalment, la revista

comptari tamb6 amb una Secció bibliografica que inclouri reconsions I

comentaris en profunditat d'obres importants aparegudes recentment i

ressenyes succintes d'altres novetats.
La Direcció I el Conseil de Redacció de Temps d'Educacióvolen fer

avinent que, malgrat el contingut cientific que es pretén donar a la revista,

en Pedagogia es certament diffcil no sabem si 6s desitjable- obviar els

components o orientacions de calre valoratiu I, en general, IdeolOgic. Es

per aix6 que conv6 fer alguna remarca sobre aquesta qi.lestiO. El caricter

instltucional d'aquesta publicació creiem que obliga, si no a la neutralitat,

SI al pluralisme; pluralisme qua s'haurà de manifestar segons les orienta-

dons &verses que convisquin a la Div Isle). Aix6 no obstant, entenem que

la revista ha d'optar decididament per una linia pedagOgica renovadora I

critica, la qual cosa, per attra banda, no es contradictria amb la voluntat ri-

gorosa I cientifica que ha de tenir. Igualment, la redacció no sempre ha de

compartir les interpretaclons i les orientacions del contingut dels treballs

que s'hi publiquin. Es vetilarà perqu6 tinguin prou qualitat intel.lectual,

pett s'evitari Interferir en les interpretacions o valoraclons qua cada autor

introduelxi en els seus treballs. Aquest primer ntimero vol ser ja un exem-

ple d'aquesta intenció d'obertura I pluralisme.

El Director i el Conseil de Redacciô

1 0
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Monografia: PAULO FREIRE
CoordMador Ramon Flecha



Presentació
Ramon Flecha*

No em sembla que s'hagi de justificar el fet de destinar la monografia
d'aquest primer nOmero a la figura i l'obra de Paulo Freire. La inusual re-
percussió a tots els ambits que ha tingut la seva estada recent a Catalun-
ya, on ha rebut el nomenament de Doctor Honoris Causa per la Universi-
tat de Barcelona, ha posat en relleu novament la importancla i la
singularitat d'aquest gran educador. Per una banda, no sembla aventurat
de considerar-lo corn el més destacat pedagog encara viu; en certa mane-
ra ve a esser el que tanca tota una sane "pretecnolOgica" de grans pensa-
dors sobre el fet educatiu. Per altra banda, la celebritat de Freire ha supe-
rat amb escreix la frontera del mite.

Les persones i els organismes de la Divisió de Ciancies de l'Educaci6
han portat a terme una tasca eficag i il.lusionada, a fi de convertir aquest
homenatge en un enriquiment de la Universitat i de la seva societat. La
Facultat de Pedagogia i l'E.U. de Formació del Professorat, no només
han aprovat la proposta coordlnadament I uninimement, sin6 que hi han
posat també tots els recursos I tot l'entuslasme durant el procés. L'ICE ha
organitzat un seminari d'aprofundiment de la seva obra. Els professors, el
PAS I els estudiants han participat molt intensament en totes les activi-
tats. A més, hi ha hagut una collaboració estreta I astable dins la campan-
ya popular "Freire a Catalunya" amb els moviments socioeducatius que
apliquen aqui la soya metodologia.

Ara, amb aquests treballs, volem contribuir a l'aveng de la investigació
en aquesta concepció tebrico-practica de l'educació tan original i creativa.
Hem evitat de reiterar els temes que ja es poden trobar a la literatura exis-
tent, que es prou extensa. Queda fora d'aquest criteri la breu relació bibli-
grafica, que s'ha afegit per a qui encara no s'hagi introduit directament en
la seva obra.

La conferancia & Freire, "La prictica educativa", és inedita. La va pro-
nunciar enmig del caliu d'un public molt nombrOs (participants i educadors
dais centres d'adutts, Juntament amb professors I estudlants universitaris)
quo Ii va dedicar dotze aplaudiments -el darrer, d'un minut i disset se-
gons. De l'exposició, n'apreciem una maduraci6 i adaptació als nous
temps d'alguns elements de la seva teoria: cal destacar-ne la sistematiza-
cio dels components de la practica educativa I les referancles a la seva
metodologia de pensament. Al col.loquI, en el dialeg directe amb els
seus educands (per descomptat!), les respostes qua dema inclouen les
urgencies que Jarvis trobava a faltar en els seus darrers escrits.

"Ramon Flecha i Garcia, Professor de Sociologia i Director del Postgrau
d'Educació d'Adults de la Universitat de Barcelona. Ultima publicació: Dos siglos
de educacidn de adultos (1988). Ultima investigaciO: "Mapa de l'educació
d'adults de la provincia de Barcelona". (1988-87)
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També és inted0. l'ent.-evista. En algun moment entra en tomes que
mai ho havia trac at palicument (l'alegria i la responsabilitat que sent en-
front de la mitificació que se n'ha fet). Hi ha attres respostes en què preci-
se elements sobre alguna qUestió (rinteress per Vygotsky, la relació entre
Mica i estètica) que ja havia esmentat anteriorment. Tambe hi trobem defi-
nicions molt clares sobre aspectes (la formació universitiriadels educa-
dors d'adults, la universalitat de la seva refiexió pedagôgica) en els quals
aquf ha estat molt mal interpretat. Potser és que encara es considera
pobra rargumentacias de la seva actitud enfront de les teories de la repro-
ducció i (a pedagogia no directive. A l'entrevista no hi fatten les referim-
cies al seu compromis amb la realitat (Nicaragua, Iluita per rescola pLiblica),

a altres pedagogies alliberadores (rEscola Moderna) i al moment actual
(les reformes educatives).

En el discurs de Paulo, hi descobrim una qualitat humana que no ha
quedat desdibuixada amb el merescut reconeixement social de la seva
creació pedagbgica. Els diversos estaments de la Universitet de Barcelo-
na hem considerat la investidura corn un exemple d'allb que hauria de ser
sempre un acte academic d'aquest iipus. Els diversos sectors de la vide
cultural, que érem més del que permet la capacitat del Paranimf, varem as-
sistir a una representació excei.lent de l'obra de Freire i a una comunica-

emocionant amb la personalitat que l'havia feta possible.
El discurs de presentació de Jaume Trilla fa una rigorosa Interpretació

de raportació pedagôgica de Freire, a partir del nexe dialectic entre la teo-
ria i la prActica. Tot i que ja s'ha escrit molt sobre la seva obra, aquest tre-
ball s'hi encara amb una visiô nova i creative. Durant la seva anAlisi, es van
descobrint els elements que representen una contribució ben important
a una de les qUestions essencials de les ciéncies de reduced& la recerca
de la conjunció ajustada entre explicació i intervenci& Aquest problema
adquireix al nostre pais una.actualitzada rellevincia, .n un moment en
qui) la pedagogia universitiria es vol ocupar de les necessitats
d'educacid no formal que genera revolució de la societat. L'obra de Freire
encara no s'ha explotat en aquesta oriented& I el discurs de Trilla ens
proporciona un model de la metodologia amb qui) se n'ha de fer la pros-
peed&

L'actitud de la Universitet de Barcelona d'obrir-se a la situació cultural
de la societat que la manté feia necessiria relaboració del primer balanç
detallat de la rPpercussió de l'obra de Freire a Catalunya. Jaume Botey i
Alfons Forreariz engloben, de la mateixa manera que Paulo, la vinculació
amb raplicació prActica i la teoritzacki d'aquest corrent educatiu. L'analisi
que fan parteix del compendi exhaustiu de les primeres experibncies per
anar cap a la globalització de les caracteristiques principals I els problemes
que té actualment la prou Amplia I consolidada educació d'adults. A
l'article hi trobem una gran profusió d'elements I reflexions sobre una
qiiestió crucial, que encara està per investigar: Zquè és el que passe
quan un moviment freirià d'educació d'adults es planteja d'entrar dins el
marc escolar, per ultrapassar-lo i intentar de transformar-lo? El model que
s'ha desplegat a Catalunya constitueix el camp ideal per a la realització
d'aquest estudi.

Entre els que sempre hem viscut I Ilegit la seva obra des d'aquesta
banda de l'Atlintic (i no ho dic tan sols en el sentit geografic), es tendeix a
considerar-la un products d-un dels movimente Ilatinoamericans de la
dèceda dels seixanta. L'aportació personal de Claudio Lozano va fins a

12 13



les arrels més profundes en l'estudi de la histhria i la situaci6 s6clo-cultural
que va fer possible la gestació, consagraci6 i difusi6 d'aquest mite. Es es-
pecialment suggerent I Otil la relació de la metodologia freiriana amb un
Brasil en el qual 'a irrupció d'un desenvolupament massa desequilibrat fa
que les masses que ha marginat es vegin obligades a reinventar maneres
de sobreviure, introduint formes cutturals alternatives a l'incepa9 coneixe-
ment academic. N'hi ha que ara presenten experiencies brasileres
d'autoocupació corn a nous models que han de seguir els que han estat
marginats per l'actual revolució tecnol6gica. Els moviments freirians del
nostre pais incideixen cada cop mes e l'alternativa cultural-politica. i.,La
linia d'anilisi d'aquest article proporciona un germen d'explicació
d'aquests nous fen6mens?

S'interessen per Freire, els pesos anglosaxons? Peter Jarvis, un dels
principals intel.lectuals de l'educació d'adults a escala mundial, ens de-
mostra que el que hi ha és mott d'interes te6ric i molt poca aplicació practi-
ce de la seva imia pedag6gica. Enfront d'aquells que subsisteixen (enca-
re era!) en l'error de considerar l'educació d'aduits corn una tasca
compensathria prOpia del Tercer M6n, aquest article serveix d'exponent
del nivell d'elaboració a qui) s'ha arribat al Primer Mon i de la consciencia
de l'estat actual del coneixement sobre aquest tema. Quan comenta
l'extensa bibliografia que hi ha publicada en angles, va elaborant un estu-
di documentat I suggerent dels seus pressupOsits te6rics. Es destaca la
contribució de Freire a la reorientaci6 de l'educació d'adults, a un "revesti-
ment que ha cristal.litzat de manera s6lida en molts dels seus sectors,
per damunt dels conceptes que ell ha definit de manere'explicita. Es es-
pecialment interessant quan entra en l'analisi de les raons per les quals
uns pesos i estaments academics, que marginen altres pedagogs radi-
cals pretesament sospitosos, consideren excepcional un pedagog corn
Paulo Freire.

Naturalment, no podem dir que s'acabi aixi un terna que encara ha de
continuer durant molt de temps provocant rius de tinta. No era pas el que
preteniem. Només voliem arribar a aconseguir all6 tan dificil de crear i no
repetir, de dir coses noves, de con:Tibuir amb el nostre esfor9 a fer avan-
car un pas més la investigació en aquest tema tan important, en el qual,
per haver estat molt tractat, trobem una gran quantitat de llocs comuns, i
les aproximacions que s'hi fan sOn precipitades i reiteratives.
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La relació teoria-practica en la pedagogia de
Paulo Freire
Jaume Tril la *

Magnific i Excelientissim Senyor Rector,
Excelientissimes Autoritats,
Professors i Alumnes,
Senyores I Senyors.

Em costaria iniciar aquest discurs de presentació de Paulo Freire, a qui
la Universitat de Barcelona té avul el goig de retre homenatge investint-lo
Doctor Honoris Causa, sense fer priviament tres coses. En primer Hoc,
agrair molt sincerament l'encirrec que se m'ha fet de dirlgir-vos aquestes
paraules. En segon Hoc, referir-me a un dels significats d'aquest acte.
Paulo Fre Ire seri el primer Doctor Honoris Causa de la Universitat de Bar-
celona proposat per la recentrnent creada Facuttat de Pedagogia I per la
Divisió de Clincles de l'Educació amb el suport de l'Escola de Formació
del Professorat d'EGB i de l'ICE. Amb una unanimitat total, els centres
d'aquesta universitat que tenen corn a objecte especific la formacir;
d'educadors I la recerca pedagôglca han volgut honorar-se incorporant
la seva cornunttat qui és avui, probablement, el pedagog viu més univer-
salment conegut I reconegut.

I corn a tercera part d'aquest prolegomen, no vull deixar de confessar
una certa rnala consciincia amb relaciô als mots que seguiran. Paulo Frei-
re ha dtt sovint que cal enfrontar-se a una obra, a un terna, a la lectura d'un
text amb una actitud critica, de desafiament, problematitzadora. "Llegir
-diu Freire- és "reescriure i no memoritzar els continguts de la lectura". I
estudiar "no es un acte de consumir idees, sinds de crear-les I recrear-les",
un acte que exigeix que qui estudia assumeixi el paper de subjecte en
una "relació de dialeg amb l'autor del text" (IL, p. 52 I ss.) (1). No se si en
la lectura que he fet de l'obra Freire I en aquesta presontació he assumit
suficientment el repte de ser critic, d'intentar dialogar amb les seves Idees
mes que de deixar-me envair per elles. Es possible que en aquest discurs
es doni la paradoxa que, justament per voler expressar amb fidelitat al-
guns dels pensaments de Freire, traelxi una de les voluntats explicites
d'aquest pensament: que horn s'hi enfronti amb actitud critica i dial6gica.

Aix?) no obstant, possiblement si que hi ha notables dosis de subject-
vitat a I'hora de seleccionar els aspectes de l'aportació de Freire que aqui
es glossaran. A mes a més, he optat per Intentar exposar aquests aspectes

* Jaume Trilla i Bernet és professor del Dpt. de Teoria i Hist &la de l'Educació
de la Facultat de Pedagogia de la Universitet de Barcelona. Ha publicat, entre al-
tres obres, La educaciOn fuera de la escuela (1985), Ensayos sobre la escuela
(1985), Pedagogia de Pool (1985, 1987), La educacien informal (1986), Llibres es-
colars fantastics (1986).
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parcials per mitja d'una mena d'extensió metonimica que funcioni corn a
fil conductor. Aquest fll conductor sera el de la relació teoria-practica. Es a
dir, parteixo de la hipôtesi que gran part de l'aportació pedegógica de
Freire pot ser interpretada des d'un dels seus elements concrets: la re-
cerca d'un nexe dialectic entre l'acció i la reflexió, entre la teoria I la pact-
Ca.

Voldria justificar de dues maneres l'elecció d'aquesta mena de leitmo-
tiv.: l'una té a veure amb el context academic i institucional d'aquest acte;
rare amb la prôpia obra de Paulo Freire.

La relacIO teoria-prictica es un problema important segurament en
totes les disciplines que es conreen a la universitat, per6 en el cas de la
Pedagogia pren, sens dubte, una rellevancia parocular. A la Pedagogia,
corn a altres disciplines que hi son epistemológicament properes, se li
exigeix no solament donar compte amb rigor i sistema de la realitat de
l'objecte al qual es refereix (ieducació), sine) també cercar les formesmés
adequades d'intervenir-hi I reflexionar sobre el sentit d'aquesta interven-
ciO. A la Pedagogia (o a les CR:Irides de l'Educació) sels reconeix, doncs,
una dimensió que és descriptive i explicative (te6rica, en el sentit fort de la
paraula), per6 també una altra que és practice o tiacnica i que s'ha de legi-
timer, a més a més, en un marc exiol6gic. Aquestes dimensions, que clas-
sicament es reconeixen en la Pedagogia, no sempre, per6, les trobem re-
alment unides I sincrônicament imbricades. La freqUent dicotornia entre la
teoria i la practice, entre l'acció i la reflexió educatives, malauradament es
pot exemplificar amb l'escissió clue, a vegades, hi ha entre les que po-
driem anomenar pedagogia academica i pedagogia civit és a dir, entre la
pedagogia te6rica que es conrea a la universitat I la realitat de l'educació
de cada dia. I aquesta escissió encara es fa més palesa amb la freqUent
contradicciO entre els continguts pedag6gics amb qué te6ricament inten-
tern formar els educadors I la practice concreta d'aquesta formaciO; és a
dir, entre la pedadogia que es verbalitza i la pedagogia que es practice.
Per posar un.exemple més, que en aquest cas és doblement oporttl no
és gens estranya en el nostre context la flagrant contradicció d'introduir a
les nostres classes la pedagogia de Freire mitjancant uns matodes unila-
teralment transmissius, narratius, acritics, a base de comunicats i no de
comunicació, per fer servir termes sovint utilitzats per Freire. Amb con-
ceptes també tipicament freirians, sovint es verbalitza una pedagogia pro-
blematitzadora, conscientitzadora I alliberadora en un marc metodol6gic i
amb unes practiques fonamentalment "bancaries".

En el context universitari i pedagogic el problema de la relació teoria-
practice sembla, doncs, altament significatiu I rellevant. Perb aix6 és
només una part d'allO que pot justiflcar el fet de prendre aquest tema corn
a fil conductor. La relacIO teoria-practica és una preocupació que travessa
el pensament pedagOgic de Paulo Freire. I no solarnent la seva obra, sine)

que també la seva vide pot servIr d'exemple de corn l'acció I la reflexió
poden esdevenir inseparables. Freire ha teoritzat, per?) ternbei ha encar-
nat la relació teoria-practica. Ha aportat reflexions de teoria del coneixe-
ment referides a la Pedagogia, ha desenvolupat, de forma més o'menys
sistematica, una teoria de l'educació, ha creat un métode d'alfabetització
amb derivaclons importants a altres ambits educatius i sOcio-culturals I ha
posat en practice personalment aquest métode. I el que resulta més signi-
ficatiu amb relació al nostre tema és que ha assolit una molt considerable
coherancla entre totes aquestes vessants del seu pensament I de les
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seves accions educatives (2). La combinació d'una reflexió teOrica pro-
funda, amb una aportació metodolOgica excepcional, I una practice edu-
cative eficag I compromesa no as gaire freqUent ni en la histbria ni en el
panorama acb.ral de la Pedagogia.

Tot segat em referini, en primer lioc, a alguns moments de la biografia
de Fre Ire tot exemplificant el que acabo de dir. En segon Hoc, intentara
mostrar quo fins i tot el Ilenguatge, la forma de la seva producciô escrita,
en carte rnanera refiecteix aquella dialactica entre teoria I practice. Segui-
dement, entraré ja en alguns continguts del seu pensament i de les
seves propostes. I, per acabar, intentare resumir les que al meu parer scin
les repercussions més fonamentals del seu treball.

Freire: Lna vida d'acciô i reflexió.
A Recife, capital de l'estat brasiler de Pernambuco, naixia Paulo Freire

l'any 1921. La crisi econômica de 1929 ve obligar la seva familia a trasila-
der-se a Jaboatao on -diu el mateix Freire- semblava que seria menys diff-
cil sobrevitre, peró on també va experimenter el que és la fam i va corn-
prendre la 'am dels altres (MPF, pp. 19-20). Després de realitzar amb
certes Mullets els estudis secundaris, fa la ilicenciatura en Dret a la Uni-
versitet de Pernambuco i durant un temps imparteix classes de portu-
guits. Als 2 anys es casa. Elza, la seva muller, era mestra de professió I
va influir de manera determinant en l'opciO que féu Freire de deixar l'ofici
d'advocat per dedicar-se de pie a l'educacids. Des de 1946 fins a 1954
treballa, primer corn a Director i després corn a Superintendent, al Depar-
tament d'Educació I de Culture de Pernambuco. Al If inicia les experian-
cies educatives a partir de les quals s'anirà gestant el seu propi mittode
d'alfabetització d'adults. Mirtode que desenvolupa a partir de 1961 en el
Moviment de Culture Popular de Recife i mes tard corn a Director del Ser-
vel d'Extensló Cultural de la UnivcamItat d'aquella mateixa poblacló, en la
qual també ve exercir docancla en Hist Oda I Filosofia de L'EducaciO.

En un parigraf, Freire resumeix mott be el context I la Intenció del seu
metode: 'En plena 'culture del silenci', al Brasil, vaig comengar a elaborar,
corn a home que soc del Tercer Mon, no un matode mecanic per a
l'alfabetització d'adults, sine) una teoria educaclonal en9endrada en les
entranyes mateixes de la culture del sllenci. Necessariament, havia
d'asser una teorla que es pogués convertir, a la practice, no tant en la veu
d'aquella culture, sine. en un dels instruments d'expressió d'aquella veu
encara absent" (ACL, p. 13). En aquest paragraf de Freire hi ha una refe-
ramie al seu context d'origen, qua és també el context que ha escollit
corn a destinatari privilegiat del seu pensament i del seu treball: els homes
i els pobles del Tercer Min; els pobles I els homes que viuen immergits
en la que Freire descriu corn la 'culture del silencr. També en aquest pa-
ragraf hi ha anunclada una declaració d'intencions I un compromis:
col.laborar per oferir un instrument d'expressiO a aquella veu "encara ab-
sent'. Que l'home pugui 'dir la seva parauIa és un dels objectius dels
processos d'alfabetització i d'accló cultural que Froire ha anat pensant i
dissenyant des de les serves primeres experiencies. Finalment, en el pa-
*ref citat hl ha tambei expressada la dinamica entre la teoria i la practice
per la qual opta Freire: una teoria que es genera directament des de les
entranyes d'aquella culture del silencl i que retornari a aquesta realitat
amb la vocacier de contrIbuir a transformar-la.
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cli Els primers resuttats obtinguts per l'aplicació del métode de Freire
(300 adults alfabetitzats en un mes i mig) el popularltzaren de tal manera

t qua el Govern Federal decidi donar-hl suport par tal d'estendrel a tot el
terrItori brasller. Per a l'any 1964 estava prevista la constitució de 20.000

G Cercles de Culture, qua alfabetitzarien al voltant de dos milions
a d'anatfabets. Perb l'any 1964 fou l'any del cop d'estat que enderroci el

govern del president Goulart. La campanya d'atfabetitzacib fou estronca-
da I Paulo Frere empresonat. Sal consideri, corn ell matelx ha explicat,
un asubversiu intencionar I un lraidor de Crist I del poble brasiler (MPF,
p. 22). Tristament, la roma, brastlera, qua no podia accepter que un
educador qua explicltava la save professii6 de fe católica opt& de forma
tan decidida pals oprimits, va entendre perfectament, en canvi, que el
métode pedagógIc de Freire no era tan sols un aseptic instrument didic-
tic, sinc5 qua d alguna manera formava part d'un proces global de transfor-
mact6 social I politica.

Després de la preso i dels interrogatoris, Freire pot refugiar-se a
l'ambalxada de Bolivia, des d'on inicia un Ilarg exili. De 1964 a 1969 That la
residencia a Xile. Concretament a Santiago és on data, respectivament el
1965 I el 1969, les piglnes Introductöries de dues de les seves obres
mes importants: L 'educack3 corn a prictIca de la Illbertati Pedagogla de
l'oprimit La primera tel corn a referenda fonamental les experiencies realit-
zades al Brasil I la segona constituelx segurament el treball mos emblema-
tic I conegut de Freire. A Xile és professor de la Universitet de Santiago
a la vegada, assessora I col.labora en els programes estatals d'educacló
d'adults. El seu métode, no obstant les resistencies d'alguns sectors de
la democricia cristiana xilena que titllen Freire de radical I de comunista,
seri la base principal de les campanyes d'alfabetització que s'estenen
arreu del pais. Igualment, més endavant el seu influx es deixari sentir en
la reforma del sistema educatiu que es duu a terme durant el govern del
president Allende.

Pere) abans d'aixe), l'any 1969, Freire havia estat nomenat expert de la
UNESCO I aquell mateix any impartia classes durant deu mesos a la Uni-
versttat de Harvard. Fixa despres la residencia a Ginebra, on primer is no-
menet Consuttor I tot seguit Cap del Departament d'Educaciô del Consell
Mundial de les Esglisies. Durant aquests anys, amb l'equip de !Institut
d'Acció Cultural, va assessorar I participar molt directament en diversos
programes d'educació d'adutts duts a terme, sobretot, en pesos africans
(Angola, Guinea-Bissau, Cap Verd, Sao Tome e Principe). Aquests pro-
grames, desenvolupats en paisos que havien assolit recentment la lnde-
pendencia, Freire els entenia sempre corn a integrants de processos més
globals de reconstrucció nacional. En una altra de les saves obres més
irnportants, la que porta per titol Cartes a Guinea-Bissau, Freire ha explicat
impliament la seva participació en un d'aquells provames I ha palesat de
quina manera es pot fer operative una col.laboracio tebrica I tecnica que,
no obstant esser forinia, respecti escrupolosament I potenciI els dinamis-
mes authctons. Freire, amb la seva participació en programes educatius
de pesos amb una culture ben diferent de la soya, ha mostrat Lambe corn
la cooperació pot defugir, naturalment, la prepotencia del colonitzador,
peth també les actituds paternalistes I assistencialistes de qui es creu
possedor de pautes unlversalment aplicables. Corn es fa ben patent en
els textos on explica la seva collaboració amb els pesos africans esmen-
tats (3), Freire s'acosta a aquestes realltats I aquests pobles amb la ma-
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teixa actitud que sempre ha reclamat per a reducador l'actitud dialOgica
de qui sap que per poder ensenyar ha de comengar per reconisixer que
també pot aprendre d'aquells a qui ensenya. En resum, tambe aqui Frei-
re ha exemplificat corn una teoria de la intervenció social i educative es pot
construir mttjancant el dialog permanent amb la realitat i les prictiques que
son a rorigen I que seran les destinatiries d'aquestes intervencions.

A principis de ractual descada Paulo Freire ha pogut retornar al Brasil. A
Sao Paulo, on ha fixat la residéncia, ha continuat la tasca pedagOgica, que
s'ha rnantfestat en diverses publicacions (4) i en la docéncia universitiria.
Corresponent a aquest darrer periode cal fer esment també del premi
"Pau i educaciO" que la UNESCO li concedi l'any 1986.

Teoria i prictica en la forma del discurs de Paulo
Freire.

S'ha dit que la forma no solament ha de fer possible la funció, sine) que
també ha de denotar-la. Es aixi corn rescriptura de Freire no solarnent ex-
plica una teoria que es va construint dialticticament des de racció i per
racciO, sino que la prOpia escriptura, la forma del seu discurs, denota
aquesta manera de construir la teoria. El Ilenguatge, l'estil, restructure, la
configuració dels escrits de Freire, en certa forma, refiecteixen la voluntat
constant de no escindir acció I pensament. Un educador que ha fet del
Ilenguatge i de la paraula el centre de la seva reflexió pedagOgica no
podia deixar de ser conscient que la forma corn aquesta reflexió
s'expressa no és independent de la intenció i del contingut que es vol
expressar. (5)

Pierre Furter ha parlat del caricter tipicament oral i dialOgic d'alguns
escrits de Freire. I no és que els seus llibres tinguin la forma literiria del
diileg, pero si que el tenen corn a origen i corn a destinació. Corn a desti-
neck') perquis, segons la soya prapla voluntat, cal prendre els seus textos
corn un desafiament, corn un estsmul que provoqui el dialog arnb l'autor.
'Si per a molts lectors -diu Furter- trobar-se amb Freire es Ilegir-lo, la seva
lecture suposa abans que res parlar. No pas parlar de Freire, sine) parlar
arnb ell. (6)

I el diileg tambe és a l'origen de les obres de Freire. La seva escriptura
és un dialog entre la soya acció i la reflexió que fa sobre ella. Ell mateix ha
afirmat que els seus Ilibres, de fet, sOn informes: 'Fins avui, cap dels pocs
fibres que he escrit, sense excepció, no ha deixat de ser una mena
d'informe, no gens burocritic per cert, de les experitincies realitzades o
en procés de realització, en diferents moments de l'activitat politico-
pedagOgica a quer em vaig comprometre des del començament de la
meva joventur. Alxes escrivia Freire al !fibre titulat Cartes a Guinea Bissau.
Apunts d'una experiencia pedagOgica en procés (CGB, p. 236). En
aquest !fibre, que és un veritable work in progress, es mostra clarament
tot aixis qua diem sobre l'analogia entre forrna I contingut que es troba en
robra de Freire . No solament perqui, la corresponancia que inclou el !fi-
bre és una forma de dialog, situ:, perquir an ilegir-lo horn s'adona directa-
ment de la manera corn participa Frelre en relaboraciO I en la realització
d'un projecte i de corn, a la vegada, a partir d'alx6 elabora el pensament.

Peri% a mes a mes, els Ilibres de Frelre, que sOn corn acabem de dir un
dialog entre el pensament I ramie), son també un dlileg en el qual fa inter-
venir attres participants: els subjectes de la seva intervenció, els autors de
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les seves lectures, (7) les persones amb qui calabora. Freire continua-
ment integre al seu discurs la veu dels subjectes de la seva practice, la
veu dels oprirntts que s'atfabetitzen amb ell. No Os gens estrany trobar en
un Ilibre de Freire, al costat d'una nota que referenda una cited& per
exempla, de Hegel o de Jaspers, un text, una frase o una reflexió formu-
lada per un camperol que s'atfabetitzava en un Cercle de Culture. Peri) la
paraula de l'analfabet no la integra corn a illustració, exemple o anacdota,
sin6 realment corn una font miss del seu pensament I aim!' és aixi, perqua
l'educador Freire, que s'assumeix simultaniament corn a educand, apran
amb els qui ealfabetitzen, que son Umbel, aleshores, educands i educe-
dors a la vegada.

Uns attres interlocutors que apareixen a cada nou llibre de Freire son
els Ilibres anteriors (8). Freire, al Ilarg de la seva obra, ha anat continua-
ment reelaborant el seu pensament i ha tingut la modastia suficient per
autocriticar-se i per admetre critiques alienes. Aquesta obertura
intel.lectual, aquesta capacitat d'autocritica, la fa palesa quan diu que per
ell mai no hi ha assumptes conclosos. 'Es per aixO -ha dit Freire- que
penso i repenso el procés d'alfabetització sempre corn qui es troba en-
front d'una novetat, tot I que no sempre tingui novetats de qua parlar.
Peres en pensar i repensar l'alfabetització, penso i repenso la practice en
la qual estic ficar (IL, p. 125). Aquesta frase l'escrivia Freire l'any 1981,
és a dir, vint anys després d'haver creat un matode d'alfabetització reco-
negut corn l'aportació més consistent que mai s'hagi fet a l'educacIO
d'adults.

La relació tepria-prictica i alguns conceptes nu-
clears de Freire.

Tota la pedagogia de Freire, des dels conceptes més abstractes fins a
les propostes metodolOgiques més concretes, es fonamenta en una teo-
ria del coneixement que ell mateix, aqui I alla, ha anat fent explicita. Es
una teoria del coneixement dialactica, d'arrels clarament marxistes, amb la
qual pretén superar els dualismes que estableixen una dlcotomia Insalva-
ble entre subjecte I objecte, home i mOn, consciancia I realitat, teoria i
practice (9). El concepte marxista de praxi esdevé, en aquest marc, un
concepte fonamental per a Freire. Un concepte a partir del qual localitza
alló que es especificame, It hurna -la praxi és "la manera humana d'existir,
dlu Freire (EC, p. 10)- I que II serveix per significar la dialactica teoria-
practice: "Separada de la practice, la teoria és pur verbalisme inoperant;
desvinculada de la teoria, la practice és actMsrne cec. Es per aix6 mateix
que no hi ha praxi autantica fora de la unitat dialiactica acció-reflexió, prac-
tica-teoria" (IL, p. 30). I, en un altre Hoc, introdulnt els conceptes de con-
text teôric I context practic , que podri aplicar després a les situacions
educatives, Freire escrivia també: 'Cal que la praxi, a través de la qual la
consciancia es transforma, no sigui pura acció, sinó accIO i reflexió. D'aqui
la unitat entre practice i teoria, en la qual ambdues es van constituint fent-
se I refent-se on un movirnent permanent de la practice a la teorla
d'aquesta a una nova practice. La praxi teOrica no es altra cosa quo allô
que fern, des del context teOric, en prendre distincia respecte a la praxl
realitzada o que es realitza en el context concret. Es per aixt qua la praxi
teOrIca només és autantica en la mesura en qua no es trenqui el movl-
ment dialectic entre ella i la subsegUent praxi a ser realtIzada en el context
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concret. D'aquf qua ambdues formes de praxi siguin moments indlcoto-
mitzables d'un mateix procOs pel qual conelxem criticament" (IG, pp. 12-
13).

Pero per Freire aquesta teoria del coneixement no funciona tan sols
corn una fonamentació de l'acció educative; de fet, per ell l'educació im-
plica la posada en practice de tal teoria del coneixement, ja qua tote situa-
do educative l'enten corn una situaci6 gnoseolOgica. I aixO, si hom aspire
a la coherancia, tit importants repercussions. Ell mateix destaca tres
coses que es fan impossibles si easumeix aquella concepciO de la praxi:
-a) dicotomiter la practice de la teoria; b) dicotomitzar l'acte de conaixer el
coneixement avul existent de l'acte de crear el nou coneixement; c) dico-
tomitzar ensenyar d'aprendre, educar d'educar-se." (CGB, p. 121). El pri-
mer enunciat porter& Freire en algun moment a situar-se molt a prop de
les pedagogies socialistes classiques que reclamaven la uni6 entre
l'educació 1 l'actNitat directament productive (10). El segon enunciat rela-
clone Freire amb la millor tradici6 de l'actNisme pedagogic que tO per lema
que aprendre its descobrir, reinventar: "Nomes hi ha saber en la invenció,
en la reinvenc16, en la recerca inquieta, impacient, permanent que els
homes realltzen en el m6n, amb el m6n I amb els altres" (PO, p. 77). Del
tercer enunciat, que afirma la unitat ensenyar-aprendre, educar-educar-
se, ja n'hem dit quelcom i despr6s en direm encara alguna cosa m6s.

Seguidarnent introdulrem tres dais nuclis basics del corpus concep-
tual de report:kr-16 freiriana I intentarem mostrar que nomes son interpreta-
bles des de la dialactica teoria-prictica que travessa el seu treball. Es trac-
ta dels conceptes de conscientització, dialog i canvL No son els Onics
conceptes fonamentals, perO, etas qua l'obra de Freire Os corn una com-
plexa xarxa nomolOgica en la qual tots els conceptes estan interrelacio-
nets I s'expliquen entre si, els qua hem esmentat faran aparaixer inevita-
blement, ni que sigui de passada, aquells a qué aqui no dedicarem una
atenci6 especifica.

Conscientitzacit5.

"Conscientitzacie Os segurament el terme que mOs s'ha utilitzat per
caracteritzar la pedagogia de Paulo Freire. El nom del pedagog brasiler
s'associa automaticament al concepte de conscientitzaciO. I aixO Os aixi,
malgrat que all mateix ha escrit que la paternitat d'aquest terme no Os del
tot seva I que en uns primers moments qui mes va contribuir a la seva di-
vulgaci6 internacional no fou e1,1 sine) el bisbe Helder Camara (11).
TambO, en alguns articles posteriors a les seves primeres reflexions
sobre la conscientitzaciO, Freire ha sortit al pas de carts malentesos
d'algunes mistificacions que aquest concepts ha hagut de suportar, de la
mateixa manera que tambe ha exercit l'autocritica respecte a alguns ele-
ments dels seus primers textos (12) qua podien ser interpretats corn una
forma de subjectivisme o idealisms. (13)

Precisament, per comprendre de forma correcta el concepte de cons-
cientitzaciO cal referir-lo al que ja hem dit sobre corn Freire entOn la relaci6
entre la teoria I la practice. En primer lioc, cal distingir la conscientització de
la simple presa de consciancia. Aquesta Os pravia a la conscientitzacIO tal
corn I entOn Frelre, perO no s.hi identifica. "La conscientitzaci6 Os miss
que una simple prase de consciancia. En la mesura en qué implica supe-
rar consciancies', Os a dir, superar una consciéncia semi-
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Intransitive o una consclincia transitive Ingènue, Imp lica una inserci6 criti-
cs de la persona conscientitzada en una realitat desmitificada" (ACL, p.
89). En un primer apropament espontani vars el m6n, l'home encara no
percep la realitat objective com a quelcom criticament cognoscible. Tan
sots experiencia la seva realitat, &opera en ell una carte prase de cons-
clincia I adquireix tambi un grau de coneixement d'aquest m6n. No hi
ha encara, perO, -corn diu Freire- una actitud eplstemolOgIca,
d'Interrogac16, deliberadament curlosa. La conscientItzac16, qua si qua
requereix aquesta actltud cognoscItiva, ye a ser el desenvolupament cri-
tic de la simple presa de consclincia. 'Com més un horn es conscientitza,
mks desvetlla la realitat, mis penetra en ressincia fenomenica de
robjecte enfront del qual es troba per analitzar-lo. Es per eke) qua la cons-
clentitzaci6 no pot existir fora de la praxi, alx6 is, fora de racci6-reflex16,
corn a unitats permanentment dialectitzades que constitueixen la forma
de ser o de transformer el m6n que caracteritza els homes (PAL, p. 60).

Aixi, doncs, el concepte de conscienfització en Fre Ire implica més
coses que una simple presa de consciéncia de la prOpia realitat Es, en tot
cas, una prase de consclincla que vol ser objective, critica I compromesa.
Una presa de consciincia tal qua solament es pot adquIrir mitjan9ant la
praxi, I mai Onicament per una pura activItat intel.lectual deslligada de
racció concreta (EX, p. 89). Una presa de consciincia, en fi, qua implica
necessiriament el compromis del subjecte en el procis de transformaciO
de la seva realitat

Dia leg.

Dialog és un altre dels conceptes importants i centrals en l'obra de
Freire. Es una paraula qua hi apareix constantment dialog de rhome amb
el mOn, dialog de l'autor amb el lector I, sobretot, dialog entre educador i
educand per educar-se conjuntament, mediatitzats pel mon. (14)

La concepciO dale:vial de l'acte educatiu és un dels principals aspec-
tes que configuren rantitesi de la concepcIO banariade reduced& Con-
cepc16 qua Freire va descriure amb aquell arxl-citat decileg qua diu:
l'educador es sempre qui educa, reducand el qui is educat; I educador
és qui sap, els educands els qui no saben; l'educador és qui pensa, els
educends s6n els objectes pensats; l'educador és qui parte, els adu-
cands els qui escotten dOcilment, etc., etc. (PO, p. 78). Aquesta concep-
d6 banciria, que es materialttza en la forma encara d-.,,n1nant de la prictica
educative actual, esti viciada pel que Freire anomena la malattia de la mar-
raciO. L'educaciO Ilavors is nomis un acte unidireccional de dipositar, de
transmetre, de narrar; un acte en el qual no hi ha veritable cornunicació,
sin() que l'educador fa comunicats, fa dipOsits en l'educand d'un saber ja
esmorteit.

La concepció de reducaci6 defensada per Freire parteix, en canvi, del
fet que reducaciO és diileg, comunicacio entre subjectes coposcents
enfront d'un objecte cognoscible. I aixO, que vol dir entendre I educaci6
corn a situacI6 gnoseolOgica, ti dues implicacions importants. La primera,
corn diiem abans, és que cal superar la radical escissiO entre el paper del
qul educe I el paper del qul és educat: l'educador ja no is sols el qui
educe, sin6 aquell que, en tant que educa, 6s educat a tray& del dialog
amb l'educand, el qual, en ser educat, tamb6 educe" (PO, p. 90). La se-
gone ImplIcaci6 és que flavors entre educand i educador no solament as
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trafica el coneixement que ambdos ja posseTen sobre l'objecte, sin6 que
els interlocutors elaboren nou coneixement en la interacciô que
s'estableix entre ells I entre ells I la realitat

El nexe entre la praxl I aquesta concepció del dialog educatiu es pot
establIr de diverses maneres. Una d'elles és t partir del ric contingut que
Freire atrIbuelx a la paraula: "No hi ha paraula veritable -diu Freire- qua no
sigul una unid increbantable entre acció I refiexit5 I, per tant, que no sigui
praxr (PO, p. 103). La paraula escindida de l'acció es nom& verbalisms,
xerrameca, I separada de la reflexid impossibilita el ditkleg I genera
l'actIvisme cec, I ace's:5 par raccio. es la paraula authntica, la que es gene-
ra a trawls del dialeg I la qua genera dialog, la qua t6 corn a referencia la
realitat viscuda I sobre aquesta realitat, la paraula, en definitiva, qua
pot 'pronunclar el mon", corn a primer pas per transformar-lo. I amb Ethel ja
introduIm el tercer tema que haviem anunciat: el del canvi.

Canvi.

Un dels nombrosos Ilibres quo recullen treballs i articles dispersos de
Freire, el van titular Educacia I canvi . Aim) no obstant, el tema de la relació
entre l'educació I el procas de transformació social 6s present a gaireb6
tota l'obra de Freire. No podia ser d'aitra manera ja qua la seva pedagogia
6s, corn hem clit abans, una pedagogia politicament I socialment compro-
mesa. Corn tot seguit veurem, per Freire totes las pedagogies tenon un
abast social I politic, perô a diferhncia d'aitres quo inghnuament es prate-
nen neutrals o qua astutament volen ocultar o emmascarar Ilur depen-
dhncia I transcendioncia politiques, la de Freire declara de forma oberta el
seu compromis. Aixi, doncs, la reflexió pedagàgica de Freire no podia
obviar les relacions del sistema social I les estructures polftiques amb
l'educacie. De la rica I aprofundida reflexiô que fa Freire a l'entorn
d'aquest tema complex, aqui nom& en dire quatre paraules sobre tres
aspectes qua s'hi refereixen directament en primer Dor, sobre la q(lestiet
ja encetada de la neutralitat; en segon Hoc, sobre el problema del paper
de reducaci6 en el proces de canvi social; en tercer lioc, sobre la utopia
tal corn Praire l'entén.

Corn acabo de dir, per Freire no 6s pot negar el carieter politic de
l'educacie, aixf corn -afegeixo ara- tampoc no es pot deixar de reconhixer
el significat educatiu de tota prictica politica. Aix?), que fins aqui és sola-
ment la constatació d'un fat, exigeix la clarificació de les opcions reals quo
fan els agents: l'ant en al cas del procés educatiu corn en el de l'acte po-
litic, una de les qUestions fonamentals 6s la claredat amb relació a saber a
favor de qui 1 de qué, i per tant contra iul 1 contra quit, fern l'educació i a
favor de qui 1 de qua, i par tant contrc_. qui 1 contra clue, desenvolupem
l'actMtat politica. Corn mes assolim aquesta claredat a twits de la pact-
ca, més percebem la impossibilitat de separar el qua és inseparable:
l'educaci6 de la politica. Entenem aleshores amb facilitat qua no és possi-
ble nItan sols pensar l'educacie sense estar atent a la gilestió del poder

p. 110).
Reconhixer que l'educaciô t6 sempre un abast politic vol dir afirmar

qua reducacid no és mai neutral, que sempre és beiligerant. No hi ha
una prictica educativa pura, autegnoma, desIllgada realment d'opcions p0-
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litiques, socials, ideoftiques (15). Defensar una suposada neutralltat en
racció educativa o prove d'una percepc16 ingènua de la relació entre
educaci6 I politica, educació I societat, o és una trampa Ideol6gica. Corn
ha afirmat Freire, els qui afirmen la neutralitat s6n precisament aquells que
tenon por de perdre el dret d'utilitzar a favor seu la seva no-neutralitat
(EX, p. 89).

Perà Freire matisa encara una mica mils. Acceptar a no-neutralitat de
reducaci6 es reconeixer que no solament no és neutral reducaci6
ricament considerada, sin6 qua tampoc no son neutrals els métodes, les
tècniques I els instruments que &hi utilitzen. Es important fer aquesta
precis16 perqui), si be awl ja hi ha poca gent qua nega la cilmensIO politi-
ca del fet educatiu, si quo hi ha qui s'esforca a propugnar l'autonomia,
l'asepsia politica o, en general, axi6logica de les timniques educatives.
Corn Freire va escrlure referint-se al seu camp de treball prioritari,
ralfabetització, "norm% alguna persona amb mentalltat mecaniclsta, la
qual Marx anomenaria 'grosserament materialista', podria reduir la tasca de
I alfabetilzacio d'adults a una acció purament tecnica. Names un enfoca-
ment ingenu d'aquesta tasca Mora incapa9 de percebre que no Is neutral
la prapia thcnica usada pals homes corn a instrument d'orientaci6 en el
mon" (ACL, p. 18-19).

Reconeguda la dimensió politica de reducació, correspon veure ara
quin Hoc II assigna Freire en el proc6s de transformació social. Aqui horn
&enfronta amb el veil I, si es planteja en termes absoluts, segurament irre-
soluble I fals problema de l'ou o la gallina; es a dir, de qué es primer: si la
transformaci6 de l'estructura social o el canvi educatiu. Freire, d'una
banda, ha criticat les prictiques educatives que ell bateja corn a -accions
anestesiadores" o "accions aspirins.", les quals, partint d'un cart "ideal's-
me subjectivista", tenon corn a pressup6sit fonamental la il.lusi6 que és
possible transformar la consciència dels homes sense modificar les es-
tructures socials (16). Peri) Freire tampoc no pot apuntar-se al pessimis-
me pedagogic de creure que l'educaci6 critica es del tot impotent per
col.laborar en un procés de canvi social o que les transformacions estruc-
turals han de precedir sempre I necessariament els canvis educatius. El
sistema educatiu certament reflecteix i contribuelx a la perpetuaci6 del
sIstema social del qual forma part, corn ha afirmat I analitzat a bastament
l'anomenat paradigma de la reproducció. Peri) Freire, tot i acceptant basi-
cament aquest paradigma, no el fa degenerar en simplificacions mecani-
cistes: 'Les relacions entre reducaci6 en tant que subsistema i el sistema
major son relaclons dinatmiques, contradicthries i no meciniques.
L'educaci6 reprodueix la ideologia dominant, es veritat, per6 no fa sola-
ment alxO. (...) Les contradiccions quo caracteritzen la societat (...) pone-
tren en la intimltat de les institucions pedagtigiques en qué te lioc
reducaci6 sistemitica i afteren el seu paper o resfor9 reproductor de la
ideologia dominant' (IL, p.111). (17)

De fet, perO, el desllorigador de rantinàmla plantejada (canvi educatiu-
canvi social) qua Freire fa servir es, corn sempre, el de la comprensI6 de la
dialectica entre home i mon, subjecte I objecte, consclencla I realitat (18).
L'home transforma a seva consciéncia, s'educa, en el mateix proces de
transformaci6 social en el qual participa no corn a objects sin() corn a sub-
jecte. "Si abans la transformacI6 social s'encenla en forma simplista -diu
Freire-, corn fent-se amb la transformaci6 imer de les conscléncies, corn
si la consciencia fos de fat la transformadora de la realitat, ara la transfor-

24 24



maciO social es percep corn a proces histhric en el qual subjecti.titat i ob-
jectMtat es Iliguen dialécticament* (IL. p. 118).

Un concepts que també Freire recrea i gue Iliga amb la pedagogia
transformadora i alliberadora es el concepte d utopia. Ell mateix ha afirmat
el caire ut6pic de la seva teoria I practice de l'educació. La conscientitza-
cio, diu Freire, convida a assumir una postura ut6pica enfront del mon.
Per6 utopia no és per ell una forma d'idealisme, no és quelcom irrealitza-
ble; "és la dialectitzeció dels actes de denunciar i d'anunciar (PAL, p.
62). De denunciar, que vol dir penetrar criticament en la realitat de les es-
tructures deshumanitzants i opressores; I d'anunciar, que vol dir desco-
bill., a tray& de la praxl, all6 que Freire anomenava a la Pedagogia de
roprimit l"intidit viable" (PO, p. 142). Es per aix6 que l'utopisrne en el
qual reconeix Freire la seva pedagogia no és en cap sentit una fugida de
la matt, sinO un compromis amb ella per transformar-la.

Teoria i practica en el rnètode d'alfabetització.
En l'aportaciO pedag6gica de Freire hi ha una reflexió te6r:ca sobre

l'educació, alguns components de la qual ja hem intentat glossar. Freire
ha portat a terme també accions educatives concretes, corn hem vist en
exposer alguns moments de la soya biografia. I, en certa forma, entremig
d'ambdues coses, corn a nexe que permet, per un costat, operativitzar la
teorla i, per un altre, raclonalitzar la practice, hi ha el mètode
d'atfabetització creat per ell. Corn he dit al principi de tot, totes tres coses
(teorla, matode i practice) guarden entre si tanta coherancia i Freire les
combina de tal manera, que es fa dificil referir-s'hi per separat sense
caure en redundancies. Correspon ara, per6, parlar especificament del
mètode d'atfabetitzaciO.

Es clar que no pretenc ara explicar el miftode. En fare només algun co-
mentari seguint el fil conductor que m'havia proposat. Concretament, vol-
dria emfasftzar dues cases: en primer Hoc, que també el mètode mateix es
genera des de la dialéctica teoria-practica. En segon Hoc, intentaré mos-
trar que mitjangent el matode, a més a més dels continguts concrets de
l'alfabetilzació o postalfabetització, s'aprén aquella dialactica: l'aplicació
del metode Implica per a reducand I per a l'educador -valgui el joc de pa-
raules- la practice de la praxi I, per tant, laprenentage d'aquesta darrera.

El rnètode de Freire no és un mètode engendrat ni al laboratori ni al
despatx; corn deu haver quedat clar a la part biogrifica, Freire crea el seu
mbtode a partir de la seva pr6pla experiancia alfabetttzadora. Per6 aquest
origen, de fet, no és tan significatiu corn la forma en qué Freire, o els al-
tres que l'han utilitzat de forma conseqUent, l'han hagut d'anar recreant
cada vagada. El mètode mateix exigeix renunclar a la seva aplicaciO meca-
nice: "... la practice realitzada en el context A no es far& exemplar en el
context B sInO a condiciO que els qul actuIn en aquest context la re-creIn,
I refusln aixf la temptacIO dels trasplantaments mecanics I alienants" (CGB,
p. 104). El matode exigeix, doncs, la soya aplicaciO contextualitzada,
alx6 no vol dIr attra cosa qua la necessitat de reelaborar-lo per part dels
usuaris mateixos. Aquesta reelaboraciO suposa, per un costat, una prèvia
I implicada recerca sobre el context I sabre els qui en saran destinataris
(obtenclO de l'univers vocabular, seleccIO de les paraules generadores,
eleccIO I codificaciO de les sttuaclons existencials, etc.). I, per altra banda,
suposa també la construccIO ad hoc dels Instruments I materials necessa-
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ris (quadems, amines I material grille, etc.). El primer moment de laplI-
cacló del metode és, per tant, quelcom 'Ms qua una simple adaptaci6, es
realment la seva recreaci6. (19)

Igualment, el metode exigeix tambe inserir-lo dins d'una acciO social i
cultural miss implia que la purament atfabetitzadora. El context del procés
atfabetitzador is la realltat on s'aplica, path tambe en formen part les inter-
vencions socials, culturals I politlques qua simultiniament es fan sobre
equesta realitat: "L'alfabetitzaciO d'adults, segons l'entenem nosaltres,
ye a ser una de les dimensions de 1'1=16 cultural alliberadora. Per alx6
mateix, no pot ni tant sols ser pensada aulladament esti sempre en rola-
ci6 amb altres aspectes de racciO cultural entesa globalmenr (CGB, p.
102).

Finalment, en la recreaciO del mitode també hi participen els que en
seran destinataris. No és, doncs, només un métode adaptat a ells (20),
sin6 recreat amb ells. Els alfabetitzants sOn objecte de la recerca que
comporta raplicaciO del métode per& a la vegada, també en sOn subjec-
te. El mitode de Freire i la recerca que l'acompanya impliquen "el reco-
neixement del dret que el poble té a ésser subjecte d° la investigació
que procura coniixer-lo millor, I no objecte de la recerca que els especia-
listes fan sobre elr (IL, p. 123). Aix6 Implica posar en prictica una mato-
dologia de recerca que possibiliti que els individus sobre els quals
s'investiga parficipin activament en el procés d'investigació (21). No és
gens estrany, doncs, que a Freire sel relacioni, gairebé corn un precur-
sor, amb les metodologies de recerca qua tenen tant predicament en
l'actualitat en el camp de les clincies humanes i socials, corn son la recer-
ca-acciO, la InvestigaciO participative, etc. (22)

El segon aspecte que voilem remarcar del métode de Freire és que,
més enlli de l'aprenenentatge de la lecture 1 de l'escriptura en
ralfabetitzaciO, o d'una side de continguts concrets en el procés de pos-
tatfabetització, all?) que el mitode realment perseguelx és l'aprenentage
de la praxi. De fet, robjectiu del métode es aconseguir, simultiniament
amb ratfabetitzaciO, la conscientitzaciO de l'alfabetitzant. I conscientitza-
c16 vol dir, corn hem vist abans, penetrar cada cop mes profundament I ell-
ticament en la realitat per poder-hi actuar: "L'esforg de conscientitzaclO
(...) és el procés pel qual, en la relaciO subjecte-objecte, (...) el subject°
esdev° capac de percebre, en termes critics, la unitat dialictica entre ell
robjecte. Per aixo mateix (...) no hi ha conscientització fora de la praxl,
fora de la unitat teoria-prictica, reflexi6-accie (IL, p. 39). Aixi, doncs,
conscientitzar a través de relfabatitzaciO vol dir aprendre a Ilegir una pa-
raula que expressi el mOn, aprendre a reflexionar sobre un text clue ex-
pressi la pripla acció en el mOn; aprendre, en definitive, mitjançant un me-
tode que pretén relligar racció I la reflexiO, a reflexionar criticament I a
actuar en conseqUincia.

Repercussions de l'obra de Freire.
I ja per acabar aquesta presentaciO cal afegir encara uns mots entorn a

les repercussions de l'obra de Paulo Freire. No ens és gens ficil, per6,
fer una mena de Mang en aquest sentlt. No ho és, en primer Hoc, per la
magnitud d'aquestes repercussions I, en segon floc, perqui a qui us
parla II manca perspective en bastants dels terrenys intellectuals I practics
en qui l'obra frelriana ha tingut una important Incidincia. Per altra banda,
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fer un balanç sembla que comporti el reconeixement d'una obra acabada
o d'un pensarnent que ja ha finalltzat, I Obviament aquest no as el cas de
Paulo Freire. Aixe) no obstant, sl no un bale.% si que cal aimenys una
hreu recapitulacIO que ressurneixt el que és mes substancial de
reported() del subjects d'aquest acte.

No hi ha dubte que el terreny on és mes notbria I universalment reco-
neguda la contribuclO de Freire és el de reducació d'adults. DIficilment
trobarfem en aquest camp una obra consistent posterior a la divulged() in-
ternacional dels seus Ilibres que no inclogui referancies a Freire. No 6s
un topic dir que ha esdevingut referencia obligada, perqua tampoc no és
massa agosarat afirmar que reported() del pedagog brasiler ha estat la
més substanclal de les realitzades fins are en reduced() d'adutts. I, a mOs
a mos d'aquest reconeixement explicit que es fa en forma de cltacions bi-
bliografiques, d'estudis, tesis I publicaclons, d'homenatges, premis i
actes corn aquest mateix, hi ha quelcom que demostra encara mes la inci-
dancia i el valor de robra de Paulo Freire. Molts dels conceptes, idees,
tOcniques I instruments, rorlgen I el desenvolupament dels quals es
troba en Freire, ja han passat a former part del bagatge que, sovint sense
fer-ne explicita la paternitat, nodreix continuament la teoria I la practice de
reducaciO d'adutts. Es a dir, !Influx de l'obra de Freire en aquest camp as
tan considerable que, paradoxalment, sovint ja es manifesta de forma
anOnima.

Pero ternb6 serla oferir una perspective parcial de la incidancia de Frei-
re limitar-la a reducació dels adults. Es cert que aquest ha estat el camp
de treball fonamental de Freire, per& corn passa en el cas de totes les pe-
dagogies sectorials o diferencials que gaudelxen de veritable potancia
heuristica, la seva projecció &ha estas a attres sectors educatius i a la teo-
ria pedagOgica en general. L'audiancia de Freire, des de les primeres
obres pubficades, ha desbordat el col.lectiu especific dels qui treballen
en educació d'adults. I aixo, de retruc, ha contribuTt a fer que es comen-
as a valorar I a atendre de forma significative aquest sector, que tradicio-
nalment ha estat marginat tant dels 'ambits de la pedagogia teOrica i acacia-
mica corn del sistema educatiu mateix.

I encara hem d'estendre riles la repercussió de robra de Freire. Molt
coherent I gaireb6 indestriable amb la seva teoria i practice de reduced&
Freire ha elaborat tembé una teoria I practice de racció social i cultural. Per
aim:), la seva projeccio s'ha fet sentir, igualment, en ranimació sOcio-
cultural, la culture popular, el desenvolupament comunitari, etc. I tampoc
no podem deixar d esmentar la directfssima influancia de Freire en la Teo-
logia de rAlliberació, corn els seus propis conreadors han reconegut.

Finalment, només una observed() entorn de l'abast, diguem-ne geo-
graft, de la soya influancia. Atas que Freire, corn hem vist abans, ha ma-
nifestat retteradament el seu compromis amb el Tercer Mon I la majoria de
les seves actuacions han tingut Hoc en aquest context, no fOra dificll arri-
bar a la conclusiO que les seves a joortacions es limiten exclusivament a
aquest ambit geografic. FOra trair Fralre no reconOixer el Tercer Mon corn
a ambit principal del seu treball, perO tembé fOra interpretar-lo molt esbiai-
xadament limiter la seva influimcia a aquests palsos. Si ho féssirn aixl,
hauriem de considerar que en els pesos que &anomenen desenvolu-
pats, la pedagogia freirlana és només una mena d'exotisma, apta per ser
estudlada pea) sense cap transcendencla real. Lluny d'aixO, temba en
aquestes zones del mon I aportació de Frelre s'ha fet ben palesa. En pri-
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mar Hoc, perquet, corn ja s'ha dit tantes vegades, la geografia del tercer
mOn, de fet, s'estrin tambe als territoris de les riques i desigualltaries so-
cletats occidentals. I, en segon lioc I fonamentaiment, perque, corn Freire
mateix ha dit, la conscientitzaci6 no 6s un mite del Tercer M6n, sin6 un fa-
nomen humi; un fenomen del qual, amb el temps i l'espal, canvien els
continguts, pelt no el sentlt 6s a dir, la necessitat que els homes desxl-
frin cada cop mos profundament la soya realitat per esdevenir, transfor-
mant-se amb ella, subjectes actius de la seva transformació.

Mo Res grades.

Notes

(1) Per referenciar els escrits de Freire que es citaran al Ilarg del text utilitzard les
següents sigles: (EPL) La educackin como precfica de la libertad. Mexico, Ed.
Sig lo XXI, 198635 (11Ied., 1969); (PO) Pedagogia del oprimido. Madrid, Ed. Sig lo
XXI. 197819 (1A ed., 1970); (SAC) Sobre la accicin cultural. Santiago de Chile,
ICIRA, 1971; (MPF) El mensaie de Paulo Freire. Teoria y practice de la liberación.
Madrid, Ed. Marsiega, 1972 (Textos selecclonados por el INODEP); (EL)
Educed& liberadora. Madrid, Ed. Zero, 1973 (con H. y J.L. FIORI); (IG) Las
iglesiss, la educaciOn y el proceso de liberaciOn humana en la historia. Buenos
Aires, Ed. La Aurora, 19753 (1A ed., 1974); (FI) Dielogo Paulo Freire-Ivan Mich.
Buenos Aires, Ed. BUsqueda, 1975; (DM) La desmitificacidn de la
conclentizacidn. Bogota, Ed. America Latina, 1975; (ACL) Acción cultural pars la
libertad. Buenos Aires, Ed. Tierra Nueva, 1975; (EC) Educacidn y cambia
Buenos Aires, Ed. BUsqueda, 1976 (amb el titol Cambio, Ed. America Latina,
sense indicació de la data i la ciutat); .(EX) 6Extensión o comunicacián? La
concientizaciOn en el rnedio rural. Mexico, Ed. Siglo XV., 198514 (14 ed., 1977);
(PAL) Pedagogia y accidn liberadora. Madrid, Ed. Zero, 1978; (CGB) Cartes a
Guinea-Bissau. Apuntes para une experiencla pedagOgica en proceso. Madrid,
Ed. Slglo XXI, 1978 (1§ ed., 1977, Mexico); (IL) La impottancia de leer y el
proceso de liberación. Madrid, Ed. Siglo XXI, 1984; (VE) Reflexion critics sobre
las virtudes del educador. Buenos Aires, Ed. Btisqueda, 1985; (PE) The politics
of Education. London, MacMillan Publishers Ltd., 1985.
(2) En el text d'una conferancla donada l'any 1985 sobre les vlrtuts cie
leducador, Freire destacava la coherancia corn una d'elles: "La primera virtut o
qualitat que m'agradaria subratllar, que no és ficil de ser creada, és la virtut de la
coherancia entre el dlscurs que es parla I que anuncia iopció i la practice que
hauria de confirmar el discurs" (VI, p. 6).
(3) A mas a més del Ilibre citat abans, on Freire explica la seva col.laboracló a
Guinea Bissau, en un text Inds:5s a IL (pp. 125-176) done compte de l'experiancla
realltzada a Sao Tome e Principe: "El pueblo dice su palabra o la alfabetizacidn
en Sao Tome e Principe."
i4) A mos a mes de les obres recents que Ja sOn referenciades a la note nOm. 1,
cal citar els que s'han anomenat "Ilibres parlats" de Freire: (amb S. GuIrnaries),
Sobre educavic; 2 vols., Rio de Janeiro, 1982 I 1984; (amb A. FaUndez), HNC&
una pedagogla de la pregunta, Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1988 (ed original en
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portugues, 1985); (amb F. Betto), Esse escola chamada vide, Stio Paulo, Ed. Ati-
ca, 1985; (amb M. Gadotti I S. Gulmarles), Pedagogia: dialogo e conflits Si()
Paulo, Cortez-Autores Associados, 1988; (amb I. Shor), A Pedagogy for Libera-
tion. Dialogues on Transforming Education Massachusetts, Bergin-Garvey,
1987. Sobre aquestes darreres obres de Fre Ire, J. A. FERNANDEZ: 'Paulo Fre Ire:
la reinvencIón del dilogo", Comunidad Escolar, 13-19 d'abril, 1987, p. 9; I A.
MONCLOS: Pedegogia de la contradiccián: Paulo Freire. Barcelona, Ed. Anthro-
pos, 1988, pp. 126 I ss.
(5) Per Fre Ire el Ilenguatge i els mots no son neutres, I per aixe sovInt sotmet a
critica el propl Ilenguatge pedagogic I es guarda prou d'utilitzar certes paraules.
Alxi, per exemple, els Ilocs on es materialitzen els processos d'alfabetItzacló
segons el seu metOde, Fre Ire no els va voter anomenar escoles sine) "certles de
culture", ja que la paraula "escola" acumula un conjunt de significaclons que no
solament no donen compte de les caracteristiques que ha de tenir el context
d*alfabetItzaciO, sine) que connoten exactament les oposades(EPL, p. 98). Igual-
ment, Freire sovint ha criticat tits de certes metifores (la "malaitia" o la "plaga"
de ranalfabetisme que cal "eradicar, "allmentar l'esperit", "digerir el coneixe-
menf, etc.) per les concepcions de leducaciO que expressen (per exemple,
ACL, p. 20-21).
(6) P. FURTER: "Paulo Freire. Un hombre controvertide, a Perspectives vol. XV,
nian. 2, 1965, p. 327.
(7) No es dificil resseguir diacrOnicament les Influencies intel.lectuals de Freire a
partir de les citacions que fa en els seus Ilibres. No sOn citacions per explicitar
erudiclO, sInc5 per referenciar pensaments que II faciliten seguir pensant per si
matelx. Es força heterogenia la ll ista de corrents I autors que han nodrit la seva
reflexl45; per exemple: el personalisme (Mounier, Maritain ...), l'existencialisrne
(Jaspers, Sartre, Marcel ...), el marxisme (Marx, Lenin, Mao-Tse-Tung, Luckacs,
Goldman, Althusser, Schaff ...), l'Escola de Frankfurt (Fromm, Marcuse), liders I
pensadors del tercer mon (F. Fanon, C. Torres, "Che" Guevara, A. Cabral, J. Nye-
rere ...) I altres filesofs I inteliectuals corn Husserl, Manhelm, Tel lhard de Char-
din, Popper, Chomsky, etc.
(8) I tambe Freire es interlocutor d'ell matelx quan, en alguns textos autoblogri-
tics, utilitza el record de la prOpla infincla corn a referenda de la seva reflExiO
sobre rade de Ilegir la paraula i de lIegir el mon. Un preciós exemple d'aixO sem
les pigines autoblogrefiques que va incloure en un treball de 1981 titulat ?La im-
portincia de racte de liegir, que es troba en el Ilibre que porta el mateix titol (IL,
pp. 95 I ss.).
(9) "... Aqui ens trobem amb un dels problernes fonamentals que sempre han pre-
ocupat la filosofia I, en especial, la filosofia moderna. Em refereixo a la qüestió de
les relacions entre subjecte I objecte, consciencla I realitat, pensament I ésser,
teoria I practice. Tote temptativa per comprendre aquestes relations que es fon-
amenti en el dualisme subjecte-objecte, negant aixi la unitat dialectica que hi ha
entre ells, es incapa9 d'explicar en forma coherent aquestes relacIons"
("ConcientizaciOn I liberaciOn: una charla con Paulo Freire", a IL, p. 26.)
(10) 'En cert moment, ja no s'estudia per treballar ni es traballa per estudiar:
s'estudla en treballar. S'instal.la flavors, vertaderarnent, la unitat entre practice i
teoria. Peth -cal insistir-hi- el que la unitat entre practice I teoria ellminare no és
l'estudl en tant que reflexi6 critica (teerica) sobre la practice realitzada o en curs
de realitzaclo, sine la separaciO entre lune I l'altra. La unitat entre la practice I la
teorla planteja, d'aquesta manera, la unitat de lescola (de qualsevol nivell que
slgul), en tent que context teoric, I l'activitat productive, en tant que dimensió del
context concrer (CGB, pp. 32, tambe pp. 123 I es.).
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(11) D'aquest tema en parla Freire a rarticle "Notes sobre la palabra concientiza-
don" a PAL p. 56.
(12) Sobretot de La educación como práctica de la libertat Abans que es publi-
ques aquest Ilibre, Freire Ja havia escrit per c revistes aud-americanes una thrle
d'articles en els quals apareixla el mot "conscientitzaciO*; per exemple: "Alfabe-
tIzaciOn de adultos y concientizacion° (Mensal., Chile, n6m. 142, 1965, pp. 494-
501), "ContribuciOn al proceso de conclentlzaciOn en America Latina" (Cristianis-
mo y sociedad. Montevideo, 1968). Cal veure tambe 'Cultural Action and Con-
clentization" a PE, pp. 87-96 (originalrment aparegut a la Hatvard Educational Re-
view, vol. 40, ntim. 3, 1970, pp. 452477). Alguns treballs posteriors en els quals
reelabora 1 clarifies aspectes mai interpretats del concepts de conscientitzaci6
s6n: el ja citat "Notes sobre la palabra concientizaclOn% un article amb un titol
molt similar a ranterior perb de contingut dIferent, "Algunas notes sobre conclen-
tlzaciOn" a IL, pp. 88-93 I FI, pp. 25-35 (publIcat orlginalment per Risk, Ginebra,
1975); "Desmitificaclen de la conclentizaclOn" a PAL, pp. 68-86 I DM, pp. 7-29
(conferbncia pronunciada a Cuernavaca, Méxic, 1971).
(13) "... la impressie que tinc és que el proces d'aprofuncliment de la presa de
conscibncia apareixia en carts moments de la meva prActIca (a cause de raons
seclo-hIstorlques) corn a quelcom subjectlu. (...) Em vaig autocriticar quan valg
%route que semblava que jo creia que la percepcie critica de la realitat Ja en sIgniti-
cave la transforrnacle" (VE, p. 10).
(14) La tress exacta que sempre se cita de Freire es: " nIng6 no educe nIng6,
aixi corn tampoc nIng6 no s'educa a sl mateix, els homes s'eduquen en comuniO,
mediatitzats pel mon" (PO, p. 90).
(15) No cal advertir que el cake politicament bel.ligerant de reducacie que Freire
reconelx no signiflea que defensi que reduced() és indefectiblement un proces
de manlpulac16. La pedagogia conscientitzadora, sense perdre un carlicter
politic, representaria precisament rantites1 d'una prictica manipuladora, "cosi-
ficadore, etc. Cfr. EX, pp. 89 I ss., IL 112, etc.
(16) IG, p. 6. Fre Ire, corn hem dit abans, reiteradament ha sortlr al pas d'algunes
interpretacions subjectIvistes I reaccionkries que s'han fet de la pedagogia de la
conscientItzaciO expressada en els seus primers textos, que son aquells en els
quals, corn ell mateix ha reconegut, la dimensIO politica de reducacI6 es menys
tractada (Cfr. IL, p. 25). De tota manera, n1 en aquests primers treballs Freire no
soste cap mane de pedagcgisme que confIT illusOriament en algun tipus de poder
"miracylOs" de reduced() per transformar la societat (Cfr. EPL, especialment la
nota 4 de la pigina 82).
(17) Sabre aquest punt és II.Iustratiu de la posield de Freire el debat amb I. Illich 1
altres reproduIt a FI, pp. 43 I ss.
(18) No fa estrany, en aquest context, que Freire algun cop s'hagl referit a la ter-
cera tem! de Marx sabre Feuerbach. Per example, a EX, p. 85.
(19) L'emfasi que fern en aquest punt respecte a la pecullaritat del metode freirlã
es justifies si pensem que el que succeelx a vegades en raplicacIO dels metodes
educatlus no es n1 tan sols que es sotmetin a una simple adaptació al context 1
als destinataris, sine que el que es fa és pretendre adaptar el context I els desti-
nataris al mirtode. La histOria de reducació d'adults es desgradadament exem-
plar en aquest sentit.
(20) Un exemple puntual perO ben 11.1ustratiu és ;a insistencia de Freire que els
Instruments que s'utilitzin per a ralfabetitzaciO I postalfabetitzacie incloguin tex-
tos dels alfabetitzants mateixos.
(21) Ja en la Pedagogla de l'oprimit, escrivla: "La metodologia que defensem exl-
gelx (...) que, en el flux de Ia InvestigacIO, ambdes se'n facIn subjectes, tent els

30 30



investigadors corn els homes del poble que, aparentment, en serien l'objecte.
Corn mos assumeixin es homes una postura activa en la recerca temAtica, més
aprofundeixen la seva pressa de concibncia entorn de la realitat ..." (p. 131).
(22) Cfr "Criando metodos de pesquisa alternativa: aprendendo a faze-la a tra-
yes da aggo" a C. RODRIGUEZ BRANDAO (comp.): Pesquisa participanta Ed.
Brasi Ilmse, 1981.
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Este texto correspon-
de al discurso de pre-
sentación leido por su
autor en el acto de in-
vestidura del prof.
Paulo Freire como Doc-
tor Honoris Cause por
la Universidad de Bar-
celona. En él se resu-
men y comentan algu-
nas de las principales
aportaciones del peda-
gogo brasilerio a partir
de un hilo conductor
que, segOn el autor del
texto, atraviesa la vida
y la obra de Pualo Frei-
re: la relaciOn teoria-
practice. Después de
justificar la elección de
esta suerte de leitmo-
tiv, , se exponen algu-
nos datos biograficos
de Freire que pueden
ejemplificar la bOsque-
da constante del nexo
entre la acción y la re-
flexido educativas. En
segundo lugar, se in-
tenta mostrar que in-
cluso el lenguaje o la
forma de la producciOn
escrita de Paulo Freire
reflejan la dialectics
entre la teoria y la prac-
tics. Seguidamente, a
tray& de este mismo
hilo conductor, se in-
terpretan tres concep-
tos fundamentales en
su obra (concientiza-
chin, didlogo y cambio)
y las lineas generates
del método de allabeti-
zacion creado por Frei-
re. Por Oltimo, se hace
una recapitulackin ge-
neral de las repercusio-
nes de la aportaciOn
freiriana.
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Abstracts

Cc texte constitue le
discours de presenta-
tion que l'auteur lut lors
de l'acte d'investiture
du professeur Paulo
Freire comme Doctor
Honoris Cause par
l'Universite de Barcelo-
ne. On y trouve le résu-
mé et le commentaire
de quelques uns des
principaux apports du
pedagogue bresilien,
partir d'un fil conduc-
tour qui, selon l'auteur
du texte, parcourt la
vie et l'oeuvre de Paulo
Freire: le rapport théo-
rie-pratique. Apr&
avoir justifié to choix
d'un tel leimotiv,
l'auteur fournit quel-
ques donnees biogra-
phiques de Freire sus-
ceptibles d'illustrer la
recherche constante
d'un lien entre l'action
et la réflexion Oducati-
ves. Ensuite, II essaie
de montrer que la Ian-
gue ou la forme de la
production &rite de
Paulo Freire refletent
aussi is dialectique
entre théorie et prati-
que. II interprete apres,
toujours au moyen de
ce meme fil conduc-
teur, trois concepts
fondamentaux de son
oeuvre (conscientisa-
don, dialogue et chan-
gement) et les traits
géneraux de la métho-
de d'alphabetisation
cree par Freire. Finale-
ment, il fait une rOcapi-
tulation générale du re-
tentissement de
l'oeuvre de Freire.

This text is the intro-
ductory speech read
by the author for the in-
vestiture of Prof. Paulo
Freire as Doctor Hono-
ris Causa by the Uni-
versity of Barcelona. It
contains a summary
and discussion of
some of the main con-
tributions made by the
Brazilian pedagogue
based on a guiding
thread which, accor-
ding to the author of
the text, runs throug-
hout the life and work
of Paulo Freire: the re-
lation between theory
and practice. After jus-
tifying the choice of
this sort of leitmotif,
the author gives a few
biographical data on
Freire that exemplify
the constant search for
the link between edu-
cational action and re-
flection. Secondly, the
author attempts to
show that the very lan-
guage or form of Paulo
Freire's written work re-
flects the dialectics
between theory and
practice. Then, follo-
wing this same guiding
thread, three funda-
mental concepts of his
work are interpreted
(awareness, dialogue
and change) and the
general lines of the lite-
racy method created
by Freire are discus-
sed. Finally, the text
concludes with a gene-
ral recapitulation of the
repercussions of Frei-
re's contribution.
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Preséncia de Freire en el naixement i
l'evoluciô de les escoles d'adults
a Catalunya
Jaume Botey*
Alfons Formariz**

Parlar de l'origen de les Escoles d'Adults a Catalunya en la seva confi-
guració actual es, sense cap mena de dubte, parlar de Freire i retre-li un
homenatge. Nascudes a l'inici de la decada dels 70, s'inspiraren de mane-
ra molt directa i explicita en les seves concepcions de culture corn a ins-
trument d'alliberament de les capes populars i de la necessitat de la cons-
ciancia critica o de participació. I, si pretenem fer una reflexi6 sobre el
passat, és perqui3 creiem que, avui, encara és més oportuna perquè els
canvis produ'its a Catalunya durant els ültims anys poden posar en perill
aquella concepció de l'educació d'adults corn a instrument de transforma-
ció social.

El moment era favorable a aquesta concepció. Les Escoles naixien en
el context de l'onada creixent del moviment popular que Iligava les reivin-
dicacions de cada barri o empresa amb l'horitz6 del canvi politic i la demo-
cracia. Amb paraules freirianes, podria dir-se que era una societat emer-
gent del silenci de quaranta anys, que descobria la vide associative I la
participació corn a elements culturals i la necessitat de posseir els instru-
ments basics de la lecturall'escriptura corn a eines indispensables. S'era
conscient de l'herancla rebuda de depauperaci6 cultural de la població i
de la funció que s'havia assignat a l'escola corn a reproductora d'un siste-
ma social injust. En aquella situació de pre-transit cap a les llibertats demo-
critiques, els organismes de base es disposaven a exercir la funci6 con-
traria i a suplir el temps perdut

Existia encara a ambit estatel la plantilla de Maestros alfabetizadores
corn a cos especial dintre del Magisteri, al qual s'accedia mitjancant unes
oposlcions també especials. Eren les restes de la Campafia de Alfabetiza-
cidniniciada el 1963 pel Mlnisteri d'Educació I Cibncia. Els continguts i la
metodologia eren els mateixos que s'empraven per a l'escola infantil, per6

Jaume Botey és professor d'História i Culture de la Universitat Autônoma de
Barcelona. Ha elaborat el prOleg de la edició catalana de "L'educacici corn a
practice de la Ilibertar

"Alfons Formariz és educador d'adults i president de l'Associacici d'Educaciô
Permanent d'Adulta Va formar part de l'equip que publica L'EducaciO d'Adults a
Catalunya. Tots dos son coautors del Mapa de l'Educació d'Adults en l'embit de
Ia provincia de Barcelona
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per a majors de 14 anys i en ragim nocturn (1). A partir de 1973, en com-
pliment de posteriors normatives qua ja comentarem, fins i tot aquesta
plantilla tendeix a extingir-se ja que, segons es dela, la Campanya ja havia
assolit els seus objectius, tot i que el percentatge d'analfabets a ambit
d'Estat es mantenia entorn del 100Io.

Els origens
a. Moviment popular.

A partir de 1971 sorgeixen a la pertfaria de les grans ciutats unes inicia-
tives culturals que, amb diferents noms (Escola d'Adults, Escola
d'Alfabetització, Cercles de Cultura, Escola Social, etc.), ofereixen una al-
ternativa, sense pretendre-ho explicitament en els seus inicis, a la nal-
xent Educación Permanente de Adultospromoguda pel MEC en substi-
tuciO de la Campanya.

Les primeres son les del bard de Can Serra a l'Hospitalet, la de la Mina
a St Adria, la de la Barceloneta i la del bard de Sta. Rosa a Sta. Colorna. El
seu origen les caracteritza de seguida coin a entitats arrelades a l'entorn.
Son els bards on ha estat abocada la població immigrada, constru'its en
part corn a resuttat de l'especulació, mancats aleshores dels minims ser-
veis indispensables I on es concentraven els indexs més alts
d'analfabetisme. Creixen rapIdament I l'any 1976 son ja 25 escoles: les
anteriors, més les dels bards de Can Puigjaner i Ca n'Orlac de Sabadell,
les Arenas de Terrassa, Ciutat Badia, St. Cosme del Prat, St. Roc de Ba-
dalona, Can Vidalet d'Esplugues, el Carmel, el Bon Pastor i la Trinitat a
Barcelona, Cerdanyola i St. Vicenc dels Horts. (2)

Neixen a l'ombra de les Associacions de Vens, dels Centres Civics o
Socials d'aleshores I d'algunes Parràquies, I se sumen als processos rei-
vindicatius I culturals d'attres entitats del bard que neixen mos o menys en
el mateix moment: grups d'esplai i de joves, associacions de pares, grups
de dones, etc. Resulta obvi de bon comengament que una Escola
d'Adults no t6 sentit desvinculada de la praxi diaria de les organitzacions
de base que tenen corn a objectiu millorar les condicions de vida dels
yens. SOn, per tant, elements actius en el naixement d'una comunitat.
Quedava clar que la funciO de l'Escola d'Adults en aquell context era la de
donar els instruments basics per poder comprendre i intervenir, de sista-
matitzar l'enorme volum d'informació que arriba a l'adult en la societat in-
dustrial (3).

Els seus promotors, procedents de la base amplia del moviment popu-
lar I sovint militants de partits d'esquerra o de sindicats aleshores encara
clandestins, assumien la seva funciO corn una militancia més, conscients
que el canvi cultural seria més lent que el canvi politic o social que es pre-
vela, I que per tant l'actuaciO des de les Escoles d'Adutts seria menys bri-
Ilant perque donaria resultats a més Ilarg termini, perà era Igualment ne-
cessarla.

b. Model d'escola

El pensament marxista de Freire i el seu peculiar humanisme cristia el
felon particularment apte per convertir-se en el referent teOric m6s impor-
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tant d'aquella petita revolució cultural. Recordem, per exempla, només
pel que fa als instruments culturals del moment i del debat sobre la funció
de l'escola, la difusió que obtingueren les obres de l'Editorial ZYX,
d'irtspiració anarco-sindicalista I cristiana, la renovació de la universitat, el
naixement en sectors de l'Església de la poliamica entorn de l'escola pü-
blica (4). Catalunya vivla unes circumstincles molt especials. Els movl-
ments de masses exercien, a més de moltes altres coses, la funció edu-
cadora d'ensenyar a Ilegir les realltats quotidianes d'una nova manera,
d'ajudar amples sectors de la població a prendre consciancia de les rela-
cions de dependancia existents a l'interior de la societat.

En els documents de les Escoles d'Adults d'aquest perlode, o en els
dels diferents col.lectius i organismes dacoordinació a qua farem refe-
rancia immediatarnent, es parla de la necessitat d'una educació que ajudi
a fer el pas d'una consciancia inganua a una consciancia critica, de la ne-
cessitat de transformar la realitat, d'interessar els alumnes per les Associa-
cions obreres i sindicals, de la voluntat de construir una escola diferent,
prornotora d'activitats i alhora que participi en les activitats, assemblees i
reivindicacions organitzades per les altres entitats, etc. Es té consciancia
que el coneixement de la realitat és incomplet si no ve acompanyat de
l'acció I que, per tant, les paraules clau o primers instruments de la lectura i
l'escriptura no poden ser les que proposa el MEC per a les escoles infan-
tils, sines que han de ser les paraules significatives per al mon en qua viu
l'adult. Comencen a elaborar-se els primers instruments didactics
d'alfabetització i lectoescriptura, explicitament inspirats, per no dir co-
plats, en la tacnica de Freire (5). Una enquesta de l'any 1977 feta als mes-
tres de les Escoles d'Adults que pertanyien a la Coordinadora (6) posa de
manifest que l'aplicacici de la metodologia de Freire era practicament una-
nime. Al comengament hi hague fins i tot el perill de caure en una transpo-
siclO mecanica de Freire. Ho testimonien afirmacions corn "Freire no és
aplicable entre nosaltres perqua el seu matode d'alfabetització ha estat
concebut per ser aplicat a analfabets totals del mon rural..." (7), que con-
fonen el que en Freire és metodologia I tacnica. Per exemple, la situaciO
social i politica d'aquell moment ens descobria que el dialeg consciencia-
dor no calla provocar-lo des de les Escoles perqua era al carrer; que
l'escola només havia d'observar per descobrir els punts calents conflictius
o realitats desafiants de cada barri en aquelles situacions descrites en
qua escola i barri formaven una Unica realitat educadora. I en canvi, a ve-
gades, s'entestaven a provocar un dialog a les classes, que acabava es-
sent artificial I Superflu per als alumnes.

c. Les dificuttats.

A mesura que creixia el nombre d'Escoles, el col.lectiu era més cons-
clent de les dificuttats que calla superar per consolidar el projecte: dificul-
tats en el medl, en la mataria, en l'educand, en l'educador,
d'infrastructura, etc.

Les Escoles havien nascut en ambients sociolOgicament i cultural-
ment heterogenis: diferancles del Iloc de procedéncia dels alumnes, di-
ferent tipologia dels barris, que marquen tan decisivament les relacions
de convivancia, dlferancies atniques I racials (p. ex. grups de gitanos),
peculiaritats prOpies dels grups de dones, diferent integració en el pro-
cés de consciancia de classe, diferents categories i condicions laborals,
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etc. Es fa mott dificil la creació d'un mittode untforme si es volen respecter
els valors, la tradicló I els interessos de cada grup.

La diversitat de motivacions de cada alumne en venir a l'escola plante-
java també problemes de contintiitat en l'assistència i de continguts: des
dels que hi anaven amb l'interès concret de l'alfabetització fins a les
dones que hi trobaven un centre de convivéncia que no tenien en
reillament de cada pis, o els que hi buscaven una mena d'assessoria tabo-
ret sobre el contracte arnb l'empresa, el full de salari i la relvindicació Imme-
diate, o l'alumne de 14 anys que no havia tret el Graduat i no li permetien
continuar a l'EGB. Urgia una definició de la funció acadèrnica d'aquestes
Escoles.

"Els mestres descobreixen, a més, les dificultats que troba l'adult en
l'aprenentatge pel fet de no haver desenvolupat determinades facultats
en el moment adequat de l'edat escolar. Algunes de caricter psicopeda-
gógic I altres corn a simple resuttat de ['ambient social I cuttural en quit ha
viscut. Per exempla, la mance de vocabulari o de criteris de construcció
sintictica; les dificultats en l'adquisició de les nocions d'espai i de temps
en el sentit de l'estructuració d'una cronologia o de la lecture d'un Ilen-
guatge corn el d'un mapa o un projecte; la dificultat d'abstracció o la con-
cepció de les matematiques corn a sirnples operacions meciniques. A
aquestes dificuttats, s'hi adjunta la imatge excessivament academicista
que sovint tenen de la institució escolar (8)

Pas cap a l'escola pOblica
a. Centres coLlaboradors

Enfront de l'enorme problema col.lectiu de la ignorencia i amb agues-
tes dificultats evidents, Lquè podien fer unes Escoles d'Adults naixents i
dithils, sense suport oficial, sense infrastructure ni locals, amb un profes-
sorat poc preparat I basat exclusivament en el voluntariat I que anes mits
enlla del valor testimonial que ja tenlen?

Una Ordre del 5 de juliol de 1973 signada pel rninistre Julio Rodriguez
suprimeix definitivament, corn ja hem dit, la Campaila de Affabetizacion de
Aduftos propiciada pel MEC des de 1963. Els 5000 mestres que hi este-
ven assignats han de passar a les escoles de régim ordinari de les respec-
tiveS provincies. Per substituir-la, al cap de pocs dies, el 26 de juliol, una
altra Ordre del MEC crea el programa Educación Permanente de Adultos
(BOE di d'agost). No s'hi especifica res. El 6 d'octubre del mateix any 73
(BOE d'17 d'octubre), una resolució de la Direcció General de personal
del MEC fixa per provincies la plantilla de professors que hauran
d'atendre aquest programa: 1000 per a tot l'Estat, dels quals 71 son per a
la provincia de Barcelona.

En el context de la nova politica de subvencions a centres privets ini-
ciada pel MEC arran de la Llei General d'Educaciô del 70, i que es regula
pel Decret d'l d'octubre del 1973, surten una série de disposlcions que
afecten els Centres d'EGB, BUP, FR Educació Especial i Educació Per-
manent d'Adults. Pel que fa a aquest ültim sect- , son les Ordres de 21
de novembre de 1973 i 2 de desembre de 1974. S'hi introdueix el con-
cepte d'Entitat CoLlaboradora, per la qual horn entén aquelles institu-
cions privades sense enim de lucre i reconegudes per les Delegacions
Provincials corresponents que imparteixin de manera gratuTta programes
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d'EPA o d'Educació Especial. Aquestes entitats podran rebre subven-
cions, la quantia de les quals seri determinada posteriorment. La defini-
cio, peró, de qué és un Centre d'Aduits no es fari fins al 76 (9).

Algunes de les Escoles s'acolliren a la normative de Centres
calaboradors, encara que a contracor: la subvenció era ridicule i en canvi
obria un debat ideolOgic de gran trascendencia al si de cada escola. El re-
coneixernent corn a centre col.laborador les encarrilava cap al sector pri-
vet, en un moment en que totes les forces progressistes reclamaven
l'escola pLiblica i la responsabilitat de l'Estat en l'eliminacic5 de
l'analfabetisme i Ia Formació Permanent d'adults.

b. La Coordinadora i el plantejament d'escola pablica.

Des de fele més d'un any, concretament des del 73, el col.lectiu
d'Escoles havia comengant a reunir-se de manera Informal per intercan-
vier experiencies i dificultats. Durant el curs 1975-76 el calectiu fa un se-
minari sobre metodologia I didictica als locals de Rosa Sensat I organitza
un curs a l'escola d'estiu de 1976, al final del qual decideixen adoptar el
nom de Coordinadora El nom defineix perfectament l'organitzacici: no hi
haura estatuts i les decisions es prendran en l'assemblea dels represen-
tants de les Escoles (10).

La preséncia de l'Ensenyament d'Adults en el "Forum Pedagogic"
que es l'escola d'estiu, Ii donava una buscada "normalitat" corn a nivell
educatiu amb qué a partir d'ara s'hauria de comptar en tots els programes.
La circurnstancia, a més, que en la d'aquell any 1976 es discutis el farnós
document "Per una nova Escola Püblica Catalana" va propiciar que en el
document aparegués la segUent declaració respecte de l'Educaciô
d'Ad ults:

"L'Educació Permanent d'Adults comporta, dins una societat canviant
corn la nostra, el reciclatge de tots i de cadascun dels seus rnembres.
AixO implica un constant desenvolupament de l'esperit critic, la capacitat
de discussici I la capacitat de decisiO enfront de l'entorn social concret on
l'adutt ha de ser agent transformador dins la col.lectivitat.

En la situacici actual aquest ensenyament ha de tenir també una funció
compensatbria de les anteriors deficiencies d'escolarització. Per aixO cal
posar ja en prictica un adequat programa d'Educació Permanent d'Adults
i crear un calectiu d'ensenyants especialitzats" (11).

El calectiu de mestres havla fet opció de pertAnyer a la xarxa
En el Dirari de l'Escola d'Estiu (12) defineixen més exactament aquest
concepte aplicat a l'Ensenyament d'Adults. Refusen, en primer Hoc, la si-
tuació legal d'aquell moment, que permet, diuen:

'Acontentar-se d'immediat amb un projecte Cautoritzacions' per als
diferents centres que avul (podriem dir que "illegalment") irnparteixen ja,
tot consagrant les desigualtats, l'EPA: a. entitats collaboradores privades
I subvencionades, classificades d'interes social, que reben una quantitat
ridicule i arbitrasia, en les quals la beneficencia encara es present; b. aca-
(Armies que voldrien l'avaluaciO continua per poder expedir titols de Gra-
duat; c. mestres nacionals que fent les classes en hores de vespre
poden reduir horari I tenir més puntuació..."

A continuaclO passen a definir l'escola palica al servei dels treballa-
dors amb les caracteristiques segUents:
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"GratuIta I finangada totalment pro l'Estat controlada popularment pels
sindicats obrers, associaclons de yens i altres organismes; gestionada
coliectivament per mestres I alumnes I amb professorat especialttzat que
ofereixi uns contInguts basics qua possibliitin a l'adult Inserir-se
col.lectivament en la transformació de la societat, catalana i en dialog amb
la culture d'origen dels alumnes.*

En bona part les Escoles decideixen renunciar a les subvenclons corn
a Centres coliaboradors, abandonar fins on sigui possible el treball volun-
tari dais mestres I exigir el financament estatal tant de la infrastructure I ma-
terial corn del personal. Aim!) voila dir la professionalttzació, i per tant la do-
tació d3 places suficients.

Era una decisiO transcendental. LLa dependancia legal i financera
clefs organismes publics i la funcionarització posterior del col.lectiu de
professors, si s'aconseguia, condicionarien de tal manera aquestes Esco-
les que arribessin a posar en perill la seva identitat original: programes,
metodologia especial, model d'Escola oberta I en contacte amb el movi-
ment popular?

La Coordinadora havia d'afrontar aquest doble repte: aconseguir prou
places de mestres d'adults (de moment interines, en espera que els cen-
tres o aules fossin creats juridicament i que s'arbitrés una formula d'accés
especial per ais adults, 1 poder convertir-se més endavant en places defi-
nitives d'adults) per cobrir les necessitats de les bosses d'analfabetisrne
dels sectors més rnarginats, acostant l'oferta a la demanda potencial, I W-
hore preparar pedagOgicament I didacticament un professorat al qual
s'exigiria, malgrat que fos funcionari, de mantenir un model d'escola ober-
ta al bard i conscienciadora.

Els objectius de la Coordinadora eren els segUents:
- Analitzar les possibilitats legals d'ampliar els programes EPA, espe-

cialment als barris on ja hi ha Escola d'Adutts pelt amb professors volun-
taris i en efts bards deprimits on encara no n'hi ha.

- Nomenar els actuals professors d'EPA corn a interins.
L'ensenyament basic per a adutts ha de ser gratuit.

- Especialitzar els professors en pedagogia alliberadora I critica, globa-
litzaciO I interdisciplinarletat.

- Elaborar materials.
- Coordinar totes les escoles que han triat aquesta opció.
- Dittectar les necessitats d'EPA en el conjunt de Catalunya: elabora-

ciO del mapa de l'anatfabetisme i els nivells cutturals de la poblaciO adutta.

c. La Iluita per/es places

La Coordinadora posi tots els rnitjans al seu abast, que eren mott es-
cassos, per aconsegulr aquests objectius. Avui podriem dir que l'actual
xarxa d'Escoles d'Adults és en part resultat d'aquells esforços. Es comen-
ga a exigir el que legalment pertocava. la hem vist que la ResoluciO de 17
d'octubre del 73 de la Direcció General de Personal del MEC fixava una
plantilla de 1000 places per al conjunt de l'Estat, de les quals 71 per a Bar-
celona. Xlfra clarament insuficient per atendre les necessitats de la pro-
vincia, I arbitraria (per a Madrid, p. ex., se n'asignaven 182); perà ni aix6
no es compile. Encara l'any 1976, de les 1000 a ambit d'Estat names n'hi
havla 650 de cobertes I de les 71 de Barcelona 36, tots ells formant pat
de l'antiga EPA, o mestres procedents de la Campatia de Alfabetlzacidn
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qua no s'havien incorporat al ritgim ordinari. La Coordinadora acudi al ca-
rrel.: no s'estalviaren manifestacions, notes de premsa, denüncies al jut-
jat, peticions de solidaritat, tancades, i fins i tot vagues de fam (13). Final-
ment, en el curs 1977-78 s'aconsegui que la quota fos c:Iberta del tot.
Les places, a més, van ser assignades a les Escoles d'Adults qua ja fun-
clonaven I cobertes per alguns dels mestres que de feia anys s'hi dedica-
ven voluntariament.

La Coordinadora no es conform& amb aquest resultat. Es coneixien ja
les dades de l'anatfabetisme per ciutats i bards. Es va demanar rampliacio
de plantilla per tot Catalunya. L'any segUent, 78-79, es torn& a animar la
Coordinadora: 80 places mils! D'aquesta forma es comengava a configu-
rar un tipus d'EPA molt diferent de l'EPA del franquisme.

Es demanava també que es poses en prictica l'Ordre de I'l 1 de se-
tembre de 1972 on es legislava la creació de centres especials d'EPA.
Aix?), pert), no s'aconseguirà fins molt recentment amb la Genera litat.

L'alegria duri poc, per& L'any segUent, 1979-80, el ministre Otero
Novas trasbalsi de nou el coliectiu de mestres. A principis d'agost propo-
s& per sorpresa un retail drastic de plantilles per a tots els nivells educa-
tius; entre elles, la totalitat de la plantilla d'Adults per a tot Espanya. El re-
bombori a imbit d'Estat i especialment a Catalunya fou tan considerable
que el curs escolar no comer:0 amb normalitat fins a finals de novembre.
Els ajuntaments, que acabaven de celebrar les primeres eleccions demo-
critiques, se sentiren ferits en un be corn el de l'ensenyament que els
nous regldors havien defensat historicament. D'altra banda el nivell
d'organització dels adults a Catalunya era molt superior al de les altres re-
gions. La conclusió fou que el nornbre de mestres d'adults a Catalunya es
mantingué, per& fou suprimit a la testa d'Espanya.

d. La formaciá de/professorat

Per a la formació del professorat la Coordinadora organitz& diferents
seminaris i cursos amb l'objectlu de crear un cos doctrinal, metodolôgic
didictie propi, sempre Inspirat en els principis de Freire. La presència de
la Coordinadora a les Escoles d'Estiu ja es habitual. A la de 1977 els pro-
motors es fan responsables de dos cursos. Un d'organitzat pels membres
del futur SEPT sobre "Pedagogia alliberadora aqui i ara" i rare pels mem-
bres de la Coordinadora sobre les ThItcnIques als nivells d'atfabetització i
Certificat. Tames desaflants (amb discussió de materials). Sindicalisme,
organitzaclons de barri I grans espals politics". A la del 1978 s'elabora un
possible curriculum de l'adult alumne de les Escoles, per matiaries i con-
tinguts I segons els nivells de coneixements adquirlts. Es tractava de defi-
nir els "... elements necessaris perqu& el treballador pugui participar act!.
vament a tote la vide (econ6mica, familiar, social, politica I cultural) del
pais...* (14)

A m6s, es decideix establir un nou nivell, el de neolector, resultat de
molts anys de constatar que l'adult amb un sol curs no pot adquirir els co-
nelxements necessarls per passar de l'alfabetització al Certificat.

Des de l'any 1976 la Coordlnadora organitzava cursos trlmestrals de
reciclatge I preparació per als mestres qua accedirien a les Escoles
d'Adults, en collaboracló amb l'ICE de l'Autônoma.

S'havia arribat a un acord amb la Delegació del MEC a Barcelona se-
gons el qual les places concedldes serien ocupades per aquells mestres
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qua haguessin participat en aquests cursos, si es complia un dais objec-
tius proposats: respecialazacio dels professors. En definitive el MEC do-
nava a aquests cursos una validesa equivalent a un CAP (Curs d'Aptitud
PedagOgica). S'exigf, a més, i s'acordi, que l'ampliació de plantilla sorts
d'una !lista de coliaboradors elaborada per l'Assemblea de la Coordinado-
ra i segons els criteris establerts per aquesta Assemblea.

L'acord resuttava perillós perqui), sl b6 d'una banda es garantia relatl-
vament la prepared() I la qualitat pedagOgica del mestre, la Coordinadora
es convertia en una mane de sindicat-repartidor de flocs de treball en un
moment en qui) aix6 començava a ser un be escis. Es corria el rise
d'enfrontaments I critiques o de pressions per sospites de manca
d'objectivitat en el barem o pel fet que entressin per aquesta porta perso-
nes que no tinguessin el oerfil adequat o la decidida voluntat de dedica-
cio a Adults.

De tots aquests confiictes se'n ressenti ripidament la mateixa Coordi-
nadora. Coexistien dues postures: la de la defense de l'increment de pla-
ces i dotacions corn a garantia d'estabilitat en tent qua centres publics I la
de la defense d'un model d'escola obert I conscienciador que alguns con-
sideraven que amb la funcionarltzació podia posar-se en perill; postures
qua no necessiriament havien de ser excloents. Pert) la duresa de la
prActica I les dificils condicions en qui, es desenvolupi aquest procés
varen fer qua fossin incompatibles. Van sorgir diversos grups de mestres
que en la prictica es wan desentendre de les Iluites per l'increment quan-
titatiu, preocupats fonamentalment per l'elaboraciO de nous materials, per
l'arrelament de les escoles al seu entorn, per l'intercanvl d'experi6ncies,
etc. (15)

Fele ja motts anys que el moviment suportava a les espatlles l'excessiu
pes d'haver d'estar a la primera linia de tots els fronts alhora: creació d'un
nou miitode pedagogic, defense legal, relacIO amb les administracions,
coordinaciO del moviment, prepared() de cursos, duresa de les relvindica-
clans I fins I tot haver de fer propaganda davant la poblacIO catalana I dels
mateixos afectats per l'analfabetisme de la importincia del seu projecte.
SI es fallava en an de sol dels aspectes, el moviment podia morir
d'inaniciO o de descrédit Tot dintre d'un organisme que, per definició,
havia de mantenir contacte amb tots els centres I no utilitzar m6todes di-
rectius. Sense cap suport Amb força de la fermesa del propl con-
vendment de treballar per una cause justa I de l'agraIment incondicional
d'uns quants aiumnes qua en la seva experi6ncia havien descobert el
valor de la culture i de la capacitat de participar.

Era lOgic que en aquestes condicions s'arribés a difer6ncies impor-
tants en rapreciacia de les estratégies a segulr. D'altra banda el nombre
d'escoles havia crescut i resuttava ja dificil, per simples raons prictiques,
de "coordinar-se". La Coordlnadora es va subdividir en "coordinadores
de zone": Ba lx Llobregat, Vall6s, Bevis i Districts IX6 de Barcelona (Nou
Barris).

Extensió del moviment. El SEPT.
a. Material I Servei de Documentació.

El setembre de 1977 el nudi inicial de mestres quo constitula la Coot-
dlnadora decideix crear el Servei d'EducaciO Permanent per als Trebel la-
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dors, SEPT. La situació politica havia canviat -pel juny hi havia hagut les
primeres eleccions generals després de la mort de Franco- i la de les Es-
colas d'Adults en part també: hi havia hagut els primers nomenaments i
aix6 significava un inici de reconeixement I estabilitat. El SEPT neix per
fer elk) que un funcionament assembleari no podia abastar: cursets
d'especialitzacio, investigació, creació de materials, centre de documen-
tacio, etc. (16). Les finalitats del SEPT serien semblants a les de la Coor-
dinadora, per6 es posaria més ernfasi en les funcions de servei tecnic, as-
sessoria pedagógica, teoria i contactes amb l'exterior (17). S'elaboren
materials perque puguin ser utilitzats en el conjunt de les escoles. Es
tractava de fer instruments de treball i de lectura sobre temes d'actualitat
des de l'eptica de la critica a la situació establerta. S'editen uns dossiers
sobre l'atur, 'Material complementario de los cOdigos referentes al tema
del pard% sobre la dona, "La mujer trabajadora en Espaiid i "La represiOn
sexual% sobre la histeria del moviment obrer, "En Barcelona el movimien-
to obrero tiene 150 efts de experiencia".

Millor presentada era i més difusió tingué la revista "Circulos de Cultu-
re" (nom de clares referencies freirianes), de la qual, a partir del juliol del
77, aparegueren ininterrompudament 12 niimeros. Combinava la Iletra
cursive amb la d'impremta i fotoc6pies referents a la situació de les Esco-
les d'Adults. Els temes tractats son: el concepte de democricia, les pri-
meres eleccions generals, els mecanismes de funcionament del capitalis-
me, l'emigració, l'especulació urbanistica, els impostos, la insuficiencia de
serveis, etc.

Sovint el contingut d'aquests dossiers apareix tan ideologitzat en la
manera de tractar els temes que sembla contradir el mateix pensament de
Freire: que ha de ser l'alumne que adquireixi pels seus propis passos la
consclencia critica.

En la mateixa linia de dotar el professorat d'instruments I material sufi-
dent per a la reflexió pedag6gica, el SEPT inicià un Centre de Documen-
tack!, en clue es varen recollir tots els materials teórics I prictics sobre dife-
rents metodes d'alfabetització i Campanyes d'arreu del mon, sobre
rnoviments populars, pedagogia de base i desenvolupament comunitari.
Al cap de poc temps era el Centre de Documentació especialitzat en
aquests temes més important de Catalunya i segurament de la resta de
l'Estat. No va ser possible que la Generalitat n'assumis la responsabilitat
del manteniment, I avui encara esti tancat (18).

b. Jornades nacionals i alfabetització.

La presencla palica més important del SEPT va ser, per6, la convoca-
atria anual a imbit d'Estat d'unes Jornades d'Educació d'Adults celebra-
des ininterrompudament del 78 al 83 amb un notable exit d'assistencia i
els contactes amb l'exterior.

A les Primeres Jornades, celebrades el gener del 78 sota el lema NI
UN BARRIO SIN ESCUELA NI UN TRABAJADOR SIN CULTURA, es
torna a fer una reflexió sobre el concepte I les dificultats per aconseguir
una escola püblIca per a adults. En el manifest final es fa una crida als sin-
dicats I organismes de base per donar-hi suport I intervenir-hi. A les Sego-
nes, pel juny del 79 sota el lema PER UN PROGRAMA DE FORMACIO
CULTURAL BASICA, es pretenia implicar-hi politicament I economIcaels
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nous organismesi diferents nivells de l'Administració que anaven sorgint
del procés democratic i del nou model d'Estat de les autonomies. Foren
convocats representants dels municipis (encara no feia dos mesos que
s'havien celebrat les primeres eleccions municipals despres de 40 anys),
representants dels governs autenoms, encara molt diversament desen-
rottlats en el nou mapa autonOmic del pais, representants sindicals, quan
aquests comengaven a jugar ja un paper oficial en el context taboret i poli-
tic del pais. Era el moment de l'esperanga que, després de tants anys
d'opressió, la democricla fes jusficia a l'abandó cultural de les capes po-
pulars.

Les Terceres Jornades (19), organitzades conjuntament pel SEPT i
l'ICE de l'Autamoma entre juny i setembre del 80, foren dedicades a
l'analisi dels resuttats de l'estudi sobre el mapa de l'anatfabetisme a ambit
d'Estat, pert molt especialment a Catalunya: A CATALUNYA SOM ENCA-
RA 300.000 ANALFABETS (20). Tingueren la virtualitat d'introduir el con-
cepte de bosses d'analfabetisme, que va ser assumit posteriorment pel
Govern Central en el PEBA (Plan Especial Bolsas de Anatfabetismo), que
va destinar, durant els anys 1981 1 1982, 100 milions 1 108 milions de
ptes. respectivament a les zones rurals d'Andalusia, Galicia, Extremadura
I Canaries. No es contemplaven per tant les zones suburbanes de les
grans ciutats. Cal remarcar, d'altra banda, que el PEBA explicitament con-
siderava que el metode Freire no era adequat per a Espanya. D'aquesta
forma, l'alfabetització quedava redulda als estrictes elements d'educació
compensateria. Possiblement el PEBA fou el fruit de l'escindol que
s'havia produ'it en començar el curs anterior, el 1979, arran de la supres-
siO de la plantilla de mestres d'EPA del conjunt de l'Estat excepts Cate-
lunya.

c. Contactes amb l'exterior

En la linia de realitzar investigacions aplicades, el SEPT va organitzar
un SEMINARI INTERREGIONAL SOBRE ALFABETITZACIO I DESEN-
VOLUPAMENT COMUNITARI, que durant els anys 1980-1983 es va anar
desenrotHant a diferents Ilocs d'Espanya. Es tractava de dissenyar un
mare teOric sistematic d'intervenció cuttural en IA territori, que inclola, en
un treball interdisciplinari, analisi I propostes d'actuacló des dels vessants
d'antropologia, economia, sociologia, sociolingilistica, etc. (21). La prime-
ra sessio del seminari es va fer a Madrid amb assistencia de representants
de diversos Ministeris i de moviments de base. Al Ilarg dels seus tres anys
de durada, el Seminari va analitzar diferents experiencies de desenvolu-
parrient comunitari a tot l'Estat Espanyol, entre les quals destaquen, a
més de les més properes de Barcelona i molt especlalment la de la Mina
corn a centre promotor, les de Tarragona (barri Bonavista)1 Girona (Font
de la POlvora) a Catalunya, Barco de Avila i les Escuelas Campesinas a
Castella, Lebrija, Loja i Sevilla a Andalusia, Mislata a Valencia, Calvia a les
Illes, Ermua e Euskadi, Cartagena a Mürcia, Merida a Extremadura, alguns
barris de la pedieria de Madrid, corn p. ex. Hortaleza, Deliclas, Legend's,
etc

Durant els mateixos anys, el SEPT contacta amb organismes interne-
cionals d'assessorament i suport econ6mic i de material. Se sovintegen
les visites a la UNESCO, a l'OIT, a la FAO, I arNODEP, al Consell Ecume-
nic de les Esglésies. Es pren contacte amb l'experiencia italiana de les



150 hores, amb responsables d'ensenyament d'adults de Cuba o de la
Campanya d'atfabetització de Nicaragua. En algunes ocasions represen-
tants d'aquests organismes es fan presents i animen el semlnarl. El pen-
same, it de Fraire sobre la interacciO dels diferents elements en el desen-
volupament cultural d'un territori hi és sempre present.

La tasca de la Coordinadora primer I del SEPT després aconseguia es-
tendre el moviment a molts attres indrets d'Espanya. Era cart que l'impuls
partia de Catalunya pen:, trobava ripldament resso per les circumstancies
semblants clue es vivien en altres llocs. F' seminar!, una vegada més, es
desenvolupa amb l'esforg gairebé exclusiu dels seus participants i sense
cap suport oficial. Nalxia alxi un organisms de reflexió I coordinaciO des de
la base que amb el temps donaria lloc a una multitud de col.lectius regio-
nals de pedagogia popular I alfabetttzació I a una possible coordinacio es-
tatel més astable (22).

Es produeixen a imbit reglonal processos semblants els quo ja havien
passat entre nosaltres: peticiO d'Increment de places, que a poc a poc
van essent ateses pals governs de les respectives comunitats aut6no-
mes, o pel MEC matelx on no hi ha compet6ncies transferldes; elaboració
de manuals adaptats a cada realitat; preséncia a les noves Escuelas de
Verano per a mestres i celebració de Jornades; publicach5 d'un important
nombre de butlletIns dels col.lectlus I cornunitats aut6nomes que serval-
xen per intercanvlar experi6ncies, etc. Els conceptes més freq0entment
utilttzats son els de conscleincia critica, participacki, culture obrera, dasen-
volupament comunitarl, realltats desalfants, etc., Inspirats tots en la con-
cepciO freirlana de les relacions entre culture i politica. El cos doctrinal ja
existelx i ,amb l'esfor9 d'adaptar la metodologia de Frerle a cada realitat, se
saben buscar ja les tkniques adequades per dur-ho a terme. Cai remar-
car la important tasca que en aquest aspecte va fer en els primers mo..
ments l'edttorial Mars lege (23), continuada després per Editorial Popular,
també algunes importants revistes especialitzades, prIncipaimer,t Cua-
demos de Pedagogla (24), an la difusiO tant de la filosofia que impregna-
va el moviment corn d'aigunes experihncies concretes.

El moviment d'EducaclO d'Adults havia superat ja els limits estrets de
les experléncles aillades I es fele sentir corn una exig6ncia popular a
irnbit d'Estat. Bona part dels objectius inicials dels seus promotors
s'havlen aconsegult després d'enormes esforços I sacrlficis, Iluites I pos-
sibles contradiccions: places, materials I documented& reflexió te6rIca,
etc. No deixava de ser, per6, un moviment de base sorgit en el moment
de la transició a la democricia caracterltzat per les grans expectatives.
Pert, havia de passer encara la prove de foc: ser o no acceptat corn a tal
pel nou model de societat que acabarla consolldant-se a Catalunya i al
conjunt de l'Estat.

Consolidacito del moviment. AEPA
a. Crisi de la Coordinadora

Precisament toren aquestes circumstancies generals del pais una de
les causes que les contradiccions dIntre la Coordinadora s'anessin agreu-
jant. La politica del govern de la Generalitat I la progressive assumpció de
competéncies va pour en relleu la indiferemcia amb qué la Generalitat as-

4 3 43



sumi la transfertimcia de les escoles d'adutts (25). L'arribada al govern
central del PSOE I la seva politica, la distancia en una paraula entre la reali-
tat dels 80 I les expectatives dels moviments populars dais 70, va posar
de moda en aquests anys una paraula, el desencis, I va colpejar
calectius que com Ia coordinadora d'escoles d'adults havien sortit en
moments en quit l'esperanga de canvi profund en la societat era una
constant. Aquesta nova situació social creava fissures profundes entre
&quells qua d'alguna manera pensaven qua res o pritcticament res no
havia canviat I que, per tant, calla mantenir el moviment popular en les
saves posicions d'enfrontament radical I aquells altres que, valorant la
nova sttuach5 I kts possibilitats qua creava, creien qua en part calla canviar
de tictica, establir ponts de dialeg amb l'administracidt I mantenir, tot en-
fortint-les, les posicions aconseguides. Uns I attres, en la immensa majo-
ria, comencen a fer oposicions al cos d'EGB, en concordanga amb
l'afeblIment del bolcot qua mantenla el movIment general d'ensenyants.
Si, malgrat aquesta anilisi, el moviment de les escoles d'adults continua
mantenint enfrontaments esporidics arnb l'Administracló, 6s a causa de la
infrastructura tercermundista en quit es mantenien les aules i cercles,
que provocava de tant en tant desnonaments localitzats I insuficiències
insuportables qua han donat pas a conflictes de mits o menys abast I du-
rada, fins als nostres dies.

En aquesta situacici no és estrany que anessin incrementant-se també
les diferbncles entre el sector mos decisiu de la Coordinadora i el SEPT,
sense capacttat per resoldre-les. Després d'uns mesos d'enfrontaments
estérils, l'any 1982 s'Intenta iniciar una nova experliincia organitzativa:
crear associacions de mestres I alumnes a totes aquelles escoles d'adutts
que hi estiguessin d'acord, amb la intenció de federar-les posteriorment.
Peri), velent qua l'intent no s'assoleix, a la fi de 1982 alguns membres de
la Coordinadora I alguns del SEPT inicien l'Associació d'Educació Perma-
nent d'Adults (AEPA) corn a intent de nova sintesl. La realitat ha fet qua
molts hagin interpretat l'AEPA corn la continuació de la Coordinadora,
mantra el SEPT de Barcelona s'esllangula corn a organitzacló, mantenia
una experiimcia important d'atfabetització I desenvolupament comunttari
al bard de la Mina de St. Adriit del Besets, n'inspirava d'altres, corn els
grups d'alfabetització comunitiria a Castelldefels, i continuava fonamen-
talment a Tarragona I Girona amb forta connexió amb la FETE-UGT.

Paralielament naixla la cooperativa El Roure, impulsada pricticament
per les mateixes personas que l'AEPA, amb la finalttat d'editar els mate-
rials qua els grups de treball d'AEPA I d'altres anessin elaborant en relació
amb I EA.

b. AEPA, punt de referencia en l'EA de Catatunya

Des del gener de 1983 podem dir que l'AEPA ha estat punt de refe-
*Ida fonamental de l'EA a Catalunya, significadament a Barcelona, pert!)
també a la resta del pals. AEPA no es defineix en el triptic de presentació
Unicament corn una associació de mestres, sine, tambe de col.laboradors I
voluntaris de les escoles d'adults, d'assIstents, de professionals d'altres
camps de l'EA, etc. No és una associació d'escolas d'adults, sinó també
de moviments I entitats que tinguin corn a camp d'acció la formació dels
adults en sentit ampli: "Perquit és necessirla la connexiô de les escoies I
entitats dedicades a l'EPA...* (26). Pretén, en resum, encoratjar aquelles
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inIclatives renovadores conegudes que es facin en el camp de l'EA I user-

* de vehicle untficador d'esforcos". Aquests podrien ser els aspectes fo-
namentals de la seva trajecria quan n'arriba el primer quinquenni: refie-
xiô sobre l'EA, reciclatge del professorat, promoció d'activitats
coordinadament amb d'altres entitats del camp de ('EA, dialog critic amb
l'Administració i suport a les reivindicacions que la infrastructura deficient

ha anat provocant.
1) Reflexid sabre l'EA / la seva metodologia Els dies 27-29 de maig de

1983 es fan les primeres Jornades d'aquesta nova etapa del moviment
d'escoles d'adults.Si be en aquests moments de consolidació la preocu-
pació es fonamentalment pedagôgica, s'escolten els ecos freirians: "Els
organismes piThlics han d'assumir un projecte d'Educaciô Permanent
amb criteris diferents clefs tradicionals i obert a tots els adults, especial-

ment als que sempre hart estatmes marginats.. Es molt important que les

escoles d'adutts s'inscriguin amb claredat en el proces d'Educació Perma-

nent, superin el marc imicament academic...I trenquin la divisió entre con-
tinguts academics i cuttura per a la vide" (27).

Els dies 5 i 6 d'abril de 1984 hi ha les segones Jornades sota el titol:
"Situació real i expectatives de la formació d'adults". Es significatiu el titol

d'una de les ponencies, "Relaciô entre activitats reglades i no reglades a
les escoles d'adults lcoordinació amb d'altres entitats culturals del barri o

localitat" (28).
Els dies 7 I 8 de marc de 1987 es realitza un debat en el qual les esco-

les d'adults han comencat a prendre consciencia de dos aspectes relati-
vament nous: a) la crisi social i econ6mica incideix poderosament en els
conceptes I l'estructura de l'EA i, en conseqUencia, adquireix una impor-
tincia creixent la formació ocupacional; b) el perill de funcionarització i bu-
rocratisme del moviment, un cop s'ha assolit per part dels mestres de la
Generalitat l'estabilitat administrative en els centres I aules d'adults (29).

Les Ill Jornades d'aquesta etapa (11-13 de marc de 1988) incideixen
en les mateixes preocupacions de l'anterior debat, i se centren en tres
temes: "Societat de futur I Educació Permanent d'Adults", "Reflexions
sobre la Pedagogia I Educació Permanent d'Adults" I "Articulacici de
l'Educació d'Adults: Propostes a les Administracions I lnstitucions" (30).

En aquests cinc anys AEPA ha publicat una revista, "Papers
d'Educació d'Adults", que potser és la que reflecteix millor el debat freirie
sobre les finalitats i en conseqUencia la metodologia de l'EA (31).

2) Reciclatge de/professoraL L'educador d'adults pot provenir de les
escoles del Professorat o de qualsevol Ilicenciatura. En qualsevol clefs
casos ningt1 no l'hauri fet reflexionar sobre la psicopedagogia, la metodo-

logia o la didactIca adaptada als adults. Pot haver fet l'especialitat de Pre-
escolar o tenir amplis coneixements sobre antropologia. Serveix
-evldentmentt- per dome classes a adults I, encara més dificil, enfrontar-
se amb la tasca absolutament necessiria de ser agent dinamitzador del
col.lectiu adult que te al davant. AEPA, conscient d'aquesta situació,
aborda el problema des de la practice concreta. En part, fa una tasca de
supliancla de les mancances universitiries I del Departament
d'Ensenyament, perà aportant-hl el factor experimental que sempre serà
necessari en qualsevol reflexló pedagbglca. En tot cas, ha potenciat du-
rant aquests anys, corn a tal associació o per mitje de persones que s'hl

relacionaven intimament, cursos de metodologia i didictica dirigits fona-
mentalment a persones que tenien prictica o s'hi iniclaven (32).

4 5 45



També ha donat suport a grups de treball pedagogic que perrodica-
merit s'han reunit per redactar material didactic o per refiexionar I sistema-
tit2ar algun tema en relació amb l'EA. Aquests grups d'autoaprenentatge Ireciclatge han estat i son un dels suports m6s efectius de l'EA a
Catalunya. El material que ha editat la cooperativa El Roure en demostra
la importincia (33).

3) PromociO d'actMtatscoordinadament amb attres entitats del camp
de l'EA. La defensa d'una organttzació territorial de l'EA i la necessttat de
coordinació entre totes les institucions I entitats que actuen en EA és una
constant en les publicacions de l'AEPA des del comengament (34). Fruit
d'aquesta preocupació coordinadora és l'impuls que AEPA ha donat al
sorgiment del grup TRAMA a partir de rany 1986, que s'autodefineix corn
"el programa comir d'un grup d'entitats i assoclacions no governamentals
que action en rambit de la formaciO i ranimaciO comunitiria i que han tin-
gut la voluntat de treballar conjuntament en la recerca, la promocló i el su-
port d'iniciatives I de nous models formatIus"? (35). També des de 1987
AEPA, conjuntament amb altres entitats, promou un Centre de Docu-
mentaciO per a la Formació d'adutts i Desenvolupament, que Implica alho-
ra diversos departaments de les administracions pübliques -locals, auto-
nOmiques i estatals- amb la finalitat de concentrar la documentaciO sobre
formació d'adults actualment disperse, posar-la a rabast dels interessats,
afavorir la investigació en aquest camp I el contrast d'experiancies I pro-
grarnes, actuar corn a centre d'iniclatives i recursos, ésser un element
més de dinamitzacici dels processos formatius integrals (30. Conjunta-
ment de nou amb el SEPT i d'attres promotors individuals i col.lectius s'ha
iniciat el projecte ESTRI, empresa d'Iniciativa social sense inim de lucre,
que pretén satisfer demandes concretes d'actMtats formatives realitza-des per part d'entitats I col.lectius, analitzar les necessitats no cobertes
de formació d'adults I donar-hi resposta aprofitant recursos ptirblics I pri-
vets (37). Finalment AEPA va col.laborar en l'impuls inicial de les Jornades
Estatals d'Educació d'Adults del desembre de 1984 a Madrid, en qua
varen participar uns 50 col.lectius de tot l'Estat (38), I va ser present en la
posterior creaciO de la FederaciO d'Associacions d'Educació d'Adults
(FAEA), formada per una trentena de grups I d'associacions.

4) Diàleg critic amb l'Administracid. En aquests Ultims anys que resu-mim el moviment de les escoles d'adults s'ha relacionat amb
l'Administració de rnoltes I diverses maneres: s'hi ha enfrontat, hi ha dialo-
gat maidant per fer-li assumir els crtteris del moviment I ha acceptat també
posicions de l'AdministracIó. No totes les circumstincies son iguals, notenen la mateixa forga els movirnents en un moment o altre, no sempre
les admInistracions posseeixen el mateix grau de receptivitat; per aix6 les
relacions son canviants en funció del valor de cada tin d'aquests parame-
tres. A AEPA II ha tocat vlure una apoca en qua la conflictivitat global
s'esvaTa I els conflictes esdevenien mas localitzats I concrets, corn veu-rem al paragraf segUent. Ha estat una apoca en qua la necessaria pressiO
social perqua l'indMdu no perdi la force de la col.lectMtat, passant de ciu-tadi a sirbdit, l'ha exercit per mitji d'un dialog continuat I critic. Des de la fide 1983, doncs, en qué es presentava a la Dra. Gral. d'EGB el document
"Reivindiquem un projecte de renovaciO de l'EPA catalana, jar' firmat con-
juntament amb FETE-UGT I CCOO (39), fins aquest moment, la relaciO
amb l'Administració ha estat constant. Aquesta ha demanat a l'Associació
parer sobre els decrets I ordres relacionats amb rEducaclO d'Adults.
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L'Associació per la seva banda ha exercit el paper d'ôrgan informal con-
suttiu i de permanent consciencia critica de la realitat.

5) Suport a les reivindicacions que les infrastructures deficients han
anat provocant. Els locals han continuat essent en aquests 5 tiltims anys
motiu principal de conflictes, be per desnonaments provocats per particu-
lars, be fins 1 tot per un sector de la Generalitat amb la ignOrencia o la con-
nivencia d'un altre. Fets corn el que comentem demostren la precarietat
de moltes de les escoles d'adults i la seva pecullaritat; instituclons, la
major part, de la Generalitat, perô que la mateixa Generalitat sembla ac-
ceptar a desgrat o ignorer. Els mestres acostumen a ser capdavanters de
les reivindicacions i connecten, de nou, amb praxis culturals de calre fret-
ria, fins I tot quart una part d'ells ha superat el problema de la prbpla segu-
retat laboral. Attres motius de conflicte i reivindicacions al carrer han estat:
la voluntat d'aconseguir dels ajuntaments subvencions per a mestres
col.laboradors, de la Generalitat mestres de catali; la deficient infrastruc-
tura en general; la voluntat d'aconsegulr resoldre el buit existent per als
adults entre el graduat escolar i l'ingrés a la universitat; els problemes en
les Comissions de Servel; el retard en les subvencions de l'INEM; el canvi
en la relació laboral entre uns mestres i l'Ajuntament, relació transformada
en contracte de serveis (40).

c. QUestions a resoldre

Quin es el futur d'una Associació corn l'AEPA? Evidentment depian de
motts factors, alguns totalment aliens a la dita associació. Corn a Associa-
cio viu també les conseqiiencies de la decisi6 presa pels mestres d'adults
de passar a ser funcionaris, que comportava avantatges corn hem comen-
tat més amunt, perb tambe riscos, el més important dels quals era caure
en la inercia del funcionariat. La dinernica de les escoles d'adults est& molt
condicionada per les postures dels mestres davant la societat, el seu pro-
jecte vital, la relació que estableix entre escola i entorn, entre professi6 i
referents personals. Entre el mestre "de minims" i la persona que englo-
ba la seva professió en un sol projecte vital critic i transformador hi ha una
enorme gamma de possibilitats I actituds. El futur de l'AEPA depen en
gran part del decantament d'aquestes tendencies diverses, de la preva-
léncia de les unes davant les altres I de la capacitat de convivencia de les
que no siguin antag6niques. Cal remarcar que el paradigma de "funciona-
ri" comporta un projecte de societat individualista i neoliberal, i un tipus
d'associaci6 corporativa i reaccioneria, contraposat a la societat solideria
qua hi havia als origens de les escoles d'adults I que comporta al seu torn
una associaci6 inconformista, critica I progressista. Cal fer un gran esforc
de convivencia, per6 cal també no oblidar que hi ha models incompati-
bles.

Administracions nbliques i Escoles d'Adults

a. Actuacions dels ajuntaments

Un dels factors qua ha incldit de forma notable en la situaci6 de les es-
colas d'adults és la postura que han adoptat les institucions pCibliques,
les administracions i en concret els ajuntaments I la Generalitat. No parlem
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de la Diputació, perqUe en aquest tema, contemplat en sentit estricte, la
soya intervenció ha estat mott reduida, s'ha concretat en la transformació
d'una escola d'EGB en l'escola d'adults L'Alzina en el si de les Liars Mun-
det, en el manteniment de la preparació de més grans de 25 anys a
l'Escola Industrial i algunes subvencions als ajuntaments. Aquests en
canvi han jugat un paper important, en tres aspectes fonamentalment (si
exceptuem l'Ajuntament de Barcelona, del qual parlarem miss avall): dote-
cio dels locals, ajuts economics via subvencions i dotació de mestres com
a col.laboradors dels mestres de la Generalitat, quan hi ha hagut aules
creades o, fins i tot, quan aquestes no ho han estat (cas dels ajuntaments
que no arriben a 13.000 habitants) (41). Peri) la soya preocupació pel
tema d'adults ha estat molt diferent en una localitat o en una altra i ha
dopes tant de l'interès del regidor corresponent d'Ensenyament i Cultu-
re, corn de la pressió social que han exercit les Escoles d'Adults oil la po-
blació adulta en general. AixO fa que les actuacions siguin molt dispars,
sense criteris comuns sobre quina ha de ser la participació municipal en
l'Educació d'Adults. Sovint hi ha una clara distincia entre el discurs sobre
la itnportincia de ressumpció de responsabilitats per part de les adminis-
tracions locals en matbria d'Educació d'Adults i la manca de reivindica-
cions municipals concretes de competències i pressupostos per exercir-
les. Es evident, aixO no obstant, que, mentre es mantingui l'actual marc
competencial restrictiu en qUestions tan relacionades amb les escoles
d'adults corn l'ordenació i l'adaptació d'estudis, titols, etc., les administra-
cions locals tendiran a intervenir en l'EA des de l'animació sOcio-cultural,
sOcio-econOmica o sOcio-educativa, i la deslligaran de la formaciO base.

L'Ajuntament de Barcelona, al seu torn, ha mantingut escoles d'adults
municipals al costat de les de la Generalitat amb cursos formals i no for-
mals, perO més corn una situació heretada que corn a mostra d'un desig
de protagonisme competencial. La seva intervenció amb relació a locals i
mestres col.laboradors ha estat mott mos redukla, si la comparem qualita-
tivament amb la dels attres ajuntaments en general.

b. La Generalitat oes dels traspassos de competêncies

La importancia de la Generalitat per a les escoles d'adults és fora
dubte. Assumeix les competéncies en matbria d'EducaciO d'Adults
sense entusiasrne, corn hem dit. I aquesta mance de comprensió del pro-
blema en profunditat (malgrat els esforcos ben intencionats d'algunes
persones concretes) es manté almenys fins a l'any 1987, en quit alguns
signes permeten una certa esperance de canvi (42).

L'esfor9 del Departament d'Ensenyament, doncs, es centra, fona-
mentalment, a donar establlitat administrative a l'heremcia rebuda. I és en
aquest sentit estrictament administratiu corn cal interpretar els decrets i
les ordres que afecten les escoles d'adults. No obstant aixO, la situació,
corn veurem, és force contradictOria. Mentre la creació del Servei de For-
mació Permanent d'Adutts (43) donava un signe administrariu d'identitat a
l'EA, en mantenir-la dins la Direcció General d'EGB en subratllava el caric-
ter subsidiari o compensatori. La desaparició d'aquest mateix Serve% a co-
mençaments de l'any 1987 (44), deixerà de nou l'EA sense cap signe ad-
ministratiu d'identitat, tot esperant que la creació del Programa de
Formació Permanent d'Adults l'hi retorni en part, encara qua amb un rang
inferior.
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L'ordenació del sector educatlu d'adults s'ha escom6s amb un decret
d'agost de 1983 (45) en el qual s'expliciten els aspectes que es volen
abordar: `... la regulació dels ensenyaments especifics d'adutts, la creació
de centres on es puguin fer, el &sterna de selecció de professorat i la
collaboracido dels ajuntaments en aquesta tasca mitjan9ant els oportuns
convenis". Els quatre objectius explicitats, excepte l'ultim, s'han anat
desenvolupant en les respectives Ordres i l'aspecte administratiu de l'EA
ha quedat clartficat (46). Clarificat I quantificat, pere no pas qualificat (47).

c. L'Administraciá Central. MEC I INEM.

Durant aquests anys des de la transició, el Govern Central ha mantin-
gut una politica d'adults que podem dividir en tres etapes: la primera fins a
l'any 1983, en qui: es crea per R.D. la Direcció General de Promoció Edu-
cative (48), una segona qua acaba poc despr6s de la publicació del "Ubro
Blanco de Educación de Adultos" (49)11a tercera fins a l'actuafitat. Les
Orientacions PedagOgiques de l'any 1974 (50) que desenvolupaven la
Llei General d'EducatiO (51), malgrat mantenir l'Educació d'Adults en el
marc de l'EGB, plantejaven uns objectius per a l'EPA force renovadors
(52). No obstant alx6, la politica de l'Administració continuava mantenint
l'EA en l'estret marc compensatori des dels cercles, aules i centres
d'adutts estructurats a partir de 1973 o des de la prolonged:5 de jornada
dels mestres d'EGB que, en acabar l'horari laboral amb nens, feien unes
quantes hores extras amb els adults, i aconseguien aixf un convenient
escreix de sou. Cap a la fi del decennl la prolongacio de jornada va desa-
pareixent I es mantenen els cercles, aules I centres corn a ()nice resposta
de l'Administració a la "gran batalla de la educación contemporanea"
(l'EA), tal corn afirmaven les Orientacions PedagOgiques del 74.

La creacio de la Direcció General de Promoció Educative, l'any 1983, I
de la Subdirecció General d'Educació CompensatOria, dins aquesta Di-
recció General, suposa nous aires en el MEC. A la fi de 1984 es publica
un "Documento de Trabajo pare facilttar el diálogo preparatorio al Libro
Blanco de la Educación de Adultos" que durant dos anys estimula un
ampli debat entre tots els sectors implicats I que acaba amb el Illbre Blanc
de l'EA. Tot aquest procés obre novas perspectives 1 l'esperança que per
fi seri factible una Llei d'Educació d'Adults avançada que ordeni legal-
ment I en la prictica aquest sector educatlu, I fad possible les orienta-
dons que emanen del Uibre Blanc:

a) la necessaria interconnexiO entre els grans imbits de l'EA: formació i
reciclatge laboral, formed:, cu(tural, formacio per a la participació ciutadana
I corn a base de totes, la formed:, general o basica;

b) la necessaria base territorial de qualsevol projecte d'EA;
c) la necessirla coordlnació de departaments, administradons i institu-

cions per radonalitzar recursos i fer possibles les noves orlentaclons.
Tres fets més donen significacio a aquest triennl: el decret de 1983

sobre educació compensatoria (53), la irrupció dels programes formatlus
de l'INEM (a partir de l'Acord Econbmico-Social de 1984, l'entrada
d'Espanya al Mercat ComO l'any 19851 les aportacions del Fons Social
Europeu) I la praxi administrative renovadora des del Servei d'Educació
Permanent d'Adults dependent de la Subdirecció G. d'E. Compensathria
citada. De tots ells, les actuacions del Ministerl de Trebell per mitjà de les
delegacions provincials de l'INEM son les més importants I signifiquen un
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canvi qualitatiu i quantitatiu en el panorama de rEducació d'Adults. No
obstant aixb, aquestes actuacions de l'INEM son de moment força lnope-
rants per la manca de concreció dels objectius I el canvl constant de les
orientacions immedlates, cosa que, unlda a una burocracia mott feixuga,
&lament permet fer projectes formatius arrelats a sortides prictiques
ocupaclonals. I, en canvi, facilita un transvasament de fons pOblics a les
empreses prIvades de la formaciO amb més capacitat operativa per pre-
sentar qualsevol projecte que s'adapti a les orientaclons administratives
del moment.

En la tercera etapa, les esperances posades en el Uibre-Blanc canvien
de signe. Les vagues prorneses electorals d'una Uel d'Educació d'Adutts
esgoten la legislatura l'any 1986 sense fer-se realltat I amb l'inici de 1987
semblen desaparaixer definItivament (54). El Projects de Reforma del
Sistema Educatiu (55) dedica un capitol a l'Educacló d'Adults, que rape-
teix parcialment les linies mestres del Uibre Blanc, pert% corn qua incideix
de nou en les mateixes inconcrecions, fa la sensaciO que ens trobem en
una situaciO regressiva, en qué progressivament es van ajornant les refor-
mes en profundttat proposades al Uibre Blanc.

A Catalunya l'ambigua manera de procedir del govern central ha afec-
tat les escoles d'adutts almenys des de tres punts diferents: 1) No cal dir
la importancia que suposen per a l'Administració Central, tant per les corn-
petancies importants que encara rote, corn per l'efecte mimetic o de re-
buig que provoca. En aquest senttt, l'existancia d'un canvi de signe (de la
reforma a la desorientació) no ajuda a avançar un projects progressista
d'ordenació de l'EducaciO d'Adults a Catalunya.

2) L'EducaciO Compensathria, que cornpren cinc programes diferents
a Catalunya, depén del Govern Central i es regeix per un conveni. La su-
pressló del programa d'alfabetitzaciO d'adutts suposaria la desaparicio
d'una slsena part aproximadament dels actuals mestres d'adults (56).

3) La irrupció de l'INEM en l'Educació d'Adults ha suposat en la pact-
ca per a les escoles que la impartien un element més de distorsiO, tant per
les implIcacions corporatives de disputa del mercat o per la impossibilitat
de trobar punts de connexiO racional enmig de la desorientació perma-
nent administrativa I d'objectius que hem comentat, corn per la lncapacitat
de trobar relacions Institucionals profundes Generalttat-INEM, a causa de
la inexistancia d'una politica superadora del conflicte de competancies.
La irrupciel dels programes formatius de l'INEM ha tingut, no obstant alx6,
un fort Impacte positiu en les escoles d'adults: ha suposat el replanteja-
ment critic d'una formació basica directament deslligada del factor ocupa-
clonal mancada d'infrastructura per integrar aquestes dues areas.

Mirant el futur
Tornem una mica a l'origen. LQué han significat les escoles d'adults, el

moviment d'escoles d'adults a Catalunya? L'empremta de Freire va iniciar
una dinimica al principi que encara awl mostra la vitalitat, malgrat que cal-
gues aprofundir en la metodologia I adaptar-la a la realttat catalana. El mo-
viment d'adults a Catalunya -no totes les escoles d'adults evldentment-
ha estat força original des del seu caricter autticton. Arra lat a l'entorn,
emergint dels moviments populars, assumint la cultura corn a element
transformador de la realitat, amb uns educadors que englobaven la pro-
fessiO en el projecte social renovador, amb uns centres oberts a la vida
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cultural i a la preocupació pels problemes del moment, amb una relacie
amb l'administració de confrontacle I dialog alhora d'acord amb la correla-
cio de forces. ;Moot mantenir-se aquest moviment en el moment actual?
1,Podrit reel* quan l'Administracie ha assumit part de les saves aspire-
dons laborals ill ha donat certa estabilltat administrative? Aquestes kin
entre d'attres les condlcions que han de permetre un futur renovador,
transgressor d'una realitat domesticada pel poder, en linia amb els ori-
gens frelrians.

1. Arrelament a l'entorn L'EA s'ha de connectar al meth, a l'ecosistema
hurtle. Partir de les seves necessitats, introduir els elements formatius
que ajudln a resoldre-les. Fins I tot en els aspectes d'educació formal, cal
adapter els curricula a l'entorn I a l'experiencia dels educands. Contemplar
problemes corn l'atur, la manca de teixit social, la desrnotivacie,
rindMdualisme, corn a problemes propis de l'educacie qua cal reinterpre-
tar des de l'espal formatiu que ii pertoca.

2. Relaclá amb els moviments populars, amb els moviments alternatius
que cerquen sortides collectives a la crisi. Quan les escoles d'adults Sut-
ton en l'epoca de la transició, hem dit qua en bona part emergien de mo-
viments populars. Avui ha canviat la situació. Molts d'aquells moviments
han desaparegut, d'altres prenen el relleu amb dificultat. L'educació
d'adults cal que mantingui una postura interactive amb els dits moviments
com una part del moviment alternatiu, en el sentit d'esdevenir motor i
efecte alhora, rebutjant actituds afilacionistes que entenen els centres
d'adutts corn a compartiments estancs que o compensen les deficiencies
formatives del sistema, o distreuen soclo-culturalment un oci imposat i
com a tal assumit o formen destreses laborals per entretenir ratur forot.
Els centres d'adutts cal que es proposin corn un deis objectius fonamen-
tals la recerca compartida de sortides a la crisi de la majoria de la població
(especialmant des del seu component formatiu), crisi que no es solament
econdmica, sine de valors, d'actituds, de sentiments, d'esperances.
L'educacie d'adutts cal que sigui assumida corn un dels elements que pot
facilitar propostes renovadores, propostes de transformació.

3. Educadors que superIn els valors neoliberals, que, subratilant els
aspectes tecnics I professionals, pretenen rebutjar o aillar els compo-
nents ideolegics. Amb el mite de rocas de les ideologies, es vol amagar
l'empremta Ideolegica indMdualista, competitive, que tendelx a transfor-
mer las escoles d'adults de centres de dinamitzacie cultural, preocupats
pels problemes dels ciutadans, especialment dels més desafavorits cuttu-
ralment, en centres expendidors de titols més o menys basics. L'edu-
cador d'adults cal que sigui, evidentment, un bon professional, qua ref-
vindlqui els seus drets corn a tal. Cal que sigui tecnicament competent.
Pere no es suficient. Un bon professional no esdeve educador en la me-
sura que no contempla corn a element fonamental del seu treball la seva
prepla participacie en l'accie transformadora. Aquesta participacie pot
aproximar el seu magisterr als problemes reels, dels quals ell evident-
ment no té cap soluclo prefabricada. En aquest punt perd la Infallibilitat
clentifica" I esdeve educand enmig dels educands.

4. Cal exigir a l'Adrninistracie una Infrastructure suficlent I una ordena-
cid legal del sector. Cal rebutjar la infrastructura actual, en bona part mise-
rable. Pere el canvi avul només pot produir-se amb una ordenaciti del
sector que contempli I faciliti la formacie dels educadors d'adutts, prictica-
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ment inexistent, la base territorial de l'oducaci6 d'aduits I el paper fona-
mental de les administracions locals, la coordlnacib de les institucions, de-
partaments I admintstracions irnplicades I l'articulacib amb les iniciatives so-
cials sense inim de lucre. En una paraula cal a Catalunya una Val Marc
d'Educacld d'Adults qua detect les necessitats, indiqui les grans linies
d'actuacib a termini curt I mltjà, obri possibilltats d'interrelaci6 entre dife-
rents imbits de l'EA, doni pautes sabre la necessaria organització territo-
rial I la imprescindible coordiracib dais dlversos departaments I administra-
dons, es doti de vies pressupostasies prOples. Cal un Conseil Consultiu
d'EA que ajudi els &orients departaments en la tasca de legislar, concre-
tar I adaptar les normes al Model Marc determinant, d'acord amb a societat
en permanent proces de canvi. Un Institut Catali d'EA corn a Organ que
foment la coordinaclb, quo vetili per la planificacib, quo orlentl els bmbits
territorials, que doni suport a les expeancies I a la investigaelb, quo in-
centM la participaci6 de les iniciatives socials. Cal obrir un debat ampli
entre tots els sectors implicats perqub tot aquest marc legal esdevingui
també objecte de recerca entre amplis calectius de la societat catalana.

Les escoles d'adutts a Catalunya han estat un instrument educatiu ori-
ginal quo ha anat trobant la soya, propla expressió des dels origens frel-
rians. Corn a arquetip van ane descobrint en la seva prOpla prictica
aquells elements quo les declaracions més Innovadores dais organismes
internacionals anaven consagrant. Dependrit de molts factors quo
l'original alb freirli pugui mantenir-se, enriquit per una reflexib I una adap-
taci6 a la realttat actual catalana. Perqub bs obvi qua el model pedagOgic
de Freire, sustentat sobre els valors do solldarltat, igualtat I justicia, qUes-
tiona des de l'arrel els pilars de la societat capttalista, burocratitzada i en
qui) les masses no tenen opció a opinar.

Notes

(1) La Campanya d'altabetització s'inicia per un Decret del Ministre d'Educació
Lora Tamayo del 3 de setembre de 1963 que crett 5000 places de meshes amb
aquell cbjectlu. En 10 anys s'aconsegueix rebaixar l'index d'analfabefisme de
I'l 1'2% el 1960 al 8'9% el 1970, segons dades de l'INE. La taxa a Barcelona,
per?), segons la matelxa tont, es del 6% el 1960 I del 6'2% el 1970. En el cens de
1981 consten encara un 9'6% d'analfabets mes grans de 15 anys.
(2) Per comprendre corn la recent histbria de I'Educaci6 d'Adults a Catalunya se
sltua en un context més ampll d'Espanya I des d'una perspectiva hIstOrica més
Ilarga, vegeu el Illbre de Ramon FLECHA, Fernando LOPEZ I Raquel Saco: Dos si-
glos de EducaciOn de Adultas, acabat de publIcar per Ed. El Roure. Barcelona,
febrer 1968. Tambe el volum de JesOs PAZ Instituciones Educativas en España,
Ed. H. Secol Olea, Madrid 1986. Fan referimcles tambe al tema Perspective Es-
colar nüm. 122, febrer 1988, f Guix nüm. 123, goner 1988.
(3) Una anilisi dels Butlletins de les Assoclacions de Veins ens donaria clara-
ment la dIrnensI6 del context en què nalxen les Escoles d'Adults, de la matelxa
manera que la lecture de les poques monografies que varen sot* dels conflIctes
als bards. P. ex.: BELLAVISTA, 0. Evolucián de un barrio Orem La Almada de
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Come /là Ed. Claret, Barcelona 1977. GONZALEZ, B. Nuestra Seriora del Port, Urt
barno que wv y lucha Ed. B.G. Barcelona 1979. 0 les an&lisis sociolegiques
sobre les condicions de vida de l'immigrat i la seva integració secio-cultural.
P.ex. el conegut Noe de diferents autors La immigraciO a Catalunya. Ed. Mate-
riales, Barcelona, 1968. 0 els nürneros monografics de "Q0estions de vida cris-
tiana", nUrn. 31, Barcelona 1966; "Quaderns d'Alliberament" niim. 2/3, Ed. Magra-
na, Barcelona, abril 1978; "Materiales" ntim. 9, maig 1978. La Fundació Bofill va
propiciar Un colioqui sobre Cultura i immigració al juny de 1978 en qua van parti-
cipar mestres de les Escoles d'Adults i que quad& recollit en un volum editat per
la mateixa Fundació l'any 1979. Sobre la integració d'una Escola d'Adults en el
context d'un barri en tant que element de desenvolupament comunitari, vegeu 54
Relats d'immigració, BOTEY, J. Centre d'Estudis de l'Hospitalet, l'Hospitalet
1986.
(4) Varen ser innombrables !es declaracions de grups de cristians a favor de
l'escola püblica oposades a les de la jerarquia. Vegeu p.ex., el recull de docu-
ments Enserianza, debate publico, Ed. HOAC, Madrid 1976; a Catalunya, els do-
cuments Una altra veu d'Església I i II, abril de 1976 I maig de 1977. Abonaven
aquests plantejaments, obres corn p.ex. la de GIRARD!, G. Por una pedagogia
revolucionaria, Laia, Barcelona, 1977.
(5) Asi aprendemos los adultos en Can Serra de Ma. Marc& ROMANS, editat per a
Lis intern de la mateixa escola l'any 1977, és el primer manual d'alfabetització
que pretén adaptar el metode global de Freire descodificant i codificant la realitat
en paraules significatives. S'advertien ja a la Introducció els possibles errors
d'una cepia mecanica del seu matode. El manual tingué una difusió no prevista.
L'any segOent l'adoptaren el conjunt d'Escoles d'Adults de l'Hospitalet i es reedi-
t& amb el titol Asi aprendemos los adultos en l'Hospitalet Finalment l'Editorial Po-
pular de Madrid, l'any 1981, el reedit& per a tot Espanya amb el titol generic Asf
aprendemos los adultos.
A poc a poc cada Escola comenca a elaborar el seu manual amb codis adaptats a
cada realitat social. Els més coneguts toren el de ;a Mina, La letra con sangre
antra, 1981, el de Girona, Para ser un poco mks fibre% 1981, el de la Perona a
Barcelona, Queremos Eprenderi el de Can Puigjaner de Sabadell. Finalment, Edi-
torial El Roure, vinculada a l'Associacie d'Educació Permanent d'Adults, edita
l'any 1982 La Palabra. Método de alfabetizackin, de AVA01., BRIANSO, M.J.,
FLECHA, R., ORDONEZ, S., amb un volum complementari de la seva didactica.
La mateixa AEPA ha editat material de lectura i dossiers monagràfics per a neo-
lectors: Historias, El campo, la alimentación, El agua, etc. Per a certificat ha edi-
tat L'alimentaciO, L'Entorn, La Dona, L'Escola d'adults, etc. Per a neolectors Ed.
Popular, Madrid 1984, ha publicat l'antologia Lecturas de la piel de toro, de.PAZ
FERNANDEZ, X., i ROMANS Ma. M., que d'alguna forma vindria a substituir el
classic Requiem por un campesino espatiol de SENDER, que tantes Escoles
d'Adults varen fer servir corn a material de lectura per a neolectors.
(6) QUITLLET I SABETER, R., L'Educaciá d'adults a nivell basic.
(7) BOTEY, J.; ROMANS, Ma. M., Escuela para adultos. La experiencia de Can
Serra. "Cuadernos de Pedagogia", nOrn. 29, malg 1977.
(8) Ibid. pag. 30.
(9) Es tracta de dues Resoluclons de la Direcció General d'EGB. En una
s'estableixen els conceptes de Circulo de Adultos i Aula de Adultos. Es tracta
d'un circulo "cuando una autorización de ensefianzas incida en una estirnaciön
de alumnado y una plantilla de profesores permitan organizar en caso necesario
los tres ciclos contenidos en las Orlentaciones Pedagógicas con carActer lnde-
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pendiente". Aula es defineix de la mateixa manera tan genérica i "la plantilla de
profesores no permitan organizer con carecter independiente...". En resum: cir-
culo si hi ha corn a minim tres professors, i aula si és un de sol. En l'altra resolu-
clo s'autoritza l'avaluació continua en els Centres o escoles d'Adults legalment
constituides, les pCibliques i els Centres calaboradors.
(10) Cfr. la monografia Coordinadora de Escuelas de Adultos de Barcelona, octu-
bre 1977, 92 pag., inèdita i redactada per Pedro Acebillo.
(11) Document de la XI Escola d'Estiu de Barcelona, juliol 1976. Per una nova es-
cola perblica catalana, punt 4.7. En el document de l'any anterior, del mateix titol,
no es feia esment a l'Educacici d'Adults.
(12) Diari de l'Escola d'Estiu del 16 de juliol. Aquesta definiciO d'Escola Pirblica
d'Adults, i molt especialment pel que fa refertncia a la presència en el seu si de
sindicats, associacions de veins i altres organismes de base, es repeteix a les
conclusions de les Segones Jornades organitzades pel SEPT at juny de 1979.
(13) La Vista de fets seria Ilarguissima d'enumerar. Heus-ne aqui alguns de signi-
ficatius: 1. Denüncia al MEC per l'abandO total de les seves responsabilitats en
l'EPA feta el 4 de juny de 1977 per representants d'Escoles d'Adults de 10 pro-
vincies. A principis del seguent curs escolar es dotaven les places que faltaven
per completer la quota que corresponia, "en expectativa de destino". TELE-
EXPRES, 11 novembre 1977, Victoria para los adultos, i MUNDO DIARIO, 23
agost 1978, 50 nuevos profesores para adultos. 2. Els informes sobre el mapa
d'analfabetisme realitzats per la Coordinadora i el SEPT. En especial el quadre
comparatiu realitzat pel SEPT en relaciO a la plantilla d'EPA del 1973, el nombre
de professors d'EPA el 1980 i l'index d'analfabetisme del 1975. Inclou el nombre
d'hores extres que realitzen els mestres en concepte de "dedicaciO exclusive"
per alfabetitzaciO, els quals s'haurien de substituir per mestres titulars. 3. Pre-
guntes i propostes al parlament de Madrid del senador Francesc Ferrer i les dipu-
tades Marta Mata I Eulalia VintrO. 4. Notes de premsa: Apoyo sindical para los
adultos, MUNDO DIARIO, 9 juny 1979. El analfabetismo no esti resuelto NOTI-
CIERO UNIVERSAL, 11 luny 1979. Espafia invierte poco en la lucha contra el
analfabetismo, LA VANGUARDIA, 10 setembre 1980. Hay mucho analfabetismo
autonOmico, MUNDO DIARIO 5 setembre 1980. 165 profesores para ervfiar a
300.000 analiztetos, NOTICIERO UNIVERSAL, 4 setembre 1980. El Senado ad-
mire el analfabetismo, DIARIO DE BARCELONA, 23 octubre 1980. Retallada la
plantilla de professors d'adults, AVU1, 5 desembre 80. Retalls: Panallabetisme,
una vocaciO, AVUI, 29 novembre 1980. Un programa nacional d'alfabetitzaciO,
AVUI, 17 desembre 1980. La llibertat de ser Iliures, senzillament, AVUI, 1 octubre
1980. La llibertat de ser analfabet AVUI, 18 setembre 1980, etc. etc.
(14) Es defineixen els "coneixements basics" que ha de tenir un Adult en els ni-
veils d' Alfabetització, Neolectors I Certificat.
(15) Corn a exemple del debat intern que va provocar a les Escoles el proces rei-
vindicatiu de la Coordinadora, I més en concret el proces de l'obtenciô de les 35
places, vegeu, p. ex., un document intern de l'Escola d'Adults de Can Serra de
setembre de 1978: "... Desde hace unos cuatro alias, funciona en Barcelona una
Coordinadora de Escuelas de Adultos que, como la de Can Serra, han ido nacien-
do en barrios obreros. Nuestra Escuela tambien asiste algunas veces a estas
reuniones; pero pronto surgen algunas diferencias en la forma de trabajar o de
entender Ia Escuela. Nuestra Escuela esti de acuerdo en poner en comim la ex-
periencia de trabajo y el material de las clases, pero no acaba de sentirse identifi-
cada con la Plea reivindicativa de la Coordinadora. Una de las reivindicaciones
que la Coordinadora asume con mes tuerza es la de exIgir al Minlsterlo 35 plazas
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de maestros de Adultos, acoglendose a una Ley vlgente. Al mlsmo tlempo recta-
ma el derecho de proponer y preparar los maE*1ros que las deberin ocupar, asi
como el poder de distribuirlos por !as diferentes Escuelas que existen. Una de
estas plazas puede ser pare la Escuela de Can Serra, ya qua es una de las Es-
cuelas con mas antigOedad y más alumnos. En este momento, los profesores
discutimos largamente sl aceptabamos esta plaza o no. Habfa el miedo por parte
de algunos que aceptarla signifIcaria entrar en el movimiento relvindicativo de la
Coordirtadora (cosa que ocupa muchos esfuerzos que nosotros creiamos mejor
dedicar a la Escuela) y la posibilidad, aunque quize lejana, de que el Min !steno
mande a la Escuela maestros contrarios a la linea del barrio..?
(16) FLECHA, R..1 altres: Dos siglos de EducaciOn de Adultos. El Route. Barcelo-
na 1988, pig. 122.
(17) Educació de base. De la transicio al canvi, 1973-1983.Ed. SEPT. Barcelona
1983. 55 pegs.
(18) Es pretenia fer un Centre d'Informació I Documentació de temes pedagOgics
I d'acció social semblant a d'altres ja existents a Europa (Tort, Tolosa, Paris,
etc.).
(19) A la celebrack5 d'aquestes Jornades hi particlparen mestres d'altres comuni-
tats autônomes, especialment d'Andalusia, Caste Ila, Galicia, Euskadi, les II les 1
Valencia. Simultaniarnent, al Ilarg de l'any se celebraven altres seminaris I jorna-
des d'imblt mes reduYt, corn p.ex. al barn eel Carmel de Barcelona o a Girona.
Part d'aquesta activitat fou tambe subvencionada per les fundacions ESICO
Serve Is de Culture Popular de Barcelona.
(20) Estudi del sockileg Joan Costa, de la fundaciô Jaume Bofill.
(21) HI participaren, p.ex., Jesus Contreras I Colorna Lleal, professors
d'Antropologia 1 Linguistica de la Universitet de Barcelona i Dolores Juliano de
l'Institut Cate d'Antropologia.
(22) Ramon FLECHA i Javier RODRIGUEZ a l'article Datos y modalidades del
nOrn. 125 de "Cuadernos de Pedagogia" expliquen les diferents modalitats
d'ensenyament d'adults existents actualment a l'Estat.
(23) Marsiega, en la seva colJecció Fondo de Culture Popular, es propose divul-
ga7 el pensament I la metodologia de Freire i els recursos i tecniques de la seva
aplIcacle. Des de traduccions d'escrIts seus que no havla publicat encara
l'editorial Sig lo XXI, corn p.ex. les antologles selecclonades per l'INODEP, El
mensaje de Paulo Freire i Experienclas de concientizaciOn, a reflexiona teOrIco-
prictiques, p.ex. Cultura Popular; la educaciOn 6utilitaria o liberadora?; Identidad
y cultura, fins a les tecnIques concretes, p.ex. Métodos de EducaciOn de Adul-
t= (2 vol.); La animaclOn social y cultural; Una experiencla de alfabetizaciOn de
adultos gitanos. D'Editorial Popular s'hauria d'assenyalar una Iinia editorial sem-
blant I destacar-ne, p.ex., la publicació de l'experiencia d'Hortaleza, EducaciOn
de Adultas, reto, experlencla y Mum; EducaciOn de Adultas hoy, de R. RUBIO, o
els manuals ja citats d'alfabetització 1 neolectors.
(24) Cuademos de Pedagogia ha dedicat quatre nOrneros especials a l'Educació
d'Adults: el num. 29, de malg de 1977, el nOm. 40, d'abril de 1978, el nOrn. 105, de
setembre de 1983 i el nOm. 125, de maig de 1985. Glib( II ha dedicat el nütn. 73,
de novembre de 1983 I el 123, gener 1988. Perspectiva Escolar, el nirm. 122, de
febrer de 1988. But /let! dels Mestres, del Departament d'Ensenyament de la Ge-
neralitat, hi yr dedicar el nOm. 194, de mar9-abril de 1985.
(25) El Diputat Fe lip Lorda afirmava el 15 de luny de 1983 al Parlament de Cate-
lunya, abans que s'aproves la moció 58/5 sobre l'analfabetisme I l'Educació Per-
manent d'Adults a Catalunya: "quan es varen realltzar les transferencles
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d'ensenyament, l'educació d'adults no fou ben rebuda per les negociacions de la
Generalitat i fou mes aviat una imposiciô de Madrid..? R. Flecha, F. LOpez 1 R.
Saco, op. cit., pigs. 123.
(26) Dins del Triptic d'AEPA: Els motius d'una Assoc lack).
(27) AEPA: Jornades d'Educacid Permanent d'Adults. Barcelona 27, 28, 29 de
maig de 1983. El Roure, Barcelona, 1983, Nig. 5.
(28) Abell!, Ma. C. I d'altres: L'educaciO d'adults a Catalunya una aproximaciO a la
realltat AEPA, juny de 1985.
(29) El document de preparació d'aquest debat es titula: -SituaciO actual de la
formaciO permanent d'adufts a Catalunya. Perspectives de futur".
(30) /// Jomades d'Educaclo d'Adults Ponimcies. AEPA.
(31) Se n'han publicat 9 nümeros el contIngut dels quals as molt divers: temes de
dabat, reflexions pslcopedagOgiques, experiancies, notfcles internes, reculls de
premsa, estudis estadfstics, etc.
(32) Les II Jornades dedicaven un document al problema de l'especialització 1
recces del professorat d'EPA, V. op.cit., pkgs. 89-94. En relaci6 als diversos
cursos de reciclatge podem citar el curs d'esoecialitzaciO organitzat conjunta-
ment amb la Facultat de Ciancies de l'Educacid de la UAB, l'INEM I el Col.legi de
Llicenciats a la fi de 1984. En col.laboració amb l'INEM de Barcelona, dos cur-
sets d'Iniciació a la FPA, de 70 h., a la prImavera de 1986 1 dos mes de 50 h. en
col.laboració amb l'INEM de Girona, a la fi de 19861 comengaments del 1987. En
col.laboració amb Rosa Sensat, un curset de 40 h., per a mestres amb experién-
cia, durant un trimestre de 1987. La relació no es exhaustive. Caldria afegir-hl un
Seminari organitzat pel grup de Compensatôda de I'AEPA l'any 19861 patrocinat
per la Generalitat, els cursets a les escoles d'estiu de Barcelona l'any 1983,
1986 11987 I a les de Girona 1 l'Hospitalet. En col.laboració amb l'ICE de la UAB, 3
cursets de didactica de les naturals, entre 1985 1 1987.
(33) Fern una nista no exhaustive dels grups pedagogics que han estat a l'entorn
d'AEPA en aquests 5 anys: grups d'alfabetitzac16, d'alfabetitzaciO en catala, Ma-
ternatiques a l'alfabetització, alfabetItzack5 orientada al treball, de neolectors,
neolectors comarques gironines, certificat, maternatiques, naturals, llengua i lite-
rature castellanes, de catala, de socials, "Vallbe de Socials, de postgraduat,
compensatOria, educadors a l'INEM, d'educació vivenclada, grup "Sud-africa" de
propostes estructurals, grup organitzador de debats teorIcs, de solidaritat amb
Nicaragua, de recull i anilisi de video didactic a l'escola, d'aplicacici de la infor-
mace, etc.
(34) Per exemple, v. les manifestacions referents a aim!) en els documents: "Re-
flexions per una nova EPA a Catalunya" 1 Jomades de 1983, 1.c.pag. 25, "Esbo-
rrany d'un projecte de futur des de l'experiancia de les escoles d'adults de la Ge-
neralitar i "Del Llibre Blanc al Projecte de Reforma de l'Ensenyament", aquests
dos Ciltims a Perspective Escolar, febrer 1988.
(35) El grup TRAMA es compon pel Centre de Desenvolupament de l'Econornia
Social (ODES), la Fundacid Estudi I Cooperacio (ESICO), la Fundació Artur Marto-
rell, la Fundació Serveis de Culture Popular, l'Assoclacld d'Educadors Especialit-
zats, l'AEPA, amb la collaboracld de la FundaciO Angels Garriga de Mate I la Fun-
dacIO Jaume Bofill.
(36) Aquest projecte repran l'esforc inlciat anterlorment pel SEPT i Intenta donar
sortida al seu fons bibllografic i documental, al qual ens referim més amunt. Tr&
ballen en el projecte, el SEPT, la Federaciô de Societats AnOnimes Laborals de
Catalunya (FSALC), la Federacid de Cooperatives de Treball Assoclat de Cate-
lunya (FCTAC), la Federacld de Cooperatives d'Ensenyament I l'AssoclaciO de
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Promoció d'Iniciatives sOcio-econômiques (APRISE). HI donen suport la Funda-
cio Estudis i Cooperació (ESICO) I la Fundaci6 Seivels de Culture Popular.
Coliaboren en la perspective futura d'adherir-se sota la f6rrnula juridica adient, el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputacid de Bar-
celona, l'Ajuntament de Barcelona, la Divisi6 de Clencies de l'Educaci6 de la UB,
el Consorci d'Informació I Documentaci6 ae Catalunya (CDIC), la Delegaci6 de
Barcelona de l'INEM i la Direcció General de Promoci6 Educative del MEC.
(37) V. documents preparatoris al debat ja citat "Situació actual de la FPA a Cata-
lunya. Perspectives de futur marc del 1987.
(38) V. Documents de les I Jornades Estatals d'Educaci6 d'Adults, Madrid 19-22
desembre de 1984. Les II Jornades hen estat realitzades a Saragossa del dia 3
al 7 de juliol d'enguany.
(39) El document es va entregar el 24-11-83 i constava d'una part expositOria i 10
annexos.
(40) Per a una informació més exhaustive veg. el document "15 anys d'escoles
d'adults: 1973-1988" (en preparac16). Alguns exemples en aquests darrers anys
de reivindicacions acompanyades de Iluita al carrer sOn: per problemes de des-
nonaments del local: Barri del Carmel (1982 i 1984), St. Andreu (curs 1983-84 i
1985-86), Verneda (curs 1981-82); per mestres col.laboradors: Ripollet (1984);
per mestres de català: Verneda (curs 1982-83); per les deficiencies en general i
pel postgraduat: L'Hospitalet (1984); per modificacions en les comissions de ser-
vel: El Clot (curs 1985-86); per retard en les subvencions de l'INEM: Casc Antic
(1987); per canvis en les relacions laborals: Esplugues (1984), etc.
(41) Vegeu, p.ex., l'estudi reprografiat de J. Botey i altres, Mapa d'Educació
d'Adults en Airnbit de la provincia de Barcelona, editat per la Diputació de Barce-
lona I l'ICE de la UAB, pigs. 228-242, I també l'estudi citat de M.C. Abelli i

d'altres, L'educació d'adults a Catalunya, editat per AEPA, pigs. 20-22.
(42) La mance de voluntat politica del Departament d'Ensenyament es contradiu
amb preses pübliques de posici6 del President de la Generalitat, que el 29 de
maig de 1984 afirmava en el debat d'investidura: "Durant els próxims quatre anys
l'accent s'hauri de posar mes en la formaci6 professional a esmenar el greu de-
ficit que hi ha de formaci6 permanent d'adults" v., p.ex., AVUI, 30-5-84.
(43) Decret 340 del 30 de setembre de 1982 -DOGC 15-10-82.
(44) Decrets 12 113 del 29 de gener de 1987 -DOGC 4-2-87.
(45) Decret 361 del 4 d'agost de 1983 - DOGC 7-9-1983- V. comentari a la revista
"Papers d'EA" de desembre de 1983.
(46) La regulaci6 dels ensenyaments amb caricter experimental ha afectat tots
els nlvells, excepte el Graduat Escolar. Per Ordie del 24-12-1983 -DOGC del 15-
2-1984- s'aproven els programes de Ilengua catalana. Per Ordre del 8-2-1984 -
DOGC dl 1-6-84- els programes del primer cicle de la Formacid Permanent
d'Aduits. Per Ordre del 4-3-1935 -DOGC del 17-5-85- els del segon cicle. Els re-
quisits d'ordre material I funcional que han de reunir els Centres i Aules de FPA
queda regulat per Ordre del 3 de maig de 1984 (v. comentari que s'hi refereix a
"Papers d'EA" del segon trirnestre de 1985). Finalment el procediment d'acces del
Professerat de FPA queda regulat per l'Ordre del 10 de maig de 1936 -DOGC del
31-5-86-.
(47) Ritme de cieacid de places de mestres d'adults durant aquests 10 Oltims
anys. El grille de la pigina següent demostra la desacceleracid del creixement
de places a partir del curs següent d'haver rebut les competencies la Generalitat
de Catalunya (No s'han comptahilitzet les places adscrites al Programa de Com-
pensatOria dependent del MEC).
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(48) Real Decreto de 27 de abril de 1983.
(49) Ministerio de Educaci6n y Ciencia. La Educación de Adultos, un libro abier-
to. Ed. Centro de Publicaciones del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid,
1986.
(50) Orden 14 de febrero de 1974, por la que se aprueban las orientaciones peda-
g6gicas para la Educación Permanente de Adultos a nivel de EGB-BOE del 5-3-
1974.
(51) Ley 14/1970 de 4 de agosto, general de Educaci6n y Financiamiento de la re-
forma educativa - BOE del 6-8-1970.
(52) "La Ley General de Educaci6n plantea, por primera vez en nuestro pais, el
problema de la EPA entendida como respuesta actualizada a las exigencias de
participacion responsable y de promoción social y comunitaria, superando am-
pliamente los modelos de una Alfabetización y de una Educación de Adultos tra-
dicionalmente entendida... La EPA ofrece hoy, sin duda, el marco en el que se va
a librar la gran batalla de la Educación Contempordnea" (Orientaciones Pedag6gi-
cas 0. 14-2-74).
(53) Real Decreto 1174-1983 de 27 de abril - BOE 11-5-83.
(54) Els ültims esborranys sobre mesures d'ordenaci6 de l'Educació d'Adults
abandonen la paraula Llei. P.ex. "Algunas ideas para un borrador de Real Decreto
con el marco general de la EducacIón de Adultos" set. 1987. "Documento base
para la elaboración de una normatiya general de la Educaclón de Adultos" dic.
1987.
(55) Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto para la reforma de la ensetian-
za. Propuesta para debate. Madrid 1987. Cap. 14.
(56) Els mestres d'adults adscrits al Programa de CompensatOria son 42 el curs
1983-84, 50 el 1984-85, 57 els cursos següents.
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Las Escuelas de Adul-
tos, tal y como se con-
ciben en la actualidad,
nacen en el contexto
del movimiento popular
de la tiltima etapa del
franquismo, como res-
puesta del propio movi-
rniento a los baps nive-
les de instrucciOn a
que habian estado so-
metidas las capas po-
pulates, pem tambidn
como instrumento cul-
tural de objetivos mds
arnplios. A lo largo de
estos afros, con enor-
mes diffcultades y ten-
siones, la Administra-
clan va incorporando
esta realidad como un
nivel educativo Ms. El
presente articulo des-
cribe este proceso a
partir del andlisis de los
diferentes organismos
de que se han ido do-
tando las propias Es-
cuelas hasta la actuali-
dad. La comparación
entre el pasado y el
presente sirve para
plantear el dilema fun-
damental que subyace
en tooCo planteamiento
de educaci6n perma-
nente de adultos:
Lpuede Ia Administra-
dion asumir, sin desna-
turalizarlo, un movi-
miento de estas carac-
terlsticas?

Abstracts

Les Ecoles d'Adultes,
telles quelles sont con-
cues actuellement,
sont mks dans le con-
texte du mouvement
populaire de la demiere
periode du franquisme,
en reponse aux bas ni-
veaux d'isntruction
auxquels avalent eta
soumlses les classes
populaires, et en tent
qu'instrument culture!
pour atteindre des ob-
jectifs plus larges. Au
cours de ces annees,
l'administration integre
ces entites avec
d'enormes difficultes et
tensions, comme un ni-
veau educe& de plus.
Cet article (Mont le pm-
cessus a par* de
?analyse des clifférents
organisms que les
Ecoles elles-mdmes
ont crees jusqu'a main-
tenant. La comparai-
son entre le passe et le
present permet de
poser le dilemma fon-
damental sous-jacent
toute education perma-
nente d'adultes:
?administration peut-
elle assumer un mad-
vement avec ces ca-
racteristiques sans le
dénaturer?

Adult schools, as they
are conceived today,
grew out of the context
of the people's move-
ment in the last stages
of Francoism, as a res-
ponse by the move-
ment Itself to the low le-
vels of instruction
suffered by the mas-
ses, but also as a cul-
tural instrument with
more far-reaching ob-
jectives. Throughout
these years, with enor-
mous difficulty and ten-
sion, the Government
has incorporated this
reality as one more
educational level. The
article describes this
process based on the
analysis of the diffe-
rent bodies that have
been set up in the
schools up until today.
The comparison be-
tween past and present
serves to posit the
basic dilemma under-
lying any approach to
ongoing adult educa-
tion: Can the Gover-
nment assume a move-
ment of this nature
without distorting it?
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De l'apostolat educatiu.
El context cultural de l'obra de Paulo Freire
Claudio Lozano*

La Universitat de Barcelona (Espanya) ha atorgat el febrer de 1988 el
Doctorat "Honoris Cause a Paulo Freire. Ha estat una festa. El Paranimf
de la ni jove ni vella Universttat catalana semblava un estadi en una gran fi-
nal esportiva. Jovesi -ail- no tan loves van mostrar emoció I entusiasme.
El patriarca de la conscienciació, acostumat -corn va dir en la seva telegra-
mitica intervenció- a aquest tipus d'actes, nombrosos en el seu historial
academic -curiosament-, va posar fre a la !Inca dels assistents. Un jovenis-
sim Professor va saludar el nou Doctor, en nom del futur, fent balanç del
passat. Mestres d'adutts, estudiants i catedritics i la bona societat en ge-
neral van participar a la party. Freire era alli de cos present. Cansat, mal-
grat no ser gens xacr6s, es va situar una mica al marge d'aquells sincers
jocs florals que se li oferien: üttimament viatja tant, se li fan tants homenat-
ges, se l'interroga sobre els seus escrits de manera tan ininterrompuda
que comenca a ser l'estaferm que, corn un bust silenciós, asisteix a conti-
nues ofrenes, a ofrenes al pensador i educador dels anys seixanta I pri-
mers setanta, a l'ideOleg i mestre d'una nova tradici6 educativa liatino-
americana. La Universttat, corn acostuma a ser habitual, acolli amb anys de
retard un pensament o almenys una actitud socialment exemplar de vint
anys en* Aqua Ila Universitat, convertida en assemblea i ateneu, sancio-
nava academicament una tradició antiacadernica. I eren, fonamentalment,
normalistes, catOlics 1 la gent del com6, del treball de base en l'educació
els qui van protagonttzar la fina fanfirrla. Va ser una tarda-vespre inoblida-
ble en un 'Ned& mes de febrer barceloni. I una espléndida il.lustració de
les condiclons culturals en qui) s'ha desenvolupat l'obra del brasiler.

Ja no semblava veritat aquella sentencia hegeliana de ser America el
monOleg d'Europa. Gairebei el contrari. No era un INFORME A
L'ACADEMIA. Segurament que voila ser la manifestaci6 de problemes
comuns, en casos universals, a l'educació mundial. Ens mostrava la inclu-
s16 de Liatinoarnerica en una idea universal sobre l'educació, dels proble-
mes de la gent i la seva educació. No era ja l'horitz6 exotic amb clue
l'OccIdent no america va mirar els assumptes d'aquell Continent durant

*Claudio Lozano Seijas (1946) és professor d'Histôda de l'Educació a la Uni-
versitat de Barcelona. Ha publicat Ilibres i articles sobre temes de la seva espe-
cialitat, l'educació contemporània a Espanya I a America Ilatina. Freire, Anibal
Ponce, la Revolucló Mexicana, les politlques !liberals del XIX, la Universitat, han
estat alguns dels centres de la seva atenció a la histOria de l'educació Ilatinoa-
mericana.
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segles. No era Humboldt, o Mutis, a Europa en tornar del seu periple
america. Era, sens dubte, una imatge mes de corn els modes d'educacio
s'assagen o s'assajaven al Nou Continent I es reimportaven a Europa,
convertits en trames de tradició educacional, de dominació, de prictiques
socials academitzades, institucionalitzades, desvirtuades. L'acte a la Uni-
versitet de Barcelona va ser sincer, sens dubte, i caricaturesc. S'ha portat
Freire gairebé corn Colom va porter un grup d'indis davant dels Reis
Cate lies. Fou també, sens dubte, l'expressió d'una mena de realisme
magic pedagogic per aquell demanava sepulture I set claus Gabriel Garcia
Marquez a la recepció del Nobel, la seva peticiô d'oblidar els tics exam
en estudiar i encarar la realitat I els problemes d'America Uatina. Macondo
I no CASA GRANDE E SENZALA a la Plage Universitet.

No es van equivocar tampoc aquells il.lustres academics d'attres Facul-
tats i Escoles de la Universitet que van rebre Freire corn a representant de
la lilustració Cat Nice Uatinoamericana actual. Fou corn acollir Bartolorne
de las Casas vint anys després de les seves diatribes contra Ginés de
Sepfliveda, corn hauria estat imaginar rabracada a Clavijero, a Fra Servan-
do Teresa de Mier. L'ahir es avui I l'imperialisme as el nou colonialisme.
Pert) en aquest front antiimperialista, corn ara fa 475 anys, hi ha classes i
classes. Gairebé vint anys després de Pedagogia de l'oprimit, aquest
Freire es un exempla i una excusa. Perque en ell, en el seu exemple per-
sonal, en la seva obra i en rescolistica subsegiient, s'hi troben
clarissimament les tradicions Ilatinoamericanes en educed& el proces de
reducació anterior a la presencia luso-espanyola, reducació colonial, els
models, remergencia dels models nacionals de reduced& la Instrucció
Kb lice i rEducació Popular, les condicions de recepció del marxisrne a
Llatinoamerica, els regirns populistes, la reorganització de l'Estat, els
models revolucionaris, el feixisme...

En Paulo Freire, en la soya obra educative i en el pensament que n'ha
ernergit en contacte arnb la realitat Ilatinoarnericana dels Ciltims vint-i-cinc
anys, sobre el seu origen i Made) ideolOgica de cristii america es desen-
volupen una pedagogia missional, una pedagogia de rexili que contenen
tota aquesta tradició. Per aixe és un educador liatinoamerici, de tot el
continent, no només brasiler, tal vegada rtinic pedagog continental des
de D. Simon Rodriguez, encara que amb una sort tan diferent...

Fullejant els atles histOrics americans se'ns presenten les quasi admo-
nicions que el gran Ricard (1) va fent en la seva obra: la gran Hose del pas-
sat colonial sobre la histOria americana (2). La importincia decisive dels
modes de colonització i civilització, també singularment els
d'evangelització, d'organització de l'Església a les Indies: A Méxic, per
exemple, no es va fundar cap església mexicana I gairebé tampoc cap de
criolla; el que es va fundar, abans de res i sobretot, fou una església es-
panyola, organitzada d'acord amb el model espanyol, dirlgida per
espanyols, I on els fidels indigenes feien una mica el paper de cristlans
de segona categoria, una Església de Patronat, colonial, no nacional, per-
qui) en el segle XVI Mimic era una colOnia, no una naciô (3). Tot aixt en
un panorama de Ilums I ombres, sobre una mirada la rnajoria de les ve-
gades utepica, sense preguntar-nos per ara per la legitimitat de traslladar
al XVI les nostres preocupacions actuals, en un balanc I una valoració pos-
itius, tot I reconeixer que alguns dels aspectes de l'activItat dels missio-
ners, -Ricard parla de Mexic- ,especificament el sistema de la lutele so-
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bre els indis I la decisió d'apartar-los del sacerdoci i de la vide religiose, van
tenir per a la histeria de l'Esglésla I potser tambe per a la mateixa nacio
mexicana conseqUencies poc favorables. Sobre aquesta actitud I posit
ideologics inicials, s'estableixen diferencIes entre la missió del Sud i la del
Nord, protestant. L'Església mexicana inicial fou una església de frares,
exempts de l'autorttat episcopal, escampats per tot el pats I malgrat la seva
debllttat Institucional i el gran buit d'un clergat indigene complet, fou, hau-
ria pogut ésser, ho és histericament, el nus, el punt de confluencia, d'una
tradició veritablement americana. Corn es pot veure, un punt en la
membria, un lioc -un tepic- sobre el qual tornar I un altre cop a la recerca
de la Ueda educative americana, per example.

Borinquen era, efectivament, descoberta a l'arribada dels espanyols,
corn diuen els de Puerto Rico per parlar del model superficial habttual amb
qui) es tractava el tema del Descobriment. El pes de les tradicions cMlitza-
dores mesoamerlcanes s'ha conservat viu I tergiversat durant cinc segles.
La tradicló de resister-tole, estudiada des d'una histOrla I una antropologia
romentiques i emancipadores, creua la memOria de molts americans, atia-
da per reivindicacions I mestres nacionalistes. El mode de fer-se America,
l'organització del tors del Cotinent, els modes de producció agregats o
substitults des de finals del Quatre-cents, la forma d'implantació I actuació
de frares I sacerdots, de l'Estat, catOlics, continuen vius encara que no-
mes folklericament sobre la realitat Ilatinoamericana actual. Freire és un
mestis ideolegic de tot aixO.

Per on podem comengar, per l'exiH o la missió? Uatinoamerica, la seva
histOria occidental, des d'Europa o amb Europa, tei aquest doble finestral,
per on passen altres histOries. Un neoll.lustrat trances, Tvetlan Todorov,
mostri fa poc una mica de la cara del problema: "Cortés comprend rela-
tivement bien le monde azteque qui se découvre a ses yeux, certaine-
ment mieux que Moctezuma ne comprend les réalités espagnoles. Et
pourtant cettte comprehension supérieure n'empêche pas les conquista-
dores de détruire la civilisation et la societe mexicaines; bien au contraire,
on a ['impression que c'est justement grace a elle que la destruction devi-
ant possible. ll y a le un enchainement effrayant, oü comprendre conduit
a prendre, et prendre a détruire, enchainement dont a envie de mettre
en question le caractere ineluctable. La comprehension ne devrais-elle
pas eller de pair avec sympathle? Et memo, le désir de prendre de
s'enrichir aux dépens d'autri ne devrait-elle pas conduire a vsbuloir pre-
server cet autrl, source potentielle de richesses? Le paradoxe de la corn-
préhension-qui-tue serait facilment levé si on pouvait observer en même
temps, chez ceux qui comprennent, un jugement de valeur entièrement
negatif sur l'autre: si la réussite dans la connaissance s'accompagnatt d'un
refus axiologique- (4).

En cert sentit l'America de portuguesos I espanyols es configura corn
un exi,i, com un territorl d'excluslons, d'impossIbIlitat de pervivéncla de
les tradiclons arraconades o perseguldes I al matelx temps corn una terra
on l'anlhIlacIó total d'aquestes tradicions es mostra histericament Impossi-
ble, per diverses mons: la manera d'articular-se sobre la conquesta i
l'explotació, tot un programa de missló I cMlització; la resIstencia indigene
al procés de dominació i substitucló cultural, la conquesta, empresa par-
cial i a mans privades, la detencló de la qual data dels In Icls de l'i.51tIm ter9
del XVI; finalment, perque és el nostre tema, la manera d'incloure's, en
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aquests processos, la iastitucionalització o el desenvolupament de
l'educació, de l'escola, no nomes de l'escola en castelli o portugues,
sino de la mateixa possibilitat de l'escola a America, des d'America, en
condicions Interiors de vida dels americans. Tot aix6 configurari
histhricament una tradici6, una pedagogia de l'exili, un "rapte" d'America
quo sere obra ideolegica dels critics de la conquesta, des de Las Casas o
els legisladors dindies als europeus moderns, krausistes, marxistes,
teblegs de l'alliberament del Tercer Mon america...

Fins I tot s'ha arribat a parlar de la comparanga dels processos colonit-
zadors i del paper o l'efecte de l'educació, de l'organització de l'educació,
en ells (5). El 'mode d'educacie portugues al Brasil va consistir en un
model de colonització dispers col6nia tenia l'aspecte econ6mic i de-
mogrific d'un arxipélag"-, assentada sobre el latifundi, amb absencia de
gairebé totes les manifestacions de la vida urbana. Una administració con-
tralista, la religió, la Ilengua -miss el tupi que el portugues, fins 1727-, les
formes de la unitat familiar eren elements de cohesio sobre el que en
podriem dir la imposició d'una cultura forinia l'organització escolar de la
qual era la de la Companyia de Jesirs, molt restringida la seva implantació
sobre el descomunal mapa brasiler, desconjuntat i vast durant el periode
colonial. Es un "model' sense Universitats, on la impremta arriba tard, cap
a 1808, gairebé tres segles despres que ho fes a Mimic, per exempla (6),
cosa que, afegida a) procés politic de l'emancipació i la independiancia i a
la diferencia de la Ilengua, ha originat una tradició diferent. La presencia
colonial espanyola va significar una organització educativa de cara a la
acutturació de les zones sota el seu domini. Parlar d'organització porta a
confusió, ja que aquesta possible organitzaci6 va ser fruit del xoc amb la
realitat, de l'obra de l'Església, de l'Església missional I de la tridentina -no
de la bona i de la dolenta, la pro-americana I la pro-conqueridors-, els mo-
dels d'assentament i explotació, la pugna ideolegica al voltant de la Iluita
per la justicia en el procés de colonització, la manera d'or9anitzar-se
l'Estat i l'Esglesia. Tanta ra6 Mariitegui en afirmar el pes de l'epoca colo-
Nal en la hIst6ria dels paisos hispanollatinoamericans. Aquests 300 anys
de presencia juridico-econômico-cultural de portuguesos i espanyols a
America van girar definitivament la hist6ria i reimpossibilitaren l'oblit. Per
aix6, en iapoques de crisi aguda, es tomba la vista a la prôpia tradició, la
que es té, la propera i la Ilunyana, I es cerquen, si no solucions a proble-
mes coetanls, si Illgons en la hist6ria que en moltes ocaslons sanciona un
pensament neocolonitza,t pare també maneres de dir privies, emancipa-
dores.

A l'educació Ilatinoamericana, la pedagogia de l'exili és una tradició
primerenca, perque es perd amb la conquesta, o corn a minim queda sot-
mesa, l'educació pre-hlspinica. Per part de la poblacl6 americana, la
Indioamerica de qui, parlen alguns antropàlegs, la conquesta no els va
abastar, no els arribe, no els va fer desapareixer; path els va convartir en
exitlats en la pr6pla terra, amb els seus problemes I existencia a part. No
voldriem entrar en consideracions académiques apressades tipus Toyn-
bee o en dares rucades tipus Spengler. El que volem dir és que la realitat
americana era tan vasta que a una empresa corn l'espanyola, debit estruc-
turalment I sotmesa a debat intern en l'aspecte ideologic, no names no va
enterrar la cultura, les cultures americanes anteriors, sino que durant
l'etapa colonial, va viure-hi i hi Iluiti en contra seu, que perviuen i
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s'articulen corn a utopias retrospectives (7). La histOria de pobles
venguts, insurgents molt d'alls -corn a prova, la cronologia polftica dais
Virregnats-, ens mostra una cara a vegades desconeguda i s'articula, fins
als nostres dies, corn una tradició d'emancipació, previa, americana: per
damunt de rahistoricIsme, el reaccionarlsme oranacronisme qua revelin
peticlons corn las d'algunes organitzacions i moviments indis quan enun-
clan la tomada a modes de reciprocitat I redistribuciô a rorganitzaclo de la
vida de les saves comunitats I pobles, per tot America; ens interessa
prendre nota d'aquesta pervIvencia, clue salva tota consideració de tipus
historic i s'articula corn a ideologia, alxo es corn a consciencia o falsa cons-
ciencia, d'un programa d'emancipació I independencia polftiques. I
aquesta supervivencia, la petiole) de la qual s'expressa en alguns cro-
nistes d'Indies o en autors corn Garcilaso I especialment Felipe Guzmin
Poma de Ayala I es refiecteix en els aixecaments de Tupac Amaru, arriba
fins a repoca contemporinia I s'encarna en les Iluites per part del proletari-
at agricola, peonal, indiparcera -amb porde..., tot integrant-se en proces-
sos revolucionaris, la major expressióde les quals seria la Revoluciô Mexi-
cana, 1910-1940, path no rtinica ni

Repeteixo: tot aim', al marge a vegades d'interpretacions fiables de la
histOria. Aquesta es una linia ideolOgica d'innegable virtualitat, que ha
portat a recepcions prOpies, modernes I compromeses, del pensament
occidental a America Llatina. Pensem en José Carlos Marlitegui, la soya
concepciô rnarxista de la histOria del Peni I la mirada dirigida cap a la pobia-

indlgena, majoritaria a grans zones d'America. Aixi, en una situació
que no 6s la de Pizarro ni la de Cortés, efectivament, path que desco-
breix indis corn els que va descobrir Cortés, algunes vegades la tempta-
cie) és tornar a all?) que va destruir Cortés, baldament tornar ideolOgica-
ment, quasi imagineriament al comengament d'aquest proc6s. El que no
es tradiciO es cOpia. De la selecció de la tradiciO se n'aparta allO que és co-
lonial aspanyol I portugues. PerO és una operaciO impossible perque
d'aquesta tradicle) colonial en forma part aihora la pedagogia missionat,
font en molts casos de la pedagogia freiriana:

Dela el senyor Américo Castro qua, en el proces d'irnplantacie) dels es-
panyols a America, l'Esglésla, aIguns regulars I els seus ordes, van inten-
tar d'establir una teocricia a les Indies; aixO 6s, la supremacla i la constata-
clo de rautorfitat religiosa per damunt de las pressions I les necessitats de
comanadors, conqueridors, pobladors. En realitat, 6s una temitica per
unir a la de revolució de la idea Imperial de Car les V. a la consIderacie) del
paper qua rernperador atribuIa a America en el seu designi de cristianitat.
El Continent america es presentava aixf a la consideracio d'alguns religio-
sos corn la terra de racompliment de les grans promeses, gaireb6 corn un
Continent somniat abans qua colonitzat I conquerit. En realitat, amb
aqualles afirmacions, Castro posava de relleu la importincia del debat so-
bre la realitat i al futur d'America que hi va haver durant tot el proces de la
conquesta -parlem poc del Carib, ja destrult, fonamentalment de Mexic,
menys del i qua te a veure amb el que Hanka anomena la Iluita per
la justicia a l'America espanyola.

D'aixô ve qua s'hagi pogut parlar de la dualitat del procés espiritual a
America; missiO I civilitzacie) (8). El fet missional es un procés que a ve-
gades té noms I dates, I 6s també una mentalitat quo perviu. El fet mis-
sional és el primer a vassar dais religiosos I a escampar-se damunt de les
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terres americanes, les primeres experiencias del fat religlós aut6cton,
l'aprenentatge de les liengtles indigenes, comprendre, des d'una men-
talitat I una formació aparentment tan allunyades, un mon I una gent nous,
joves,-corn nens a vegades, diran extasiats alguns frares. Es aquesta es-
glosia de regulars qua porta la impremta a Mimic I al Peril, qua escriur I im-
primeix quartilles I catecismes, quo es planteja el futur de tot alto I acaba
transportada per la nova miss16, per la immensitat de la soya acció, de la
importincia d'Ambrica per al futur del cristianisme I de fundar un nou cris-
tianisme, anfront d'una Europa I una Esglesta cristiana escindida o escin-
dint-se. El fet missional es el desembarcament d'una Església no organit-
zada encara a America qua passa, d'una situacits, d'assimilar cuttarralment
el que veu amb al qua ha deixat enrere, a observar amb uns nous tot el
que es nou, diferent, hi ho assaja -amb escassissirns mitjans i fent barbari-
tats- tot ensenyar als indis la doctrina cristianao instruir-los i educar-los?;
coilegis per a tots o per als fills de principals?; que els indis aprenguin el
castelle o els religiosos les IlengUes naturals?; formaciO d un clergat
Indigena?; col.legis interclassistes I interracials?... Uavors, el fet missional
es refondri o es refundari: davant el definitiu assentament dots europe-
us a America, el desenvolupament del capitalisme, les tensions entre
Ordes I Congregacions, les directrius de Trento per a l'Església america-
na, la nova geopolitica, l'esglesia missional se situari de nou, anant al
Nord, al Sud o a l'Attipli corn a excrescencia testimoni ideolbgic de for-
macions religioses ferrnament assentades en el regim de la propletat co-
lonial.

La institucionalitzaclo del sistema educatiu, al marge d'aquest model,
significarit implantar sobre al mapa america una xarxa institucional igual-
ment a mans de particulars religiosos majoritaria, coronada per Col.legis I
Universttats, al compis del desplegament de l'Estat a las Indies I qua par-
ticipat IdeolOgicament de les restos i la pervivencia del debat missional
dais prbdroms de la conquesta. Steger parlari d'Universitat-Hisenda I Uni-
versttat-ReducciO per illustrar aquesta marxa (9). No es facii decidir en qué
consisteix l'aducaciO colonial durant els tres segles de colOnia: ni podem
concloure amb les paraules de Memmt Ia majoria dels fills dels colonitzats
son al carrer. I aquells que tenen la immensa sort de ser admesos en una
escola no en sortiran nacionalment mes ben parats: la memOria que sals
forja no és certament la del seu propi poble..." (10) ni ens val el gran Fanon
dels Condemnats de la terra: "L'elite europea es va dedicar a fabricar una
elite indigena; as van selaccionar adolescents, se'is van marcar al front,
amb ferro roent, els principis de la cuttura occidental, sells van introduir a la
boca mordasses sonores, grans paraules pastoses qua s'enganxaven a
les dents; després d'una breu estada a la metrOpoll sels retornava al seu
pais, faisificats. Aquestes mentides vivents no tenien ja res a dir als sous
germans; eren un ressO; des de Paris, Londres, Amsterdam nosaltres
lien9evem paraules: Partenal Fraternitatt I en algun Hoc, a l'Africa, a l'Asia (a
America Uatina), uns altres Ilavis s'obrian: ...tenól ...Matt" (11), perque no
ens referim en aquest moment als processos de descolonitzacio del segle
XX sin() al desenvolupament d'un model colonial,qua per un costat eis civi-
litzador, porta o importa patrons superiors -o diferents- de modes
d'educaciO, aim') és, es anorreador de la diferencla, i per l'altre atein la
identitat, el fat aborigen, l'indigena, l'autOcton respectant-lo Integra-
ment, corn a marginal, o Integrant-lo en un altre discurs de salvaciO.
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En la conquesta espanyola es produeixen aquests efectes de l'exili I
l'atencló de la missid, pert, ja en un discurs diferent del de l'America
d'abans del 1492, si es que pot parlar-se abd. Forman part de la histhria I la
tradició americanes de manera Indissoluble, cosa que ja va veure amb cla-
rMdencla el gran Marlitegul: "A Cajamarca, el verb de la conquesta fou el
pare Valverde. L'execució d'Atahualpa, encara qua obeis nomes al rudi-
mentari maquiavelisme de Pizarro, es va vestir de raons religioses. Mrtual-
ment, sembla corn la primera condemna de la Inquisició al Peril (...). Du-
rant el coloniatge, malgrat la Inquislció i la Contrareforrna, l'obra
civilitzadora 65, majoritiriament, religiosa I ecleslistica. Els elements
d'educacid i de cultura es concentraven exclusivament a mans de
l'Esgleista. Els frares van contribuir a l'organització regentada pel Virreri no
només amb l'evangelitzacid dels infidels I la persecució de les heretgies,
sins:5 també amb l'ensenyament d'arts I oficis I l'establiment de cultius I
obradors (...) Amb els seus dogmes i ritus van importar Ilavors, sarments,
animals domestics I eines. Van estudiar els costums dais naturals, van
recollir tradiclons, ens fan arribar els primers materials de la soya histôrica.
Jesurtes I Dominics, en una clara capacitat d'adaptació I assimilació que
caracteritza sobretot els jesdites, van captar no pocs secrets de ia histhria

l'esperit indigenes..." (12).
De manera que l'educació colonial a America és aquest procés en

qui) s'instaura, amb tots els descosits quo es vulguin, un sistema
d'aculturació, alfabetitzacid, control i aihora innombrables punts de fuga,
Instaurats I a mans dels mateixos, de l'Unic i el Mateix, que es legitimen
mttjangant un proces ideolôgic des de l'inici de la conquesta. Es la tradi-
cid de l'exili I la missid en marxa de l'educació a l'America Espanyola i Por-
tuguesa. A partir d'aqui podem posar noms: Las Casas, l'educació corn a
conquesta espirttual, Vasco de Quiroga, el barroc america, les reduccions
guaranis, els hospttals-pobles, Sor Juana In& de la Cruz, la iljustració...
Per posar un example, és la histhria, la tendencia que duu a considerar
qua l'expulsid dels Jesultes d'America al 1767 és un desastre educatiu
cultural per als interessos i el futur dels americans i, en ültim terme, un
gest de politica centralists, imperial... Quan s'arriba aqui, en aquest punt
d'explicació, tan habitual en l'americanisme, s'ha tancat el cercle
d'explicacid, el muntatge ideolimic. A partir d'ara, la histhria pot explicar-se
de qualsevol forma, fins i tot fattant a la verttat. Perque del que parlivem ja
és d'una expulsid del paradis, establim una escatologia, gairebé una pa-
rusia, la de la histbria d'America I la soya Impossibllitat

D'aqui que parléssim abans qua America ha estat un continent som-
niat abans que conquerit o colonitzat, o desenvolupat potiticament i
econômica. La illustració, els processos d'independencia i desptItics
posteriors no signifiquen sind l'articulació estructural de cara al futur de
les mancances de la colbnla: l'educació té attres lectures en el desenvolu-
parnent histhric d'America Uatina que la que ens ha ensenyat l'economia
de l'educació dels anys setanta passats: l'indicador EDUCACIO té a
America una lectura subvertida. Els models colonials I neocolonials o
"aportuguesats" I la presencia de nombrosos "prImitlue (13) a l'America
actual proporcionen perfils diferents d'aquell indicador generic. A
America Uatina pugnen tradlcinns mott diferents en el fet educatiu I sobre
l'onada colonial I de mestissatge-acutturació no s'han implantat tinicament
models educacionals europeus I usa-americans. HI ha un Importantissim
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corrent d'educacio popular qua s'erigelx corn a discurs d'identltat I re-
sIstencia enfront dais models d'Instrucciô Palica del segle XIX I conver-
girl* o no limb les proclames educatives de 1880, 1917, la &nada 1963-
1973.

L'educacid per mit* de l'escola as constituf a America Llatina en con-
siderar necessaria l'homogeneAat cuttural, Ideologica, de la poblacio. Fou
el 'serrelr educacional de la disjunclô CIVILI17-ACIO o BARBARIE:
mistode, armar sistemes nacionals d'Instrucclo PbIlca,.amb modalitats dl-
verses: dirighs tinIcament a l'oligarquia, l'alta burgesia I els sectors mttjans,
amb exclusiã de la gran massa de la poblacio: es el cas de Centramérica
del Carib.

Paisos corn Xile, l'Argentna o l'Urugual van oferir sIsternes constitdits
per xarxes internes d'escolarització, que reprodukin en el seu si les desi-
gualtats, cosa tipica de l'adaptació d'aquests mothes educatius liberals.

En altres imbits, Minde fonamentalment, pare també segons les
epoques El Peril I El Paragual, s'hi presenti la circumstincia histcirica de
la qiiestio indigena, de manera que posava al descobert la futilitat I al
ridicul de sistemes educatius pensats per "aconseguir la nacionalitar
que deixaven fora la columna vertebral demogrifica, la major part del res-
pectiu pais. Fou a Mexic I en els anys del comandament de Lazaro
Cirdenas quan hi hague major atenció a la qUestio educativa indigena...

El Brasil es tota America, tot un Continent, tota la histOria I tots els
problemes. Blanes I negres, catelles I candumbé, immensos territoris
d'indfgenes primitius, jesuites I pombalins, el Moral I la setva, la pobresa
nua I la riquesa mes sofisticada. D'aqui naixeri Frelre, del gresol del molt
que és America Llatina. 'El Brasil, corn una colônia sotmesa al més es-
tricte monopoll, va créixer allat del mon, malvivint amb un Portugal pobre
retrOgrad, tan retrOgrad que prohibia expressament qualsevol Instal.lació
tipogrefica. Tan obscurantista era que no va permetre la creack5 d'un sis-
tema popular d'ensenyament al Brasil, I menys encara, d'escoles supe-
riors, mantra que Espanya mantenia a la vora de dues desenes
d'universitats a les seves colonies. Aixf, el Brash emergeix a la Inde-
pendencia sense cap universitat, amb la poblaciO anatfabeta i les classes
dominants tambe illetrades. Enfront dels 150 mil graduats per les univer-
sitats hispanoamericanes durant el periode colonial, el Brasil va comptar
prop de 2500 graduats a CoImbra. En el moment de la Independencia, el
pals devia tenir uns pocs centenars de compatriotes nadius amb formació
universttaria, als quals hauriem d'afegir alguns milers de fimuls Iletrats ex-
puisats de Portugal amb la cort. Foren aquests pocs doctors graduats a
CoImbra I sobretot els cortesans que van quedar-se al pais, els qui es van
enfrontar amb la tasca d'institucionalitzar-lo corn a nacic5 autOnoma, de
crear sistemes d'ensenyament primari, mite I superior i de promoure la
creativitat cultural erudite (14).

La pervivencia d'exiii I missiO es explicada en el prod's de la histOria
contemponinia hispano-Ilatino-americana. La pugna liboral-conservadora,
la depondéncia, el mode d'arrelament do l'Estat, els modes d'educació:

Per assentar l'origen de la metifora es inexcusable parlar de Bolivar I
Simon Rodriguez, els camins del futur educatiu. Bolivar qua parla de
Poder Moral I de la instrucció dels ciutadans de l'Arnerica, de l'allocucio al
Congrés d'Angostura I de les missives a Bentham o Lancaster (15).
Rodriguez és el Robinson educatiu d'America, algil qua considera no-
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fast, per poc educatiu, el sistema mutu I es preocupa d'una Ilei d'educació
comuna per a tots els americans, a qui parla (16). Davant la disjuntiva de
fer la politica de l'educack5, Bolivar apeLlari a la Instrucció POblica, la
11.1ustració I la seva extensió, que l'Estat jugui el paper de dispensador de
Ilums I auxilis. Rodriguez tindri present, a més, l'Arnatica que no Ilegeix1
la qua per molt temps no tindri escoies, els "cholitos", els artesans, el
corral Gairebé 150 anys despres, a America Uatina, I malgrat el propesit
de proporcionar ensenyament, assignar recursos, incorporar novas me-
todologies, atfabetitzar, construir escoles, etc..., l'educació no ha consti-
tuft ni constitueix un instrument I menys una via de desenvolupament.
America ha de construir, si Ii ho deixen for, la seva prOpia tradició: de man-
canoes, del propi passat, incidts el colonial, ha anat teixint la soya histivia
educativa, de la qual Freire es el nus i la metafora; de la doble tradició de
l'educació escolar i l'educació popular ha viscut l'edat contemporinia a
America.

De manera que el context, la tradició d'exili, de Freire, és la de la
hIstbria educativa d'Amarica Llatina: el vol sense niar de les apoques en
qua l'educació es va viure corn un progrés, del moment -ja en el segle XX-
de parlar I importar educaciô corn a desenvolupament. De l'intent de pla-
nificacions que manegen l'educació, el concepte d'educació corn una
idea genérica, universal, que produeix bens i dividends (17). Aquestes
apoques es corresponen arnb el desenvolupament i la implantació de
l'Estat oligarquic Illberal, el positivisme, el krausisme, fins a co-
mencaments del segle XX; el fracas i l'aturada dels anys 30, amb l'inici del
cicle de cops militars inaugurat per Uriburu a l'Argentina; l'intent, des de
1945, d'un model des de fora, de la tendancia a reixamplament i fins I tot
a certa democratització, conseqUancia de les critiques a l'oligarquitzaclo
de l'educació a l'Occident vencedor a la II Gran Guerra. Aquest és el mo-
ment -des de la InstrucciO PO13 lica- de Paulo Freire: la possibilitat de re-
novació i la critica dels radicals dais anys 60...

La tradició de missió son els cicles d'educaciO popular des de finals del
XIX, la Revolució Mexicana, els populismes dels anys 20 i 30. Puiggrós
(18) ha fixat provisionalment una genealogia discutible perô no equivoca-
da : pedagogia nacionalista popular (PRN mexica, irigoienisme, aprisme,
sandinisme, Albizu Campcs a Costa Rica); pedagogia socialista ortodoxa
(Julio A. Melia, Bassols-PNR mexica-PC Mimic, Farabundo Marti, Marmol
al Salvador); pedagogia socialista positMsta-evolucionista (Anibal Ponce,
V. Lombardo Toledano); pedagogia socialista nacional (Mariategui, PNR i
PC mexicans, cardenisme, experiancia de Warisata a Bolivia) arnb aquest
desenvolupament fins als nostres dies:

1918: discurs de la Reforma Universitarla de Córdoba.
1916/34: configuració dels discursos nacionalistes populars.
1935/1955: discursos pedagOgics nacionals populars, estatals i de

moviments democritics. Cardenisme, peronisme, varguisme, Gaitan
(ColOmbia), Aguirre Corda a Xile, Arbenz (Guatemala)...

1959: reforma educativa cubana.
1961: configuració del discurs de la "pedagogia de l'alliberament".
1968/1975: discursos pedagOgics "popular-democratics" amb in-

cidancia de la "pedagogla de l'alliberament" i l'obra de la revolució Cuba-
na. Revolució Peruana, Unitat Popular Xilena, Tercer Govern Peronista,
Torres a Bolivia, Front Amp!i a l'Urugual.
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1980: Reforma educative NicaragUence.
1976/1983: Iluites contra dictadures milltars. Intents de desenvolupa-

ment tebric des de la "pedagogia de ralliberament"...
Aquesta cronologia és discutible en primer Hoc pel suport tebric, que

es revela a la nomenclature, I el pintoresquisme d'algunes denomina-
cions. Ho as, aixf mateix, per determinades inclusions, corn el peronisme
o l'anomenada Revoludo Peruana, sense especificar-les cronolbgica-
ment. Creiem que fins a cart punt es comet una injusticia no incloent-hi
aspectes de la politica de la Democricia Cristiana a Xi le anteriors a
1970(19).

Aquest as, doncs, l'encreuament en que es mou l'obra de Freire. Per
un costat revoluciô de les polftiques d'Instrucció POblica, que arriben
amb exit a una minima part de la població americana. Per l'altre, Les
Ameriques dels anys 60110: el Brasil de Goulart, el Xlie de Frei/Allende,
l'impacte de la revolució cubana, les Iluites de les Esglésies a America Lla-
tine, la milttarització, els projectes autorltaris... i les tradicions de Hula

Freire és brasiler, la seva actuació es al Brasil, pelt integrada ja en una
&bite Ilatinoamericana corn desmostren els seus exills, rextensió I imitació
de la seva obra, la conversió del seu pensament i missatge pedagàgic en
un discurs (info, quasi totalitzador, la wpm tornada a l'Africa gairebé és
corn un missioner que torna als origens del Brasil, a evangelitzar en pe-
dagbgic i en portugues, la gestacló d'una escolastica freiriana, quasi de
rescolistica freiriana, el Freire exemple i ciutedit del mon des del seu Hoc
de consultor d'organismes internacionals no governamentals, rerecció
del model, de la tradició, gairebé del petit, I les aproplacions, indegudes
o no, de la tasca i del pensar freirians. Aquestes son anotacions sobre el
context cultural de Freire -reflectit histbricament en la cronologia esmen-
tada- I el context I trama teixits al vottant d'ell. La coetanetat de les accions
irnpedeix segurament un tractament critic definitiu, perb no ens eximeix
d'un intent d'interpretació.

L'epica del fet freirii remet a la situació del Brasil a finals dels anys 50 i
primers dels 70. Darcy Ribeiro -per fer noires una breu citadel- parlava de
corn la incapacitat del sistema per assegurar-li qualsevol participacio en
les formes modernes d'existencia compel.leix aquestes masses margina-
Itizades a reinventar la vida urbana a partir de la seva miseria i ignorancia,
creant modes de ser i de sobreviure que semblen aberrants als privile-
giats. Es aixi que les saves solucions originals i eficaces per a l'habitatge,
la cura de la salut, reduced& etc., sOn vistas coin si fossin problemes:
reradicaciO de "favelas", la prohibició del curanderisme, la superació de la
vulgarltat (sic). Ning0 no assenyala, malgrat tot, solucions alternatives de
patrO mas alt que siguin viables per substltuir per a millons de marginats
les saves solucions arquitectbniques, mediques, culturals
econbmiques. Res millor que aquest fracas del saber academic en la pro-
visió de solucions adequades per els problemes populars, per demostrar
la incapacttat del sisterna de creació de formes de participació en la rique-
sa, en el poder I en la culture" (20). El cop militar de 1964, els exilis ameri-
cans de Freire, la conjuntura histbrica ilatinoamericana converteixen el
que va ser una actitud politica des de 1947 en una metodologia -una
psicopedagogia d'adults, si se'n vol dir aixi- una teoria de reduced() per-
manent I una doctrina revolucionaria d'alliberament, enliagades entre si.
En aquest procés hi ha un moment, en qui) les paraules gairebé se les
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emporta el vent, de Fre Ire en qué es gesta un discurs, una interpretació
global de la realitat americana i la seva transformació. Segurament el cen-
tre ideológic en la formalitzaciO -si és qua as pot parlar aixi de Freire-
d'aquesta proposta és Pedagogla del Oprimido (1970), en menclonar les
exigencies de la iluita per a ralliberament, la necessitat d'organttzacI6 en
aquesta Ilutta i remergancla del lideratge revolucionari corn a conductor
mirall del procés (21). En aquest moment les critiques a reducacio
bancaria es revelen vives an la concepcl6 freiriana I la vocaci6 de domini
que havia denunclat en la pedagogia tradiclonal es reintrodueix en el seu
propl discurs sota la forma del lideratge revolucionari, el control revolucio-
nen, la "necessitat de castig", etc... Som davant d'un missatge formalment
I ideolOgica redemptor, universalitzant, tinic. Ens trobem a les portes
d'una nova església que, efectivarnent, s'estendri vertiginosament per
America Llatina I trobara Iligams histOrics I ideolOgics amb la pedagogia
mission& de la Conquesta i la ColOnia. Segurament que no és casual que
Freire sigul un brasiler blanc I católic.

Carnoy té probablement tota la ra6 del mon en afirmar que en situ-
acions corn la Ilatinoamericana dels anys 70 el model frelrli es antiimperia-
lista I emancipador: "...la nova educaciO hauri de (...) tenir per missI6 la
creaciO o consolldeciO d'una societat no jerarquica (...) Es evident que
reducació hauria de fer un paper decisiu en la formació d'aquesta socie-
tat, ja qua qualsevol transformacIO demana modificar el mode d'entendre
la gent el contracte social (...) La transmissió del coneixement en una so-
cietat no jerarquica seria molt diferent de restructure ensenyament-
aprenentatge de rescola actual. En Hoc d'abstreure la realitat per former
urr coneixement a part del context on es comunica, l'ensenyament I
raprenentatge tactaran la realitat de mestres I alumnes. El métode de lec-
ture Paulo Frelre és un exemple d'aprenentatge dins del context de la
realitat (...) La lecture és confirmaciO de la condici6 de l'indMdu i carni cap
a la conscienclaci6 I raccie (22).

En les situaclons coetanies d'Amarica Llatina la pradica sostinguda per
racciO de Paulo Freire -amb rexemple politic de la revoluciO cubana- s'ha
convertit mitjangant un debat molt vlu I davant de fracassos
d'experiancles potitiques, si es vol Ileugerament democratiques, en una
tradiciO politico-pedagOgica, que es confon ideolOgicament, majoritaria-
ment, amb el catolicisme compromes Ilatinoamerica. En efecte l'Església
CatOlica, enfront d'altres esglesies i la soya disputa del Nou M6n, enfront
de les tradicions fracassades, no desenvolupades o desestabilitzades de
l'Estat, davant de la no-realitzaclO de la utopia lndigenista I el fracas de les
idees educatives desplegades al Hang de la histOria contemporania ameri-
cana, singularment el rebuig del fet usa-america, juntament amb les ems
politiques d'aplastament politic del marxisme I el bloqueig I quarentena
del model cuba, aquesta esgiésia catOlica vertebra o soste la tradic16 de
Ilutta I emencipaci6 Ilatinoamericanes. Ja no és la suma d'esglésies na-
cionals, jerirquiques. Sense deixer de ser-ho és una esglésla popular,
desconjuntada I estesa per accions de mIssiO a tot el Continent. Es, sons
dubte, el motile o el perfil del motile que s'unelx a la pedagogla de Paulo
Freire, s'hi apropa, la relnventa o lmita, desflgurant-la o donant-hi suport
popular I credibilitat.

Es un procés de quasi quaranta anys de modernitzacl6 de !a pedago-
gla de missIO catOlIca a America Llatina. SOn els fillets teolOgics d'aquells
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clergues de trabuc I aquella església quo, corn en el cas de Mimic, va lIui-
tar per no perdre la propietat de la terra del pais sobre el qual exercia la
pastoral. L'Església, que replegada per liberals i reformes de la propletat,
agafa aire amb els Porfirio Diaz o els Garcii Moreno de torn, resisteix I ata-
ca amb la Revolució -els cristeros- I es renova en els mes joves cap als
anys del Vatici II I Medellin. Son una utopia dependent, perque, corn
Furter diu probablement amb raO: "... quins grups van presenter aquests
projectes (utôpics) I de quins auditors disposaven per obtenir l'ajuda ne
cesseria? En uns altrestermes: es van portar corn a utopistes (Ilencant les
seves aspiracions sobre el cos social) o be corn a utépics (quo formula-
yen les aspiracions d'una o diverses categories socials)? (...) Aquestes
utopies van Mixer d'uaa confrontaciO amb la realitat d'aquests pesos o
be, malgrat les bones intencions, no van ser aitra cosa que subproductes
d'utoples nascudes en les respectives metropolis? En aquest cas les for-
midables exaltacions que a vegades van provocar, seguldes
d'inexorables moments de depressio, no es devIen a la distincia que se-
para el pensament utOpic del real, sin() Ines aviat perque les utopies Ilati-
noamericanes han estat també formes de la dependencia culturar (23).

Ens troben davant de la re-creació d'un model. En un doble sentit, el
de l'esforg de l'obra de Freire sobre els seus ancestres pedagOgics i el de
l'extenslO d'aquest model a tota America a l'esquena de l'Església , exten-
sió a la qual Freire no ha estat forester en universalitzar i tancar el seu dis-
curs I amb la predica de la bona nova: una pedagogia de la paraula, de
l'opuscle, de les taules rodones I les trobades amb els educadors...
Aquesta missió es torna cMlització i dibuixa attres exilis: el del discurs frei-
ria mateix I la seva escolistica subsegUent.

Pot parlar-se. efectivament, d'escolistica freiriana en el sentit de les
apropiacions Indegudes, prendre el nom de Freire en va, legitlmar progra-
macions o intervencions educatives sota l'etiquetatge del seu metode,
despullant-lo del seu entorn I de la seva finalitat, propiciant pretesament
amb el seu nom programes de dominació: nornes caldria recordar
l'educació d'adults a Espanya durant anys i encara avul, etc... Tamb6 6s
Just afegir-hi quo la mateixa circularitat del discurs freirie, aquest convertir-
se en un Tot estructurat, globalitzador o universalitzant, ha fet sorgir la fi-
delttat, la *pia de les actituds I models, convertits aixi en caricature, gaire-
be en un credo pedagOgIc.

HI ha, pert, un corrent o corrents de pensament, d'intents de rescatar
un discurs hurnanista de base cristiana i personalista -encara que no no-
mes aixO- que ha afegit Freire a la seva cort dels miracles o al seu santoral.
Es cert que aquesta escolistica frelriana propicia la manipulació I que la
condició de cristii compromes de Freire sembla legitimar aquesta inclu-
siO. Dubtem, pea), que no es tracti, una vegada mes, de l'alienació d'un
pensament I una acciO nascuts en unes ems circumstincles I per a unes
attres finalitats. En aquest corrent escolastic, o neoescolistic-cristli -que
es teixeix, repetim, no en el sentit literal de renovaciO de la tradlclonal filo-
sofia catOlica, sinó en la direcció d'una nova ihustració cristiana, en relació
I acceptació fins i tot de pensadors i tendencies tradicionalment negats
per l'Esglésla i de cara a un futur cristie mes compromes en les Iluites per
la justicia, singularment, perO no nomes, en els paisos liatInoamericans o
en els del Tercer MOn -es trafica amb autors, questions i conceptes corn
"nou enfocament holista: l'humanisme del personallsme sociallsta", es
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convida els marxistes a reconeixer la seva "debilitar filosofica: per contra,
els nous cristians han d'entonar la palin6dia sobre la "debilitat" sociologica
del cristianisme tradicional, es parla de cristians per al socialisme, no es
parla de classes socials ni de Iluita de classes sine) de "poble, es convida
a l'anilisi dels diferents blocs Ideol6gics i geogalfics del rnarxisme actual i
del cristianisme revolucionari, fonamentalment des de l'origen del "plura-
lisme marxista" I de la teologia de l'alliberament dels nostres dies...

Per a aquesta ideologia neocristiana, en realitat, hi ha la possibilitat
que, en certa manera, el mon continuT essent una cristianitat i la teologia
el seu correlatiu, la pedagogia- de l'alliberament sigui, en part, un rearma-
ment cristii en societats terra de missió, en cert sentit -que mai no
s'enuncia- una nova evangelització. Des de fora pot entendre's corn
l'intent de restauraci6 de la cuttura del llibre cristiana redimida per succes-
sius processos de secularitzaciO. I segons corn es miri, un veritable obsta-
cle per armar politiques seculars, d'esquerres.

Aixi, des de la posici6 que l'oposlci6 fonamental al mOn injust de les
masses populars creients constitueix tine motivació evident per a la unitat
d'acciO dels cristians amb el conjunt de les masses populars, es duu a
terms una veritable translatio de la ciutat de Déu al nostre segle i als nos-
tres dies, a la recerca d'una teologia de la hist6ria, en el carreteig de la
qual hi caben des de Sant Pau, durament criticat i omnipresent, fins a
Mounier, Boff, Kung, Girardi, Cardenal, Garaudy... Paulo Freire, refent, re-
buscant I reinterpretant la histhria de l'educació fins a connecter amb una
teologia I escatologia de la hist6ria contemporenia i la seva transformed&
José Bergamin ho va dir magistralment en una ocasi6: "Jo, amb el Partit
Comunista, valg fins a la mod, pert ni una passa mos enlli". Freire ha es-
tat incorporat a aquest santoral, i corn a aix6 se l'utilitza. Es també part del
seu context cultural.

Perque, efectivament: es pot parlar del freirisme inicial gairebé corn
d'una utopia retrospective? Amb un Freire viu, afortunadament, que torna
al seu pais, a America Uatina, despres d'oficiar de funcionari internacional
de l'educació? Amb un Fre ire que sembla no tenir res a afegir al que ja
s'ha dit, oficiant de guru de la seva prôpia ortod6xia, sempre negada per
ell? Sembla massa dur afirmar alx6, I en tot cas inexacte. Perque a America
Uatina, davant de la planificació neoconservadora imposada per les Crisis
de l'Energia, la Crisi de l'Atur, l'Era de l'Infortuni, l'Economia de la Reconci-
liaci6 (24), continuem assistint a molts dels problernes estructurals i de
dernocricia i estabilitat politica dels anys del jove Freire: els sisternes edu-
catius no han arribat a cobrir les necessitats basiques de la poblacio. El
creixement demogrific, les bosses de marginacIO I pobresa i el Deute po-
sen en situaci6 desesperada les politiques socials. Aparentrnent fracas-
sada la linia de seguiment de l'educació corn a desenvolupament, la
nod() de dependencia corn a explicació hist6rica del subdesenvolupa-
ment en els pesos periférics pot arribar a fer el disseny de models
politics, economics i culturals propis, condicionant i acompanyant una te-
oria i una prictica educatives d'estil molt diferent del generat per l'adopció
d'un model de desenvolupament "cap enfora". Llatinoarnerica no pot tor-
nar a l'encreuament de Bolivar I Sim On Rodriguez, no pot desarticular els
seus sistemes d'Instrucció Pith lica ni permetre politicament l'exproplaciO
d'aquests sistemes amb referencia als contingents de la seva població.
Ha de for confluIr la seva riquissima tradlciO d'educacIO popular, for valer i
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actuar l'esforg realitzat durant gaireba trenta anys. En aquest moment,
que presenciem !intent de planificacions estereotipades I socialment
reaccioniries, calcades de politiques Internacionals importades des de
mttjans dels 60, la tradició d'originalttat I alliberament de Freire pot, renova-
da, continuar esperonant tenim l'exemple de Nicaragua, de la reescriptu-
ra de l'exemple frelrie

En aquest sentit la recepció de Paulo Freire per la Universitat de Bar-
celona fou una bona iliustració del context, els equfvocs I les mistifica-
dons d'un exempla. Alif hi havia marxistes, socialdenkrates, congrega-
cionistes I liberals presidint l'acte. Hi havia molts mestres qua Freire havia
emocionat amb una xerrada-conferimcia el dia abans. Hi havia mott tafa-
nen Per aixat, segur, el veil Freire, oficiant de Tata Paulo, va prometre ser
bo: va recordar els seus, va parlar als joves. Hi havia molt capelli I molta
monja, mott ex-capellit I motta ex-monja. Atli surava Fra Betto parlant amb
Fidel I Monsenyor Obando oficiant d'adalil de la pau, en una Nicaragua,
tan a prop, tan iluny, de la Revolució.

Nom& hi fattava Freire, probablement
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El autor tome a Fmire
como referenda cultu-
ral, como ilustración y
modelo de la historia de
la educackin latinoa-
mericana. Su tesis es
que en el pensamiento
y en la acción educati-
ve del pedagogo brasi-
letio concurren dos tra-
diciones que son
culturales, pedagági-
cas y religioso-
pollticas. Una es la
huella de la conquista
en la historia de Latino-
america, la tradición
del exilio. La otra, here-
dad también de la Colo-
nia, es/a de la miskin,
de la presencia y la in-
gerencia de la Iglesia
en el pasado y el pre-
sente americana Frei-
re representa Ia encru-
cijada de esas dos
posibilidades, la de la
Instrucción POblica y la
de la EducaciOn Popu-
lar, la de una pedago-
gia progresista durante
los arlos 60 y 70 y el
nacimiento de una es-
coléstica que ha visto
reescrito y actualizado
su mensaje en la revo-
ludon nicaraguense!
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Abstracts

L'auteur prend Freire
comme reference cul-
turelle, comme illustra-
tion et modéle de Phis-
toire de l'education en
Amérique Latine. Sa
these est que dans la
pens& et l'action edu-
cative du pedagogue
brésilien confluent
deux traditions qui sont
culturelles, pedagogi-
ques et politico-reli-
gieuses. L'une est
l'empreinte de la con-
quete dans l'histoire de
l'Amérique Latine, la
tradition de l'éxil. L'au-
tre, également héritée
de la Colonie, est celle
de la mission, de la pre-
sence et l'inge-rence
de l'Eglise dans le
passe et le present
americain. Freire repre-
sente le carrefour de
ces deux possibilites,
cello de l'Instruction
Publique et celle de
l'Education Populaire,
celle d'une pedagogic
progressiste durant les
années 60 et 70, et la
naissance d'une sco-
lastique qui a vu son
message reecrit et ac-
tualise pendant la revo-
lution du Nicaragua.
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Freire ks taken by the
author as a historical
model of the South
American education.
The author thesis is
that the thought and
the educational work of
the Brasilian educator
ks a mixture of both cul-
tural traditions and poli-
tical-religious. One is
the sign of the con-
quest in the South
American history, the
tradition of the exile
and the other, also in-
herited from the Co-
lony, is that of the
constant presence of
the Church in the past
and the present of
South America. Freire
is the synthesis of both
possibilities, the State
School and the Popular
Education as well as
the beginning of a
scholastic tradition re-
newed by the Sandinist
Revolution.



La influbncia de Paulo Freire en l'educaciô
d'adults als paTsos de parla anglesa
Peter Jarvis*

Paulo Freire, nascut el 1921 a Recife, Brasil, en una familia de classe
mitjana, avui és conegut mundialment a tot ambit de l'educacló d'adults
corn a escriptor, teàric leducador. Es pot resumir la seva vida durant
quart de segle, des de la presó fins a arribar a honorable president de
l'International Council for Adult Education (sembla que ambdós "premis"11
foren atorgats per la mateixa cause), tot dient que és un extraordinari edu-
cador d'adults. A l'Oltima assemblea de l'International Council, en la qual
fou nomenat president, es féu patent la incidimcia de la seva vida en
l'eleccló; Oliver (1987, p. 5), en escriure sobre reducació civica d'adults
entre grups de treballadors, exposa la hIstOria de la influbncia de Freire en
aquestes trobades:

"Molts educadors d'AMérica del Nord dialoguen sobre els escrits de
Paulo Fre Ire... (el qual) enfoca l'educació d'adults corn un instrument de
transformació social per ajudar les persones a canviar les formes de pen-
sar per elles mateixes I sobre Huts societats...

Nosaltres Ilegim Freire, ensenyem Freire a les classes, parlem sobre
Freire a les reunions. En el Tercer Mon, els educadors d'adults practi-
quen Freire. Les saves ensenyances travessen les reunions corn si es
tractés d'una assemblea mundial Aixi Freire té una preséncia en totes
les trobades, encara que fisicament no pugui assistir-hi".

Possiblement aquesta cita compendia l'anAlisi d'aquest article; Freire
és ben conegut, freqUentment !legit I citat, pent) tés sempre posat en
prictica als paYsos occidentals de parla anglesa? Aquesta és una qiiestit5
important perquè moltes de les seves teories sorgiren en un context
histOric particular, que no es familiar per a molta gent del min ric industria-
Ittzat. En general la posició d'aquest treball sobre la influimcia de Freire en
aquests pesos, amb els quals l'autor esti famillaitzat, defensa la tesi que
es confinada majorment a la teoria, amb algunes notables excepcions.
Malgrat tot, la causa no rau només en les diferéncies del medi politic !so-
cial, sino també en el fet que la seva proposta es alhora exigentlarriscada
de posar en prictica. La tradlció cristlana n'é plena, d'aquests esperits va-
lents que s'han preocupat profundament pels altres, que ho han pagat

* Peter Jarvis és professor del "Department of Educational Studies" de la Uni-
versitat de Surrey (Regne Unit). Entre les seves abundants publicacions sobre
educació d'adults, es troba la recent ediciO de Twentieth Century Thinkers in
Adult Education( l'elaboraciO del capitol destinat a Freire.
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amb el cistig que el poder ha promulgat. En la tradició de l'educaciO
d'adults, son menys els qui han gosat recórrer aquest cam( I els qui l'han
sofert Perri Freire pertany a ambdues tradicions.

Aquest article con* tres parts principals: la primera resumeix breu-
ment la posiciO de Paulo Freire; la segona examlna la seva contribuclO a
l'educació d'adults I, secundiriament n'estudia la influencia; la tercera tor-
na al terna del paregraf anterior I procura d'snalitzar-lo una mica més
impliament Finalment, hi ha una conclusió sobre la mateixa naturalesa de
l'educaciO d'adutts, que és clartficada per la discussiO precedent.

La posiciô de Freire

Freire ha publicat set Ilibres, encara que n'apareixeran més, i nombro-
sos articles. Alguns d'ells s'han recollit en una de les seves obres (Freire,
1985), en la qual també hi ha material original. Els Ilibres formen dos
grups, amb un altre entremig; en el primer s'hi reculien les experiencies
de Llatinoarnerica, i inclou els més coneguts, que foren publicats en
angles els primers anys dels setanta (Freire 1972a, 1972b, 1973); el
d'entremig aparegué mentre era al Consell Mundial de les Esglésies
(Freire, 1978), a Ginebra; el segon grup es molt mos recent (Freire, 1985;
Freire I Shor, 1987; Freire i Macedo, 1987). Encara en sortiran més, ja
que corn a minim n'hi ha dos: un amb Antonio Faundez, "I..a pedagogia
de la pregunta", i un altre amb Myles Horton de Highlander, que encara
no sOn acabats; sens dubte que n'hi hauri d'altres. A més a més, tantes
obres I articles sobre ell poden fer sorgir l'escriptura d'un de nou. Malgrat
aix6, no es aquesta la intenciO d'aquest escrtt, ja que a mes aquest mate-
rial és recollit per un article recent (Jarvis, 1978a).

Sembla certa l'afirmaci6 que la major contribució de Freire al pensa-
ment de l'educaciO d'adults es troba al primer grup de !fibres, mentre en-
cara produTa les seves idees i recordava les experiencies que tingué i les
coses que féu a la campanya d'alfabetització del Brasil. No és poc afec-
tuft dir que alguns dels (Mims escrits han estat reconsideracions
d'aquelles idees, treballades més impliament I que han perdut algunes
de les urgencies dels textos originals. L'excepcio pot ser el més recent
(Freire i Macedo, 1987), en el qual inicia una mfrada cap a un nou tfpus de
temes, com l'alfabetitzaciO critica. Per tant, és dels primers ilibres d'on
s'extrauen la majoria dels segUents punts.

Cal recordar que el primer treball de Paulo Freire en l'educació d'adults
es va fer en una epoca de ferment intel.lectual i social del Brasil: l'església
cat6lica actuava amb la "Juventude Universitaria Catholica", que fou fun-
dada el 1929. Per altra banda, "A9ao Popular fou fundada el 1961-62
conquer( una ciasse mitjana intel.lectual tot seguint un moviment que era
explicitament no marxista, pert) també explicitament no era una organitza-
clo de l'Església, encara que d'orientaciO cristiana. Freire tingué moltes
connexions amb aquest CrItim moviment. Moltes ideas, especialment re-
volucioneries, prevaigueren. Hi hague la sintesi cathlico-rnarxista I la revo-
luclO brasilera fou anunciada per molta gent. Per6, contririament al que
es podia esperar, el 1964 hi hague un cop militar I nasqué una epoca
d'opressiO. Entre els detinguts I presoners hi havia Freire, finalment exi-
liat, primer a Xlle I despres a America del Nord I d'alli passe. al ConsellMun-
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dial de les Esgles:es, on estiguri fins al seu retorn al Brasil el 1980. Inci-
dentalment, el Conseil adquirf reputaclO de radical en aquest periods,
pert) Freire (Freire I Macedo, 1987, p. 95) ha clarificat qua el Conseil ja era
radical abans de la seva arribada i qua no fou ell l'iniciador del radicalisme.
Freire certament es proclama cristii I reconeix la sIgnificació de la posici6
marxista: "Mo Ites coses son dificils al nostre mon. Ser cristli I revoluciona-
ri, per6 ambdues estan molt relaclonades. Assumeixo una total humilitat
en dir-me que s6c un home que intenta d'arribar a ser crlstli I un cristli
quo intenta arribar a ser un revolucionarl. Jo sec un crIstii revolucionari o
un revolucionarl cristli perqui desitjo el quo vull arribar a ser. Prefers Ixo
dir el que intento arribar a ser. Corn a cristii finvito a pensar fins a quin
punt aquesta és una deciaraci6 revolucloniria que es troba explfcita dins
dels evangelis" (Costlgan, 1983, p. 37).

Tanmateix, Youngman (1986) Os més critic amb el marxisme de Freire
I afirma que en els seus primers escrits hi havia l'anilisi de classe. Malgrat
que aixO pot ser veritat, certarnent utilitzi riles tard aquesta forma
d'anilisi:

"Hem de reconiixer que la Iluita de classes no fou creada per Marx,
que no hi hague un moment ideal per a l'anilisi rnarxista. No veig corn po-
dem negar l'existincia de conflictes en la societat. Expressen contradic-
dons d'interessos. Si un mira la Hist &la anterior a Marx no pot negar
l'existincia de conflictes entre opressors i oprimits. Corn podem negar
awl el que exlsteix entre els treballadors i les classes dirigents? El probie-
ma consisteix a saber sl tots els canvls s'han de fer de forma violenta"
(Costigan, 1983, p. 36)

En aquestes cites es pot veure clarament la posiciO IdeolOgica de
Freire. path Youngman ho diu correctament i és imprudent veure Freire
corn un marxista ortodox. Per mttji del seu treball cerca un mon minor per
a tota la seva gent, la qual cosa ha estat l'objectiu de molts moviments re-
volucionaris I radicals al Ilarg de la histOria. Per Freire (1972b, p. 40)
l'educació d'adults pot ajudar a portar aquest mon:

*es per alx6 que la naturalesa ut6pica de la nostra teorla I prictica edu-
catives es tan permanent corn la mateixa educaciO qua, per nosaltres, es
acci6 cultural. Conflar que la dentincla I l'anunci es poden esgotar quan la
realitat d'avul cedlri plael lioc 9a demi a la realitat privlament anunclada
corn a dentThcla. Quan l'educaci6 no és utOpica, és a dir, quan no incor-
pora la dramitica unitat de la dentincia I l'anunci, és perqui el futur no t6
mos significat per a l'horne o perqui aquest home tern d'arriscar-se a viure
en el futur corn a creativa superaci6 del present, el qual se 11 ha fet veir.

En Freire, doncs, hi ha una concepciO crlstiano-marxista de l'educaciO;
humanitarisme i utopia, a la recerca d'un mOn que no pot ser mai fora del
context del temps, a la recerca d'un ideal que ha de trobar-se sempre en
el mils enlli, en els millors temps que s'apropen. Malgrat tot, apareix corn
un desig portat continuament fora de l'espicie humana, una realitat social
atternatIva, un projecte per al futur i uns valors idealistes des dels quals es
mesuri la realltat, per?) probablement no Ideal, present.

Una de les continues flnalitats de l'educacle consisteix a fer conscient
la gent de la seva prOpia poslcio en la realitat social I ajudar-los a ailiberar-se
dels Illgams amb la soya actual concepcio,aixf poden a la vegada alliberar
els seus opressors. Freire compartelx amb "Apo Popular la idea de la
conscientItzaci6, qua es "el procés en qui l'home, no corn a continent
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sin6 corn a subjects de coneixement, assoleix una profunda conscibncia
tent de la realttat socio-cuttural que conforma la seva vide corn de la seva
capacitat per transformar aquesta realttar (Freire, 1972b, p. 51). Un pro-
cés que Rivera (1972, p. 52) compare amb la reencarnació o la conversio
religiose. Aquest és certament el concepte que m6s freqtientment
s'associa amb el pensament de Freire, per6 recentment ell rnateix declara
que és un concepte que no utlIttza des de fa mott temps (aquesta afirma-
cio fou feta en un acte public al Cecil Community College, Maryland, USA
al febrer de 1985 1. Encara es troba en el seu cor una concepció de la
praxi, la reflexI6, ramie, conscient I la temptativa de transformer el mon i
fer-lo més hum& Corn ell mateix escriu (Freire 1972b, p. 55):

'El proas de transformació del m6n, que revela aquesta presbncia de
l'home, pot dirigir-se cap a la humanització o cap a la deshumanitzacio, al
creixement o a la disminuciO. Aquestes alternatives revelen a l'home la
seva naturalesa problematica Ii plantegen un dilema i el requereixen a es-
collir un carni o un attar.

Alguns dels aspectes d'aquesta cita son forge centrals en el pensa-
ment de Freire: el primer és que el m6n desenvolupat és un mOn humit.
Encara per motta gent el desenvolupament es mesura pel creixernent de
la renda per capita. Aix?) per Freire es mils modernitzaci6 que desenvolu-
pament. Pero aquesta es la definició de desenvolupament que molts rep-
resentants de la culture dominant voldrien que adoptessin els immergits
en el subdesenvolupament. La reproducció cultural de qui exerceix el
domini és un fenomen que Freire no contempla corn una finalitrA de
l'educacIO. Aquesta concepció de l'educaci6 és una simple transmissiO
de les idees dominants des de dalt cap a baix, des dels opressors cap als
oprirnits. Els punts de vista d'aquests sOn molt importants per a aquells,
pert aix6 és contrari a la humanització del mon. Freire esti sempre preo-
cupat per la humanitzaci6 de la gent, per aim!) en el seu ensenyament i
aprenentatge hi ha d'haver dialeg, els professors han d'aprendre de Ilurs
alumnes, aixi els alumnes poden convertir-se també en professors.
Aquesta dial6gica aproximaciO és capital en la concepci6 de Freire sobre
la manera corn els educadors poden ajudar els anatfabets a reconeixer el
seu Hoc en el mOn I a aprendre a Ilegir la paraula i el mOn" (Freire and Ma-
cedo, 1987). Per Freire, la lecture no consisteix a rnemoritzar paraules,
sin6 a conbixer els fenômens que les paraules descriuen. Només per
mitji d'aquest coneixement realment pot fer-se l'ensenyament i
l'aprenentatge. Per tant, no consisteix a omplir les testes buides -la seva
concepc16 banciria de l'educaciO-, sine) a crear un nou coneixement en
les ments dels lectors, en l'alliberació dels Ilagos que els Iliguen, per mttja
d'un plantejament problematic de l'educacIO. Aquesta juxtaposici6 de
dos tipus d'educaciO és basica en el pensament de Freire, el qual consi-
dere que una tendimcia ha estat perpetuant l'status quo mentre que
l'aftra capacita la gent per unir-se en un acte de creació en i del mOn.

Corn arriba, doncs, Freire a la gent? La clau és en el cor de les saves
ensenyances. Potser Goulet (Freire, 1973, 1974) ha sintetizat millor el
compendi dels seus mètodes:

- Participant en l'observaciO dels educadors, sintonitzant amb l'univers
verbal de la gent.

- Mitjangant una ardua recerca de les paraules generadores en dos as-
pectes: riquesa sil.Iàblca I atta cirrega de comprornis experiencial.

80



-.Per mitji d'una primera codificacló d'aquestes paraules en imatges
vistsals per tal que estirnulin el poble "submergit en lacuttura del silenci I
el facin *emergir a una conscient produccio de la seva prOpla cultura.

- Per mItli de la descodificacio pel 'cercle de la cuttura* sota l'estimul
no protagonista d'un coordlnador que no és *professor en sentit con-
vencional, sine, que s'ha convertit en un educador-edticand en dialog
amb educands-educadors massa freqUentment tractats pels educadors
formals corn a passius receptacles de coneixement.

- Per mitjà d'una codfficació creativa i nova , explicitament orifice I dirigi-
da a l'acció, en la qual els que abans eren anatfabets ara comencena con-
gelar llur rol de simples objectes en la natura I la histOria social i escometen
Ilur conversió en subjectes del seu propi desti.

Goulet (Freire, 1973174, p. ix) suggereix que el missatge central de
Paulo Freire consisteix en el fet que es pot coniixer només en la rnesura
que problematitza la realttat natural, cultural i histOrica en la qual s'esti im-
mergit. ProblematitzaciO és l'antitesi de la posició dais tecnOcrates davant
la resolució dels problemes. En el cor de la seva metodologia hi ha el re-
coneixement de Freire de les dues cultures i que és el professor qui ne-
cessita travessar el pont penjat en ei butt. No es pot esperar que ho facin
els educands, I encara ara és aquet;ta l'expectativa de l'educació formal.
TeolOgicament l'aproximació de Freire pot ser considerada corn encarna-
clonal, ja quo el professor cerca la seva prOpia identificació amb els edu-
cands amb l'objectiu d'entendre !Ur mon.

En aquest breu sumari de la posició de Freire s'hi poden reconiixer
elements de l'educació no formal impliament practicats en el Tercer Akin,
pert que son molt estranys al Primer MOn. Es faran més referincies a
aquest ültim punt en aquest article. No obstant alx6, ara ens cal pregun-
tar-nos per l'actual contribucici de Freire a la literature de l'educaciO
d'adults.

La contribució de Freire a l'educació d'adults
Es molt més dificil intentar avaluar les dimensions d'aquesta contribu-

cio perqui hi ha poca gent que sigui tan excepcional que totes les coses
que faci siguin diferents de les de tots els altres. Certament Freire no és
tan ünlc. Adhuc alguns estudlosos han afirmat que no ha afegit res de
nou a l'educacló d'adults. Griffith (1972, p. 67) diu que la seva "assumpció
de les relacions entres professors I estudlants no aporta res de nou ni
tampoc res de particularment (Ail per a la millora del procée. Griffith ho en-
carte plenament en apuntar que Freire no ha aportat un gran canvi amb la
seva aproxlmació igualitiria a l'ensenyament I és clar que aquest enfoca-
ment ja havia estat treballat per molts d'altres abans d'ell, fins I tot encara
que ell hagl pogut ser inconscient d'aquest treball. Pert, Freire ha intentat
argumentar que el microcosmos de les relacions entre l'ensenyament
l'aprenentatge reflecteixen la relació social i que les relacions que ell car-
ca promoure reflecteixen molt més estretament la seva utOpica idea.

Boston (1972, pp. 87-89) ha afirmat que Freire esti massa implicat en
les relaclons entre dominats I dominadors I qua hi ha un altre tipus de rela-
cio a l'Arnirlca Uatina. Boston ho deu encertar en l'afirmació que existeixen
altres tipus de relació I Frelre no és Inlc a emfasitzar aquestes relacions
de poder a l'Amirlca Llatina, perà la prOpla experlincla d'estar presoner
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pel que ensenyava demostra que el poder és una realitat. Sobre aquest
punt hi tornarem mes endavant, path abans d'abordar-lo amb mes detail,
mencionarem agui breument attres aspectes en els quals la soya contri-
buck:, és mott mes

Després d'haver apuntat un nombre de critiques a Freire, des de la va-
loració que Youngman en fa corn a marxista fins la critica de Griffith a la
seva teoria de l'educació d'adutts, seria ben possible trobar altres valora-
dons critiques, corn la de Berger (1984), el qual afirma que names ha uti-
litzat l'educació per a finalitats politiques, i en realitat tots aquests as-
pectes els consideren seriosament els especialistes. Si no hagu6s
existit, ells no haurien sentit la necessitat de criticar el seu treball. 4Hi ha
attres areas on hagi realitzat una contribuci6 a reducació d'adutts?

Cal recordar que l'estudi de l'educació d'adults es encara a la seva in-
fantesa i que en aquest camp hi ha pocs treballs de caricter arnpli i corn-
prehensiu. El coneixement de l'educació d'adults esti només en procés
de ser codificat, de ser explicat a les universttats, i prove d'una varietat de
disciplines (vegeu Jarvis, 1987b, per un tractament del coneixement de
l'educacI6 d'adults) I fonts. El fet que el coneixement de l'educaci6
d'adults provi^gui de fonts molt diferents fa important l'aportació de
Freire. Tan'. Mackie (1980) corn Youngman (1986) el veuen corn un

en efecte, per ells aquesta es la seva fortalesa I la seva feblesa.
P'o aquesta es també la naturalesa del coneixement de l'educac16
..eadults, que és una sintesi procedent d'una varietat d'altres subdisci-
plines, per?) 4és aix6 el que Freire aporti?

En principi, el trebalt de Freire es potser una de les més comprehen-
sives filosofies de l'educació d'adults radical que hagi estat tradUida a
l'anglis. La majoria de la resta de filosofies, amb la possible excepció de
Bergevin (1967), han anat seguint les linies tradicionals de la filosofia de
l'educació InicIal, la qual cosa és !luny de ser radical. En els seus escrtts hi
ha una profunda filosofia humanista de l'educació d'adults, que demana
posteriors elaboracions, I és el seu humanisme el que fonamenta el que
ha de ser classificat corn a radical en el seu pensament. Potser aquest és
l'imfasi que ha fet el treball tan acceptable, path també s'ha de re-
coniixer que guanyi la popularitat inicial quan el m6n de parla anglesa era
encara receptiu a aquestes idees -dels seixanta als primers setanta fou el
temps de l'idealisme I de l'imfasi en la persona I els drets humans; fou un
temps de moviments pacifistes, del poder de les flors i en el qual era elo-
giada la gent que s'oposava al mite del totalitarisme.

Adhuc es feta reconeixement explicit que l'educació no pot roman-
dre neutral i aix6 suggeri altres interessants questions, que no han estat
tieballades coropletament en la filosofia d'aquest camp, sobre les rela-
cions entre coneixements i ideologia en l'ensenyament d'adults (un arti-
cle sobre aquest tema ha estat presentat a l'Adult Education Research
Conference in Calgary, Canada, al maig de 1988). Malgrat alx6, l'humanls-
me és també important als anys vuitanta, quan l'educaci6 d'adutts és con-
templada purament corn una educació continua instrumental en un mon
altament tecnificat I se'n deshumanitza I discuteix la finalitat en termes de
desenvolupament dels dirigents i de modernitzac16. No és que alx6 no
sigui important, sin6 que no exhaurelx tota l'educació d'adutts.

La persplcicia socioftica de Freire també s'alinei amb la forrna que la
sociologia de l'educació canviava a primers dels seixanta. S'afirma que
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aquesta educaciei es tomà radical, potser marxista, amb la publicació del

simposi del "Conocimiento y Contror el 1971. Aquesta és també la re-

flexiO dels temps,1 el treball de Freire arriba al mateix temps I colncidia amb

algunes de les ideas que aleshores guanyaven acceptabilitat. Aquestes

son les idees, no tant marxistes corn de la teoria critica, popularitzades pel

treball d'Habermas en diverses publicacions. es aqui on el treball de

Freire troba un acord, I el seu nou (fibre (Freire and Macedo, 1987), es

mira la literature orifice i emancipatoria seguint tamb6 aquesta direcciO.

Finsitot pot ser millor localitzar Freire dins del camp de la teoria orifice que

intentar col.locar-lo a la comunitat marxista. Des que estigue uns anys a

Europa, no hi ha dubte qua tingué coneixement d'aquest treball, encara

que cal assenyalar que no hi fa cap referencia directa en els seus !Urns

escrits. Malgrat tot, gran part de la seva primera fllosofia i del seu pensa-

ment sociologic reflecteix el mateix origen.
Finalment, hi ha una attra contribució que Freire ha realitzat i que no ha

estat totalment desenvolupada fins avui, en un aspecte en qué la histOria

de l'educació d'adults és rica: la implicaciO de l'església. No es pot es-

criure la histOria de l'educació d'adutts als pesos de parte anglesa sense

fer referancia a l'Església Cristiana perqua el seu paper ha estat grar, i

honorable. PerO és la teologia de Freire i la pr6pia implicaciO profatica en

l'educació la que el fa important des d'aquesta perspective. Hi ha, fona-

mentant el seu treball, una encara no escrita teologia de l'educació

d'adults, malgrat que Schipani (1984) ha comencat a examiner el seu tre-

ball des d'aquesta perspective. Hi aclareix les relacions entre la teologia

de ralliberament i et pensament freirla, la qual cosa as important perque hi

ha considerabIes connexions entre la teoria orifice que are comenca a ser

impliament coneguda i la teoria de l'educaciO d'adutts.

La influència de Freire en l'educaciô d'adults de
parla anglesa

Hi ha diferimcies riles grans entre els discursos sobre la soya contribu-

ció al desenvolupament teOric de l'educaciO d'adults que amb els de la

soya influancia sobre aquesta educació. Es significatiu el comentar
d'Oliver (1987) -6s Ilegit al Primer Mon, per?) as practicat al Tercer Mon!

Els sentiments d'aquest comentarl son acceptats aqui I per aixO aquesta

secciO examinari primer quina influencia t6 en la teoria i després or, la

practice, amb la qual cosa abordarem la qUestiO abans plantejada er

aquest article de la possibilitat, actualment, de posar-la en practice al mór

occidental. Malgrat tot, s'ha de reconeixer la dificultat de vaiorar exacta .

ment la influancia de qualsevol pensador perqué son molt pocs fins a ta

punt deixebles d'algLi els qui adoptin totalment i acritica les seves idees.

individuals 1 quedin totalment al merge de la influancia d'altres pensadors

Adhuc pot ser Alma cosa que Freire desitgés, tenir uns seguidors tar

acritics I intolerants, perque aixdo seria contrari a tot el qua ha ensenyat so.

bre educació 1 aprenentatge.
Oliver (1987) expose que el treball de Freire era conegut per molts

educadors d'adults a America; i és aixi, per?) s'ha de reconaixer que la na

turalesa de molts programes d'educacio d'adults a les universitats amen--

canes sOn pragmatics; l'educaclo d'adutts s'encalxa amb l'efectiva produc-

clo de provisions i, per tant, els fonaments filosOfics ocupen normis una
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petita part de la rnajoria dels programes de doctorat. Per tant, l'espai en
qui) probablement seri Ilegit no es mos que una petita part d'un curs mott
més Ilarg I també és cert que l'estament academic americi tot just co-
mença ara a recuperar-se dels atacs dels conservadors als radicals de fa
un quart de segle. Per tant, Freire no és probablement tan impliament
{legit a les universitats arnericanes corn es podria esperar pal volum de li-
teratura que ha produit. A més, no hi ha als vuitanta ni un sol article que
en parli en rAdult Education Quaterly" ("Adult Education" era el nom an-
terior), que es la primera revista teOrica I d'investigactO de l'educació
d'adults americana, i hi és citat molt poques vegades. Des que té con-
tacte més freqUent amb America, aix6 pot canviar. A d'altres pesos de
parla anglesa, el seu treball és certament !legit amb mes freqUencia, i corn
a contrast *The International Journal of Lifelong Education", que es publi-
ca al Regne Unit, ha tret diversos articles sobre ell des que aparegué per
primera vegada el 1982. Tr.dicionalment hi ha hagut altres treballs sobre
Freire, tant d'educació d'aduits corn de teologia, a la Gran Bretanya en el
mateix periode. Pere) s'ha de dir que el treball de Schipanl (1984) co-
mengi corn una tesi en una universitat americana, encara que ell no prove
de la tradició de l'educació d'adults americana. Corn que els seas llibres
es publiquen, es clar que es venen, ja que si no molt pocs professionals
del mon capitalista de l'edició voldrien produir un altre Ilibre seu, I des
d'aleshores apareixen articles; per la qual cosa certarnent és Ilegeix molt i
exerceix influbncla en la prOxima generacIO d'especlalistes. Fins que no
assumeixi posicions més dominants en el mOn academic, no seri possi-
ble malgrat tot veure corn seri de gran la influencia an l'educació d'adults
de parla anglesa.

Oliver (1987) deixa entendre que les idees de Freire no son tan apli-
cades al Primer Mon corn al Tercer Mon i, a més, és cert. Es veritat que
Shor (1980) fou influit granment per Freire i n'intenti practicar moltes
idees. Potser les dificultats d'intentar posar-les en prictica a l'interior
d'una ciutat americana sOn resumides en el debat del Ilibre que feren
junts Freire I Shor. Desgraciadament, és un dels Ilibres de menys exit per-
que ofereix poques novetats qua d'altres educadors d'adults no hagin ja
experimentat en situacions

Al Regne Unit, on s'ha produli una influencia important de l'educaciO
comunitiria i enserns un moviment radical, segons que resumeix el treball
de Lovett, l'obra de Freire es pren seriosament. Lovett i d'altres (1983,
pp. 141-3) escriuen:

"(La investigació de l'acció comunitiria i el projecte educatiu) co-
mencaren amb gran interes per les propostes educatives de Freire: la
seva noci6 d'investigaci6 temitica, la crida a la implicació en els moviments
socials dels oprimits I el seu model pedagogic dei daleg I la problernatitza-
cio, amb professors preparats per entrar en debat amb els estudiants so-
bre qUestions suggerides per ells. La seva pedagogla fou molt influent en
el treball dels media a Wanda del Nord. Pere) el qua quedi clar durant els
tres anys (incloent-hi un semlnarl dirigit per Freire a l'Institut e) 1979) fou
que la seva concepci6 general és ambigua en nombrosos aspectes".

Aquests treballs han clarificat el fet que la seva concepci6 pedagOgica
és Individualista I existencialista, que és obscura I massa abstracta I que
fracassa entre el desig d'ajudar els oprimits a tornar-se actius I, alhora, el
de no estructurar-se dins de la societat. Certament, és per aixO que ante-
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rlorment s'afirme que el seu intens Ideallsme converteix la seva utopia en
una idea impracticable. Lovett i d'altres reclamen definicions prictiques
d'alliberament humi en un m6n imperfecte i potser aim') 6s el que els
idealistes I els vinionaris no,poden proveir. Peth segurament ens podem
preguntar si l'ensenyament de Fre Ire es practica al Tercer MOn. Aquest
punt ens porta a les primeres qUestions en qutt ens preguntevem si pot
ser actualment posat en prictica al Primer Mon.

També cal apuntar que, fins i tot malgrat les massives campanyes
d'alfabetitzaci6 a Occident, tant les seves teories corn els metodes
d'ensenyament als analfabets no han estat impliament adoptats, per?) no
s'ha d'esperar que els projectes d'alfabetitzaci6 del govern incorporin
perspectives radicals, sense importar-ne l'efectivitat. Realment, si
l'alfabetitzaci6 fos practicada en la direcció que ell suggereix, podria de-
sestabilitzar I, certament, podria caldre per a 1'4:Mite soscavar-ne les idees
en les societats industrials avançades. D'aquesta manera, s'ha de
qiiestionar, encara que nornés fos politicament possible que les seves
idees fossin incorporades a Occident, si podrien tenir exit.

Pot ser que la Idea de Freire es posi en prictica satisfacthriament al
Tercer MOn, peth adhuc en una compassiva analisi corn la de Giroux
(1983, p. 128) és clar que el seu treball no pot ser aplicat sense una pos-
terior elaboraciO:

-Aim) no ha d'implicar que la pedagogia de Freire no tingui esquerdes
o que les seves assumpcions centrals estiguin Ilestes per ser adaptades i

d'irs a pesos allunyats de les condicions sOcio-politiques que la genera-
ren en primer Hoc. Alil pot constituir un petit problerna que la seva peda-
gogia tingui una part de simplificacions I descurances teOriques... Pere) la
cosa més important és que cont6 algunes penetracions teóriques que
proveeixen els blocs fonamentals de l'edifici d'una pedagogia radical per
a Nord-Américe.

Glroux continua puntualitzant els aspectes que necessiten ser adap-
tats I assenyala que les condicions de dominaciO en el Tercer M6n son
molt diferents de les del Primer Mon i que Freire ha interpretat aixO mala-
ment. D'acord amb Giroux, Freire necessita entendre la naturalesa de la
comunicaciO i l'hegemonia ideolOgica a les societats industrials
avancades amb la finalitat de fer el seu treball mes realista. Corn ja s'ha
avancat al cornencament d'aquest article, el pensament original de Freire
emergi d'un treball que es feu al Brasil I fou aplicable en les condicions
d'aquest pais. Certament necessita ser adaptat per convertir-se en relle-
vent als pesos Industrials avançats, corn ho proclamen Lovett I Giroux.
Peth aixO es pot fer?

Clarament podria ser possible escriure una pedagogia radical que fos
rellevant al Primer Mon, i ja n'hi ha algunes que fan que Freire no sigui
l'Unic, malgrat que ell hagi combinat el fet teolOgic amb el social I el politic,
la qual cosa l'ha convertit en diferent. Que és el que el fa ara tan diferent?
Si les seves teorles sOn sospitoses en termes occidentals, per qui) se'l
considera tan excepcional? Giroux (1983, p. 128) suggereix que s'ha
convertit en un hero! popular I potser aquesta 6s la piste. AixO explica que
no sel vegi corn una amenaca per a l'establishmentl Es mes fecil veure la
dominacio del poder I la diferencia entre ries i pobres al Tercer MOn, que
geogreficament I social es troba a una gran dIstencia del Primer. El que
Fre Ire ha fet és considerat correcte I bo, sobretot pel que ha sofert, I el
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seu radicalisme pot ser aplaudit, si no és massa a prop! Si s'estiguis a Oc-
cident, potser seria mirat corn d'attres pedagogs radicals, les seves ldees
debatudes fins i tot més crfticament I personalment qualificat de tan sos-
pitOs corn ells.

Pen!) el fet que sigui un heroi popular vol dir que el seu treball és !legit
impliament i que algunes de les seves idees poden molt ben trobar espai
en les teories educatives d'aquells que son menys radicals i menys idea-
listes que ell. Per tant, és probable que la seva influincia continuT crei-
xent i que quedi corn algir que ha represent- valors, patrons i idees; corn
algti que ha unit la teoria i la prictica en el r propl treball.

Conclusions
Aquest article ha pretes mostrar que el treball de Paulo Freire ha tingut

una gran influincia als pesos de parla anglesa de tan Ilegit que ha estat,
respectat I escoltat Perô, corn un heroi culte, és mis segur consIderar
les seves ideas apropiades per al tipus de societat de la qual emergiren
que per aplicar-les a Occident Quan s'ha intentat, s'ha vist clarament que
aquestes idees no han estat forjades en oposició als mis subtils usosdel
poder que hi ha en aquests pesos i per elk?) necessiten modificacions.
Malgrat aix& Friere continua sent mott significatiu perqui no nomis ha re-
vestit el mon de reducaciO d'adults amb un idealisrne que pocs mis han
aportat, sInO que ha ofert algunes pistes sobre la manera corn reducació
pot ser usada per crear un mon millor.

Es, doncs, aquesta, la finalitat de reducació? Pe Is grecs, reducació
fou un dels significats del benestar, encara que aquesta és una visiO Indi-
vidualista i egoista. Per Freire, reducació és un significat social i desinte-
ressat d'una vida millor. La ironia is que aix6 primer és socialment accep-
table a la prictica, rnentre que Freire fou empresonat per alx6 segon. Aix?)
primer no amenaga la societat establerta I alx6 segon sf. Segurament
aquesta es una part de la tradiclO profitica, una part de la posició politica
radical, I alx6 is el que Freire tracta de combiner.

Finalment, ens podem preguntar per la naturalesa de reduced& T6
valor? Clararnent pot ser usada per l'ilite per propagar les seves !does i
pels radicals per diestionar-les I, Adhuc, per estendre Ilurs idees a una
hegemonia oposada. Freire pensa encertadament que reducació no pot
ser neutral. Perô és l'educaciO un fenomen homogeni? Potserel fet que
Freire suggerf que hi ha un mitode bancari i un altre de problematitzador
indica que hi ha mis d'una educed& En un altre Iloc (Jarvis, 1985), la
idea de les dues educacions ha estat eiaborada, o corn a minim la de dos
curriculums radicalment oposats, l'educaciO dels de dalt i la dels iguals.
Entre aquests dos tipus d'ideals, és clar que Freire adopt& el segon I 6s
el seu exponent mis conegut, per?, corn que no és dels de dalt mai no
es convertiri en rencarnaciO de les teorles educacionals acceptables a
gran escala dins de la societat I, si arriba a ser-ho, !favors seri corrom-
pent-la si no és que la socletat que radopti s'hagi convertit ella mateixa
en molt mis utôpica que les societats que actualment aplaudelxen les
teories de Freire, i aquest certament no és un fenomen dels anys vultan-
tal
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Este articulo sostiene
que Freire es muy co-
nocido, leido y citado
en los paises desarro-
Ilados de habla inglesa.
Después de basarse
en los libnos alli publi-
cados para exponer su
concepción educative,
compendia la polemica
suscitada en torno a la
valoración de sus apor-
taciones. Se afirma
que esa influencia no
se extiende, salvo no-
tables excepciones, a
su puesta en practice.
Cuando se ha intenta-
do, se ha comprobado
la diferencia del con-
texto en que ernergie-
ron sus ideas con el de
unos paises donde los
usos del poder son
més sutiles. Su presti-
gio liege incluso al es-
tablishment que recha-
za a otros pedagogos
radicales. Le ven como
un heroe popular que
queda lejos del propio
hogar.

Abstracts

Cet article soutient que
Freire est un auteur
trés connu, trés lu et
pris en reference dans
les pays anglophones
devoloppes. Apres un
expose sur la concep-
tion educative de Frei-
re, fonde sur les livres
pub/ids dans ces pays,
l'auteur rappelle la po-
lémique suscitee au-
tour de la valeur qu'on
attache a ses apports.
L'auteur affirme que
l'influence de Freire
n'arrive pas a etre mise
en pratique, sauf dans
de remarquables ex-
ceptions. Dans les ten-
tatives qui ont ale fai-
tes, on a constaté la
difference entre le con-
texte d'o6 surgirent les
idées de Freire et celui
des pays o0 l'usage du
pouvoir est plus subti-
le.Son prestige atteint
méme restablishment"
qui, par contre, refuse
d'autres auteurs radi-
caux. Freire est consi-
dere comme un héros
populaire duquel ces
pays se trouvent suffi-
sement hors de portée.

This article maintains
that Freire is well
known, read and quo-
ted in English-speaking
developed countries.
After mentioning the
books published the to
put forward his concept
of education, it summa-
rizes the controversy
stirred up around the
assessment of his con-
tributions. The article
states that this influen-
ce, with noteworthy ex-
cepcions, does not ex-
tend to its implemen-
tation. When this has
been attempted, it has
been shown that there
is a difference between
the context in which his
ideas emerged and that
of certain countries
where the uses of
power are more subtle.
His prestige even rea-
ches the Establis-
hment, which rejects
other radical pedago-
gues. They see him as
a hero of the people
who is far away from
home.
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La PrActica Educativa*
Paulo Freire

Es per a mi una gran satisfacció parlar per primera vegada a Barcelona.
Demano disculpes per només poder-ho fer, I malament, en aquesta mena
de brasiler i espanyol. M'agradaria parlar corn vostas, pea) no puc.

Estic realment emocionat de veure tanta gent inquieta, curiosa, i em
pregunto quines coses fonamentals puc dir avui, que corresponguin a
ransia amb qua vostas han vingut en aquesta casa. Des de molt jove,
peth, vaig aprendre que un fa el que pot fer; i és el que ara fare: dir al-
gunes coses que vaig aprenent des de fa molt de temps en el camp de
reducaci& Intentare no parlar massa per veure si sobra una mica de
temps que puguem fer servir per converser, malgrat el nombre de per-
sones aqui presents.

M'agradaria aqui, ara, davent de vostes, fer un exercici que faig quasi
cada dia, quan em dedico, al meu estudi, a pensar o escriure sobre algu-
na cosa. Acostumo a experimentar la sensació d'allunyar-me de l'objecte,
el concepte, la cosa, el fat, sobre el qual penso i, tot prenent-ne
distancia, cerco aprehendre'l corn si m'el poses. Llavors comengo a fer-
me preguntes sobre ell i a contestar les preguntes que em vaig fent, tot
cercant una comprensi6 més global, més complete de l'objecte de la
meva curiositat. En el fons, aix6 és una manera d'estudiar dinamicament.
Un no estudia nom6s quan Ilegeix un text, sin6 també quan pensa sobre
alguna cosa. Aquest exercici és el que fare aqui, are.

Em preguntare, corn si fos sol a la meva biblioteca, qua és per a mi la
practice educative. I, corn que estic parlant en una casa que fa aix6, que
tracta d'aix6, que prepare, que capacita educadors i educadores i que em
rep per primer cop amb tanta manifestacI6 d'afecte, em sembla que la mi-
llor manera que tInc d'expressar la meva estirna per tots vostas és dir-los
corn penso el que es fa aqui dins, que és la practice i la teoria de
reduced&

Quan em pregunto qua es la practice educative, ja ho faig corn a gene-
ralitat I no especificitat. No formulo una pregunta al voltant d'una certa
practice; no em pregunto, per example, per la meva o per la d'una educe-
dora d'adults, sin6 per la practice educative, de manera que assoleixo ex-
pressament amb "la" I no amb "una" una carte universalitat de concepte.
Naturalment, per contestar aquesta pregunta tinc present els records del

Conferéncia pronunciada per Paulo Freire a l'Escola de Formació del Profes-
sorat d'E.G.B. de la Universitat de Barcelona el dia 1 de febrer de 1988.
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meu pas per les diferents practiques educatives per captar els elements
constitutius dune certa practice que un anomena educative, ja que no
totes les prictiques son educatives. En contestar les preguntes que ens
anem fent, comencem a descriure la practice sobre la qual preguntem. Fa-
rem afirmacions que en un primer moment semblen absolutament 6bvies
i son 6bvies.

La primera afirmació que crec que podem fer, quan ens preguntem
qué es la practice educative, és que es una certa forma d'acció que es fa
en el temps, en un cert temps del temps, i en un cert espai. Vull dir amb
aix6 que la practice educative es fa en la hist6ria i no fora d'ella, que es fa
en un cert espai i no a l'aire. Més endavant, si hi ha temps, veurem que
aquesta percepció o comprensiO de la practice educative inserida en un
temps i en un espai implica una sirie de conseqUencies per a l'educador
o l'educadora i per a aquells que teoritzen reduced& Percebre reducació
corn una expressió concrete, una tasca concrete inserida histhricament,
social, cultural i politica, té una gran importancia per a aquells que tenen
aquesta practice.

En segon Hoc, la pregunta ens planteja la impossibilitat de rexistancia
d'una practice educative sense professor o educador (en un sentit més
generic) o educadora. Despr6s veurem el paper que tenen aquest
aquesta gent. Pert, tampoc no hi ha practice educative si no hi ha edu-
cand (ja els he advertit de les obvietats amb qua ens anirern enfrontant a
rnesura que comencem a contester; anem descobrint que coneixiern,
per6 que no sabiem que coneixiem, i aixo passa sempre que ens inter-
roguem sobre les coses, sobre els fets). Peri) immediatament ens ado-
nem que hi ha alguna cosa més que va més enlli o que s'afegeix a
l'existencia de l'educador i de l'educand en aquest espai i en un cert
temps, tampoc no hi ha practice educative sense un contingut que faci de
mediador entre l'educador i l'educand. Vull dir amb aix6 que no hi ha
practice educative sense un conjunt de temes, d'assumptes... sistematit-
zats o no sistematitzets, no hi fa res, organitzats o no organitzets de forma
deliberada, nu hi fa res, pert, no pot haver-hi practice educative si no hi ha
docimcia. Pot ser deliberada o no deliberada, més espontania que deli-
berada, per6 n'hi ha d'haver. Alhora, la docancia no existeix sense el dis-
cent, aix6 és, no hi ha possibilitat de practice educative si l'educador no
educa i si l'educand no s'educa i a la vegada educe els qui l'eduquen. La
cosa ara comence a fer-se rnés complexa i a exigir de nosaltres més re-
flexió. Aturem-nos en aquesta qiiestiO del contingut programatic de la
practice educative.

Llavors no hi ha practice educative que no impliqui un espai, un temps
dins del temps, que no tingui un professor o una professora, que no tingui
alumnes, que no es desenvolupi en funció d'una labor especifica al vol-
tent d'objectes o de continguts que mediatitzi el professor i els educands.

El tractament del contingut constitueix exactament el que nosaltres
anomenem ensenyament, paraula que no m'agrada perb que fare servir
ara provisionalment. En aquest moment de les indagacions, se'm planteja
la qüestiO "quina és l'activitat docent que el mestre i la mestra han de te-
nir?'; perqué imagineu-vos que seria inviable per a nosaltres comprendre
una professora que no ensenya, si 6s que no és jubilada, pea, dins de la
classe no es pot concebre. D'aqui que aquell que ensenya ha de saber el
que ensenya; perqué també seria una altra cosa molt OW de compren-
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dre qua una persona ensenyi el que no sap. Per aquest motiu és clar que
el fet d'ensenyar Imp lice un acte anterior i concomitant per part del profes-
sor, qua as recta de con6ixer el que ensenya. No és possible ensenyar
sense comprometre's abans, durant I, en cart sentit, després en un pro-
cés seri& de con6Ixer el contingut del qua ensenya.

De la mateixa forma, no hi ha acte d'aprendre, per part de l'educand,
que no ImplIqui una curiositat cada vegada mos critica de cara a la apre-
hensló del contingut del qual el mestre o la mestra parla o ensenya. Es
una mica complicat, pen') per a mi aprendre demana aprehendre. En
d'altres paraules, és Impossible que jo aprengui sense aprehendre
robjecte, la naturalesa o la forma d'esser del que lntento aprendre. Ales-
hores, el procés o la prictica de raprehensió de robjecte o del contingut
forma part de la naturalesa de l'acte d'aprendre I, per tant, de l'acte
d'ensenyar. El qua vull dir 6s que el professor és tant millor corn millor co-
nelx, per tant, aprehim robjecte qua, un cop apreh6s, pot ser ensenyat.
Fora d'aixo, em sembla que la practica docent i la practica d'aprenentatge
es perden en un discurs gaireb6 sempre molt formal en el qual el docent
descrlu o perflla el contingut qua ha de ser aprehes de forma mecanlcista
per part dels alumnes. Per aquesta raó, sempre dic que l'acte d'ensenyar
6s la forma que pren racte de con6ixer del professor per provocar els
alumnes a assumir la posicio d'aquells que volen conitixer (per tant apre-
hendre), I no dels qui graven, des d'un punt de vista purament mecAnic,
la descripció de l'objecte de qué parla el professor. Per aquesta raó la
memorització resulta del fet que valg aprehendre el contingut I, perquil el
vaig aprehendre, el vaig aprendre, el valg coneixer I, perqu6 el conec, en
puc pariar.

Imaglnin, per exemple, si jo hagués simplement memoritzat, des d'un
punt de vista purament mecanic, el discurs que faig aqui ara. Nomes hau-
ria faltat un fet Imprevist a rauditorl, corn per exemple rhornenatge que
m'heu fet ara fa un moment (1), perqu6 jo m'oblides, per la tensió mateixa
en qué em trobava, d'una paraula en el meu discurs memoritzat I perdia la
tarda; i tornaria a començar i potser de pressa. No hi ha possibllitat que
aix6 passi amb mi aqui, precisament perqu6 se el que dic. No vull dir amb
aix6 que el qua dic 6s la veritat. Es la meva verltat; I la tinc aqui, la tinc al
meu cos consclent I intel.11gent i no Onicament en rexercici mecanitzat de
la meva memoria. Jo crec que aqui hi ha un dels punt clau que critico des
de fa més de trenta anys, el d'una pedagogia o una prictica educativa
que es quedi a la periféria dels fenamens I no que provoqui una curiositat
creixent en els educands.

Perà, si continuo insistint en la comprensió de la prictica educativa,
descobreixo qua encara falten més elements que la constitueixen. Veig
aleshores, l'exlst6ncia Indispensable del professor, de la professora, dels
alumnes, del contingut. Llavors hi veig que, en tant qua son mitjancers
de los relacions educador-educand, fan iloc a la tasca d'ensenyar, a la tas-
ca d'aprendre; ja ho fet alguns comentarls sobre les dues tasques. Pero
ara porcebo que els continguts demanen, de qui els tracten, una certa
forma d'apropament, és a dir, sOn exlgents, demanen un tractament es-
pecial tenint present el procés d'aprehensió que els educands n'han de
fer. Aleshores, tota prictica educative exlgeix també, corn un aitre dels
constituents, que tinguem procediments metodolOgics, thcnics, amb els
quals apropar-nos els contInguts I els tractem.
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L'estudi de la metodologia, de la didactica, la comprensió global del fe-
nomen del curriculum, per example, no haurien de ser mirats corn a coses
que sOn mos enlli o corn a departaments que estudlem desmembrats dela
comprensio total de la practice educative, sine) qua formen part de la natu-
ralesa mateixa de recta d'educar. Es impossible qua ensenyi, per exem-
ple, teorla pedagOgica si no se ni apropar-me a l'objecte sobre el qual faig
la teoria. Per a mi, aixtr exigeix dues o tres preocupacions centrals.

En primer Hoc, exigeix una certa convivencia I una carte comprensió de
l'acte mateix de coneixer, aixt5 és, quin és el rol de la subjectMtat que in-
tenta aprehendre I conaixer, qua és conaixer. Després, em preocupara
saber corn puc apropar-me a un cert objecte especific del meu ensenya-
ment per, coneixent-lo millor, discutir-lo millor. D'aquf la gran Importincia
dels metodes en la practice educative, de les tecniques, de la comprensió
dels processos.

Tot I esser absolutament cert el qua he anat dient, el mal ye quan
reduTm la.practica educative a una tecnologia, la qual cosa per a mi és un
desastre. Es interessant d'observar corn la seva reducciO a tota una en-
ginyeria metodolOgica satisfa molt els educadors que s'afirmen neutres,
precisament perque amaguen una opció que no els agradaria de plante-
jar. L'afirmació de la neutralitat de l'educació porta necessariament els
educadors a afirmar-se corn a tecnics d'una practice que, tot i necessitar
tecnica, no és tecnica.

Perri també hi ha alguns educadors que cometen l'error contrari, que
és negar la importancia de les tecniques, dels instruments fins I tot tec-
nológics indispensables al tractament de la practice educative. Jo procuro
ser un home del meu temps i per aim') matelx em preocupa enormernent
la televisió, la radio, el video; veig que tot aith es indispensable que sigui
pensat, discutlt, treballat, usat pels educadors del nostre temps.
Obviament que la qiiestici de la tecnologia no és una qUestió tecnologica;
es, sobretot, una qUestio politica, de la qual en depen Ms. Es impossible
per a un educador no pensar-hi.

Quan arribern a aquesta algada de les preguntes que ens fern per en-
tendre-la millor, descobrim que no hi ha practice educativa, que tingui Hoc
inseridament en un temps del temps, en un cert moment historic, social,
politic I en una certa societat seria l'espai on es fa, qua no es direccioni
cap a determinats objectius I finalitats. Uavors, la practice educative és, en
elle mateixa, directive. M'agrada de fer aquesta afirmació ben radical, per-
qua a vegades em sorprenc amb critiques (no sempre de manera desllei-
al, en ocasions d'una manera ingènue) que m'assenyalen corn un dels
educadors del final d'aquest segle que defensen la no-directivitat do
l'educacIO. No defenso la directMtat ni la no-directivitat de l'educació, per-
qué l'educació es directive; el que dic as que es impossible una educack5
no directive, es a dir, la naturalesa de la practice educative l'en fa. Ara, una
cosa Os ser directive i l'altra és que l'educador "remeni les cireres". Jo no
estic a favor de "remenar les cireres", hi estic en contra; pera no puc ac-
ceptar la posició dels qui esperen que les coses passin. La necessitat ma-
teixa que la practice edvcative té d'anar mes lluny d'ella matoixa la fa una
practice directive, una practice qua transita d'un temps cap a uns carts
somnis. D'aqui també l'aspecte utopic de la practice educative.

Suggeriria a les meves amigues I amics qua creessim en nosaltres el
gust per preguntar, pert) no les preguntes que fern una mica mecanit-
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zades, una mica burocratitzadas a vegades per rao del nostre ofici. El que r'
defenso, per a nosaltres, easser humans, és la posició del qui sempre
s'espanta davant dels fats. En el moment en qué comencem a no espan-
tar-nos, astern malament. Tota por, tot esglal va sempre segult de pre-
guntes i indagacrons. Aleshores, per a mi, preguntar és al fons mateix de
la naturalesa que va esdevenint humana a través dels temps I en els es- to

pais; preguntar és una expressiO de vida o d'existincia humana. I aixo, no

malauradament, es una cosa que l'escola nostra, en gran part, ja no fa.
L'educació que fern al món, amb excepcions, is l'educació de la resposta
i no l'educaci6 de la pregunta. Els professors arribem a les sales a co-
mengament d'any I comencem a parlar, a dir respostes als alumnes, que
no fan cap pregunta. Diem respostes per a preguntes que no han estat
formulades, 1 a vegades ni tan sols no sabem qui va preguntar o qui va fer
les preguntes que han provocat les respostes que donem avui, la qual
cosa Os una pirdua i una ilistima dins la hist6ria. Jo els suggeriria que fes-
sin corn a exercici, avui no gaire perqui em cansaria massa, pare a partir
de demi, mottes preguntes a sl mateixos.

Una altra pregunta que hauriem de fer-nos per procurar un perfil mcis
critic del que Os la prictica educativa ja seria a partir d'una de les respos-
tes. Aleshores, aronseguim, responent una pregunta, percebre que tota
la prictica educativa implica un cart acte de conisixer, en la mateixa mesu-
ra que implica un contingut que ha d'esser ensenyat i conegut. I llavors
podem preguntar-nos, a favor de qué és aquest coniixer que fern els
educadors 1 els educands? Aquesta em sembla una pregunta fonamen-
tal, a favor de qui vinc a la Universitat i faig classes?, quin és el meu somni
o qué is el que em mou, qui em porta, qué es el que m'empeny a fer
segon grau? Es ciar que materialment hi ha una cosa important: necessito
viure, guanyo diners i menjo; aix6 Os clar. Path, a més a mis d'aix6, qui
em porta a la universitat per parlar sobre alx6, per exemple?; quin Os el
meu somni?, qué as politic I no peda96gic; quIn es el dibuix de la societat
que tinc I qué necessita perqui dema s'hagi materialitzat? Necessita que
els educands, i molts de nosaltres, guanyem una visio mes clara, mOs
lOcida de la realitat. Aquesta es la pregunta: a favor de qui?

lmmediatament, per6, em faig una attra pregunta: a favor de qui faig les
classes?; sec al món, a favor de qui? I si soc al m6n a favor d'algü Os per-
qui sOc al mem en contra d'algU. Simplement vull dir que, corn a operaci6
intel.lectual, Os que no és possible estar a favor d'algt1 sense estar en
contra d'algir, qua esti contra aquest de qui jo estic a favor. Per a mi, corn
a educador, haig de tenir aquesta pantalla mes o menys clara, més o
menys Iticida. Si la meva opció is la preservació de la societat tal corn es,
ileviament que estic a favor dels grups I les classes dominants del mOn i
de la societat parcial on sOc. Aleshores, Os clar que un educador flavors
defensaria, o defensara, o defensa, l'estat de les coses qua hi ha aqui.
Pero, si la meva opció Os una attra, si a mi m'agradaria de participar amb
d'altra gent en la ci eació d'una societat menys injusta, he de ser coherent
amb aquesta opció i fer una seri.) de procediments que tinguin a veure-hi
I no amb l'altra. Per aquesta raó, aqui no hi ha per a mi continguts que pu-
guln estar en contradicció amb les formes de tractar-los i amb els méto-
des. Per example, si el meu somnl es una societat liberal, jo no puc fer
servir mitodes autoritaris. Imagineu-vos quina contradicció tan fantistica
fOra que, pensant corn penso, un alumna, de sobte, aixeques la mi per
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preguntar i jo Ii digues:-No, aqui parlo jon. No és possible aixé, perque la
contradicció seria massa gran i enterraria el procés del meu discurs ma-
teix.

Aleshores, quan fern aquesta pregunta, a favor de qui i a favor de que
treballo corn a educador?, descobrim de manera potser més clara que
abans que la resposta no pot ser donada per la pedagogia, que la respos-
ta es politica. I aqui comencern a veure corn la practice educative mai no
ha estat neutra. La practice educative es sempre una practice politica. Ua-
vors, aquest "a favor de qui I de que treballo corn a educadorr ern plante-
ja un seguit de conseqUencies. Per exemple, haig d'intentar ser cohe-
rent en la meva practice amb la necessitat que tinc de definir a favor de qui
treballo. Ern cal crear una serie de virtuts o de qualttats corn a educador
que donin base o fonarnent a la meva opció; per exemple, he de ser
competent, virtut que ha de tenir tant un educador progressista corn un
de tradicionalista o reaccionari. No és possible per a un educador buscar
la seva coheréncia, la coherencia amb el seu somni, sense capacitar-se,
sense tornar-se cada cop més competent amb relaciO al contingut que ell
o elle ensenya. Obviament, quan descobreixo que necessito tenir cura
de la meva cornpetencia, descobreixo també que, per ser més compe-
tent, he de ser cada vegada mes exigent en relació a l'Estat, per exemple.
Aleshores, he de demanar millors sous, no puc acceptar, per exemple,
que diguin que el professor és un sacerdot i que no ha de fer vagues. El
professor és un ofessional i ha de Ilu !tar per guanyar dignament. La vir-
tut de la coherencia que l'educador ha de tenir, crea la virtut del coratge,
de Iluttar per poder ser coherent. I aquests son els actes politics que im-
pregnen sempre Ia practice educative.

Hi ha moltes d'altres preguntes que es van associant a aquestes pri-
meres. Per exemple, per a qui treballo?, per qué treballo?, corn treballo?
Aquestes son preguntes que posen sabre la taula qUestions fonamen-
tals per a l'educador des del punt de vista de la finalitat, de la modalitat o la
metodologia i, en definitive, de la mateixa raO de ser da la practice. I corn
més s'indaga l'educador, més descobreix la seva tasca, que és profunda-
ment humana i ernbocalla coneixernent, és una tasca eminentment
politica.

L'educador que es percep, quan intenta reconeixer la seva practice i
perfilar-la, corn a agent politic, corn a subjecte gue coneix i que té la tasca
central de provocar que altres sujectes tambzi coneguin, aquest educa-
dor descobreix, en entendre per dins la seva prixtica, que aix6 és tamb6
un acte de bellesa; aix6 és, l'educador acaba descobrint que en la
practice educative hi ha una certa estetica, que és bonica. I aix6 implica
que l'educador, a més a rnés de ser un politic, a més a més de ser un
agent de coneixement, també és un artiste. Es a dir, que la naturalesa ma-
teixa de la practice educadora, corn a practice formadora, planteja ja
l'educaciO corn a acte estetic. A vegades, és clar, sorn Iletjos en aquesta
practice, la qual cosa no inutilitza la naturalesa bonica de la practice educa-
tive.

I, finalment, a més a més de politics i d'agents del coneixement, a més
a més d'artistes, l'educador, els educadors participen d'una practice edu-
cative que ha de ser respectada, que ha de ser cuttivada.

La qUestió, amigues i amics meus, per a mi, és saber corn, sense caure
en il.lusions, sense caure en idealismes, sense deixar-se porter per sorn-
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nis impossibles, els educadors Hutton per far possibles els somnis que
semblen Impossibles. I aquesta em sembla que sada una de les nostres
riles grans tasques en qualsevol qua sigui el man on siguem.

Ara, si vostbs volen, podem converser una mica amb algunes pre-
guntes que vostes facin I, si jo en se, contesto.

Col.loqui
P.(2) Quan vosté era a Nicaragua, va dir qua la revoluclo era la gran

pedagoga. Liavors, s'enten que s'havia produ'it un proces social que
educava tot el poble. Voldria preguntar-li si vostb ens podria ajudar a des-
cobrir les nostres pedagogues aqui, quins processos socials poden ser
pedagegics o, corn a minim, quins no ho s6n o a quins ens hem
d'oposar.

R. Mott bel Jo crec que els processos socials son sempre pedagOgics
I pedagogs. La qtlestiO és saber de qui I per a qui es el pedagog. La pre-
gunta qua fariom als processos seria la mateixa que ens fern a nosattres.
Naturalment, una revoluclo, dal tipus de la nicaragUenca, es una pedago-
ga de les masses populars. Jo diria qua ho es de la socletat sencera, pert)
a favor d'alguna de les saves parts i no de la societat corn a totaittat. Per
example, els antics dominadors de Nicaragua no se senten ben educats
per la revoluciO, es obvi qua s'hi sentin maltractats. Si abans de la revolu-
chi ho tenien tot I despres ja no, no entenen que hagi passat a ser con-
siderat corn un robatori seu.

Jo no puc contester la seva pregunta aqui, d'una manera objective.
Entenc qua es d'una gran Importincia, Jo comengaria a treballar-la
tedricament una universttat hauria d'anar treballant aquestes preguntes.
L'aprofrtare per fer-li una referencia a alguna cosa quo em sembia mott im-
portant I qua nosaltres encara estem fent al Brasil I crec que aqui tambe.
Nosaltres, a les universitats, quasi sempre som professors I professores
seriosos I serioses. Conec una gran quantitat de professors molt serio-
sos, I no solament al Brasil sino a tot el mon, que estudien realment les
saves disciplines, que duen seriosament el seu treball, que demanan als
estudiants un munt de feina. Pert, gairebe mai no ensenyem prima a es-
tudar als estudiants amb qui treballem; I quan dic estudiar, faig referenda
directa a !faqir. Gairebe mai nosaltres, professors que estern a nivell de
postgrau, per example, no ens preocupem de desafiar els estudiants
perque Ilegelxin be un text. Donem 200 Ilibres en un semestre I volem
que els educands els llegelxin, pert, no donem exemple de corn Ilegim.
En general, pensem qua aquesta no és la nostra tasca, donem per segur
que no es la nostra tasca, pensem que els estudiants saben Ilegir des de
fa molt de temps I no en saben; alguns de nosaltres encara no en sabem.
A vegades insistim qua liege !An be I qua escriguin, pare cal.:1m en una
serie d'errors, dicotomitzem Ilegir I escrlure en lioc de tenlr una compren-
sib mes dialectica.

La qUesti6 soluciona la seva pregunta. En general, les universttats no
fern rem perque els alumnes se sentin reptats a Ilegir la realitat i no els tex-
tos. No se si vostes han parat esment qua nosaltres, professors, som ex-
cellents anallstes a posteriori, sabem parlar molt be de les coses qua han
passat, pea) no fern analisi en relacIO al qua pot venir I sempre esperem a
parlar despres que hagl passat. A les moles, de quaisevol grau, fern Ile-
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gir els textos als alumnes, peth no fern analisi en relacio al que pot venir I
sempre esperem a parlar despres qua hagi passat. A les escoles, de qual-
sevol grau, fern Ilegir els textos als alumnes, peth no el context, I els Ile-
geixen sense relacionar-los amb el context dais textos mateixos; aim!) es
horrible! Quan vosté pregunta quins processos, quins fets podrien far
aqui de pedagogs nostres, jo crec que la totalitat del proces. El quer és
important per a nosattres és en el proces que passa diariarnent, politic,
economic, cultural, descobrir les dimensions que poden, I hauden de ser
aprofitades sIstemiticament per ampliar el niveli de claretat sobre el fet
que es produelx. jo crec que, si un professor de la unlversItat intent& for
aixO, tindria por que els eras diguessin que perjudica el desenvolupa-
ment del programa. I el que passa és qua no sempre els programes tenen
gaire a veure amb el que els alumnes viuen.

P.(3) Suposo que les personas que som aqui estem d'acord en el
que has dit, que l'inici de la classe es fact amb preguntes. No et demano
una formula magica, peth deus tenir algun truquet (riailes). Quan no hi ha
aquesta receptivitat, aquesta sttuacio critica, la capacitat de fer preguntes,
un es troba que no té sortida I Ilavors no tri més remel que estirar. Corn es
podria provocar realment que es fessin preguntes?

R. Mira, aquesta mateixa 65 una pregunta en to de pregunta. Esti be
qua em faci aquesta pregunta, perqua no m'he recordat d'aquesta di-
mensió en el que he dit. El quo passa es qua preguntar o no preguntar té
molt a veure indubtablement amb processos IdeolOgics en qua &stem Cl-
eats. Vostas van viure 40 anys d'un cert silenci imposat; dic cart perqua
en algunes irees hi havia enrenou contra el slienci.

Per altra banda, hi ha una !large tradiciO massa tradicional amb relacio a
la posiciO del mestre, al poder del masts; I jo no m'hi oposo, m'agradaria
qua ens posessim en el nostre Hoc de mestres, em sembla molt impor-
tant. Els joes se senten immergits en aquests habits I arriben a la univer-
sitat, després d'haver passat per les escoles anteriors, on aquesta ex-
periancia continua essent sisternitica, amb excepcions. I, si el primer dia
el professor intenta un inici de dialeg, pot ser que els alumnes diguin:
"Nor. Aqui hi venim perqua no en sabem i esperem que vosta ens
n'ensenyi. Em sembla que el professor no ha de desconaixer aquest fet,
peth no tinc tampoc cap mena de dubte que aqui hi ha una oportunitat
excel.lent porqua el professor o professora inicEl un cart comentari que
delxi els alumnes oberts a la possibilitat del dialog durant el semestre. No
necessiriament tot el dia ha de ser una assemblea, un canvi d'opinions,
perqua el professor també ha de parlar, ha d'ensenyar, indubtablement.

SI un estudiant diu: "Mid professor, perdoni, parts esperem que vosta
ensenyr (aixO ja em vs passar quan era més jove), una bona manera de
comengar seria contr,star: 'Estic d'acord amb tu, as veritat que scic aqui
per ensenyar, seria un absurd sl jo no ensenyés, path qua as
ensenyar?.' El que passe os que aquesta forma de relaclonar-nos amb
els educands és mes exigent; per example, quan jo faig aquesta
pregunta, qua as ensenyar?, he d'estar obed a la resposta qua vinpul i he
de tenir una carte base, he de conaixer el que pregunto. I és mes ficil
conaixer el discurs del matt, que obrir el camp a un dialeg que as mos ar-
riscat. Path és possible, no és una fOrmula migica, sin6 simplement un
cami per trencar la posiciO massa ideolOgica; el professor pot el primer dia
introduir una saris de curiositats al voltant de comprenslons més
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cientifiques que iliuminen la naturalesa del silenci dels alumnes. Abth no
significa, qua el professor hagi d'oblidar la seva tasca d'ensenyar el con-
junt basic dels continguts de la seva disciplina.

P. Jempre m'ha preocupat, m'ha fet pensar, la responsabilitat que
tenon els educands en el quo sera aquesta societat en el lutur, la soya
possibilitat d'acció en aquest futur. I, potser també, pensar qui paga els
ecl. --Inds per far evolucionar aquesta societat. M'agradaria qua ens ho

aclarir una mica més, des del seu punt de vista.
R. Estic totaiment d'acord amb la teva pregunta, a mi també em preo-

cupa. Es veritat quo en les nostres societats hi ha un munt de gent qua
paga perqua nosaltres estiguem aqui I ells no hi poden ser; Ilavors hi ha
una injusticia grossa. La responsabilltat social I politica nostra ha de ser
gran, responsabilitat que no és una categoria abstracta, sInó mott politica
realment I, un cop més, tornem a la qUestis5 de l'opcló que fern, de la co-
herancia amb ella. Quan un Jove, ben nascut ("nascut en vers d'or), ni
tan sols sap que la massa popular paga perqua estudiT i creu que només
ell paga, as un deure nostre corn a professors, quo tenim una posicici
oberta progressista, ciarificar coses corn aquesta, tot i respectar la posició
politica dots alumnes. Clarificar de quina manera podem illuminar els al-
tres mecanismes de la societat, corn funciona, corn treballa, cridant
l'atenció, per example, quant val qua un jove sigui metge en una societat
corn la nostra, a l'esquena de qui un jove brasiler és metge, quant costa
per any (durant sis anys) al pals, per tant, als camperols, als obrers que ni
tan sols tenen educació infantil, quant paguen ells perqua alguns joves
de les classes dominants del Brasil es facin metges. Aquesta pregunta
teva hauria tambe de constituir-se per a nosattres en preocupació politica,
i no Onicament pedageglca.

M'agradaria, ara, abans de sortir, acabar corn he comengat, aix6
agraint moltissim aquesta mostra de camaraderia, aquest afecte, aquesta
demostració humana. He rebut aqui una carta mott bonica d'una jove, quo
donaré als rneus fills I filles. Els vull dir rnoltes grades a vostas, que son
aqui, i a aquesta universitat, que em zap d'aquesta manera tan afectiva i
tan respectuosa. Son coses corn aquesta les que justifiquen clue jo conti-
nuT viu, profundarnent viu, quan podria ja no ser-ho. Moltes gracies.

Notes

(1) Es refereix a una recent Ilarga ovacló, en desplegar-se una pancarta d'una
Escola d'Adults, amb les paraules segUents: "PAULO FREIRE, grades a tu, som
molts."
(2) Miguel Marti, autor de "El Mestre de Barblana".
(3) Fernando Sanchez. Professor d'educacló d'adults.
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En esta conferencia,
Paulo Freire se plegun-
ta en voz alta que es/a
prectica educativa. Va
tratando suceslvamen-
te sus diferentes ele-
mentos: inserclon en
un espacio y un dem-
po, educador o educa-
dora, educando, conte-
nido, aprehensiOn y
procedimientos meto-
dolOgicos. El estudlo
de la metodologla exige
unas preocupaciones
centrales. Implica la
comprensión misma del
acto de conocer, el ml
de la subjetividad hacia
la objetividad que in-
tenta aprehender. Su-
pone también Ia crea-
clOn del gusto por las
preguntas no burocrati-
zadas. Hay que tener
claro en favor de quid-
res se da las clases;
la afirmackin de la neu-
tralidad de la educe-
ciOn no tiene en cuenta
que préctica educati-
ve es slempre politica.
Frente a la corriente de
la no direct/Mad, se
&Irma que la educa-
ciOn es directive. El
educador, ademits de
p0/it/coy agente de co-
nocirniento, es artists y
descubre que en la
pnictica educative hay
una estética, que es
bonita.
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Abstracts

Dans cette conferen-
ce, Paulo Freire se de-
mande it voix haute ce
qu'est la pratique educ-
tive. II s'occupe suc-
cessivemente des dif-
ferents elements de
celle-cl: insertion dans
un espace et un temps,
educateur ou éducatri-
ce, diciple, contenu,
apprehension et proce-
dures methodologi-
ques. L'étude de la me-
thodologie exige des
preoccupadons contra-
les. Elle Implique la
comprehension meme
de l'acte de connais-
sance, le 'Ole de la
subjectivité vers
l'objectivité quW tente
d'appréhender. Elle
suppose aussi la crea-
tion du gait des ques-
tions non bureaucrati-
sees. II taut connaftre
trés clairernent les be-
neficialres des cows;
l'afinnation de la neu-
tralité de l'éducation ne
tient pas compte du fait
que la pratique educati-
ve est toujours pall-
que. Face au courant
de la non-directivité, on
affirme que réducation
est directive. L'edu-
cateur est, outre un
politicien et un agent
de connaissance, un
artiste qui découvre
que dans la pratique
educative ily a une es-
thétique, qu'elle est
belle.
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In this conference Pau-
lo Freire asked In a loud
voice what practical
education was. He con-
centrated successive-
ly on different elements
of this: location in
space and time; teach-
er, pupil, content learn-
ing and methodological
approaches.The study
of methodology Is one
of central concerns. It
Involves understanding
the act of learning, the
role of subjectivity to-
wards the objectivity
that it tries to learn. It
also pressupposes the
creation of a desire for
non-bureaucratised
questions. One must
know very clearly who
is to benefit from the
teaching, that the affir-
mation of the neutrality
of education does not
deny that practical ed-
ucation Is always politi-
cal. Faced with current
fashion that for non di-
rectiveness, we must
affirm that education is
indeed directive. The
teacher is both a politi-
cian and an agent of
knowledge, an artist
who discovers that
practical education
has an esthetic and is
beautiful.
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Discurs pronunciat a l'acte d'investidura corn
a Doctor Honoris Causa per la Universitat de
Ba.elona*
Paulo Freire

L'experikcia quer he tingut, al Ilarg de la vida, de participar en situa-
cions corn aquesta, no ha estat capac de burocratitzar el meu ésser per-
qué, ara i aqui, pugui parlar fredament, amb els sentiments continguts,
corn sl estigués automatitzat o programat per captenir-me d'una certa ma-
nera en aquest moment o qualsevol attre de solemnitat.

Al contrari, ara I aqui, estic obert al que s'esdevé en aquest acte, que
entenc corn a acte original i no corn a pura repetició d'actes anteriors, amb
prou felnes semblants a aquest.

Cada vegada que rebo homenatges corn aquest sento que experi-
mento homenatges diferents, amb esperit propi, malgrat la presimcia
d'un rttual academic carregat de la tradició quasi sempre necessaria. Igual-
ment, de cerimerria en cerimônia, encara quo no hi hagués procediments
que revelen traps culturals, marques histhriques, tradicions pthpies de
cada universitat que em fa doctor, per a honra meva, tot I que una cerimb-
nia repots l'anterior formalment, jo em reinventaria en la manera de sentir-
me, de veure'm, d'expressar-me en el context de la cerlmonla.

La curiositat en la vida, entorn de la vida, la creativitat, la satisfacció de
las necessItats a quill es troba Iligat l'acte de conèixer, tot alx6 implica acti-
vitat metàdica, processos, rutina. La vida ens posa davant del problema
de saber fins a quin punt som capacos o no, sense prescindir de la rutina,
d'escapar-nos de la rutina de la vida matelxa. Fins a quin punt ens manta-
nim creadors, inquiets, insatisfets; fins a quin punt continuem assent ca-
paws de preguntar-nos sempre I de no pleyar mai d'espantar-nos.

Per aim:), ara I aqui, em sento corn si aquesta fos la prlmera vegada que
una Unlversitat m'atorga el titol de Doctor Honoris Causa Per alx6 durant
tota l'estona d'aquesta cerimônia he viscut lntensament les emoclons
reals que m'envaeixen.

Tanmateix hl ha una cosa que vaig repetint en celebracions corn
aquesta I en les que a vegades he de parlar.

* Llegit en castellà per Paulo Freire al Paranimf de la Universitat de Barcelona
el dia 2 de febrer de 1988.
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Evito de fer discursos formals o discursos idhuc no tan formals sobre
tomes del meu camp de reflexló.

Fins ara m'he estimat mos parlar amb paraules de benvolenga,
d'agraYment o de reconeixement per l'estimul I el repte qua rebo
d'Universitats corn la vostra.

Paraules de benvolenga I de reconeixement en qué parlo de la meva
gratttud envers l'Elza, a qui vaig deure I dec tant I tant, I que vaig estimar
tent I que mai no oblidati. Certament, amb l'Elza vaig aprendre un mem de
coses, pen!), sobretot, hi vaig aprendre qua, corn més estimem, més
podem estimar. Hi vaig aprendre la forge de la comprensiO, el poder de la
grandesa d'esperit, de la humilitat, la importincia de la capacitat de no
idealitzar aquell o aquella quo estimem, d'entendre'l o entendre-la en la
soya indigencia, en les seves limitacions. Hi vaig aprendre que l'amor que
allibera 6s equall en qui: els amants romanen perqué podet, mixer i mar-
xen si s'estimen mes no quedar se. Uiurement e queden o marxen.

Hi vaig aprendre qua cal la passiO en l'acte d'estimar, pea) no n'hi ha
prou. Si, d'una banda, la passiO no s'allarga en amor I, de ['era, l'arnor no-
drit en la passiO no amplia la passiO de manera que don( significat a cada
pas, a cada moviment, moren la passiO i l'amor.

Justament vaig anar aprenent tant amb ella I ensenyant-ii, a ella, alguna
cosa, qua vaig créixer I junts virem cr6ixer. Fou aprenent amb elle que no
és possible un amor fort, gran, veritable qua sigui immune al dolor I indife-
rent al gaudi, qua vaig entendre la inviabilitat, per als qui estimen, tant de
la satisfacció que immobilitza corn de la insatisfacciO qua nom& inquieta.
Names estimem plenament en la tensió dial6ctica entre la pau I la inquie-
tud, entre romandre I marxar, entre la por i el coratge d'estimar, de viure,
de morlr, de reneixer.

Fou amb el seu ensenyament que vaig aprendre, que vaig confirmar,
ja sense elle al món, que per viure m'hauria de tornar a obrir a la vide. I es
parquet amb ella vaig aprendre I reaprendre a viure, que ara, aqui, en una
celebració acad6mica no temo de parlar aixt, parlar aixi de la bellesa de la
vida.

Rebo, ara i aqui, aquesta consideració acad6rnica precisament per-
qué, per mi mateix i per la influbncia de l'Elza, a qui avui s'uneix la pres6n-
cia de la Nita, mai no vaig dicotomitzar el plaer de viure, d'estimar, del plaer
de coneixer més rigorosament el mOn.

Mai no valg acceptar que hi pogués haver incompatibilttat entre una ac-
tttud clentifica I el plaer de viure.

Tambe m'agradaria, ja que dic paraules de benvolença I de reconeixe-
ment, subratilar aqui quant que vaig deure i continuo devent, en el pro-
cés de la meva formaciO permanent, no tant a la prictica acad6mica inten-
se qua he tingut, corn a treballadors de camps i ciutats de dif3rents parts
del mon; a pagesos i treballadors urbans, dones I homes amb els quals
vaig aprenent i, en aprendre amb elles I ells, igualment vaig ensenyant.
Aprenent 1 ensenyant que no és possible canviar les persones, embellir
el mOn, sense transformar-ne radicalment les estructures.

Cada vegada que em complimenten corn are, penso an ells I elles, tre-
balladores I treballadors del camp I de la clutat, d'America Uatina, d'Africa,
del mon, amb molts dels quals he estat, anent a la recerca de temps mi-
liors.
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Finalment vull agrair a la Universitat de Barcelona, a les autontats, als
professors i professorestal cos administratiu l'honra de fer-me un dels
seus doctors.

Ara em sent() més responsabilitzat que no abans i prometo fer tot el
que pugui per no ser desmereixedor de la confianca posada en mi
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Conversant amb Paulo Freire
Ramon Flecha

En el seu discurs d' investidura, en Paulo ens va deixar ben clar a tots
que no s' ha de burocratitzar el seu esser. Parlant de I 'amor, de l'Elza i de
la Nita, redescobrim una persona a qui el sentiment de no sotmetre's a
cap ortod6xia prolvla impregna totes les facetes de la vida. Si general-
ment no convé definir d'una manera tancada el marc d'una entrevista, en
aquest cas es completament impossible. Si prefixes un espai, un temps i
un qiiestionari acabat, et passa el mateix que sl analitzes la soya traject6ria
i la repercussió de la seva obra amb esquemes preconcebuts: se rescapa
l'essenclal. Contririament, dialogant tranquiliament I naturalment amb ell,
sense la pressió de voler-lo convertir de seguida en Iletra impresa, arribes
a trobar-te molt be amb una persona que posa el mateix entusiasrme en
les grans ldees que en les petites coses de cada dia. Davant d'una paella
a la Barceloneta, passejant pet Barri G6tic o fent un cafe en una terrassa
sorgelxen les creatives respostes a unes preguntes que fa temps que
ens %tem, tant sl les haviem escrtt corn si encara no les haviem aconse-
guit formular.

P. T'adones que ets un simbol, el pedagog més conegut i carismitic
dels quer queden, potser l'Ultim d'una série de grans pensadors que ara,
amb la tecnologia, costen més de sortir? Corn es viu aix6, sabent que no
nornOs és celebritat, sin6 també mite?

R. Sense cap mena de dubte, m'agrada ser conscient d'aix6; et diria
una mentida si et contestés que em molesta, crec que ningO, mentalment
I espiritualment sa, no ho pot negar. Pea% per attra banda, aquesta cons-
tatacIO augmenta enormement el sentlt de la meva responsabilitat.
L'alegrla d'una tarda corn la d'ahir té en correspondiincia el sentit de la
meva responsabilitat cap a la gent que em va venir a veure i escoltar, la
qual cosa no em delxa temps per tornar-me vanitOs. Hi ha tarnbé una dia-
liactica I una riquesa en aquest proces que intento de descrlure. Un
intel.lectual o un artista que nomes busqui raplaudirnent del public I no
treballi en el propi art malversa el temps de la responsabilitat i el reemplaça
pel temps negatlu de la vanttat. Mal no havia parlat d'aix6 amb tanta clare-
dat perquit, fer-ho, fereix el meu pudor personal.
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P. Corn ja deus saber, els teus escrits es var comengar a coneixer al
nostre pais, en edicions ciclostilades, cap a finals dels anys setanta. Tant
les persones que els portaven de liatinoamericr., corn els medis en qui,
es difonien, pertanyien en general a moviments de cristians progressis-
tes, la qual cosa semblava coherent amb els teus textos en els quals aft-
mes la contradicció d'interessos entre els treballadors I les classes did-
gents I hi defineixes l'home corn un ésser inacabat, la plenitud del qual es
troba en la unió amb el seu creador. Durant molts anys hi va haver en el
moviment d'educaciO d'adults dos tipus de debat sobre silk!). El primer
sobre el pes del cristianisme I el marxlsme en la teva concepció educativa,
de la quai cosa ja s'ha parlat I escrit mott. El segon sobre si la teva proposta
pedagegica ti un caricter universal o va dirigit exclusivament a qui corn-
parteix els plantejaments cristians i marxistes. Podries aclarir-nos aquesta
segona polemica?

R. La meva reflexió pedagegica por ser acceptada o refusada per
qualsevol, pert, fonarnentalment 6s un reflexió d'aquells que s'obren a la
comprensio de la realitat, tal corn és. Nomes a un reaccionari, de dretes o
d'esquerres, li és impossible compartir-la . Tot I accepts r que la meva
consciencia esti condicionada per la realitat en la qual estic, tambe he de
saber que tinc capacitat d'intervenir-hi. Em sembla que un bon marxista
no ho podria negar mai, corn tampoc un cristii dialectic, no reaccionari.

Jo considero que la prictica educativa és histOrica, social, influ'ida per
les classes socials I culturalment personal. Encara que no és la palanca
per a la transformació de la realitat, si que juga un paper important en
aquest proces. El meu punt de sortida és qua la prictica educativa esti
sotmesa a limits, per?) te una certa eficicia. Si no estigués sotmesa a li-
mits, seria omnipotent I, si hi estigués totalment sotmesa, no podria fer
res; per& en estar-hi sImplement sotmesa, pot fer alguna cosa. La qUes-
tic:), politica i no simplement pedagOgica, per als educadors, es saber his-
tóricament, culturalment, quins son els limits que l'educaciô planteja aqui.
Si trobem els limits, percebem l'eficicia que pot tenir I, Ilavors, captem
l'influx que aquesta educaciO pot exercir en una certa consciencia.

Assumeixo una concepcio educativa substantivament democratica.
No accepto gens la manipulació de les masses populars pels lideratges
revolucionaris, ni la manipulaciO dels educats per l'educador. Pere tambe
rebutjo la posiciO espontaneista dels lideratges enfront de les masses i
clefs educadors enfront dels educats. Tant els liders corn els educadors
han de fer, han d' intervenlr. El rol dels Intel.lectuals ha de ser intervenir I
no quedar-se corn a espectadors. Una cosa és intervenlr corn a expressiO
nature; de l'ésser intel.lectual I del politic, i una attra cosa 6s fer-ho sense
deixar possibilitat d'intervenciO a les masses I als indMdus. Per aixe em
sento substantivament democratic.

P.Malgrat que en la prectica pugui ser diferent, tebricament sembla di-
ficil casar el paradigma de la reproducciO de Bourdieu I Passeron, Althus-
ser, etc. amb els optimismes pedagOgics. Fins i tot s'apunta cap a una so-
lució teerica a aquest problema quan es diu que els mestres ben
intencionats, que pensen que amb la soya practica contribuiran a canviar
el min, el que fan en realitat és legitimar l'autonomia relativa del sistema
educatiu.
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R. Des d'una concepció profunda I histhrica de la realitat, es veu que
aix6 no es veritat. La classe dominant europea td una gran conscilancla de
classe per a si I, corn rt.& gran sigul aquesta consciéncia, minor pot orga-
nItzar la seva politica educativa d'una manera quasi impecable. Aix() no
passa en les classes dominants Ilatinoamericanes; la brasilera comenca a
preocupar-se pel fat educatiu.

Per una era banda, considero qua seria una ingenditat dels educa-
dors pensar que ells sols, fent be la seva tasca, ja treballen molt per a la
transformació radical de la societat. Una altra cosa Os quan les organitza-
cions de professors comencen a participar en un moviment mois ampli,
politic, en la socletat civil, en contacte amb els sindlcats de treballadors I
clefs partits progressistes. Aixf contribueixen, des de l'actMtat de les es-
colas, a una praxi politica. Sense cap mena de dubte el paper d'aquests
educadors progressistes és ben diferent del convecnional de l'escola,
encara quo Os dificll perquit suposa nedar a contra corrent en Hoc de fer-
ho a favor seu.

P. Dius que no et sents gems vinculat amb la pedagogia no directiva.
Potser aix6 Os veritat pel que fa al no-directivisme de Rogers, pen') sem-
bla que si que hi ha punts de contacte amb la pedagogia institucional
francesa, quan diu quo, a partir de les limitacions de la institució, l'escola
concreta, el grup, etc. es pot aspirar a l'anilisl social.

R. Tambe entre els liberals es poden trobar punts de contacte amb
Marx. Pen:), aprofundint en la qUestló, Jo em situo en una posició contraria
a la pedagogia no directiva pel fet qua tambe la prôpia naturalesa de
l'educació Os per ella mateixa directiva; no es pot educar sense direccio-
nar. El punt de partida Os mott filos6fic I politic. El tema rau en corn i per a
qué direccionar, I aqui Os on em distancio d'una pedagogia que, essent
directiva, Os manipuladora. No accepto que Jo tinc la Illbertat i l'he
d'imposar als alumnes en nom de la seva Ilibertat; aquesta Os una pada-
gogia directiva, perô autorttiria.

P. Una persona que havia treballat amb tu va q0estionar l'altre dia
que, en les cartilles de la campanya d'alfabetització de Nicaragua, hi sor-
tien massa els comandants. Qué en penses tu, d'aixe?

R. Crec qua hem de ser eminentment realistes. Un pais d'aquestes
dimensions, qua ha viscut durant decades sota un regimen terrible; un
poble que ha vlscut l'experibncia trAgica de la mort, del dolor, de
l'explotació, de la prohibició, amb l'ombra permanent de la Dictadura a
sobre, fent ideologia a favor de Somoza, quo posstfia el 75% de la rlque-
sa del pais; un poble que amb la lluita I la baralla arriba a tank el polder en
les saves mans I la hIsthrla, perä que el poder mes gran del món,
l'imperialfsme america, va amenagant-ne la revolució; un revoluclonarl que
hagi passat per aquasta Iluita, qua sap la signIficació mes profunda del
dolor del sou poble te el dret de posar el nom dels Wars I ha de dir al
poble qua van Iluitar per ell. Cal vigilar-los, pea) se n'ha de recon6Ixer
tambii el lideratge. Si dlus que cal min dialog amb aquest poble, abans
de posar els noms dels Wars, els americans arribaran abans.
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Despres s'ha de tenir fermesa de tornar al punt de sortida per recó-
rrer la trajecteria que es va fer mos acceleradament. Jo els vaig dir a Nicara-
gua: aquesta 6s una revolució meva, no perque sigul nova, sinó perque
es inquieta enfront d'ella mateixa; m'agradaria que mai no deixis de ser
oberta, ha de madurar pare no envellir, no ha de permetre la burocratitza-
clo.

P. Una de las qUestions en qui) has insistit miss aquests dies ha estat
l'actitud a prendre davant de l'escola püblica. Aquest és un debat molt
candent al Brasil?

R. Efectivament. Des de fa molts anys, hi ha una ilarga tradiciO de Ilutta
a favor de l'escola publica. L'Església mis conservadora, no la mis pro-
gressista, esti en contra d'aquesta Ilutta, pare jo estic completament con-
vencut que el mini de l'escola pUblica is bo. S'ha de Iluitar perque tambe
hi hagi l'educaciO de qualitat. La Universitat té una gran responsabilitat en
la capacrtaciO dels docents, qua ha de ser permanent.

P. Sovint pules de Ferrer i Guardia i de l'Escola Moderna. Quines
foren les dimensions i les causes de la seva influencia al BrasH?

R. Va ser rnott important cap als anys vint. En la meva prOpia ciutat hi
havia una escola moderna a Sao Paulo corn a minim n'hi havia tres, fins i
tot amb aquest mateix nom. Actualment, dos pedagogs brasilers fan una
Ilarga Investigació per situar la influencia de l'Escola Moderna al nos
pais. Tenim una falta d'aprofundiment en aquest tema, pea) podria ser
que tingues a veure amb la gran presencia anarquista en els obrers brasi-
lers, durant los dues primates decades del segle, amb l'impuls dels immi-
grants ttalians espanyols.

P. Oltimament menciones Vygotsky en les teves converses. Quines
sOn les qUestions de la seva obra que t'han interessat mes?

R. Quan el vaig Ilegir per primer cop, vaig dir-me: Per6 si aquest
home m'ha influil sense saber-hol Era un home fantastic; la seva posiciO
independent mateixa, una certa rebel.lia, que no s'acomodava,... La seva
gran contribució a aquest final de segle és el rol de la consciencia, una
comprensiO dialectica d'ella mateixa que va mes enlli d'una comprensió
mecanicista (mentre que ambdues possibilitats son presents en Marx).
L'emfasi del paper de la subjectivitat en el proces congnoscitiu, des del
punt de vista cientific i no idealista, és fonamental en la pedagogia en la
politica. Jo defenso en ambdues una posició critica del subjecte cognos-
citiu i crec que Vygotsky te mott a veure amb aim:). Cal reviure-ho avui.

P. Entre motts intel.lectuals de l'Europa mediterrenia, força d'ells
tors de recursos cutturals, s'ha estes un corrent de pensament que rebut-
ja conceptes corn utopia, progres, ideologia, I estetica, als quals oposen
els d'IndivIdu, realisme I estetIca. Ultimament, tu parles molt mis que
abans de l'estetIca, pert sense oposar-la a l'etica, amb un cert sentit pla-
tonic. Corn veus aquesta relació en el camp educatiu?
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R. M'interessa la bellesa dels processos, de l'acció de la vida. Soc in-
capag de mirar una taula on rn'asseure a prendre un cafe, sense procurar
descobnr-hi algun moment de bellesa que me la fad agradable. De la ma-
teixa manera, tem que la practica educativa és extraordiniriament bonica
i depen de la capacrtat creadora de qui la protagonttza. Per a mi, corn més
s'orienta cap a la desocultació de la realttat, més bonica és. Essent boni-
ca, comporta un moment moral, &tic. La bellesa va associada a reticitat, jo
no la separo. A més a més, no ho dissocio de la politicitat; veig una belle-
sa enorme a treballar per una pedagogia que ajuda a l'ailiberament iuna
Iletgesa horrible en una pedagogia reaccionaria.

P. En la reforma Educativa, que debatem ara, es dóna molta impor-
tancia a les idees d'adaptació i diversitat. S'estableixen diferents nivells
de concreció del curriculum, per adequar-lo a cada realitat i trencar aixi la
uniformttat. Tu has parlat I has escrit molt de la necessitat que l'educació
tingui el punt de sortida en la prOpia realitat sàcio-cultural. Ho deies en el
mateix sentit?.

R. Crec que l'escola basica, l'escola fonamental, des de
l'aprenentatge de la lecto-escriptura fins al final de la secundaria, hauria
de donar una visió global a tots els ciutadans, que inclogués totalment la
seva societat, la seva apoca, la seva histhria. Estic a favor d'adaptar, pen')
per quedar-se en aim!). Per exemple, seria una rucada que en una escola
rual es donés un contingut programitic urba, pea) seria antidemocratic
que els seus nens es quedessin simplement a un niveH del fet rural; quan
es dicuteix el problema rural, es descobreix que té l'arrel en el nucli urbe i
no alli. El punt de sortida s'ha de prendre corn a mediació per assolir la
generalitat que es fora d'ell. En attres paraules, caldria transcendir el nucli
local, per?) mai partir de fora. Aixi s'evitaria l'enquistament de capes so-
cials, en oferir nomes a uns privilegiats una visió més ampla de la totalitat
de la societat, la qual cosa és injusta.

P. Té sentit donar una formació academica universitaria als educador
d'adults, comptant que se'ls ha de treure del seu propi medi?

R. Es clar que té sentit. La Oasts!, és que la Universitat s'apropi un
mica més a la practica, per deixar-nos encomanar els fets concrets. Hi ha
Universitats que tenen bones postgraduacions en educaciO d'adults,
amb professors que conviuen amb els projectes populars. D'altra banda,
nomes aconsellen Ilibres I, quan algun alumne els pregunta: "Coneix el
que passa ara, aqui a la vora?", contesten: No, no tinc temps."

Tinc la certesa absoluta que reducador ha de sotmetre's personal-
ment al rigor cientific, sigui per mitja de la Universitat o no, encara que
hauria de ser per mitja d'ella.
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Freire va tenir exit di is els movirnents populars abans que en els esta-
ments academics i les empreses editorials. Aquesta es una de les raons
per les quals la publicacig de la seva obra no ha seguit les normes tradi-
cionals. Alguns Ilibres seus varen sortir en impressions "casolanes' abans
o al mateix temps que la publicacid oticial, i a vegades en versions no ben
identiques. Els articles s'han inclUs en diferents compilacions, entre-
creuades sovint de forma caótica. La reconstrucció minuciosa u'aquest
procés laberintic -no el controla ni el mateix autor- es un estudi estimulant
que hi ha pendent.

Aquesta bibliografia és parcial i incompleta. No té en compte tots
aquells articles que nomes s'han publicat ailladament. Se centra en eis Ili-
bres i les compilacions més importants, els que han tingut més repercus-
sió. De tota manera, hi falten alguns Ilibres que s'han publicat darrerament
en attres pesos i que encara no ens han arribat a rhora de redactar agues-
ta relació.

L'educació corn a practica de Ia Ilibertat

Tal corn es va fer amb la resta de la primera obra de Freire, es va distri-
ouir inicialment en reproduccions ciclostilades; a partir del 1965 ja la tro-
bern en portugués, i a oartir del 1966 en castella. La primera edició portu-
guesa es de Paz e Terra, de l'any 1967; la castellana de Tierra Nueva/
Siglo XXI. de l'any 1969, i la catalana d'Eumo, del 1987.

Possiblement el Ilibre de Freire que ha estat més Ilegit recull la teoritza-
cio de la soya experiencia al Brasil. Tot i que fos prohibit a Espanya, ja des
del principi va aconseguir una gran difusiO dins els medis de l'educació
d'adults. En Ilegir-lo, ens posavem en contacte per primera vegada amb la
seva metodologia d'alfabetitzaciO, exposada detalladament a la part final
del llibre. Tambe hi trobem desenvolupats els conceptes que varen cons-
tituir el paradigma dels rnoviments freirians: societat tancada, cultura del
silenci, conscience magica, ingenua i critica, transitivitat, educació allibe-
radora, conscientitzacig...
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Extensiô o comunicaci0 La conscientitzaciô en el
medi rural

Va sortir per primera vegada a Xi le l'any 1969; la primera edició portu-
guesa es de Paz e Terra, del 1970, i la castellana de Sig lo XXI, del 1973.
De fet, ja havia sortit a Xi le l'any 1969, on Freire va viure els primers anys
de l'exili. Hi teoritza precisament l'experiència de la tasca que va dur a
terme en aquest pais.

Freire insisteix molt en la idea aue no Os possible estar a favor d'algü o
d'alguna cosa, sense que tamb6 s'estigui en contra d'algü o d'alguna
cosa. Aquest Ilibre desenvolupa l'oposiciô entre l'educació bancaria i
reducació alliberadora. Durant els anys setanta, els moviments
d'educaàió d'adults virem intentar d'aplicar aqui reducació alliberadora, i
la primera la identificavem amb l'EPA oficial.

La pedagogia de l'oprimit

Es va imprimir per primera vegada l'any 1969 a la Universitat de Har-
vard, on Freire va treballar corn a professor durant deu mesos. L'any
1970, Tierra Nueva/Siglo XXI va editar l'obra en castella. Segons el parer
d'alguns, es la seva obra més saida. El mateix autor n'historia la trajectà-
ria. S'ha dit molt que suposava la IntegraciO del rnarxisme I, concretament,
de ia Iluita de classes, en la permanent concepció humanista cristiana.

La revolució ha de ser cultural, perquè ha d'aconseguir l'alliberament
de la cultura alienada mateixa, de la interiorització dels valors de les clas-
ses dominants. L'objectiu no és el de convertir-se en opressors dels
opressors, sine) que el que cal es aconseguir la humanització de tothorn;
els oprimits s'alliberen ells mateixos, i d'aquesta manera alliberen els seus
opressors. Representa tota una orientació cultural per a moviments corn
aquells que a Xi le varen acabar per confluir en el MAPU, i els que aqui
se'n varen dir Cristians pel Socialisme.

Acció culturll per a la Ilibertat

La primera obra amb aquest titol tarnbé es va publicar a Harvard l'any
1970. Després, path, se n'hi varen afegir d'altres. Penguin va compilar i
publIcar una edició anglesa l'any 1972. Les versions castellana (Tierra
Nueva) i portuguesa (Paz e Terra) son del 1975, la darrera amb altres tex-
tos afegits.

Torna a temes anteriors (conscientizació, cultura del silenci...) peth ara
des d'una nova perspectiva: l'educaciO s'ha de concebre corn a acció cul-
tural. Aquesta acció pot anar dirigida cap a l'alliberament o cap a la domes-
ticaciO. La posiciô neutral que pretenen aquells que es refugien en la
tecnica no existeix. L'alfabetització d'adults no pot ser mecanica n1 limitar-
se a la lecto-escriptura; cal orientar-la cap a una lectura critica de la realitat
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Canvi

Es va pubhcar l'any 1970, a cerrec d'América Latina. El 1976 l'edita
Bt.isqueda amb el titol "Educación y c?.,mbio sociar. Freire s'hi planteja les
caracteristiques del professional que es pot comprometre amb el canvi
social. Cal que surti del seu context, que l'admiri, per tal qua, tot objecti-
vant-lo, el transformi. El treballador social pot actuar amb un plantejament
acritic o tambe pot orientar-se cap al canvi, que inclourA la seva própia
tfansformació.

Educacib, alliberament i esglesia

Fou editada per primera vegada en angles per Study Encounter l'any
1973. La Aurora en va publicar una traducciO en castella al 1974, amb el
titol "Las Iglesias, la educación y el proceso de liberación humana".
Aquesta mateixa editorial va publicar-ne una altra traducció l'any 1984,
amb el titol "Las Iglesias en America Latina: su papel educativo", en el !fi-
bre calectiu -Educación para el carnbio social".

Els temes que hi trobem son el moviment profetic a l'America Uatina,
el compromis cristi4, l'anilisi marxista i el paper del pensament utópic.
Aquests elements es troben relacionats pel fet que tots impulsen la Iluita
popular contra l'opressió.

Cartes a Guinea Bissau. Apunts d'una experiência
pedagogica en procés

L'any 1977 fou publicada en castella per Sig lo XXI. Aplega 17 cartes,
11 al Comissari d'Educació (Mario Cabral) i 6 a la Comissió Coordinadora
dels Treballs d'AffabetitzaciO. Més de la meitat del volum la formen una in-
troducciO i un postscriptum, en que s'analitza una actuació extensa i rigo-
rosa dins el context.

Tot i que Freire durant els anys setanta vivia a Ginebra, continuava yin-
culat als esforcos d'atfabetitzaciO de paisos del Tercer Min. A part de Gui-
nea Bissau, va col.laborar amb attres paisos, corn ara Angola, Sao Tome i
Principe. Segons Paulo, 6s un llibre-inforrne de l'experiencia no gens bu-
rocretic. Ens pot servir d'exemple detallat i qualificat de la manera corn ell
ant& la realitat, a la qual s'ha d'orientar l'atfabetitzaciO.

La importancia de Ilegir i el procés d'alliberament
La va publicar nn versici castellana Sig lo XXI l'any 1984 i la versiO portu-

guesa és de 1982. Inclou set treballs elaborats entre els anys 1968 i
1981, tres dels quals es troben també a l'esmentada edició catalana
d"Educació corn a prectica de la Ilibertar (Eumo, 1987). Hi ha altres !fibres
qua recullen textos d'epoques diferents I que sovint en repeteixen al-
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guns. Nornés a tall d'exemple, esmentem "Pedagogia y Acción Liberado-
ra" (ZYX, 1978), "Educación y Acción Cultural' (ZYX, 1979) i "The Politics
of Education" (Berguin and Garvey Publishers).

"La importancia del acto de leer" es va presenter a la inauguració del
Congrés Brasiler de Lecture, l'any 1981. Es una reflexió molt interessant
sobre la própia lecture del mon i de la Iletra en la seva infantesa, amb re-
feréncies a la seva proposta d'alfabetitzaci& "Algunas notes sobre con-
cientizaciOn" (1984) és un dels escrits on revise criticament aquest con-
cepte I rebat la concepció de l'educaciO corn a motor de la transformed&

Dialegs sobre educaciô

L'edició en portuguas és de Paz e Terra i consta de dos volurns (1982
i 1984). Es el primer Ilibre d'una !large sbrie de llibres parlats, que encara
no es esgotada; aquest correspon al dialeg amb Sergio Guimaraes, un
educador brasiler. Aix?) no vol dir que abandoni l'elaboració personal de
"Ilibres escrits"; ben al contrari, a hores d'ara n'hi ha quatre en projecte.

Una de les caracteristiques comunes d'aquestes obres és que tracten
molta varietat de temes. En el primer volum d'aquesta obra l'autor passe
revista a l'ensenyament, i acaba defensant el dialeg en qualsevol procés
educatiu i social. En el segon volum, parla de la tecnologia educative, els
mitjans de comunicaciO, els materials audio-visuals...

Reflexid critica sobre les virtuts de l'educador

L'edició castellana és de Btasqueda, de l'any 1985. Una de les virtuts
de l'educador ha de ser la coherancia, entesa corn a reducciO de la
distancia entre el discurs i la practice, sense caure, per& en
l'absolutització; s'han de contemplar les inevitables dosis d'incoherencia.
Una altra virtut que ha de tenir és l'actitud critica enfront de la tensiO entre
subjectivitat i objectivitat, i la vivencia de la tensió entre l'ara i aqui de
l'educador i l'ara i aqui dels educands.

Cap a una pedagogia de la pregunta

La versiô portuguesa és del 1985 i la castellana, publicada per La Au-
rora, del 1986. Es un dialeg amb Antonio Faündez, un filbsof xile.

Segons Freire, l'autoritarisme té por de les preguntes a cause de les
respostes que poden reclamar. Els professors comencem les classes
responent preguntes que no se'ns han fet. Davant d'aquesta pedagogia
de la resposta, la solució es troba en una pedagogia de la pregunta. No
es tracta de burocratitzar les preguntes, per exemple, incloent-ne un
nombre determinat al curriculum, sine) que cal estimular el risc de la inven-
cio I la reinvenció, amb el reconeixement de l'existència corn a acte
d'interrogació.
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Aquesta escola anomenada vida

La versió portuguesa és del 1985, publicada per Atica. Es un dialeg
amb Frei Betto, un destacat representant de la teologia de l'alliberament,
a la qual Paulo encara se sent mott vinculat. Recutl les seves experiencles
respectives d'educació popular, presó, exili... També hi ha una reflexió
sobre la seva metodologia i parlen de la seva militincia cristiana i sobre el
seu somni possible, de qua parla tant Freire.

Pedagogia: diileg i conflicte

Hi ha un attre dialeg amb Sergio Guimaraes, ara junt amb Moacir Gadot-
ti, un professor universitari brasiler. L'edició en portugues és del 1986,
publicada per Cortez. Es distancia i es critica l'anomenada educació no di-
rectiva. Segons ell, qualsevol practica educativa és directiva en un sentit
o altre. Proposa una educació emmarcada en els moviments populars,
que es basi en el dialeg i, per tant, en el conflicte, sempre des de la pers-
pectiva de l'intel.lectual organic gramscia, que suposa un canvi en relació
amb les referancies anteriors a un marxisme estructuralista.

(A part d'aquests, ja han sortit attres llibres dialogats. L'any 1987 es va
publicar en portugues Par i gosadia: la quotidianitat del professor. El ma-
teix any es varen editar en angles Literacy: Reading the Word and the
World i A Pedagogy for Liberation, als duals fa referenda l'article de Peter
Jarvis).
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El projecte de
reforma del sistema
educatiu.
Algunes reflexions i

propostes.

Miguel Martinez.*

La proposta per al debat de la
reforma de l'ensenyament ha de
ser objecte d'una disccussiO en
què els interessos particulars de
les institucions i/o coliectius si-
guin superats i en qué l'oportuni-
tat politica no s'evidencIi. Agues-
tes son les intencions de l'admi-
nistració I la voluntat d'una societat
que requereix, sens dubte, una
reforma educativa en profunditat.

Som conscients de les implica-
cions laborals i dels canvis curricu-
lars que, en l'a.mbit universitari, su-
posara, sens dubte, abordar la re-
forma amb vocació de canvi peda-
g6gic. També s'ha de constatar,
perd, que el moment actual és
sensible a la necessitat d'una re-
forma, sobretot en el periode
previ als sis anys i en el posterior a
l'actwl oldie mitja..

'Miguel MARTINEZ I MARTIN, és catedratic
de Tema de tEducact6 de la Universitet de Bar-
celona. Publicaclons: lnlel.lmència I Educacid,
(1986), L'Educaci6 davant la Informatica(1988).
Unit* d'InvestigaciO. Teoria de tEducacio, Edu-
cede) Moral I Pedapogia Prospective

En aquesta coliaboració no
ens podem estendre en tots
cada un dels aspectes del projec-
te. Ens centrarem en l'estruc-
turaciO de la primera etapa d'edu-
cació secundaria en dos cicles, en
els defectes que el document
presenta segons el nostre parer
pel que fa a l'educaciO infantil i en
l'orga-nitzacid I sentit de rültim
curs de la primera etapa de

l'educació secundAria.
Compartim, en el seu planteja-

ment, el que ha estat formulat pel
document en referir-se a l'educa-
cia primaria, a la segona etapa
d'educació secundaria en les
seves dues modalitats, el Batxille-
rat i l'Educació Tècnico-Profes-
sional, i a l'educació d'adults. Si
be, en ocasions, sembla corn si el
document bases excessivament
l'eficàcia de la reforma en les eta-
pes postobligatbries, quan l'eficA-
cia de la reforma depèn de tot el
sistema i, sobretot, a Ilarg termini,
de la primera etapa i de les etapes
obligateiries.

La primera etapa de reduca-
secundiria.

Ens referirem, primer, al perio-
de posterior a l'actual cicle mitjà.
L'escola est& contaminada per
una série d'exigències socials, no
sernpre justificables pedagôgica-
ment, que afecten, sobretot, els
nivells del dole superior de l'actual
EGB I, sens dubte, l'actual Batxi-
Herat.

La formació professional no ha
complert els objectius per als
quistinfia estat dissenyada, trot

*.
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Miguel Martinez

d'algunes excepcions que han
demostrat corn la qualitat del pro-
fessorat, la dotació de recursos
per a aquest tipus d'estudis i el
treball pedagàgic en equip poden
fer possible una formació profes-
sional de qualitat.

La motivació per a l'estudi en
els alumnes dels darrers cursos
d'EGB continua sent prioritaria-
ment extrinseca I esta fomentada
habitualment en l'obtenció del
titol de graduat escolar, que en la
majoria dels casos és viscut per
l'alumne corn un primer filtre que,
si no se supera, dificultari el seu
rol i estatus social en la vida
d'adult. L'obtenciô d'aquest titol,
per altra banda, és viscuda en
molts casos corn l'evitació d'un fra-
cas. Els processos d'atribució-
indefensió i l'aprenentatge que
aquest fracas implica, quan
l'alumne no obté el graduat esco-
tar, al marge de la seva constatació
cientifica, s'evidencia per mitja del
coneixement ordinari i/o de la pro-
pia experibncia que mestres, pro-
fessors i, fins i tot, els mateixos
alumnes, manifesten.

L'actitud del professorat de
batAllerat és poc favorable, en ter-
mes generals, a la tasca desenvo-
lupada pels professors d'EGB. Es-
pecialment podem constatar
aquesta actitud en relació amb el
nivell de coneixements prope-
d6utics que aquests Mfrs han
desenvolupat en els alumnes que
accedeixen al primer curs de batxi-
Herat. La cosa més greu, pert), no
és la presbncia d'aquestes acti-
tuds sinó la manca de comunica-
ciO i d'intercanvi d'opinions I solu-
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cions entre aquests dos col.lec-
tius del professorat. Potser el fet
mits greu és l'existimcia de dos
col.lectius de professionals amb
una formació tan diferent I amb
unes funcions que haurien de ser
semblants en una etapa, dels
dotze als quinze o setze anys,
que hauria de considerar-se, se-
gons el nostre parer, en si matei-
xa corn un periode sense mo-
ments terminals intermedis.

El document a debat inclou, en
relació a l'alternativa dotze-setze
anys, que abraçaria els actuals ni-
yells de seta i vuitis d'EGB I dos
cursos més, la proposta del Minis-
teri, que s'ha de jutjar corn una
proposta conservadora, rnalgrai
que estigui justificada per les "ac-
tuals circumstincies" tal corn as-
senyala el text. Des de la perspec-
tiva de l'administraciO, I amb un
prisma centrat en l'aprofitament
dels recursos actuals i en l'evitació
de problemes en relaciO amb els
col.lectius de professors que
afectara aquest periode, es plan-
tegen dos cicles, un de dotze a
catorze anys i un are de catorze a
setze. Aquesta opció suposa
també almenys que l'alumne se-
guira el procés educatiu en dos
centres diferents, el centre d'EGB
per al primer dicta I els lnstituts
d'Educacici Secundaria I Profes-
sional per al segon cicle. I, corn és
lOgic, suposa, també, dos tipus de
professors: els diplomats per al
primer cicle I els Ilicenciats per al
segon.

Els esforços aniran orientats,
salvant els obstacles dels recur-
sos i del professorat, que el pro-
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jecte evita sisternaticament, al dis-
seny i la consolidació curricular
d'aquesta etapa, segons indica el
document.

La nostra opinió és que el dis-
seny I la consolidació curricular
d'aquesta etapa son fonamentals i
necessaris, pert no suficients
perquia el periode dotze-setze
anys sigui reformat i estigui en
condicions de donar una resposta
eficag al problema que ens t)cupa.
Es més, no creiern que un canvi
curricular pugui ser eficac si
l'estructuraciO d'aquests dos ci-
cles en una mateixa etapa ho és
nornés perque administrativament
quedi plasmat aixi. Es necessari
que aquesta primera etapa
d'educació secunderia basica
obligatOria, i que abraca dels
dotze als setze anys, sigui atesa
pedagOgicament per professio-
nals de caracteristiques i proce-
derides curriculars molt sem-
blants, i que sigui compresa des
d'una perspective pedagtgica i
psicoltgica Onica i integrada.

El document del Ministeri este-
bleix el que hem anomenat un
objectiu a llarg termini de la refor-
ma. La nostra opinió és que
aquest objectiu ha d'establir-se a
curt termini. Sense aquesta condi-
cio, la primera etapa de l'educació
secundaria I obligate:lila sere la
surna dels dos darrers nivells
d'EGB i els dos primers posteriors
a la dita etapa, I aixt, malgrat els
esforcos que puguin desenvolu-
par-se en l'embit de la innovació
curricular.

Un dels elements clau en tot
canvi pedagOgic, reconegut per la

majoria d'estudis sobre les refor-
mes educatives, es el professor.
La integraciO de les orientacions
prtpies de tot disseny curricular
en la dinamica escolar de l'aula i de
l'espai educatiu do l'esc3la no és
possible sense la coliaboració de
tot l'equip de professionals do-
cents implicats. La diferent titula-
cio del professorat segons el cide
en el qual desenvolupen la seva
funció i, fins I tot, la diferent tipolo-
gia de centre i ambient en qua
l'alumne cursara el primer cicle i el
segon son obstacles que dificul-
ten el treball en equip a qui)
al.ludiem. La diferent titulació no
només implica possibles diferen-
cies laborals i fins i tot económi-
ques, sines que evidencia una for-
made) singular de cada un d'ells, el
mestre i el Ilicenciat, que només
en professionals amb anys
d'experiencia I eficacia pedagógi-
ca, queda matisada per l'exercici
docent. Es dificil suposar que aix6
ajudi a l'inici d'un proces de refor-
ma corn el que es pretén.

La urgéncia de la reforma no ha
de conduir a una precipitació,
pert ha de procurar que la pru-
dencia i les actituds conservado-
res, pel que fa a l'estat actual del
professorat I de la distribució dels
alumnes per centres, no en traei-
xin, de soca-rel, l'objectiu final.

Corn molt be assenyala el do-
cument, el valor de les dues eta-
pes de l'educacici secunderia ha
de ser alhora terminal i propedeu-
tic. Aquesta considered& que so-
bretot creiem que ha d'insistir en
la dimensió terminal en considerar
la primera etapa, i propedeutica en
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considerar la segona, les dota
d'una autonomia I permet que si-
guin considerades en elles matel-
xes. La hlsthria, perà, fins i tot la
més recent, dernostra corn
l'exigencia d'un valor propedeutic
per als nivells que avui configuren
el seth i vuite nivell, ha estat una
actitud constant en la majoria dels
Ilicenciats que exerceixen corn a
professors dels primers cursos de
l'actual Babd Herat. Aquesta actitud
també ha estat present en
aquests mateixos professors en
considerar al valor de l'actual Bat-
xillerat. Per la seva banda, els
mestres han mostrat actituds mes
favorables al valor terminal de
l'educació basica actual malgrat la
pressió familiar, institucional I so-
cial. La societat, en el sentit mes
ampli, sens dubte ha exigit, I exi-
geix encara, que en finalitzar
l'educaci6 basica, l'obtenció del
graduat signifiqui, sobretot, estar
en possessió d'aquells coneixe-
ments gue permetin cursar primer
de batxillerat, infravalorant en la
practica tot alio que suposi el des-
envoluparnent d'estrate6;es d'a-
prenentatge I d'actituds i/o l'opti-
mitzaci6 de les competencies de
cada alumne en particular. El fet
de contemplar aquesta prirnera
etapa de la secundaria i CrItima de
l'educació basica I obligatOria en el
valor terminal, exigeix un esfor9 de
tothom, pert), sobretot, un conjunt
d'actituds en els equips professio-
nals docents en aquesta etapa
que, només excepclonalment, po-
dran ser compartides si es manté la
doble titulaci6 I procedencia curri-
cular dels dits professionals.
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Segons el document es dona-
rà suport a totes les experiencies
orientades a fer que aquesta
etapa sigui concebuda de manera
integrada, s'abordl des d'un ma-
teix centre i amb un equip docent
cohesionat. Entenem que el millor
suport que podria donar l'admi-
nistració perque aixO sigui possi-
ble és que fos integrat des del
principi en la proposta del Ministe-
ri.

Es obvi que els actuals mes-
tres i els actuals Ilicenciats quer
exerceixen de professors presen-
ten deficits en la formació inicial.
Els primers en relació amb els con-
tinguts de les arees de coneixe-
ments que afecten el segon cicle i
els segons en relació amb els con-
tinguts psico-sOcio-pedagOgics
que afecten l'etapa en tots dos cl-
cles I globalment.

Tambei resulta facil constatar
corn, sense incentius adequats,
els actuals professionals que se-
gons la reforma haurien de fer-se
carrec d'aquesta etapa ho faran re-
produint la situaci6 actual. El fet
de facilttar l'adequada actualitzaci6
cientifica i pedagOgica als actuals
mestres i la formació psicopeda-
gOgica que sigui necessaria als Ili-
cenciats no és suficient per acon-
seguir que, realment, l'adqui-
reixin. La voluntat de refol ma esti
exposada arnb claredat en el do-
cument, perO les estrategies per
aconseguir-la, no.

El document sobre la reforma
no pot evitar, al nostre entendre,
d'abordar clararnent el tipus de
professorat que ha d'atendre
aquesta etapa. Ha de perfilar un



El projecte de Reforma del sistema educatiu

Unic tipus de professorat de pri-
mere etapa de secundiria amb un
curriculum academic de formació
inicial homogeni, a partir de la vi-
*Ida de les disposicions que re-
gulen la reforma del sistema edu-
catiu, i ha d'establir aquelles estra-
*lies i incentius que condueixin
a la necessaria reconversió dels
actuals mestres i Ilicenciats que
vulguin exercir la docencia en
aquesta etapa independentment
del cicle.

Debatre si restructuració per
etapes i cicles és o no adequada
és un objectiu dificil d'abordar
sense plantejar clarament ractitud
que s'adopta en relació amb un
dels factors clau de la posada en
practice de la reforma: el professo-
rat. Potser en totes les etapes
aim!) és important, pert en la prl-
mere etapa de secundaria aixO es
imprescindible. Sembla logic que
reducació primaria hagi de ser as-
sumida pels mestres i que la sego-
na etapa de la secunderia, en
totes dues modalitats, Batxillerat i
Educació Tecnico-Professional,
ho sigui pels Ilicenciats I especia-
listes més adequats. No este,
perO, desenvolupat amb la clare-
dat necesseria -que, al nostre, en-
tendre requereix el tema- el tipus
de professorat que hauria d'assu-
mir reducaci6 infantil, dels zero als
sis anys, ni el tipus de professorat
relatiu a la primera etapa de
reducacit secundaria.

Ens ocuparem més endavant
de reducaci6 infantil; pert, cen-
trant la nostra reflexi6 en redu-
cacI6 secunderia I en funció dels
objectius que pretén assolir, sem-

bla que l'equip de professors real-
ment hauria de reunir professio-
nals de reduced& especiallstes
en una area de coneixement, jun-
tament amb professionals mos ge-
neralistes. Els Desplegaments
curriculars de les irees i materies
del cicle experimental dotze-
seize" i també les publicacions del
-Programa Experimental del De-
partament d'Ensenyament de la
Generalitat presenten el perfil del
professor per a aquest cicle corn
el d'un professional que sigui
capac de generar entusiasme,
crear expectatives d'exit en
l'alumne, facilitar la participació i
ser capa9 de col.laborar en el dis-
seny curricular propi de cada cen-
tre.

Al marge de les dificultats per al
canvi d'actituds necessari en al-
guns dels professionals actuals,
que exerceixen la clod:v.1de en
aquesta etapa dels dotze als
setze anys, és necessari ser cons-
cients que la formaci6 inicial dels
futurs professionals ha d'incidir
eficament en el desenvolupa-
ment de les competencies abans
esmentades. La nova ordenaci6
del sistema i reestructuracit per
etapes i cicles pot ser viable si
s'aborda amb seguretat, I no
sense manca de risc, la reforma de
la formaci6 del professorat I la re-
conversió dels actuals docents en
els futurs professors de la primera
etapa de reducació secundaria i
també en la futura etapa de
reducació infantil.

L'estat actual del professorat
d'aquestes etapes ha de ser con-
siderat corn a punt de particle per
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al disseny d'aquelles estrategies
que permetin, en un termini breu
de temps, la seva transformació
en els professionals de l'educació
que la reforma requereix, si el que
pretenem és induir un canvi peda-
gôgic profund i un nou disseny
curricular del nostre sistema edu-
catiu. L'estat actual no pot ser un
obstacle per afrontar amb claredat
el futur, sine> que ha de ser consi-
derat corn a estat inicial d'un pro-
cés de transformació urgent.
Paral.lelament, les propostes de
titols universitaris i la seva ordena-
cid) basica per tot l'estat ha de per-
metre accedir a dos titols pedegó-
gics docents, el de professor
d'educació secundaria i el
d'educaciO infantil i primaria. En
aquest darrer cas es tractaria de
former un professional quo ,augui
especiaiiczar-se en educació in-
fantil i/o en educaciO primAria, i
amb un curriculum equivalent
quant a durada i intensitat al de la
resta dels diplomats univers!taris.
En el primer cas, el del p:olessor
d'educació secundaria, es tractaria
de formar dcs t;pus de professio-
nals de la docancia; el primer,
orientat segons el seu curriculum
a la primera etapa (dotze-setze
anys), amb un curriculum equiva-
lent pel que fa a durada i intensitat
al de la de la resta de Ilicenciats
universitaris i que especialitzi el
futur professor en una area de co-
neixements i no en una discipline
concreta. El segon, el professor
de segona etapa de secundaria,
amb un curriculum de Ilicenciat
universitari, completat amb aquells
credits psico-s6cio-pedagôgics
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que permetin diferenciar el seu
titol de professors d'educació se-
cundiria del de Ilicenciats, i que el
capaciti per a l'exercici docent de
tal discipline o conjunt de discipli-
nes. En ambdós casos, i a excep-
cio dels mestres de taller, els pro-
fessors de secundaria serien Ili-
cenciats igual que els d'educació
postobligatória, mentre que els
d'educació infantil i prirnaria serien
diplomats.

La discrepancia amb el docu-
ment del Ministeri torna a situar-se
en la qUestió del professorat de la
primera etapa de secundaria i, en
part, en el d'educació infantil.

El procés de transformació
dels actuals mestres de seta i

vuité i el dels professors dels pri-
mers cursos posteriors a l'EGB
han d'integrar-se en un pla més
ampli d'actualitzaciO professional
dels docents, que insisteixi, en re-
lack) amb aquest tipus de profes-
sorat, a superar els deficits que la
seva formació no va atendre i que
l'exercici docent o les iniciatives
personals d'actualització de cada
un d'ells no ha comprès encara.
Es una neGessitat, hi insistim un
altre cop, ineluoiple si la reforma
pretén ser eficac i l'ordenació i es-
tructuració per etapes del sistema
educatiu ser coherent en la practi-
ce amb la perspective psicolôgica i
pedagôgica que la inspire, I que
compartirn.

Els estudis comparats sobre
educació constaten com el model
proposat pel Ministeri no és subs-
tancialment diferent d'alguns pe-
sos europeus caracteritzats per
altra banda per la qualitat ce

us
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l'ensenyament dels seus sista-
mes educatius.

L'optimitzacIO de l'acciO peda-
gegica a les aules I als espais edu-
catius no pot ser un objectiu rale-
gat a la incorporació dels primers
professors a la funciO docent i a la
modificació dels plans d'estudis
conduents a la seva titulació.
Aquesta tasca no podria iniciar-se
abans d'una decade. La tasca
d'actualitzaciO del professorat ac-
tual I de transformaciO en profes-
sors de primera etapa de secun-
daria dels actuals mestres I Moen-
ciats que exercelxen funcions do-
cents en les edats compreses
entre els dotze I setze anys,ha
d'iniciar-se ja per mitja dels anys
sabitics o beques de formació del
professorat que siguin necessa-
ries. Tal transformació hauria de
permetre al mestre de segona
etapa d'EGB de seguir estudis en
una area de coneixements prou
amplia per abragar diferents disci-
plines ens, i que el capacités per
a l'exercici professional en tota la
primera etapa de l'educaciO se-
cundaria. De la mateixa manera,
hauria de permetre al professor
dais primers cursos posteriors a
l'EGB actual seguir estudis de ca-
recter psico-secio-pedagegics
que el dotessin dels recursos ne-
cessaris per desenvolupar la fun-
clo professional, pedagegica, i no
merament transmissora de conei-
xements, en tote la primera etapa
de l'educaciO secunderia. Aquest
plantejament no només hauria
d'afectar el professorat dels cen-
tres pCiblics, sino6 tambe el de la
resta de centres, I hauria de plan-

tejar-se mitjangant el sistema
d'incentius necessari que sigui
més eficag corn a enriqulment
personal i professional del dit pro-
fessorat. La formació d'aquests
professors és el repte que els
centres, instituts I, sobretot, de-
partaments universitaris I els dife-
rents Consells d'estudis, segons
el regim estatutarl de la nostra Uni-
versitet, han de ser capagos
d'afrontar amb eficicia. El que no
és valid, al nostre entendre, és
facilitar el que s'ha dlt sense una
voluntat real que sigul una oferta
suficient i de qualitat que, alhora,
exigeixi al professional la seva
transformaciO. La reforma no pot
ser c6moda si el que vol és ser efl-

cag. L'actitud conservadora, la ruti-
na I l'eschs afany de superaciO,
que impregna en excés part del
sistema educatiu, son factors con-
traris a la possible eficacia de la re-
forma que han de corregir-se.

Poca cosa volem afegir en rela-
cio amb la primera etapa de
l'educaciO secundaria, path si que
volem manifestar el convenci-
ment que la diferenciaciO de cen-
tres, per al primer i segon cicle, és
un obstacle molt important perque
aquesta etapa sigui una realttat. La
referencia de l'equip de profes-
sors i del centre és fonamental per
a l'alumne en aquesta edat. Seria
n .It més lOgIc establir centres
d'educació infantil I primaria, de
tres a dotze anys, amb possibilitat
d'ampliació de zera a tres anys, i
centres d'educació secundaria,
de dotze a setze anys, amb possi-
bilitat d'ampliació de seta a divutt,
que partir la primera etapa de Se-
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cundiria en dos centres diferents.
Es possible que el mapa escolar
present dIficultats per a aquesta
transformaciô, pere l'actitud con-
servadora del projecte en contra
seva genera)* sons dubte, difi-
cultats encara més notables per
aconseguir els objectius de la re-
forma.

L'educaciô infantil

Per una attra banda i en relació
amb reducació infantil, el docu-
ment planteja, en part, problemes
semblants en relació amb el tipus
de professorat quo els ha
d'impartir I el caricter no obligatori
de la dita educació infantil.

El projecte és poc concis I, da-
rrera d'una exposició psicopeda-
gbgica quo compartim, no es corn-
promet suficientment en el siste-
ma d'estrategies que s'haurien de
dissenyar per aconseguir els ob-
jectius qua, hi lnsistim, son, se-
gons el nostre parer, adequats.
La necessiria transformacló dels
actuals educadors, fins i tot els
que abasten el periode de zero a
tres anys, i la consideració que en
un futur aquest professional ha de
ser el mestre especialitzat en
educaciO infantil, no son prou
contemplats. Els autors del pro-
jecte coneixen la importencia
d'una educacló infantil de qualitat,
no només perque catalitza positi-
vament l'aprenentatge i desenvo-
lupament posterior del nen, sine)
perqué contribueix a la seva soda-
litzacló i compensa satisfacteria-
ment deficits familiars I socials en
general. En canvi, sorprenentment,
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plantegen reducació infantil corn
una cosa optative I, per tant, so-
bretot en respai de tres a sis anys,
corn una cosa allunyada del que
hauria de ser un dret del nen. La
prictica professional ens ensenya
corn el perfode previ als sis anys, i
sobretot el de tres a sis anys, 6s
fonamental en el procés madura-
tiu I d'aprenentatge del nen. Una
reforma corn la plantejada, amb
objectius complexos d'assolir en
els nivells postobligatoris, negli-
geix, segons el nostre parer, ob-
jectius pre-obligatoris d'Indub-
table transcendencia per a la
construcciO de la persona, potser
no en la dimensió productiva,
pen!) segur que si en la vida, com
a nen, escolar, jove i adutt.

El darrer curs de l'educaciô
secundiria

Ens referirem a continuació a
un tema concret al vottant del qual
les opinions son diverses I els ar-
guments que hi donen suport,
justificats. Ens referim al tema del
darrer curs de la primera etapa de
secundiria. La nostra posició és
més favorable a l'alternativa 12-
15+1 quo a la 12-16. La diversitat
d'interessos, situacions sôcio-
familiars, I expectatives de futur
dels alumnes de quInze anys fa di-
ficil dissenyar amb propletat el
conjunt d'activitats d'aquest darrer
curs de la primera etapa, tret que
consistfs, fonamentalment, en
una tasca de contacte real amb el
context soiaI I amb la vida produc-
tiva de l'entorn més prexim. Du-
rant aquest darrer any de
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l'educació obligateria, l'alumne po-
dria prestar una serie de servals
socials i podria incorporar-se al
mon productiu en els sectors
agricola, industrial, de serveis i/o
de la informació en qualitat
"d'aprenent", per periodes ade-
quats a la seva edat I amb la retri-
buck) que els seus serveis po-
guessin generar. Aquest conjunt
d'activitats hauria de ser completat
amb activitats, prOpiament esco-
lars i d'esbarjo, fins a completar
una dedicació de l'alumne a les
actMtats socials productives i/o
escolars de trenta hores. Aquest
curs hauria de ser obligatori per a
tots els alumnes abans de finalit-
zar l'educacie obligatbria i en la di-
mensi6 acadernica, orientat en
funció dels possibles interessos i
actituds de cada alumne i de la im-
mediata, o no, incorporaciO a la se-
gona etapa. Som conscients que
aix6 pot semblar utOpic I faltat de
realisme. Potser és aixf, per?), en-
cara en aquest cas, seria el més
desitjable. Els consells escolars
podrien desenvolupar, en el
disseny d'aquest darrer curs i en
relació amb la dimensió social i
productiva del dit curs, una funció
dificil, perà clarament d'integració i
de coordinació entre societat i es-
cola. L'administració hauria d'es-
tablir els sistemes legals perque
els aprenents, o voluntaris socials,
als quals ens hem referit gaudissin
de la condiciO d'escolars i no de
treballadors, pore) als quals es re-
conegués la capacitat productive
parcial, els drets, la seguretat so-
cial, corn a tot productor, alhora
qua Incentives les empreses, els

serveis i fins i tot les instituctons
de l'administració per a l'accep-
tació d'aquesta tasca educativa i
social.

Es tractaria d'un model 12-
15+1 en qua l'elecció de modalitat
també s'ajorna a la segona etapa,
permet reforçar el caricter born-
prensiu fins a una edat superior
als quinze, pea:, respecta una
certa diversitat en funció dels
alumnes. Un procés d'educaciO
basica i obligathria corn el que s'ha
constru'it fins a! final de la segona
etapa, en la societat actual, ha
d'incloure una area d'experien-
cies, la del mOn del treball i de la
prestació de serveis en situació i
temps real. Aquesta area d'expe-
riencies no pot quedar reservada
per al sector d'alumnes que no
volen o no poden seguir els estu-
dis de la segona etapa, ha de ser
obligatória per a tots.

Es evident que la dinamica i les
condicions ambientals i relacionals
d'aquest desé curs d'educació ba-
sica i obligatOria hauran de ser cla-
rament diferents dels anteriors,
pea) aix6 no és obstacle perque
es desenvolupin en el mateix cen-
tre ni amb el mateix equip de pro-
fessors. Al nostre entendre és
convenient i thine a aquesta pri-
mera etapa una dimensie corn-
prensiva i integradora que afavo-
reix la seva concepció terminal i no
tant propedeutica.

La integraciO d'aquest tipus
d'activitats de l'escolar, fora de
l'espai de l'escola, en el seu pro-
cés educatiu basic, pot sar un fac-
tor motivador d'importancia. Po-
dria permetre atendre la diversitat
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d'interessos i aptituds en una edat
en qué l'activitat en l'imbit de
l'aula no exhaureix les possibilitats
de realització personal de l'alumne
i en owls la seva capacitat d'ini-
ciativa i integració en l'entorn so-
cial més prOxim pot ser orientada
amb una major eficicia en el marc
d'activitats no exclusivament es-
colars.

L'atenció a les dificultats perso-
nals i d'aprenentatge que els
alumnes dels darrers cursos
d'EGB manifesten pot ser tractada
amb una individualització més
gran si disposem d'un Oltim curs
d'educació basica amb les caracte-
ristiques assenyalades. De la ma-
teixa manera, aquest plantejament
pot afavorir l'atenció a aquells
alumnes que, per les seves capa-
citats o interessos, estiguin en
condicions o procurin la seva
integració en la sgona etapa de
secundaria, en les diferentes mo-
dalitats. Les dificuitats que un dis-
seny corn el que es plarteja corn-
porta, sons dubte, poden quedar
compensades, al nostre enten-
dre, en funció dels arguments
plantejats. Contribuirlem, aixf, a
dotar aquesta etapa d'un sentit
formatiu terminal que no exigeix
una elecció definitiva fins a l'edat
de setze anys i en la qual, per des-
comptat, l'acció orientadora i psi-
copedagOgica ha de ser fonamen-
tal. La presencia d'un professional
especialista en orientació i

psicopedagogia és clau en tota la
primera etapa d'educació secun-
dada, perà potser ho és, especial-
rnent, en els darrers cursos i, so-
bretot, si el plantejament per a
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aquest darrer curs es desenvolu-
p6s d'acord amb el que hem
apuntat en els Ciltims parigrafs.

A partir dels setze anys, el sis-
tema educatiu ha d'abordar la seva
funció amb una perspectiva dife-
rent i centrada en el rendiment i
l'eficacia dels alumnes per prosse-
guir estudis superiors i/o t6cnics,
o be en la capacitació per a
l'exercici d'una tasca productiva
que proporcioni a l'alumne la into-
gració en l'ambit laboral de forma
satisfactOria.

L'atenció al desenvolupament
personal i singular de cada alumne
que, segons el nostre judici, ha
de presidir tota l'acció pedagOgica
prévia a aquesta segona etapa ha
de ser substitu'ida progressiva-
ment per una atenció a les seves
capacitats, interessos i aptituds,
en funció d'objectius que no sem-
pre seran pedagOgicament ne-
cessaris ni justificables en ells ma-
teixos: ho son en funció de la in-
serció econômica, laboral i social
de l'alumne en el context sOcio-
cultural que li és propi.

Es possible que en aquest
sentit el document a debat pre-
senti un defecte o no emfasitzi
prou, la importancia de les tecno-
logies de la informació, documen-
tack") i comunicacici i la importancia
de les compet6ncies que en
l'alumne hagin de desenvolupar-
se en funció d'elles. Entenem
que aquest és un objectiu basic i
per aix6 creiem que la producció
de software educatiu i de base de
dades per a l'ensenyament a
l'abast dels alumnes, I tamb6 la fa-
miliarització amb aquests tipus de
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sistemes d'acces a la informació
han de ser fonamentades i tingu-

des en compte amb especial aten-

cio. Ens referim, attre cop, i sobre-

tot, als darrers cursos de la primera

etapa de reducaciO secundiria.
Les activitats que en aquest ambit

puguin desenvolupar-se poden

atendre de manera individualitza-
da o grupal interessos 1 tasques

d'aprofundiment i/o recuperació

dels diferents alumnes.
En referir-nos a la nostra pro-

poste en relació amb el darrer curs

de l'educaciô secundaria, hi hem

atribult una carte dimonsió utôpica

alhora que desitjable.
En referir-nos al que hem as-

senyalat en els darrers paragrafs

en general, a tot el projecte de re-

forma, de qualsevol reforma edu-
cative, hem de ser molt conscients

que els canvis, en un sistema
educatiu, no son canvis en el pai-

satge o en l'equipament, sinó can-

vis en la manera de fer i reflexiorer

en educed& Son els canvis en
les actituds de tots els que ens
dediquem a l'estudi i la practice
pedagOgica els que actuen corn a

motors de tot canvi educatiu.
aquesta tasca requereix recursos,
lmaginacióivocacio I, sobretot, ac-
cions eficaces que permetin una

consideració social, econômica i

cultural del mestre I dels profes-

sors d'acord amb la responsabilitat

I l'exigencia que la societat no
dubta a atribulr-los i exigir-los, amb

grans paraules i pocs fets.
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El contenido de la cola-
boraciOo este estructu-
redo en tres apartados
y una breve introduc-
don. Se ocupa espe-
cialmente de la estruc-
turaciOn de la primera
etapa de educaciOn se-
cundaria en dos ciclos,
en los defectos que,
segOn el autor, el docu-
mento presenta en
cuanto a la educaciOn
infantil y en la organi-
zaciOn y sentido del
Ultimo curso de la pri-
mera etapa de la edu-
caciOn secundaria. Se
discute la viabilidad y
sobre todo la creackin
de una primera etapa
de secundaria que ten-
ga sentido propio, si
esto no va acorn-
pariado de un Onico
tipo de centro yun
Onico tipo de profeso-
rado para toda esta
primera etapa. Se con-
sidera negativamente
la importancia y aten-
ciOn que el documento
presta a la educación
infantil ya que este no
va acompariado de un
conjunto de estrate-
gias y compromisos sin
los cuales es impensa-
ble abordar con garan-
tias de eficacia este
tramo del sistema edu-
cativo. Para acabar se
apuntan algunas re-
flexiones sobre el
Ultimo curso de educe
don secundaria oblige-
toria, que a pesar de
que puedan pamcer
utOpicas se plantean
como deseables y ne-
cesarias.
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Abstracts

Le contenu de Particle
est structure en tmis
paragraphes et une in-
troduction breve. It
traite particulièrement
de la structuration de la
premiere étape de
l'enseignement secon-
daire en deux cycles,
des defauts que le do-
cument présente,
selon l'auteur, au sujet
de l'enseignement ma-
ternel, ainsi que de
Porganisation et du
sens de la dernière an-
nee de la premiere
étape de renseigne-
ment secondaire.L'au-
teur conteste la viabili-
te et, surtout, la crea-
tion d'une premiere
&ape du secondaire
qui ait un sens propre,
si elle n'est pas accom-
pagnee de mesures te-
lies qu'un seul type
d'établissement et un
seul type de profes-
sour pour toute cette
premiere &ape. On en-
tend que l'importance
et l'attention que le do-
cument prate a
l'enseignement meter-
nel sont negatives car
elles ne sont pas pre-
sentees avec un en-
semble de strategies et
d'engagements sans
lesquels il est impossi-
ble d'aborder ce seg-
ment du système Odu-
catif. Finalement quel-
ques réflexions sont
faites autour de la cler-
niere armee de
lenseignement secon-
daire obligatoire qui,
malgré leur caracterere
utopique, semblent ne-
cessaires et souhaita-
bles.

The content of this arti-
cle is divided into three
sections and a brief in-
troduction. It is particu-
larly concerned with
the structuring of the
first stage of secon-
dary education into two
cycles and the defects
which, according to the
author, the document
presents with regard to
childhood education
and the organization
and meaning of the last
year of the first stage
of secondary educa-
tion. It discusses the
viability and, especial-
ly, the creation of a
first stage of secon-
dary education that
would have its own
meaning, if this does
not go along with a sin-
gle type of center and a
single type of faculty
for the entire first
stage. It gives negati-
ve consideration to the
importance and atten-
tion that the document
attaches to childhood
education since this is
not accompanied by a
set of strategies and
commitments without
which it is impossible to
approach this part of
the educational system
with any guarantee of
efficacy. To conclude,
a few reflections are
made on the last year
of mandatory secon-
dary education which,
although seemingly
Utopian, are posited as
desirable and neces-
sary.
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La qualitat de l'edu-
cació en el projecte
per a la reforma de
l'ensenyament.
Un marc referencial per
al debat sobre la quali-
tat de reducació.

Sebastian Rodriguez*

No fa gaire temps el prestigiós
Le Monde publicava un article en
quit s'afirmava: "Sempre s'ha dlt
que el nivell baixava, que l'escola
formava ineptes i que s'imposa
una reforma radicar (1). Aquesta
afirmació adquireix especial relleu
des de l'inici dels setanta en obrir-
se la via de les reformes educati-
yes corn a conseqüencia, entre
d'altres, de fets corn l'era espaclal
(reacció nord-americana al Ilança-
ment de l'Sputnik), l'etapa de ge-
neralitzat desenvolupament eco-
nomic, l'aposta per l'educació corn
a factor de canvi social (igualtat
d'oportunitats) o els creixements
demogritfics. Si als fets objectius
hi afegim qua cada generació
pensa qua la seva formació esco-
lar va ser miss "seriosa" que la de

*Sebastian Rodriguez Espiner es catedritic
de Mitodes d'Inveatigació I Diagnostic en
rEducaoifi de la Universitet de Barcelona. Autor,
entre sites publkacions, del Hibre Fames de
rendletimb *soder.

la segilent no ha de sorpren-
dre'ns que la reforma educative
sigui una qUestio de permanent
actualitat en les Ciltimes decades.
Ara be, en 1%11ft quinquenni,
l'horitz6 mitic de rany 2000 sem-
bla haver forgat un esprint, corrt a
minim en les propostes, de norn-
brosos grups intel.lectuals i admi-
nistracions educatives (2). Agues-
tes propostes comparteixen en
major o manor grau, les caracteris-
tiques seg0ents:

a) Una demanda d'exigencies a
l'escola que sobrepassa nivells
anterlors. No names es demana
que instrueixi i transrneti els conei-
xementt que una socletat tecno-
legIca necessita, sine) també que
resolgui els mtiltiples problemes
d'indole social.

b) L'adopció, per part del siste-
ma educatiu, d'un ritme de canvi
accelerat per tal de no perdre "el
tren competitiu" de les societats
desenvolupades. S'oblida sovint
que les Instituclons educatives
canvien lentament i necesstten un
temps per sincronitzar amb les
orientacions generals de la socie-
tat. Corn afirma Altbach (3), els
canvis de la politica educative han
de recOrrer un camf Ilarg i compli-
cat fins que es fan realitat.

c) L'adopció d'una situació
d'amblvalencia en qui) la qualitat o
exceliencla de l'educació justifica
el reforcament de les anomena-
des disciplines principals del pro-
grama d'estudi, mentre qua les di-
ficultats de trobar una feina dels
més joves legitimen l'atenciô al
contingut professional de reduce-
cio secundirla (4).
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d) L'opinió de la societat que
l'escola ha perdut el nord I que el
sistema educatiu, on es gasten
milions, "no produeix". Ara be, la
confusió sobre qué s'ha de pro-
duir és desorientació de l'escola.
El primer punt en un debat social
sobre la reforma educative ha de
ser clarificador, si és possible, de
les caracterfstiques que ha de
tenir el "producte educatiu'.

e) El fet qua les politiques
educative, social i econbmica pre-
senten un alt nlvell d'interrelació
en els moments actuals pot
explicar la mateixa complexitat per
trobar una atternativa aide de re-
forma dels sistemes educatius.
Miximum si tenim present el ca-
ricter pendular dels moviments
de reforma. Als periodes de crisi
econômica sempre hem emfasit-
zat la necessitat de l'esforg i

d'aprenentatges escolars més sis-
temitics I més productius en
saber i en pericia (ensenyament
centrat en les matéries). Per con-
tra, periodes d'abundancia preco-
nitzen una educació basada en el
desenvolupament de la response-
bilitat I recomanen de dotar
l'alumne dels mitjans adequats per
adaptar-se al medl.

Les caracteristiques esmenta-
des posen en relleu que el pro-
blame fonamental que predomina
en qualsevol intent de reforma
educative as poder discenir o clad-
ficar la meta I objectius de la inter-
venció educative. En definitive, es
tracta de definlr, ni més ni menys,
el perfil I la qualitat del producte
procedent de les institucions edu-
catives. 126
132

Qualitat de reduced& un
concepte univoc?

Diversos analistes de projectes
de reforma coincideixen a asse-
nyalar qua, sl be el concepte qua-
litat d'educacló té un sentit vague,
exercelx una poderosa atracció en
ambit politic I social ja qua permet
ser Interpretat de diferent manera
per cada persona o grup i en cada
moment o situació particular (5).
Malgrat aix6, cal adz& que "el mo-
viment per la qualitat de l'ense-
nyamenr, tal corn s'identifica en la
literature "cientifica", fa seva la filo-
sofia de la competivitat, l'indivi-
dualisme i l'elitisme. Els seus parti-
daris, afirma Kellen (6), "estan més
interessats pel rendiment dels
alumnes amb més facilitat que
pels attres, I accepten el fet que la
recerca de la qualitat no beneficiT
els que aprenen lentament I difIcil-
ment. El pronóstic que el s. XXI
promet el poder I floc de treball als
que hagin aconseguit desenvolu-
par millor les facultats intel.lec-
tuals superiors (capacitat d'anilisi,
sintesi, 1exibIlitat I creatMtat) ser-
veix de base a propostes que fo-
namenten la qualitat en I'adopció
d'un Colic programa per a tots els
alumnes (7).

Aquests plantejaments defen-
sen la tesi de la necessitat de la
uniformltat de competéncies a
desenvolupar en l'alumne I accep-
ten d'un ampll con-
sens social pel que fa els valors as-
sociats al producte educatiu.
L'informe del College de France
(8) parla del greu error d'imposer a
tots la possesslo d'unes matelxes
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competincies perqui esti en
contradlccIO amb la realitat social.
A més a mos, com mis de pressa
es fa el canvi social, mos escassos
son el Ambits en qui es troba el
consens sobre quines han de ser
les competincies que han de
configurar el perfil de l'alumne
"educat" (9). Davant de la visió
monista de la intelligincia, afirma
resmentat informe (Principi 11), que
duu a jerarquitzar les formes de re-
lack!) individual amb relació a una
de sola, cal multiplicar les formes
d'excellincia cultural socialment
reconegudes. Enfront de la jerar-
quització qua avui presenten les
carreres s'imposa una arnpliaciO
de les branques socialment equi-
valents.

Una segona qUestiO qua es
rnerelx reflexió és el concepte del
producte obtingut corn a resultat
del procés educatiu. 4Sobre
quins imbits o dimensions s'han
d'aplIcar els criteris de qualitat pre-
fixats? La resposta no és ficil, ja
que reducacie d'un alumne no
és excluslvament el resultat de
racció slstemitica de reducacici
formal, sinO que é transcendida
pel conjunt d'estimuls provinents
del marc c_inblental de rindividu. El
que fa i aconsegueix rescola res-
pon a interaccions corn l'ambient
en un procés sense limits que
configure l'educaciO general de la
persona, no pot centrar-se nomes
en elk) que "aconseguelx" el sis-
terna educatiu formal. Cal ampliar
les responsabilitats a la socletat en
general ja que hi ha una dimensIO
social del matelx producte educe-
tiu (10). Considerar qua la qualitat

del producte social de reducacIO
s'aconseguelx exclusivament amb
una reforma dels sistemes educe-
tius formals, sense &tem estruc-
tures I mecanismes del sistema
social mateix, 6s condemner a la
permanent frustraciO els agents
formals del &sterna educatiu.

S'imposa assumir la necessitat
d'una acotació parcial del produc-
te educatiu si volem centrar el
tema de la qualitat de reducació.
La vaguetat "es pot permetre" als
politics, pert) és impresentable en
un plantejament cientific de racció
educative. Des d'aquesta posicici
(11), s'ha de reconiixer que el sis-
tema educatiu no pot acontentar-
se amb ravaluació de la qualitat
dels aprenentatges immediats 1
centrats en el domini dels contin-
guts cientifics (matiries), ni de
radquisició de determinades habi-
litats o ticniques de caricter més
o menys permanent I amb valor de
generalitzaciO o transferibilitat a
multiples situacions vitals. Si es re-
coneix que coneixements I habill-
tats (el problema és el consens
sobre el grau I tipus d'assoliment)
son components importants de la
qualitat, cal tenir en consideraciô i
integrar en el disseny d'instrucció
el desenvolupament de les di-
mensions de la prOpla personalitat
de l'alumne, creativitat, actituds,
valors, etc. El repte que han d' as-
sumir els professionals del sista-
ma educatiu, sigui quina sigul
restructure qua finalment s'adopti,
és preclsament no esblaixar la
seva intetvenció educative de ma-
nera que s'elimini dais criteris de
qualitat el guany en l'alumne d'un
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desenvolupament corn a persona.
Accepter que l'escola fracassa
perque no col.loca tots els alum-
nes en igualtat de condicions a la
Mitt de sortida de la curse per al
segUent tram educatiu es porter el
sistema educatiu i els sous profes-
sionals a un caner() sense sortida.

Precisions I vaguetats
sobre la qualitat de l'edu-
cede, en el projecte de re-
forma de l'ensenyament.

En primer Hoc he d'esmentar el
fet positiu que el Projecte de Re-
forma (12) expliciti que la qualitat
de l'ensenyament as un objectiu
prioritari de la politica educative
(4.1)*. En abordar el concepte de
qualitat s'assumeir la dificuttat de
definir-la I tambe l'absencia d'ho-
mogeneitat I universalitat dels
seus indicadors. Per la via del con-
sons s'especifiquen els segilents
indicadors de qualitat (4.1. p. 59):

1.- Desenvolupament personal
de l'alumne i el seu accés al patri-
mon( cuttural d'un poble.

2.- Adaptació a les necessitats I
interessos deis educats.

3.- Resposta del sisteMa edu-
catiu a las exigencies d'una socie-
tat democritica, complexa I molt
tecnificada.

4.- Compensacio de les desi-
gualtats socials I culturals dels es-
tudiants.

5.- Coherencia dots objectius
del curriculum i tambe les varietats
de l'oferta educative I la connexio
de les saves diverses modalttats.

6.- Reduccló del fracas I aban-
do escolar, l'elevació general deis
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nivells de rendlment, d'adquisició
de coneixements I d'habllitats per
part dels estudiants.

La reflexió I anilisi sabre
aquests Indicadors pose de mani-
fest:

a)La inadequada categorització
dels esmentats indicadors. Dificil-
ment pot aconseguir-se el desen-
volupament personal de l'alumne
si el punt de particle no es els seus
interessos i necessitats. Per altra
banda, la coherencia interne dels
objectius del curriculum no pot
considerar-se indicador de qualitat
del producte educatiu. LPer ven-
ture no hi ha coherencia d'ob-
jectius en les propostes que pre-
conttzen un retorn a les "habilitats
bitsiques" (Ilegir, escriure I comp-
tar)? La coherencia dels mttjans no
garanteix el valor de la finalltat a as-
solir. En Identic senttt es pot parlar
de la varietat de l'oferta educative.
L'existencia de multiples alternati-
ves o modalitats pot constituir-se a
si mateixa com a generadora de
discriminatória diferenciació si no
responen I s'adeqUen a les ne-
cessitats reels dels alumnes. Final-
ment, el concepte de rendlment
presenta un perillos reduccionis-
me en centrarse en els coneixe-
ments I habilitats. Corn he indicat
abans, prendre en consIderació
només el producte immediat de
l'educacló es attament inadequat, I
més quan en el mon d'avul es Im-
possible determiner un corpus
comü d'informacio qua pugui I

hagi de ser aprés per cada alumne
en les dtferents etapes educatIves.

b) La sintesi explicitada no es
dIstingelx per la seva coherencia
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teOrIca o IdeolOgica. Sense cap
mena de dubte perque és una
sintes: derivada de postulats que
entren ficilment en contradicció:
els principls d'igualtat I de justicia
en educació o la perpetua tensió
entre el fi del desenvolupament
general de la persona i radquisició
de coneixements, habilitats i tec-
niques que reclama la societat tec-
ntficada d'avui.

No és ficil, perque tal vegada
no es possible, conjugar igualtat
equitat o justicia en educed& so-
bretot quan el referent es la quail-
tat de reduced& La tesi que una
veritable democricia ha de donar
Igualtat d'oportunitats educatives
I permetre que tots els alumnes
rebin la mateixa quantitat i qualitat
d'educació es base en l'argument
que equitat I qualitat poden ser
aconseguides incorporant tots els
alumnes al rnateix curriculum des
de preescolar fins a l'acabament
de l'ensenyament secundari.
Aquest és reix vertebrador de la
proposta de reforma de l'escola
nord-americana del grup Paideia.
Nombrosos analistes coincidelxen
a remacar la fal.licia d'aquest argu-
ment (13) ja que ignore el fet dife-
rencial I prejutja que hi ha una
Cmica via per educar-se corn a per-
sona. Es cert que el projecte del
MEC (Introd. pig. 23) precise que
reivindicar una escola igualitirla

no significa reclamar la uniformitat
per a tots els alumnes sin& que
suposa educar en el respecte de
les peculiaritats de cada estudfant
i en Pastima per la diversitat, el plu-
rallsme I la tolerincia*. Pero, a-
quest, corn d'altres parigrafs del

Projecte, fa no rnés que matisa-
dons intel.11gents que van gene-
rant amblvalencla no gens desitja-
da des de la perspective d'un
plantejament clar i coherent. A ve-
gades es té la impressió d'estar
Hegint una suma de pigines ela-
borades en diferents !loos i mo-
ments i per persones diferents.
Aixi des de la lecture del capitol
16 (Adaptacions curriculars) Lin es
pot preguntar sobre la validesa i
viabilitat de l'estructura curricular
proposada. S'hi fa un cant a la indi-
vidualització de rensenyament ja
que els imbits I tipus d'adap-
tacions possibles poden figurer a
la primera pagina d'un manual
d'ensenyament indMdualitzat.

Per etre banda, assumir que la
qualitat del sistema educatiu,
basada en una igualtat d'oportu-
nitats, compensari les desigual-
tats socials és un rumor que es co-
mença a sentir. Corn afirma Kellen
(14), els politics a favor de la igual-
tat d'oportunitats no van intentar
ni Intenten resoldre la contradicció
fonamental que hi ha entre la re-
cerca de la igualtat en educació i la
persistencia de la desigual distri-
buck:, del treball, la riquesa i el
poder. Demanar, corn demana el
Projecte de Reforma (Introd.
pig.21), una esperancada aposta
sobre (a possibilitat que reducació
pugui contribuir al canvi de la so-
cletat es esquivar un etre tipus de
responsabilttats I accionswe no son
competencia del sistema educatiu.

c) Flnalment, he de menclonar
els Indlcadors de qualltat que
s'expliclten en el Projece i que fan
referenda a les reformes que amb
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caricter experimental s'estan por-
tant a terme en el Cicle Superior
d'EGB i en l'Ensenyament Mitja.
L'interis de l'anilisi qua s'hi fa
esti en el fet que els resultats
d'aquestes reformes semblen
constituir un argument fonamental
per fer seu el Projecte. Aquests
son els indlcadors de qualitat pre-
sentats:

Cicle Superior d'EGB
(3.8, pig.53)

- Millors nivells de comprensió
en els alumnes.

- Els professors fan servir una
metodologia mes active i indivi-
dualttzada.

- Augment del treball d'equip
entre els docents.

- Major participaci6 de les fami-
lies.

- Elevada satisfacció dels
pares, professors I alumnes que
participen en l'experibncla.

Ensenyament mitjh
(3.10, pig.54)

- Canvi important de la metodo-
logia d'ensenyament.

- Els alumnes aprenen amb
més interès I satisfacció.

- Enfortiment de la tasca de tu-
toria.

- Major participacio I discussió a
classe.

Una primera qiiesti6 és evi-
dent: LQuina relació tenen
aquests indicadors amb els sis in-
dicadors que apareixen en el Pro-
jects (4.1)? La resposta és clara:
mott poca (amb benevolencia) No
és ara el moment d'entrar en els
plantejaments de l'avaluació d'a-
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questes reformes experimentals
pea) sf que cal exigir coherencia
en les informacions I dades que
han d'avalar els arguments.
Malgrat aix6, crec que de la fatta
de relació de les dues categories
d'indicadors se'n desprén un en-
senyament evident: si es vol ser
realista, coherent I eficag a l'hora
de plantejar l'objectiu de la qualttat
de l'ensenyament, hem de cen-
trar-nos a definir un producte edu-
catiu, amb un perfil de qualitat
constituit per elements sobre els
quals sigui factible observer els
canvis o efectes produIts perla in-
tervenció educative de cada esco-
Ia. No hem d'oblidar que per millo-
rar la qualitat de l'ensenyament en
general cal millorar la qualitat de la
intervenció educative de cada es-
cola en particular. Es clar que se
que hi ha &fres causes de canvi
que s6n allenes al sistema educe-
tlu, pelt s'ha de fer un esfor9 per
acotar els objectius que clentifica-
ment poden ser assumits amb
possibilitat d'aconseguir-los per
mit* de l'acció sistemittica del sis-
tema educatiu. En altres casos,
hauran d'especificar-se les ac-
cions econômiques, socials o es-
tructurals que s'han d'amprendre
per tal d'aconseguir els objectius
desitjables per a una societat del
segle XXI.

Els objectius generals corn
a indicadors del perfil de
qualitat.

Malgrat la dificultat I el risc de
parlar sobre el perfil de qualitat del
producte educatiu qua s'explicita
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en el Projecte de Reforma, pre-
nent corn a unitats homogenies
cadarcun dels objectius generals
proposats per les diferents etapes
educatives, crec que pot ser ütll
intentar-ne la categorització i exa-
miner el pes relatiu de les dife-
rents categories.

Es poden comptabilitzar 45 ob-
jectius generals per a les 5 etapes
proposades: 7 per a l'E. Infantil
(7.16 pag.78), 7 per a l'E. Primeria
(8.4 peg. 83-84), 11 per a la prime-
ra etapa de l'E. Secunderia (10.4,
pig. 98-99), 15 per a la segona
etapa -batxillerat- de l'E. Secunda-
rla (12.5,pag. 115-116), i 5 per a
l'E. Tecnico-Professional. La des-
proporci6 per etapes potser és
deguda a la possible existéncia de
diferents redactors, al diferent ni-
vell de valoració de la importancia
de cada etapa", o al fet d'adoptar
directrius de la CEE (Resoluci6 de
I'l 1-7-83), tal corn s'expressa en
referencia a l'E. Tecnico-
Professional. El tema de mes im-
portincia es el de la tipologia dels
anomenats objectius generals. En
el quadre següent recollim la dis-
tribuci6. N'hem excles els 5 de l'E.
Tecnico-Professional per la distor-
ski que generen en centrar-se ex-
clusivament en la preparació tecni-
ca per al treball. Podem preguntar-
nos on és la dimensió educative
d'aquesta etapa educative.

So n conscients que les dades
aqui expressades no reflecteixen
fidelment la realitat. Son només
un Indlcador, pare, sense cap
mena de dubte, reflecteixen una
tendencla perillosa en considerar
excessIvament l'ambit dels conel-

xements i el desenvolupament
intel.lectual de l'alumne. Que difI-
cli que és sostreure's a la tradició
academicista de l'educació! Amb
aquests plantejaments es corm el
rIsc quer les materies, i no els alum-
nes, siguin la base per determiner
el curriculum. Fins i tot s'hauran
de for molts esforcos perque les
matéries es converteixin en mitja,
no en finalitat, del mateix desert-
volupament cognitiu de l'alumne.
Per6 no hem d'oblidar que el des-
envolupament de l'alumne és
alguna cosa més que el desen-
volupament cognitiu, encara que
admetem que és la base de tot
desenvolupament hume.

Ja nomes em queda per dir
que aquestes pigines no tenen
altra finalitat qua aportar al lector al-
guns punts de reflex16 i controver-
sia que activin l'interes a participar
en una empresa dificil i arriscada:
es tracta del disseny del pla edu-
catiu que ha de preparar una ge-
neració del s. XXI. El fracas
d'aquesta generació no sera per la
falta de coneixements, sine), corn
afirma Kellen (15), per la incapaci-
tat d'adaptar-se al permanent estat
d'incertesa I a la rapidesa de la mu-
tació social i econômica que carac-
teritza la societat postindustrial.

Notes I referencies

(1 UtIlltzem les anotaclons corresponents als
epfgrafs del Document del MEC.
(") Encara que en el punt (3.12, pag.541 ehl pot
Ileglr que un dels oblectlus de la renovecle del
sistema educatlu es el d'augmentar la qualltat,
eepeetalrnent en l'etapa dE. Infantl I Basica.
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(1) Article de F. Gaussen (1985) Rien de nouve-
au sous le soled A Le Monde re 126, Octubre.
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nord-americanes: ADLER, M. (1982) The Pakten
proposal: An educational manifest , New York:
Macmillan. (Trad. al ca.stella Ed. Nerees. Madrid,
1986); BOYER, E. (1983) MO School: A report
on &boundary Education In Anwica New York:
Harper and Row, GARNER, D. (1983) A nation at
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forme al President de la Reptiblica. Paris, 17 de
mare. L'informe de la &an Bretanya, ILEA
(1984). knproving secondary schools. Report of
the corm:tee on the curriculum and organization
on secundary schools. The Hargreaves Report.
London, Inner London Education Authority. Fl-
nalment cal esmentar eis nameros 58, 59 I 61 de
la revista Perspectives (Pubileac16 de 4 UNES-
CO) que presenta diversos treballs sabre les II-
nles de reforma educative al m6n I fa especial
atencl6 als efectes produns en les polftiques
educatives corn a conseqU6ncla de la crel eco-
namica.
(3) ALTBACH, Ph. G. (1986) 'Una nacien en peli-
gre: El debate sobre la reforma de la educaciOn
en los Estados Unidos. Perspectives XVI, (3), 59,
359-371.
(4) KALLEN, D. (1987) 'Fracas° y make resuita-
dos se:dares: los nuevos Iletradoe. Perspecti-
vas XVII (2), 62, 227-237.
(5) HERR, E.L. (1984) 'The National Reports on
Reform In Schooling: Some Missing Ingredients'.
J. of Counseling and Development 63, 217-220.
(6) KALLEN, D. cp. c. pig. 228.
(7) Aguesta test és defensada amb vehembncia
en la proposta del grup Paidea (Adler, M. op. c.)
Curiosament, aquesta 4$ rUnica proposta que
ha estat tradurda i publicada per ura editorial es-
panyola (Ed. Narcea, Manifesto Educative, Ma-
drid, 1986).
(8) Informe del COLLEGE DE FRANCE (1985)
op. c.; DE LANSHERE, V. (1987) La formation des
enseignants demain. Tournal: Casterman; DE
LANSHERE, V. (1987) Competencies minimas
para la ensehanza secundarla. Perspectivas,
XVII (1), 61, 41-50.
(9) HENCHEY, N. (1981). La bOsqueda de la on-
herencla en 4 enseaanza general. Perspectives,
XI (3), 39, 293-309. Aquest professor de la McGill
University de Montreal, assenyala qua es factl
d'arribar al consens en els grups dente. El tema
es complica quan el sIstema educatiu ha de sa-
aster, per Imperatius constituclonals, tots els
grups socials. En perfodes de rupture o crie, un
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plantejament educatiu no pot Inferir-se nomes
del passat, sone quo ha de penser-se prospectl-
vament. D'aquf sorgetx la noceseatat que els pia-
naked= prenguin InIciatives 'cap endavenr I no
quedln preeoners de les pressions socials del
present Una ultra qUesti6 M radcpc46 de petal-
quits educaltves quo pennetin ds continuer en el
pokier els petits que les dissenyen per al mo-
ment.
(10) HENCHEY, N. (1981 op.c.) aesenyala alguns
punts de reflexi6:
- El valor de Tescolarltat obligatoria, la seva dura-
de, concentraci6 o dIstribuci6 al liarg de tota la
vida.
- L'aband6 de la noci6 de sistema educatiu en
benefici del dune xarxa educative que inclogul
ccoceptes formals I no formals.
- La Idontificaci6 dais dojectius qua sassoleixen
minor dins d'un mare formal I estruclurat I eis que
demanen maneres dies flexibles I Informals.
- La definici6 mes precise del Hoc de tescola dins
de la xana educative social, alai corn tambe dels
objectius que les escoles poden aconsegulr rao-
nablernent I els qua mos apropladament corres-
ponen a altres agents socials.
- La utilitat d'Incorporar les estructures adminls-
tratives de tedtmci6 a estructures miss comple-
xes de Servels Humans'.
(11) Una analisl ciassifcattria de les dimensions
del producte educatiu Individual-social I medial-
immedlat es pot trobar a DE LA ORDEN, A.
(1985) Hack una conceptuallzacien del producto
educative. Revista Invest/gad/6n Educative, 6,
271-283.
(12) MEC (1987) Proyecto pate la refonna de la
enserlanza Madrid. Centro de Publimciones del
MEC.
(13) La prestiglosa revista Harvard Educational
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les quatre propostes americanes de reforma
(vegeu note 2) es recullen en els treballs se-
guents: AUBREY, R.F. (1984) 'Reform in Schoo-
ling: Four Proposal on an Educational Quest." J.
of Counseling and Development, 63,204-213;
DAGLEY, J.C. I GAZDA, G.M. (1984) 'Alternatives
for Educational Reform: Responses of Selected
Leaders'. J. of Counseling and Devekyment 63,
221-226; HERR, E.L. (1984) 'The National Re-
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of Counseling and revelopment, 63, 217-220.
(14) KALLEN, D. (op. o. pig. 229-230)
(15) KALLEN, D. (cp. c. peg. 231)



La qualitat de reduced() en el projecte...

Definir el per:11y cali-
dad del "producte
egresado de las institu-
clones constituye uno
de los cbjetivos basi-
cos de cualquier pro-
yecto de reforma edu-
cative. Sin embargo, la
dificultad que plantea
tel objetivo hace que el
tema de la calidad de la
educacián, pese a su
atracción politica, sea
objeto de imprecisio-
nes como consecuen-
cia de la feta de univo-
cidad en el mismo y del
intento politico de sos-
layer tin compromiso
ideolOgico. En este tra-
bajo se analizan dile-
rentes conceptualize-
clones de la calidad de
la educacion, defen-
diOndose la necesidad
de precisar y acotar el
concepto de calidad
que se explicitan en el
Proyecto de Reforma
de la Ensetianza a la
luz de los objetivos ge-
nerales pars cada una
de las etapas educati-
vas. De dicho andlisis
se derive una impreci-
sa y mutilada concep-
ción de calidad de la
educación.

Abstracts

La definition du profil
de la qualitO du "pro-
dur issu des institu-
tions Oducatives cons-
titue un des objectifs
fondamentaux de tout
project de reforme edu-
cative. Cependant, la
difficult6 posOe par un
tel objectif fait que la
question de la qualitO
de l'Oducation soit,
malgré la sOduction po-
litique qu'elle exerce,
objet d'imprecisions
dues a l'absence
d'univocitO de ce con-
cept et de la tentative
politique d'Oluder un
engagement idOologi-
que. Cette etude ana-
lyse diffOrentes con-
ceptualisations de la
qualitO de l'Oducation
et defend la necessitO
de preciser et cemer le
concept de produit
Oducatif. Ensuite, cue
examine les indica-
teurs de qualitO explici-
tOs dans le Proyecto
de Reforms de la Ense-
iianza, par rapport aux
objectifs gOnOraux de
chacune des 6tapes
Oducatives. Cette ana-
lyse devoile une con-
ception imprecise et
mutilee de la qualite de
l'Oducation.
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Defining the profile and
quality of the 'output-
of institutions is one of
the main goals of any
educational reform pro-
ject. However, the diffi-
culty posed by such an
objective makes the is-
sue of the quality of ed-
ucation, in spite of its
political attractive-
ness, an object of im-
precision as a result of
the lack of single-
mindedness regarding
it and the political at-
tempt to evade an i leo-
logical commitment.
This article looks at dif-
ferent conceptualiza-
tions of the quality of
education and defends
the need to state clear-
ly and delimit the con-
cept of educational
output. Then it exam-
ines the quality indica-
tors contained in the
Educational Reform
Project in the ligh of
the general goals for
each educational
stage. Out of this
analysis comes an im-
precise, mutilated con-
ception of the quality of
education.
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Consideracions so-
bre el curriculum en
el projecte de refoma
de l'ensenyament.

Viceng Benedito*

Introducció

El MEC ha difós el document
"Proyecto para la Reforma de la
Enseñanza" (MEC, 1987) amb la
intend() que sigui conegut I, si cal,
discutit per qualsevol interessat
en la reforma del sistema educa-
tiu.

El procés obert, en teoria, ha
de portar la reformulació de la pro-
posta com a conseqUancia de les
aportacions calectives, instItuclo-
nals I tamb6 personals, durant el
period. de temps establert. Enca-
ra no 6s ficil saber corn quedaran
integrats els mirttiples -esperem-
suggeriments, propostes, criti-
ques, etc. S'ha de reconaixer que
per si mateix & procas establert és
plenament democratic i revela un
nou taranni en la manera de fer
de l'Administraci6 educative. En
aquest sentit el plantejament s'ha
de valorar positivament. Posats a
dir, es podria retreure als anànims
especialistes que han contribu'it a
elaborar el projects algu-
nes inclinacions qua =siren

*Maim; BENEDITO I AWOL( de Catedritio
de Didictica I OrgenItzed6 Ewo ler de Is Univer-
sitet 001 Bone lora. Publioso Ions: Infroducci6 a is
Didalctice Men, Aproximaad a la Dklactica
(INT). Lfniss d1nvestIcisc46; ForrnacI6 del Pro-
fsescout I Dewy Curricular.

cap a ui tipus de proposta psico-
16gicament complexa, pel que fa
referencia al repartiment de pa-
pers en l'escenari del projects.

Ja que no és objecte d'aquest
treball fer una valoraci6 global de
la proposta, ni tan sols comentar-
ne detalladarnent cada una de les
parts, em limitar6 a dir, corn a co-
mentari previ, qua em sembla un
projecte globalment positiu, cohe-
rent amb el pensament dels seus
inspiradors, de gran complexitat i
per tant de no ficil aplicació.

Al costat de propostes awl dia
imprescindibles corn perllonga-
ment de l'escolaritat obligathria
fins als 16 anys, recerca d'un eix
curricular vertebrador de tot el sis-
tema, etc., hi apareixen, corn diu
un estimat col.lega, "ombres" que
fan sentir escepticlsme de cara a
la viabilitat de la proposta. Entre
les "ombres" cal dir, en primer
Hoc, l'evident manca de mitjans
econ6mics, didactics i personals
seguit de la complexa xarxa de
"rols" professionals qua es perfi-
len sense gaire claredat, ancara
que aix6 si, amb un predomini
preocupant de la tasca pslcologi-
ca per damunt de la tasca
essencial del professional de
l'ensenyament, que ha de ser
eminentment diditctica; els pro-
blames organitzatius qua s'entre-
veuen referents a centre i aula; la
pobresa amb qua s'hi tracten
tomes corn l'avaluació; I en defini-
tiva la necessitat -que en part hau-
ria de ser pravia- de formar I actua-
litzar els professionals sobre els
quals, i sense cap mena de
dubte, recau la responsabilitat
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de tirar endavant la proposta que
definitivament s'aprovi.

Amb tot, pare, s'ha de deixar
una porta oberta a l'esperança ja
que el document seri millorat amb
les mUltiples aportacions; a cada
capitol hi caldran desenvolupa-
ments més amplis, clars i fona-
mentats quo facin més viable la
proposta;lraplicació, un cop apro-
vada la proposta pel Parlament es
realitzari per etapes i en un pago-
da de temps prudencial que per-
metre successius ajustatges, mi-
Hones I si cal, canvis substancials.

En definitiva i malgrat els molts
interrogants suscitats, la proposta
i el procediment seguit es merei-
xen un vot de confianca, sempre
que l'Administració educativa sigui
capac de captar i recollir el sentit
de les esmenes que segur que
saran abundoses i sobretot el
sentir dels grups socials implicats
en tan ambicios projecte.

Encara que la proposta curricu-
lar es troba present en tota la 3a.
part del document, el tema del
curriculum as tracta especifica-
ment en el capitol 56.: "Curri-
culum escolar y reforma educati-
ve i en el166. 'Adaptaciones
curriculares', malgrat que en
aquest 2n. cas la complexitat del
tema que planteja es despatxat en
dues pigines. Es clar que el ma-
teix podriem dir d'attres tames ex-
posats superficialment.

El cas es qua un projecte glo-
bal names pot fer referencia a
ideas I propostes generals. Amb la
qual cosa results més dificil demo-
volupar un judici o valoració de
punts concrets. S'hauria d'haver
particiDat en la seva elaboT14 .-

0 i)
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per coneixer el 'curriculum ocur
cue acompanya la proposta.

Per tant intentare centrar el
tema a partir del debat actual
sobre el curriculum I les opcions
que, des el meu punt de vista,
prendria en consideració. I des-
prés comentaré l'esmentat capitol
513.

Apunts sobre el debat curri-
cular

Malgrat qua al 1969, Schwab
va arribar a diagnosticar Testat
moribund del curriculum', el cas
es que els Oltims 20 anys han
mostrat la vitalitat del camp cientf-
fie del curriculum, vitalitat quo va
acompanyada d'imprecisions i am-
bigilltats conceptuals.

El desenvolupament d'aquest
irnbit del coneixement va pro-
duint novas perspectives i conti-
nues reconceptualitzacions per
poder abastar el flux I la complexi-
tat dels processos i fenernens es-
tudiats.

Les mOltiples definicions de
curriculum son una mostra
d'aquesta vitalitat i d'aquest de-
senvolupament Des de l'estricta
al.lusió al curriculum corn un pro-
grama estructurat de continguts
disciplinaris fins a l'implia consi-
deració corn a conjunt de tota
l'experiencia que es produeix a
l'escola, hi ha un ampli espai
d'interpretació. Stenhouse(1975),
Tanner i Tanner (1980), Perez
Górnez (1983), Benedito (1987) i
d'altres autors ofereixen mUltiples
definicions I caracteritzacions.
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lgualment s'han formulat dife-
rents teories curriculars corn a
conseqUencia de diferents enfo-
cements o concepcions en la re-
flexió sobre el proces de planifica-
cio del curriculum. Per example
Perez Górnez les aplega en cinc
families de teories. Una teoria cu-
rricular es un camp de debat sabre
els crtteris clentifics I secio-politics
qua han de ser presents en tote
selecció I justificacio dels objec-
tius I continguts culturals que inte-
gran qualsevol curriculum I la
translació d'aquests contingats a
un pla d'accid a l'aula (Torros San-
tome, 1982). Per aitra banda
l'aportaciO de la sociologia del cur-
riculum reconceptualitza tot el
camp d'estudi (Vegeu Revista
Educacien, min). 282, 1987).
Corn dluen Carr I Kemmls (1986)
la teoria curricular s'ha d'articular
en una teoria social.

En una accepció implia el cur-
riculum es pot considerar corn
l'espectficació didectice d'una pro-
poste educative susceptible
d'orlentar la practice. Les propos-
tes curriculars s'han de concebre
corn a projectes generics que el
professor I els alumnes experimen-
taran, desenvolupant-ne I multipil-
cant-ne les possibilitats de concre-
di& es l'instrument per orientar la
practice educative en cada context
singular (Perez Gómez, 1986).

Al meu entendre la deflnició de
Stenhouse continua assent vill-
da: lin curriculum es una temptati-
va per comunicar els principis I trets
essencials d'un propesit educatiu
de tal manera que quedi obert a
la discussie critica I pugui porter-

se efectivament a la practice
(Stenhouse, 1984).

La perspective reconceptualit-
zadora del curriculum conforma
un moviment de reforma curricular
quo, entre d'altres aspectes, intro-
dueix la dimensiO politica en
l'activitat curricular, el compromis
amb una teoria critica del curricu-
lum, la critica a la funci6 social de
l'escolartizació que legitima les
desiguattats I corn a conseqUencia
el qUestionament de l'estructura
de les disciplines. Els treballs de

Pinar (1983), Giroux (1983),
Apple (1986), entre d'altres, ana-
litzen el centre i l'aula corn una mi-
crosocietat on Interactuen forces i
interessos diversos. Schwab, ja al
1969, situa el debat curricular en
un context politic I expose corn els
estudiants sentien la 'irrelle-
%/arida" dels seus curricula en rela-
cid amb el seu propl desenvolupa-
ment corn a individus racionals
amb les tendencies contempore-
nies de l'evoluclO politica de la so-
cletat. El treball de Schwab va
explicitar el plantejament del fat
prictic davant de la teoritzaciO i la
practice curricular contemporania
en la mateixa mesura que & treball
deis tecnics curriculars tylerians va
explicitar el plantejament tecnic
(Carr I Kemmis, 1966).

Entre els plantejaments actuals
més suggeridors hi ha el del curri-
culum corn a projecte cuttural, corn
una selecclO de culture a tr ivés de
l'analisi cultural (Martinez Bonafé,
1987).

Des de fa motts anys els tebrics
del curriculum estudien la relació
entre curriculum i culture. Corn
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diuen Carr Kemmis, aquesta
relach5 ha d'interesser Dewey i els
progressistes; els reconstruccio-
nistes socials (Rugg I Ski lbeck)
consideren qua l'educaciO té un
paper en la reconfigured(' de la
socletat. La preocupació contem-
porania es fixa mes en la interaccia
entre l'educacIO I restructure de la
societat.

Per l'interas dels seus planteja-
ments configuradors &ma teoria
o concepciO curricular farem una
breu referancia a Skilbeck, Law-
ton I Stenhouse, tres dels autors
de major projecció sobre la revisiO
del curriculum.

Per a Skilbeck el curriculum ha
de gular I orientar els alumnes cap
a la culture en qua ells viuen les
saves vides. La relacié entre curri-
culum I culture ha de desenvolu-
par en l'escola I l'ensenyant un rol
creatiu I en l'alumne ha de poten-
clar la llibertat de pensament I la
capacttat d'investigar I crear. Skil-
bech veu en el curriculum corn un
mapa cuttural que ha de permetre:

- Identificar i analitzer els princi-
pals trots de la culture, que ens in-
teressen des del punt de vista
educatiu.

- Definir el conjunt de procedi-
ments d'aprenentatge que possi-
bilitin la recortstrucció cultural.

El problema rau en l'intent
d'una anilisi, descripció i repre-
sented() de la culture que permeti
distanclar-se dels dissenys curri-
culars centrats en les mataries.
L'aproximaciô curricular a travas
del "mapa culturar pretén identifi-
car areas signtficatives, analltzant
els modes d'expressió I comunica-

144

do que caracteritzen aquestes
areas I propiciant les tacniques I
estrategies apropiedes a tray& de
les quals els alumnes puguin arri-
bar a iniciar-se, conaixer, relacio-
nar-se I transformer la cuttura de la
qual son hereus (Martinez Bona-
* 1987).

El canvi cultural, des del re-
construccionisme de SkIlbeck, es
corifigura al vottant, entre d'altres,
dels segUents punts:

a) DivisiO del curriculum en
dues parts: una de comuna a tots
els alumnes I una altra d'opcional
segons diverses especialitza-
dons.

b) El curriculum no consistira
en un conjunt de continguts per
assimilar I aprendre, sinO en un
conjunt de processos I activitats
estructurats.

c) Predominl de l'avaluaciO in-
terna realitzada per equips de
mestres.

d) PartIclpacIO dais alumnes en
les decisions fonamentals sobre
l'ordenació dels continguts.

Corn a conseqüancia d'a-
questa concepciO es va constituir
a Australia, propiciat pel Centre de
Desenvolupament del Curricu-
lum, un cos com0 de curriculum
per a les escoles, organItzat
entorn de nou areas de coneixe-
ment I experiancia: arts I oficis; es-
tudis medio-ambientals; raona-
ment I habilitats matematlques l les
seves aplicaclons, estudis socials,
cutturals I cMcs; educació per a la
salut; sistemes clentifics I tecnolb-
gics d'aprenentatge i les saves
aplicadons socials; comuni-
caciO; raonament I acció
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moral, slstema de valors I

creences; treball, temps
Ilium I qualltat de vide.
(Skilbeck, 1984).

Per altra banda els treballs de
Lawton han jugat un paper impor-
tant en el debat curricular de la
Gran Bretanya en els ültims 10
anys. Novament el concepte de
culture que s'adopti 6s el punt de
sortida del debat. I el curriculum
no és més que una selecció de la
culture d'una societat. En relacio-
nar reducack5 amb la culture sor-
geixen dos problemes (Martinez
Bonaf6, 1987):

a) Corn es pot identificar la cul-
ture comuna quo constitumix la
base de selecció per a una planifi-
cack5 curricular.

b) Com es poden reflectir en
els programes educatius els as-
pectes que es refereixen a les
subcultures dels grups diferen-
ciats.

A Social Change Educational
Theory and Curriculum Planing
(1979), Lawton propose un
procés de seleccki per a la planifi-
cack5 del curriculum, beset en
pressupôsits filos6fics (finalitats,
valors, estructura del coneixe-
ment), soclolègics (canvi social,
canvi tecnolbgic I canvi ideol6gic) i
psicolbgics (evolució, aprenentat-
ge, motivació, InstrOcck5).

Per a Lawton el mes Important
6s corn es pot efectuar la seismic')
dels continguts a partir de la cultu-
re. Corn a matode d'apropament
propose ranalisi cultural (Lawton,
1983). Assenyala el perill qua el
curriculum centrat en les discipli-
nes (en els nivells basics) ens

apropl a un tipus d'educació
exclusivament cognitiu i academi-
clsta, ignorant la important funció
social de reduced& S'he de plani-
ficar el curriculum a partir del com-
promis amb la culture I de la selec-
do des de les realitats culturals de
la societat en qui) vivim.

Finalment la proposta curricu-
lar de Stenhouse -exemplificada a
tray& de l'Humanities Curriculum
Project- reflecteix un model alter-
natiu, digne de ser pres en consi-
derack5 en una reforma progres-
sista. El treball és prou (7) ccnegut
Com diu Gimeno en el prôleg a
Stenhouse (1984: "Planteja el
concepte de curriculum corn un
projecte per experimenter en la
practice, !luny de mares institucio-
nals rigids, de politiques educati-
ves dirlgistes..."

Aquest model curricular beset
en el proc6s, corn a alternative al
d'objectius, suposa posar en reia-

tres elements basics;
- el respecte a la naturalesa del

coneixement I a la seva motodolo-
gia.

- prendre en considerack5 el
procés d'aprenentatge

- l'enfocament coherent del
procés d'ensenyament amb els
dos anteriors.

Que serveixin aquestes pinze-
Hades per apuntar enfocaments
innovadors que han de prendre's
en considerack5 en les propostes
curriculars dels nivells obligatorls.

En definitive, la revitalitzack5 de
rambit del curriculum passa per
desviar ratenció des de les teo-
ries abstractes fins als problemes
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practics, establir una nova relació
amb la culture que es posi de ma-
nifest en la selecci6 i reorganitza-
die) del contingut.

Es imprescindible elaborar no-
ves propostes curriculars amb mo-
dels oberts i flexibles des de la
practice i amb major atenció ls
processos ensenyament/ap,
nentatge. La conjunció de pers-
pectives a partir de Stenhouse i
els seus seguidors, de la fona-
mentació te6rico-critica de Carr i
Kemmis i que recull ingredients
d'analisi cultural (lawton, Skilbeck),
d'indicencia exiol6gica i politica
(Popkewitz, Apple) i d'analisi de la
practice (Schon, Zeichner), etc. ha
de cristaliitzar en nous planteja-
ments curriculars més adequats i
formatius.

Tot aix6, evidentment, sempre
que vagi acompanyat d'una acció
molt decidida de formaci6 del pro-
fessorat, ("mica manera de trans-
former l'escola i arribar a aquesta
qualitat somniada.

Es prenen en consideraciO
aquests pressup6sits en el pro-
jecte de la reforma?

Curriculum i reforma del sis-
tema educatiu.

Per realitzar una analisi flies
conscient, s'hauria d'esperar la
concreci6 del disseny basic i en
general el desenvolupament amb
certa amplilud de tot el que fa re-
ferencia al capitol 56. Vegem el
que exposo a continuaci6 corn a
suggeriments i aportacions per al
seu millorament. El cas és que
l'experiencia que tenim fins avui
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és més aviat decebedora: els do-
cuments legaliformes o propostes
curriculars oficials gairebé no han
contribuTt a transformar la practice
escolar.

La referencia al curriculum es-
colar continguda en aquest capi-
tol se centra, al meu entendre, en
tres punts:

- funcions del curriculum
- model curricular unificat i

obert
- disseny curricular base i pro-

jectes curriculars.
Sobre aix6 centraré els meus

comentaris.

Funcions del curriculum.

Estic d'acord que un projecte
educatiu s'estructura al voltant
d'un curriculum. I de la mateixa
forma accepto la convenció que
els ingredients essencials del cu-
rriculum escolar s6n que ensen-
yar, quan i corn ensenyar i avaluar.

El principal nucli de discussiO
se centra er que ensenyar. Per
respondre a aquesta qüesti6 no
n'hi ha prou de pronunciar-se
sobre els contiogurs i els objec-
tius de l'ensertyament sin6 que
cal plantelar-se quuestions pre-
vies i de major profunditat corn per
exemple el concepte de culture
amb el qual ens identifiquem I el
sentit, no sirn)lement reproductor
i/o transmissi r dels continguts de
la culture, sir 5 recreador, redes-
cubridor o er :era millor transfor-
mador de cu ura que implica un
concepte mo, ern de curriculum.

No es pot erdre de vista, des
de plantejamc Its socials progres-
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sistes, el sorgiment d'un movi-
ment de reforma curricular qua im-
plica el compromis amb una teoria
critica del curriculum (habermas,
Schon, Carr Kemmis, etc...), que
introdueix, entre d'altres aspec-
tes, la reflexió des de la practice I
el qUestionament de l'estructura
discipliner tradicional (Skilbeck)
corn a minim en eis niveils basics
de l'educació. Participa d'aquesta
visió la concepció proposada en el
Projects de Reforma? Respecta,
per era banda, l'estructura disci-
pliner tradicional? La resposta que
es doni a aquestes qUestions
condiciona la major o manor aper-
ture i flexibllitat del mart curricular
o del disseny curricular base.

S'ha de concebre el curricu-
lum, en la seva visió m6s implia,
corn un projects cultural. El curri-
culum ha de guiar I orientar els
alumnes cap a la culture. S'ha de
produir un apropament a la realitat
social, el sistema de costums, nor-
mes, valors, creences, coneixe-
ments I tacniques de la comunitat.

HI ha el perill de pensar
l'educació corn una forma
d'adaptació de la joventut a la cul-
ture, m6s qua corn un procés que
ha de ser essencialment recons,
tructiu, critic I creatiu. Encara que,
aixd si, es pot accepter radaptació
dels alumnes en el procés
d'aprenentatge dels aspectes ins-
trumentals basics: lecture, escrip-
tura I en general els ilenguatges
necessaris per al desenvolupa-
ment de l'alumne.

Davant de la concepció centre-
litzada del curriculum, que dicta
des de l'Administració marcs curri-

culars I prescriptius, hi ha planteja-
ments més oberts que restringel-
xen al maxim les exigencies ofl-
dials I donen moils merge
d'actuació I responsabilitat en la
construcció del curriculum als
equips de professors que son en
definitive els qui han de desenvo-
lupar el curriculum. Corn diu Perez
GOrnez (1984): 'el grau de con-
creciO I determinaciO d'un marc cu-
rricular des de l'administraciO o
des dels Ilibres de text es corres-
pon de manera inverse al grau de
confiança en la preparaclO del pro-
fessor per elaborar I experimenter
el seu propi projecte. Cal pensar
que l'Administració educative no
t6 excessive confiança en la pre-
paraciO del professorat. Encara
que temb6 és cert que, fins avui,
els documents legaliformes pro-
posats corn a orientadors de la
practice escolar o s'han convertit
en paper mullet o no s'han entbs
pel seu ilenguatge excessivament
academicista, o a mott estirar, han
sofert la simplificaciO d'una aplica-
ciO més o menys rutiniria a travois
dels llibres de text elaborats se-
guint les saves normatives o
d'una côpia mimatica dels seus
objectius I continguts.

Moltes investigacions han
dernostrat que el curriculum *en-
Ilaunar en las normatives I marcs
curriculars excessivament pros-
criptius ofertats per les Adminlstra-
cions no han canviat la practice es-
colar del professorat en els seus
centres. I hi ha examples recants
que ho confirmen.

Vol dlr elk!), qua l'AdministracIO
educative ha de renunciar a la
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seva responsabilitat de fer una
proposta curricular? Per descom-
ptat que no. El que ha de fer, el
que cal, es encertar roferta: ni tan
detallada, restrictive, prescriptive I
complicada que no desperti cap
interim o no s'entengui; ni tan ge-
neral o insuficient qua no tingui
cap valor orientatiu. Corn trobar
requilibri entre els dos externs?
Certament que no ós gens ficil.
Perquit, a més a més, el col.lectiu
de professors que l'han de des-
envolupar as molt varlet I amb pre-
paració molt diversa. I per altra
banda no és el mateix parlar dels
primers cicles (0-6 anys) que dels
segilents (12-16 i 16-18). La dife-
renclació per cicles, en la proposta
curricular de l'Administració, sem-
bla imprescindible. I l'elaboració
de propostes curriculars minimes I
essenclals tambe ho sembla.

En les propostes a realitzar en
l'educació primiria s'ha de trencar
totalment l'estructura disciplinar I,
de ben segur, també la secundh-
ria obligat6ria. No hem d'oblidar
qua les disciplines no som mes qu
einstruments de recolzament a
l'aprenentatge. I qua s'han de se-
leccionar muclis sIgnificatius
d'ensenyament/aprenentatge,
alleugerint els carregats temaris.
S'ha de far una anitlisi, descripció I
representació de la culture que
permeti un distanciament respec-
te dels dissenys curriculars cen-
trats en les matéries.

Tot plegat I corn diu el punt 5.3
del Projecte de Reforma, el curri-
culum 6s (ha de ser) un instru-
ment al servei del professor, a qul
proporciona (ha de proporcionar)
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una pauta en el desenvolupament
de la seva prictica professional. I
s'ha de matisar I ampliar de la idea
que el professor ós qui ho apli-
can. No només replica, sinO qua
en la cornunitat escolar el recrea I

reconstruelx. I per sort no (mica-
ment a partir de les orientacions
oficials.

Model curricular unificat i

obert

Per comengar semblen dues
caracterfstiques contraposades.
Dificilment pot ser unificat si és
obert. Entenc que el caricter
d'unIficat es refereix al curriculum
corn a elx vertebrador de tots els
nivells del sistema educatiu. Mal-
grat alx?) tinc els meus dubtes
sobre la interpretaciô d'aquests
unificació I continu'itat que es pre-
conitza. Els perlodes 0-6, 6-12,
12-16 (o potser millor: 0-4, 4-8 8-
12, 12-16) tenen una unitat qua
convida a models curriculars dife-
rents. Per example centrant el
desenvolupament curricular bisic
en les activitats I experibncies glo-
balitzadores, absolutament allun-
yades de les disciplines escolars;
corn a minim fins als 12 anys. En

aqeust sentit una proposta
d'objectius I continguts amb una
visió lradicional* produiria un re-
trocés en la interpretació de les
perspectives curriculars més ac-
tuals. No haurla de preocupar
gaire, tot i corner el rlsc d'uni-
formitzar la proposta de l'Adml-
nistració educative, que hi ha-
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guessin salts, ponts entre perio-
des tan diferents que necessiten
enfocs curricula s diversos.

M'inclino clarament perqui, si-
guin més oberts que unificats. I
suposo qua a les Comunitats Au-
tônomes, amb més motiu.
L'experiincia de marcs curriculars
molt estructurats, amb diferents
nivells o graons de concreció i
amb plantejaments excessiva-
ment formalitzats no semblen ser
la millor solució per "arribar al pro-
fessorat. I el document insisteix a
"considerar el professor corn un
simple executor d'un pla preesta-
blert".

Aquesta contraposició entre
unificat i prescriptiu, enfront de (si
es vol al costat de) obert, adaptat a
situacions particulars, es posa en
relleu novament en el punt 5.6.
Trobar l'equilibri i l'orientació més
adequada en la proposta curricular
per tal que, efectivament, sigui
significativa I desperti la motivació
del professor no seri gens

Disseny curricular base i

projectes curriculars

Evidentment l'Administració ha
de reservar-se el drat a proposar
uns minims curriculars comuns
per tots els alumnes. Corn a minim
d'orientació general i corn a criteri
a considerar per a la superació de
nivells o cicles.

El document parla de dos
nivells de concreció: el ler., que
anomena "dis. C. Base", de natu-
ralesa prescriptiva. El 2on., que
anomena "Projecte Curricular"
que il.lustra el ler. nivell a titol

d'exemple. En principi sembla co-
rrecte. S'hauri de comprovar la
concreció de fa proposta i fins a
quin punt s'evita el perill dels do-
cuments oficials excessivament
legaliformes ifo academicistes. I
en tot cas, els models de desen-
volupament que s'elegeixin, no
cal que siguin homogenis i unifor-
mes per a tot l'ensenyament obli-
gatori. Ni potser no és conve-
nient.

El procés descendent es corn-
plica en introduir un graó el D.C.B.
adaptat (?), a la realitat de les Co-
munitats Autônomes, que lógica-
ment hauran d'elaborar uns altres
projectes curriculars exemplificats
i igualment adaptats. S'haurà
d'evitar l'existincia d'excessius
graons i en conseqUincia fer la
impressió que els veritables re-
creadors del curriculum, els que
tenen la maxima responsabilitat, o
sigui els professors, no son rnés
que els receptors situats al peu de
l'escala". Caldri trobar mecanis-
mes per establir un flux d'anada i
tornada, I també potenciar projec-
tes innovadors des de la comuni-
tat escolar. Aqui, novament, la po-
tenclació de la formació del pro-
fessorat I la motivació per desen-
volupar la innovació haurà de ser
la tasca essencial.

En definitiva, no s'hauria de
caure en l'error d'elaborar D.C.B.
excessivament complexos, d'es-
pecialistes de laboratori, que si-
guin de dificil comprensiô, no
gens motivadors i excessivarnent
prescrIptius, perqui facIlment es
convertiran en "paper mullat", que
es deixa de banda en entrar a
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l'aula i que poden fomentar la ruti-
na o l'abüs del Ilibre de text.

Al contrari, m'inclino per orien-
tacions curriculars diferenciades
per nivells, fonamentades (filosôfi-
cament, psicokigica, sociolôgica i
pedagôgica) en un Ilenguatge clar
i senzill, minimament prescripti-
ves i molt motivadores, desenvo-
lupades a partir de grans nuclis de
continguts i/o experiincies, que
es refereixin a objectius formatius i
a actMtats exemplars, amb orien-
tacions didactiques per tal que
cada centre, comunitat escolar o,
si és el cas, el conjunt de profes-
sors-escoles construeixin el pro-
jecte curricular propi (P.C.P.),
que, si es autintic i reflecteix la
realitat sôcio-cultural d'un col.lec-
tiu preocupat i amb prou mitjans
formació, seri la millor garantia de
qualitat.

Per tal que la proposta curricu-
lar arreli i provoqui interès en la co-
munitat escolar i molt especial-
ment en el professorat, cal no
només un procés obert de debat i
negociació, sine) també la imme-
diata concreció dels mitjans (eco-
nimics, didactics, espacials) i la
convicció que la reforma no la
faran els documents oficials, sine,
la tasca de col.lectius de profes-
sionals ben preparats I amb

S'ha de saber qui pen-
sen, corn ho veuen aquests
col.lectius per saber qui
n'esperen i desitgen. Perqui ja
s'han pogut detectar en molts
d'ells les prirneres ombres de de-
sencantament. Esperem que els
"optimistes responsables" del do-
cument recapacitin i sapiguen di-
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namitzar el desenvolupament del
projecte en general i particular-
ment de la proposta curricular.
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El objetivo del articulo
es ofrecer algunas
consideraciones sobre
el curriculum en el pro-
yecto de reforma de la
enserianza. Despues
de una intmducciOn
centrada en el comen-
tario y valoraciOn gene-
ral del proyecto, se ex-
ponen algunas ideas
basicas sobre las ten-
dencias mes actuales
en la teoria y el diserio
curricular. La intenciOn
es enmarcar en la me-
dida de lo posible, los
comentarios posterio-
res, de acuerdo con la
visicin del autor, que
esta apoyada a su vez
en concepciones alter-
nativas coma las de
Skilbeck, Lenton,
Stenhouse. Seguida-
mente se analiza la
breve concepciOn cu-
rricular expuesta en el
proyecto. Se insiste en
la necesidad de pro-
puestas flexibles,
abiertas y orientado-
ras; que capten el inte-
rés del profesorado
para que se sientan
comprometidos en su
desarrollo. Y se llama
la atenciOn sobre la ne-
cesidad de propuestas
flexibles, abiertas y
orientadoras; que cap-
ten el interes del profe-
sorado para que se
sientan cornprornetidos
en su desarrollo.
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Abstracts

Cet article prend en
consideration le curri-
culum dans le Proyecto
de Reforma de la Ense-
iianza. Apres une intro-
duction generale du
projet, quelques idées
de base sont exposées
sur les tendances les
plus actuelles dans la
theorie et le projet de
curriculum. L'intention
est de delimiter, dans
la mesure du possible,
les commentaires pos-
terieurs, par le point de
vue de l'auteur, lequel,
a son tour, repose sur
des conceptions alter-
natives comme celles
de Skilbeck, Lawton, et
Stenhouse. L'auteur
analyse ensuite la con-
ception curriculaire
breve exposee dans le
projet II insiste sur la
nécessité de proposi-
tions souples, ouver-
tes et orientatives, qui
retiennent l'intéret des
professeurs pour qu'ils
se sentent engages
dans le développernent
du curriculum. 11 attire
rattention sur la néces-
site de disposer de mo-
yens suffisants et de
former les enseig-
nants, de veritables
'seconds créateurs' du
curriculum dans cha-
que centre.
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The purpose of the arti-
cle is to make a number
of points about the cu-
rriculum in the educa-
tional reform project.
Following an introduc-
tion focusing on dis-
cussion and general
assessment of the pro-
ject, a few basic ideas
are put forward on cu-
rrent trends in curricu-
lar design and theory.
The intention is to crea-
te a framework, insofar
as possible, for later
discussion, according
to the author's view,
which is based in turn
on alternative concep-
tions like those of Skil-
beck, Lenton arid Sten-
house. This is followed
by an analysis of the
brief curricular concep-
tion contained in the
project The need is
stressed for flexible,
open and orientative
proposals that will cap-
ture the interest of fa-
culty so they will feel
committed to carrying it
through. And attention
is drawn to the need to
have sufficient means
available and to train
faculty, who are the
true re-creators of the
curriculum in each cen-
ter.



Reforma educativa i
formació del
professorat

Francesc Imbernón*

En primer terme, voldria fer pa
les, abans d'abordar el tema de la
formació del professorat i la Refor-
ma Educativa, que en aquest pais
qualsevol Reforma del Sistema
Educatiu té en els darrers temps
una durada aproximada de dos
decennis. Aix6 és valid al marge
de la magnitud de la reforma que
proposa. Aquesta constatació és
tinicament indicativa de la feces-
sitat d'implicar els diversos sectors
en una proposta que assentara
les Mies educatives del pais du-
rant molts anys I que -corn abans
ho han fet altres estructures del
Sistema Educatiu- ens definire un
tipus de professor tant pedagogi-
cament corn socialment.

La Reforma, o més ben dit les
diverses reformes que el Ministeri
d'Educack5 ens avança, es més
que una reestructuració del Siste-
ma Educatiu o que una analisi criti-
ca de les grans deficiencies
d'aquest sistema. Es el marc ideo-
logic i professional en que la majo-
ria dels professors ens mourem
durant motts anys.

Franoeso IMBERNON I MUAOZ és catedritic de
DIdialica General de la Unlversttat de Baste lout.
PublIcedons: La Fonntec43 pannanent dal Pro-
ftworat(19137). Link* dinvestlgaci6: Formaci6
del Profeesorat.

1. El professorat

Ningü no dubta, els actuals ad-
ministradors tampoc, que qualse-
vol reforma de l'estructura del Sis-
tema Educatiu, i la seva millora
quantitativa i qualitativa, ha de
comptar amb el suport del profes-
sorat. En qualsevol transformació
el professorat ha d'entreveure no
tan sols un perfeccionament de la
formació dels infants i del Sistema
Educatiu que l'envolta, sinó
tambit un benefici professional
que l'estimuli a portar a la prectica
all?) que la reforma els demana.
Aquest és un aspecte fonamental
si acceptem que el professorat és
la clau de volta de qualsevol pro-
cés que impliqui una millora de la
qualitat dels elements del Sistema
Educatiu (funcionals, materials i
humans), ja que son en primer i
darrer terme els executors de les
propostes reformistes.

Sense la participació del pro-
fessorat, qualsevol procés de re-
forma esdevé una ficciO o un mi-
ratge on es reflectiri una reforma
enganyosa o unicament un canvi
terminologic.

Pere), si aix6 que és tan evi-
dent ha quedat sovint explicitat en
paraules i documents, no ha estat
aixi a l'hora dels fets. Encara que
volguéssim analitzar la politica de
professorat que es duu a terms a
les diverses comunitats autOno-
mes (em refereixo sobretot a (a

politica de perfeccionament, no
corn a mera -renovacici tecnica"
puntual sine) corn a Projects Edu-
catiu, i ho podriem estendre
tambe a la formaciO inicial), agues-
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ta analisi no seria possible per una
ra6 Obvia: no existeix una veritable
politica de perfeccionarnent i

totes les accions en aquest sentit
es limiten a declaracions de bones
intencions o a experi6ncies aIIla-
des que depenen mes d'accions
puntuals, o d'iniciatives personals
i politiques, que no pas d'una pla-
nificació acurada i sisternAtica on
les realitzacions concretes son la
conseciancia d'un diagnostic
previ de la situació. En aquest
sentit, una politica conseqUent ha
de recopilar previament dades,
analitzar-les quantitativament i

qualitativament i finalrnent fer una
proposta als professionals impli-
cats amb una prospectiva de futur.
Actualment, els ensenyants de
qualsevol nivell pateixen aquesta
manca de coherencia entre les pa-
raules i els fets, entre els propO-
sits i les realitats.

Aquesta Reforma hauria de
significar un revulsiu per al plante-
jament de la qiiestio del professo-
rat, cosa que serà molt Otil per al
Sistema Educatiu (per descom-
ptat que faig una analisi sectorial,
ja que altres aspectes reformadors
poden beneficiar altres camps
corn l'augment de l'escolaritzaci6
o la relació educacio-treball). En
cas contrari, en un futur no gaire
llunyà haurem de comptar aquests
esforcos entre els irrecuperables.

2. El professorat I la refor-
ma. Qui! diu?

Una analisi del document pre-
sentat pel Ministeri per a la seva
discussio permet detectar els di-
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versos qualificatius que els redac-
tors han fet servir per designar el
professorat. La polis6mia termino-
lOgica en aquest camp 6s implia i
es pateix, sobretot, a partir de la
Llei de 1970. Hi trobem mestres,
educadors, professors, docents i
professionals, entre els quals pre-
domina el terme professor tal corn
mostra el buidat exposat en
l'annex. Quan el projecte parla
d'educaci6 Infantil, el terme em-
prat acostuma a ser educador;
mestre hi surt poc i caracteritza so-
bretot l'ensenyament primari, i

professor apareix molt en les parts
dedicades a Secundari i al profes-
sorat (en aquesta ültima part
s'esmenta molt el terme docent).
Podriem dir, tenint en compte la
imprecisio del document en
aquestes categoritzacions, que
s'observa una tendencia a carac-
teritzar un educador d'educació
infantil, un mestre d'ensenyament
primari I un professor d'ensenya-
ment secundari.

En analitzar la part del docu-
ment no dedicada especificament
al professorat (on s'especifiquen
els diversos graons del Sistema
Educatiu), trobem l'educador
d'escola infantil, considerat corn a
Diplomat en les Escoles Universi-
tAries, i el mestre d'ensenyament
prirnarl. El de secundari, aixO no
obstant, mereix una anAlisi mes
detinguda, a causa de la confusi6
que el mateix document crea en
l'apartat dedicat al professorat.

El document exposa la forma-
ci6 del professorat en 7 pagines i
mitja, tot I que anteriorrnent ha
anat fent esment del tema per
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mitji de frases fetes i en aspectes
relatius a titulació. Aquesta par-
quedat en l'extensió hauria de
compensar-se amb un aprofundi-
ment del tema, aspecte en el qual
el document també decep.

En primer Hoc, no analitza les
funclons de les actuals institu-
cions de formació del professorat.
Durant molt de temps, les Escoles
Universitiries han esperat una re-
forma de soca-rel de la seva insti-
tuci6 i fins i tot ho han considerat
fonamental, sobretot ara que,
després de molts anys, moltes
d'aquestes institucions i el seu
professorat estan veritablement
inserits en l'estructura università-
ria. El document ve a dir, sense
cap mena de dubtes, que agues-
tes institucions continuaran for-
mant els educadors d'escola in-
fantil i els de prirnaria.

Per6 tothom que Ilegeixi el do-
cument, hi trobara la possible pa-
radoxa que hi ha entre els apartats
19.7 i 19.8. En el primer es diu
que els professors de secundiria
podrien tenir estudis de Ilicencia-
tura i "otra opción considerada
mis viable por el Mlnisterio de
Educación y Ciencla y que situaria
en las Escuelas Universitarias de
Formación del profesorado la prin-
cipal responsabilldad académica
en la formación del profesorado
que impartiria la docencia en este
primer ciclo de secundaria". ales-
ti6 que ja esmentava (per raons
merament administratives I de fun-
cionariat) el document de discus-
si6 sobre l'Estatut del professorat
retirat al seu dia. El segon apartat.
19.8, dlu taxativament que los

profesores del segundo ciclo de
la Educaci6n Secundaria (14-16) y
los de Bachillerato y Educaci6n
Técnico-Professional deberan ser
licenciados".

Respecte a altres titulacions,
parla d'especialistes (mtisica, edu-
cació fisica i idiomes) en l'en-
senyament primari, del mestre o
professor d'educació especial
corn una especialització posterior
a l'ensenyament primari i del mes-
tre d'adults. D'aquest Claim parla
amb una certa ambigUitat, ja que
les Universitats intervindran en la
creación de programas formativos
para la preparación de los distintos
profesionales que desarrollen su
actividad en este campo...*

Per acabar aquest apartat, cal
esmentai que al llarg de les set pa-
gines i escaig el document Linica-
ment esmenta els objectius d'una
formació continuada (confonent-
la, d'altra banda, amb la formació
permanent) del professorat, dedi-
ca quinze linies a la formació de
formadors I comenta altres aspec-
tes de dificil classificació corn el de
"reforzar los medios- per fer la for-
mació permanent dins la jornada
laboral o la hipotètica qUesti6 que
"la AdmInistración deberi poner
los medios necesarios para Incen-
tivar el perfeccionamiente.

3. El professorat i la refor-
ma. Qui: no diu?

Respecte a la formació inicial ja
he comentat que el document no
analitza les funclons actuals i les
reformes possibles de les Escoles
UniversitAries, sine) que es limita a
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distribuir titulacions. Es possible
qua el document no vulgui
interferir en l'elaboració dels en-
senyaments que realitza la comis-
sió ninnero 15 del Conseil d'Uni-
versitats, pert aquesta manca
d'unitat entre la reforma de
l'ensenyament primari I secundari i
la Universttat comportari a curt ter-
mini contradiccions I friccions. Si la
proposta universitirla no es co-
rrespon amb l'esperit de la reforma
o be impedeix la tttulació correcta
dels professors de secundiria, es
produiri una de les primeres con-
tradiccions, potser la primera, que
abans esmentava. Quan es refor-
ma un Sistema Educatiu s'ha de
for de baix a datt, I no parcialment.

Quant al professorat d'edu-
cació infantll, no s'hi aclareix quins
aspectes del Sistema s'hauran
d'incentivar per paLliar l'actual
manca de formació dels educa-
dors d'escoles bressol, els quals,
corn a minim, per la titulació dels
seus professionals, s'incorporaran
al Sistema Educatiu.

La formació dels professors es-
pecialistes de primitria i els
d'educació especial I d'adu Its
s'hauria de matisar més. Aquesta
ambigUltat produiri situacions de
desconcert en les institucions de
formació I els professors dels sec-
tors afectats.

L'opció taxativa del MEC, que
els professors de primer cicle de
secundirla es formin corn els ac-
tuals de cicle superior en les Es-
coies Universtaries, és una afirma-
ció massa agosarada en un 'pre-
Ilibre" blanc I no té en compte al-
tres aspectes que els merament
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administratius. Una reforma
d'aquest cicle no pot for la impres-
ski qua canvia l'imprescindible
perquis tot continuT igual.

Si la reforma pretrin un curricu-
lum coherent de secundiria,
aquest curriculum no as podrà dur
a terms (ni tampoc les bones in-
tendons en el sentit que a un ter-
mini mita tota la secundarla estarit
junta) si no hi ha una coherència
entre el professorat (status, forma-

obligacions laborals...) 1 una
coherisncia de Projecte Educatiu
en els centres de secundiria. Dei-
xar la formació del primer cicle a
mans de les Escoles Universiti-
ries que hauran de fer aquesta for-
mació en dos cursos (compten
amb unes bases comunes abans
d'entrar en l'especialització
d'irees arnb les prictiques incor-
porades) és una temeritat i pot far
fracassar tota la reforma.

Finalment, pel que fa al profes-
sorat Ilicenciat de la segona etapa
d'ensenyament secundari, el do-
cument no n'analitza la manca de
formació psicopedagôgica ni obre
vies de discussió I dabat per en-
treveure corn aquests Ilicenciats
podran aportar tot el que el docu-
ment demana sense una formació
psico-socio-pedagàgica adequa-
da.

4. El professorat I la refor-
ma: Elements per al debat.

Tot I aixt, s'ha d'agrair al Minis-
teri un fet no gens habitual corn Os
qua abans de Ilangar-se, I Hangar-
nos, a l'aventura d'una reforma faci
possible una discussló sobre els
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a 3pectes a reformar. Dins
d aquests parimetres voldria apor-
tar &guns elements de discussió
sobre el tema del professorat.

En primer Hoc, la qUestió del
professorat, a quit ja he fet refe-
r6ncia, és tan Important que
s'hauria d'ampliar de manera que
es pogues matisar la proposta.
Seria convenient un document
especific que permetés una dis-
cussio i un debat Illures
d'angoixes i de temors. Quan, en
un document, tants interrogants
no hi troben resposta, tenim la
sensació que no s'ha reflexionat
prou sobre el tema.

La formació del professorat
s'hauria de contemplar corn un
*continuum" dins el Sistema Edu-
catiu. Cal fer una anàlisi de la for-
mació inicial -i de la seva reforma
qualttativa-, i de la formació perma-
nent tant pel que fa a l'estructura
corn al contingut (especialitats,
mestre novel!, mestre experimen-
tat...). Una reforma no pot negligir
tampoc les relacions laborals entre
el professorat, ni la soya adequa-
ciO dins el Sistema en funció de
l'edat, de les espectatives de pro-
grés laboral, de l'especialitat do-
cent o de la formació.

D'altra banda, el document
posa 6mfasi en l'augment de
l'escolaritat de la poblaciO amb una
oferta cultural mas gran. Tot I que
podrirn estar d'acord amb agues-
ta proposta (i, per example, no
allargar l'escolaritat dels nivells
m6s baixos), hem d'evitar qua els
esforcos aplicats en un determinat
sector de la reforma ens impedei-
xen ocupar-nos d'altres sectors

(sobretot tenint un pressupost
d'educació tan baix); d'aquesta
manera evitarem fer de la reforma
un dlsseny d'assist6ncia social en
comptes del que pertoca, és a dir,
d'una oferta educativa I cuttural co-
herent.

Si es pretén qua el professorat
treballi en cicies, és fonamental
preveure, d'una banda, el material
de qu6 disposari (i no basar-ho
tot en la reforma curricular) i, de
l'attra, establir mecanismes estruc-
turals dins l'organització escolar
que permetin la coherent:la del
cicle. I si, a més a més, a partir de
l'ensenyament secundari s'arnplia
l'oferta amb diverses opcions, cal-
dri preveure la no-discriminaciO
de centres, zones i professors.
Tot aix6, entre attres coses, dema-
na una adequaciO de les plantilles
docents i una politica de perfec-
cionament especifica en el marc
de plans de formació permanent
per zones o centres.

Per acabar aquesta breu refle-
vull far veure la necessitat que

el Ministeri es replantegi l'opció
que els professors de secundiria
de primer cicle es formin a les Es-
coles Universitaries del Professo-
rat. Amb tres anys (si es que hem
de considerar inviable incrementar
els anys de formaciO de tot el pro-
fessorat del Sistema, alternativa
no menyspreable, si no és per
utôpIca, en els actuals planteja-
ments) ja n'hi ha prou per forma;
un professor d'escola infantil I pri-
maria. Pel qua fa al professor de
secund6ria de primer i segon
cicle, ha de ser ilicenciat (el pro-
fessorat de les Escoles Universiti-
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ries intervindri en la seva formació
mitjangant els departaments uni-
versitaris especifics).

Aquesta Ilicenciatura, unificada
per a tota la secundiria, de 12 a
18 anys, hauria de subdividir-se
en credits per irees i materies es-
pecifiques (per quit no un diplo-
mat generalista de ciencies, Iletres
o expressio format a les facuttats?)

en credits de psico-s6cio-
pedagogia cursats als departa-
ments corresponents (per qui) no
un segon cicle universitari
d'aq uesta me na?).

No vull establir diferencies
entre el professor de secundiria
de primer i segon dole. Considero
un error dMdir la formació del pro-
fessorat en funció dels dos cicles.
Diverses experiencies ens de-
mostren que la qualitat del profes-
sorat en els cursos atts de batxille-
rat o educació tecnica millora si
aquests han treballat en cursos
mes baixos. Quan horn vol una co-
herencia en tot el Sistema, cal es-
tablir-la en tots els seus imbits:
curricular, de formed& de cen-
tres...

Tenint en compte qua la forma-
clo inicial m'ha ocupat tot l'espal
disponible, deixo per a una altra
ocasió l'anilisi de la formaci6
permanent (poc tractada en el do-
cument que ens ocupa). De tota
manera vull aprofitar l'ocasió per
destacar-ne la importincia I dir que
una reforma pot implicar el profes-
surat i evitar conflictes si s'enfoca
corn a politica i laboral de perfec-
cionament dins un Projecte Edu-
catiu coherent I especific per
zones.
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Termes utilitzats per
designer el professorat

Proleg:
Professor 2 vegades
Introducció:
Professor 3 vegades
Part I:
Professor 8 vegades
Docent: 4 vegades
Educador: 1 vegada
Part II:
Professor: 19 vegades
Docent 1 vegada
Part III:
Professor. 39 vegades
Professional: 4 vegades
Educador 4 vegades
Docent: 3 vegades
Mestre: 3 vegades
A l'apartat de Formació del
Professorat:
Professorat 16 vegades
Docent: 8 vegades
Mestre: 5 vegades
Part IV:
Professor: 4 vegades
TOTAL
Professor: 91 vegades
Docent: 16 vegades
Mestre: 8 vegades
Educador 5 vegades
Professional: 4 vegades
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La Reforma del Siste-
ma Educativo ha de ser
algo más que una sim-
ple restructureciOn o
que un andlisis critico
de las grandes defi-
ciencias que padece.
Es el marco ideolOgico
y profesional en que la
mayoria de los profeso-
res se moverein duran-
te muchos alios. Este
articulo realize un and-
lisis del documento
presentado por el lnsti-
tufo de EducaciOn y
Ciencia para Ilevar a
cabo un debate sobre
lo que dice, no dice o
tendria que decir sobre
la formaciOn del profe-
sorado, partiendo de la
constataciOn de que,
sin su participacion ac-
tive, todo proceso de
reforrna se convierte
en una ficciOn o un es-
pejo donde se reflejard
una reforma engatiosa
o Onicamente un cam-
bio terminolOgico.
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Abstracts

Le reforme du système
Oducatif doit ate bien
plus qu'une simple res-
tructuration de celui-ci
ou une analyse critique
des déficiences dont il
souffre. II s'agit du
cadre ideologique et
professionnel
l'interieur duquel la plu-
part des enseignants
travailleront pendant
longtemps. Cet article
analyse le document
presenté par le Minista-
te pour être débattu,
quanta ce quYI dit, ce
qu'il ne dit pas, et ce
qu'il devrait dire a pro-
pos de la formation des
professeurs; l'auteur
part de la constatation
que sans la participa-
tion des enseignants
tout processus de ré-
forme n'es qu'une fic-
tion ou un mirage dans
lequel se ref/ate une ré-
forme mensongere ou
un simple changement
terminologique.
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The reform of the edu-
cational system must
be something more
than a simple restruc-
turing or a critical
analysis of its major
deficiencies. ft is the
ideological and
professional framework
in which most teachers
will move for many
wars. This article anal-
yzes the document
presented by the Insti-
tute of Education and
Science to carry out a
debate on what it says,
what it does not say or
what it should say
about teacher training,
based on the observa-
tion that, whithout their
active participation,
any reform process will
become a fiction or a
mirror that will reflect a
misleading reform or
merely a change in ter-
minology.





El futur de l'educació (Reflexions d'un polonds)
Bogdan Suchodolski*

1. Hem de preveure que el desenvolupament de la ciencia i de la tec-
nologia condicionara, cada vegada mes, la feina d'un gran nombre de per-
sones.

Per tant, podem esperar que el nivell de la instrucció general augmenti
constantment. Al mateix temps, podem pronosticar que l'estructura de
l'ensenyament tindra certes transformacions, sobretot en el terreny del
repartiment de la feina entre l'ensenyarnent escolar dels nens i dels
joves.

L'ensenyament extraescolar continuara al Ilarg de tota la vida de
l'individu. Nomes aixi el nivell del treball es podra mantenir d'acord amb el
rapid progrés de la ciencia, de la tecnologia i de les noves demandes pro-
fessionals. La realització de l'educació permanent definida d'aquesta ma-
nera sera l'objectiu principal de la politica educativa i social en el transcurs
de les properes decades.

2. Probablement, la visió d'una "societat sense escoles" o d'una "so-
cietat desescolaritzada" no es fare realitat, peth cal que esperem una
reforma essencial del sistema d'ensenyament obligatori que haura de
considerar l'aportacló de les noves tecniques d'ensenyament, les noves
condicions de la vida cultural del medi i les perspectives reals de
l'educació posterior.

Cal esperar una r6forma essencial de l'ensenyament superior, que ja
no seri una escola per als joves d'una certa edat i que es convertira en un
centre d'educació permanent I de perfeccionament dels individus de
totes les edats.

3. Malgrat tot, no estic segur que els problemes més importants i m6s
urgents de l'educació per al futur es trobin resumits en les perspectives
esmentades anteriorment. Crec que hem d'afrontar -aix6 és mott clar en la
nostra epoca- el problema de la qualltat humana de l'educació I el seu
paper individual i social. La modificació necessaria del sistema
d'ensenyament sembla basar-se en el fet que l'educació, en el sentit de
la formació humana, també compta en el pla de les quallficacions profes-
sionals dels individus. Peth, des d'aquest punt de vista, l'home continua

* Bogdan Suchodolski ha estat professor de diverses universitats i ha desen-
volupat cArrecs directius a diversos organismes internacionals de caire pe-
dagOgic i cultural. Autor d'una obra molt considerable, alguns rl I s seus Ilibres
han estat tradults al castellà: Tratado de Pedagogia , Fundamc,,Los de Pedago-
gia Socialista, La educacibn humana del hombre, Teoria marxista de la educa-
cidn. En català ha estat publicada, juntament amb diversos articles posteriors,
l'obra Pedagogia de l'essencia, pedagogia de l'existAncia.

El text que Temps d'EducaciO publica ara correspon a una de les sessions
del seminari sobre Educaciô i Futur, impartit pel Professor Suchodolski a la Divi-
ski de Ciències de l'Educació de la Universitet de Barcelona l'any 1987.
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essent tractat corn a "força de treball" tant a les situacions en les quals rea-
litza un esforg fisic corn en aquelles en les quals fa un treball intel.lectual.

L'educacio concebuda d'aquesta manera nomes es un mttji per acon-
seguir una situaciO professional millor i uns majors ingressos. En conse-
qUencia, l'home arriba a un nivell social més att.

En aquestes condicions, el sistema escolar, malgrat totes les temptati-
ves destinades a democratitzar-lo, es troba al serval dels processos de
selecció social i serveix per refermar l'estructura d'una societat jerarquitza-
da. En oposició a aquesta perspectiva, voldriem una societat futura en la
qual l'educació no hauria d'estar nom6s al serval "d'aconseguir certs
avantatges", sine) que seria identica al procés de la vida humana, d'una
vida cada vegada més rica i més profunda.; una societat en la qual
feducació ja no tindrid la possibilitat de manipular els éssers humans, sinó
que seria l'expressió de les saves necessitats vitals sublims, dels seus in-
teressos cada vegada més amplis, una font d'inspiracions sempre noves,
una base per a activitats creatives. L'educació, concebuda d'aquesta ma-
nera, pertany a l'ordre existencial i no a l'ordre operacional de la vida hu-
mana. L'educació, entesa d'aquesta manera, es converteix en un valor
que no és instrumental sinci autônom, independent.

Aix6 vol dir que els homes aspiren a l'educació, no pels avantatges
materials o professionals que aporta, sine) perquè els ample la necessitat
de saber i els amplia la visió del món, els converteix la vida en una cosa
més dinàmica i més interessant i el treball en una cosa més personalitza-
da.

4. Hem d'admetre que té valor, tant des del punt de vista individual
corn social, considerar la demanda de formació un be per ella mateixa, in-
dependent. Aquesta feina es troba en relació directa amb el fet de buscar
mitjans que permetin trobar una sortida a l'atzucac en que es troba la civi-
lització contemporània i que consisteix a identificar la vida amb la produc-
ció i el consum, a programar una cultura de masses, a acceptar l'atternativa
de l'avorriment o l'excitació ficticia. Hem de témer que en un futur imme-
diat, en una societat d'abundancia i oci, els fenOmens negatius d'aquest
tipus augmentaran. El moviment contestatari conternporani -per attra part
molt diversificat- dels joves, no constitueix només una critica del tipus de
vida d'una societat de producció, sinó també la del tipus de vida d'una so-
cietat de consum. Tanmateix, aquesta critica demostra corn es Important
per a l'educació del futur proposar una manera de viure que sigui afirmar i
no només questionar carts valors.

Creiern que en aquest model, l'educaciO entesa corn un be per ella
mateixa hi jugari un paper important.

5. Aquest model de la societat del futur es defineix a vegades corn a so-
cietat educativa, "Educational Society". No hauria de dir res contra aquesta
formula si ens adonéssim que es tracta d'una societat en la qual els ciuta-
dans s'hauran d'instruir i perfeccionar no sols en funció de les seves ne-
cessitats professionals, sinó que ho faran també perquit l'educaciO tindra
un valor per ella mateixa, corn a forma enriquidora i atractiva de l'existència.
Malgrat tot, hem d'estar mott atents i adoptar una actitud critica pel que fa a
les condicions d'aquest tipus de societat, avaluar-ne amb lucidesa les pos-
sibilitats de naixement. Fins ara, la situaciO no sembla desenvolupar-se de
manera gaire favorable. Podem esperar un augment de la pressió social en
el terreny de la formaciO professional, pea) no veien clarament quins fac-
tors poden obrar a favor de la generalització de l'ensenyament desinteres-
sat de l'educaciO entesa corn a formacio humana.
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6. En aquestes condicions pot presentar-se un doble perill per a la
realttzació de la societat educative. Una ampliació de les tasques I les pos-
sibilitats de l'educació permanent pot porter a un abas de la culture I de
l'ensenyament per tal d'augmentar el poder de l'home sobre l'home, en
conseqUencla pot limttar-ne les possibilitats de desenvolupament i de fo-
menter facuttats creatives. Tindnem el mateix resultat amb l'anullació total
de l'autentica formació humane. El segon perill pot venir del fet qua els in-
Cvidus particulars, amenagats en les saves necessitats I en les saves liels
per les institucions socials en el camp de la culture I de la formació, es tan-
quin en la save propla vide interior, aThada de la vide social. Els factors d'un
egoisme sublim qua es troben en la idea d'educació permanent, podrien
arribar d'aquesta manera a una importancia perillosa.

7. SI considerem tot el que hem dit fins ara, la definició de les condi-
dons qua permeten estimular i generalitzer les necessitats desinteressa-
des I autentiques de l'educació es la feina primordial en el terreny de les
Investigaclons socials I pedagbgiques. Un estudi d'aquestes condicions
cal que tracti primer la situació a les escoles, on -fins I tot awl- es suprimei-
xen sovint els centres dinterés I s'esterilitza la personalitat de !tome. Al
matelx temps, cal que analitzi la saved() en els amblents professionals, els
quals -fins are- orienten l'home de manera massa unilateral cap a exits ma-
terials. Cal tank en compte situacions socials en les quals -fins era-
s'aprecla gairebe de manera exclusive tot el que es justifica per criteris es-
trictament utilitaris.

SI analitzem les condicions, haurfem de poder dedulr-ne una politica
social o una politica d'educació, per tal d'agumenter les possibilitats de far
Mixer una "societat educative en el sentit mes ampli del terme.

8. Des d'aquest punt de vista, no n'hI ha prou de modificar el sistema
escolar I els programes d'ensenyament names des de la perspective de la
prepared() dels comandaments (blocs professionals) molt qualificats. Cal
conslderar l'educació corn l'expressió de les aspiracions socials de les
masses populars a una vide mes "humane. Tambe cal pensar en les aspi-
racions dels indMdus particulars per crear una situacio en la qual mitjan-
gent el treball professional, las relaclons interhumanes I la participació cul-
tural es podden realitzar millor, desenvolupar-se plenament i, en el seu
estil de vide, trobar el valor i la felicitat.

9. Es inqUestionable que la perspective que presento esti estreta-
ment Iligada a una determlnada filosofia de la vida I a una elecció determi-
nada dels valors fonamentals de la vide. La cMlització de la nostra epoca
ha lnsistit, de manera massa unilateral, en el "funcionament" de l'home,
sube Almant la seva "existencia". L'home d'avul pot, en general, participar
en la creació de la civilització, pert) no sap porter una vide fang. Eviden-
tment, sembla molt important qua un home sipiga fer coses, per() no és
menys Important que slgul persona. La fellcitat de l'home -club més
podem buscar els pedagogs?- consisteix a servir la civilització I contribuir
al seu desenvolupament, pea) també a saber viure en la civilització. Una
educed() desinteressada haure de garantir la realltzacle) de cada un dels
elements importants per a aquest tipus de vide. Naturalment, no és un
factor tinic. Es important que els homes creguin qua la vIda val la pena de
ser viscuda per poder instruir-se de manera permanent. S'ha deflnit
l'objectiu de l'educació moderna corn a "aprendre a ser, podrfem dir que
mos aviat cal "ser per aprendre".

10. Quines possibilitats té de trlomfar aquest concepte de la vide? Arri-
barn d'aquesta manera als limits leoder de l'acció educative. Sembla
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evident que l'home contemporani necessita descobrir, en l'existencia de
cada dia, el sentit I el valor de la vida.

Qui pot decidir quina es la manera mes eficag de fer-ho? i.Es pot trobar
el valor de la vida per mitji del desenvolupament de les activitats creattves
en el treball professional, en la vida social, en la cuitura? LS'expressa
aquest valor per mitji del desenvolupament de les emocions, fins I tot de
l'amor en les relacions Interhumanes? I,Son -de fet hi ha una bonica tradi-
clo en el desenvolupament de la cultura europea- la via de la creativttat i la
de l'amor convergents? Z.Sein, tot i saber-nos molt greu, contradlcthries?
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El futur de l'educació

En diez puntos el autor
expone una serie de re-
flexiones de carecter
general y prospectivo
sobre la educación.
Parte de unas conside-
raciones sobre el desa-
rrollo de la ciencia y de
la tecnologia como
condicionantes de la
estructura del sisterna
de ensetianza en sus
diferentes niveles.
Aboga por una educe-
cion concebida como
un valor no tanto ins-
trumental u operacional
cuanto existencial y
autônomo. Introduce y
reflexiona criticamente
sobre el concepto de
"chided educative" y,
partiendo del conocido
enunciado "aprender a
ser", como objetivo
educativo, propone el
de "ser pare aprender"
Finalmente introduce
una serie de interro-
gantes sobre los limi-
tes de la acción educa-
tive para contribuir a
generar una concep-
c,On de la vida como la
que se expone en el ar-
tki.ilo.

Abstracts

L'auteur expose en dix
points une serie de re-
flexions d'ordre general
et prospectif sur
l'éducation. II part de
quelques considera-
tions sur Ic développe-
ment de la science et la
technologie en tent que
facteur qui a condition-
né la structure du
système d'enseigne-
ment a ses différents
niveaux. Ii plaide pour
une education concue
comme une valeur, non
seulernent instrurnen-
tale et opérationelle,
mais aussi existentielle
et autonome. ll intro-
duit le concept de "cite
educative" sur lequel II
réflechit d'une fagon
critique et,- partant de
l'énonce bien connu
"apprendre a 'etre"
comme objectif educe-
tif, il propose celui
crêtre pour appren-
dre". Finalement, ii
pose une série de
questions sur les limi-
tes de Paction educati-
ve pour contribuer a
creer une conception
de la vie telle qu'elle
est exposee dans
Particle.

15

In ten points the author
puts forward a number
of reflections of a ge-
neral and prospective
nature about educa-
tion. He starts with a
few considerations on
the development of
science and techno-
logy as conditioning
factors for the structu-
re of the educational
system at its different
levels. He advocates a
system conceived as a
value, not so much ins-
trumental and operatio-
nal as existential and
autonomus. He introdu-
ces and reflects criti-
cally on the concept of
the "educational city"
and, on the basis of the
well-known phrase
" learning to be° as an
educational goal, he
proposes "being to
learn". Finally, he intro-
duces a number of
questions on the limits
of educational activity
to contrtMe to genera-
ting concepcion of
lire like the one put for-
ward in the article.
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Literatura tradicional, escola I territori
Gabriel Janer*

En diverses ocasions he tractat d'aproximar-me a la literatura tradicional
amb la Intenció d'indagar-ne el valor pedagagic , la funcionalitat en el pro-
cés d'aprenentatge de la Ilengua. El tema és atractiu 1 complex per la di-
versitat de factors que incideixen en el fet literarl tradicional i per la varietat
de tractaments que l'escola n'ha fet al Ilarg del temps; sempre, emperô,
des de la perspectiva d'una didictica renovadora de la Ilengua que ha
pretes d'anar mirs enllit de l'estricta experleincia comunicativa. Bona part
de la literatura tradicional ha servit per estimular el gust del nen per jugar
amb les paraules, per despertar la curiositat lingilistica a través del joc. De
fet, en el fons d'aquesta temptativa hi ha hagut la intenció de rescatar una
serie de funcions que aquesta Ilteratura exercia en les societatstradicio-
nals naturalrnent, a través de la prOla dinamica .

Hem de tenir en compte que, des del moment en qué era arrencada
del context en qué es produTa I traslladada a l'aula, perdia una part impor-
tant del seu vigor, segurament all?) que tenla d'instrument de cohesló so-
cial. Sabeu que una de les critiques que s'han fet de l'Escola nova I de
l'activisrne pedagivic qua la defineix ha estat aquell afany de reprodulr la
realitat entre els murs de Paula , de corwertir la classe en un laboratori on
es generen a petita escala els fen6mens de la realitat, mentre aquesta
realitat continua ignorant-se corn a globalitat, com a sistema de relacions.

Fa alguns anys, en un traball qua tractava de reflexionar sobre
l'empobriment de l'irs de la Ilengua en la societat d'avui, afirmava qua la
pobresa expressiva venla condicionada per la deficlimcia de les relacions
de l'home amb el seu entorn:

Pero les IlengOes son éssers vius -deia-, organismes que viuen da-
munt una terra, integrades dins l'ecosistema del qual l'home és una part
constituent, subjectes a unes contaminacions I a una degradació sistemit-
tica. Perque l'espal d'una Ilengua es sempre la societat qua la parla I que
parlant-la l'ha modeiada en el temps I l'espal fins a adaptar-la a la pràpla
vida. Es, per tant, la Ilangua, una energia, una forga increble de coneixe-
ment, de comunicaciir 1 de creativltat. L'ecologia del Ilenguatge hauri
d'irNestigar els efectes d'aquest potenclal energetic contingut en la Ilen-
gua. En definitiva, la seva vitalitat I la seva capacitat de Iluita per l'existència
(Janer Manila, 1982:19).

" Gabriel Wier i Manila és Professor de Teoria I Histsbria de l'Educació de la
Universitat de les Balears. Ha publicat nombroses I premiades obres litereries, i

tambe estudis sobre la cultura popular. Entre les saves publicacions pe-
dag6giques destaquen: La problernhtica educativa dels infants selvatics: el cas
de 'Marcos', Culture popular i ecologia del llenguatge I Pedagogia de la imagina-
cid poetics

El present text correspon a la MO Inaugural del curs 1987-88 de la Divisió de
Clèncles de l'Educacle) de la Universitet de Barcelona.
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Valg intentar explicar que a traves de la literature quo les classes po-
pulars han mitt corn a prOpia I han reproduA durant segles ens es possi-
ble descobrir una part d'aquell potencial energetic. En aquest sentit
cercava de vincular a literature tradlcional a la dldictica de la Ilengua. La
proposta ecologica volia ser un projects de recerca sobre la realltat, un
projecte didactic abocat a la indagaci6 de l'energia quo posseelx la !lon-
gue I dais agents quo l'empobraixen I la degraden.

En proposer el descobriment del territori a traves de les paraulas quo
han servit per anomenar cada una de les coses quo el configuren: cada
race' de la terra, les muntanyes, les veils, els costars, les torrenteres I les
cales, la costa abrupta I els cingles esquerps, les plantes que hi viuen, les
herbes que hi floreixen, bls animals qua hi orlon, aquells que hi arriben
periOdicament a cercar-hi a benigna suavitav del clime, l'acci6 de ['home
sabre el terreny, a vegades gener6s, d'attres aspre I agrest, la vide dels
homes en les zones urbanes, sovint abocada a la despersonalltzació I al
desarrelament, tractava de vincular recologia de la Dengue a la pedagogia
de l'entorn. No podem oblider que els Ilenguatges de l'home formen part
del seu ecosistema. L'entorn es la realitat sobre la qual es relacionen els
essers i les cosas: pero no es exclusivament natural, l'entorn, sinO que hi
ha una serie d'entorns parcials -corn cercles concentrics que defineixen la
totalltat: l'entorn hist6ric, cultural, secio-econOrnic, tecnolOgic, etc. En
tractar d'estudier-lo, haurem d'escatir les diverses interaccions quo
s'estableIxen entre aquests cercles I fan de l'ecosistema una totalltat
complexa, una estructura (Pierre Giolitto, 1.982:9). No és estrany, doncs,
quo, si l'entorn es l'espai on viu i es genera la culture -potser no es mes
quo el resultat de la relaci6 entre els homes i les coses, la culture-,
l'escola acudelxi a l'encontre d'aquest espai i tract de trobar elk) que
constituelx aquell teixit d'interrelacions.

Es evident quo en l'espai que configure un entorn humi tambe s'hi in-
tegren els productes de la imaginaciO, el -museu imagined dels homes,
aquell bagatge que constituelx l'herencia simb6lica del poble, en la crea-
clo I transmissiO de la qual s'han conjugat la creativitat, l'afany de joc I el
plaer.

La literature tradicional constitualx un camp d'estudi mOitiple I complex,
sovint marcat per l'ambigtiltat terminolOgica. Les definiclons que se'ns
proposen parteixen quasi sempre d'un plantejament parcial que fa recau-
re el pes de la definici6 en una diversttat de propostes suggeridores. Cap
d'aquestes propostes no integre, emper6, tot l'atractiu dels materials que
en constitueixen el camp. Les aportacions qua s'han fet en el nostre
segle han clarificat molts aspectes referents a les Informacions quo ens
han arribat a traves dais col.lectors romantics, que veien en l'obra literiria
produTda I consumida per les classes populars la possIbilitat d'exattació
dels valors nacionals I l'afirmació de la supervivencia I la vitalitat de la !lon-
gue (Llorang Prats I d'altres, 1982:14).

Aquesta és una de les portes a traves de les quals l'escola ha d'arribar
a la literature tradicional: signs de la vItalitat de la !longue.

Possiblement el nom de literature tradiclonalés el menys ambigu. So-
vint podem trobar utilitats coin a sinOnims literature popular i literature de
tradlcld oralo, simplement, literature oral.

Varen ser segurament els Oltims romantics qua cercaren d'introduir la
literature tradicional a l'escola. A les darreries del segle passat, un pada-
gog mallorquf, en Mateu Obrador 1 Bennasser, fundador amb Alexandre
Rossell6 de la I nstituckin Mallorquina de Enseffanza, inspirada en els
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seus principis basics en la Instttución Libre de Enseñanza, escrivia l'any
1884 en les pigines del butlletf de la institució mallorquina sobre la possi-
bilitat de Ms didactic dels materials populars. Mateu Obrador, quo havia
estat alumna a la Universitat de Barcelona de Manuel MIli I Fontana Is i
havia segutt l'arxiduc d'Austria tot cercant manuscrits lul.lians a Venacia, a
MU I a Munic, defensava qua la dinamica interne dels materials folkldrics
es troba en la base dels sistemes pedagogics de Pestalozzi I de la meto-
dologia de Fröbel. Les teories de Pestalozzi, venia a dir, codifiquen una
sérle d'elements educatius que el poble coneixia des de molt antic, qua
la humanitat ha posat en prictIca des dels temps mos remots. Es tractava
d'utilitzar per al desenvolupament de les qualitats intel.lectuals de
l'individu els materials que el poble ha recreat al Ilarg d'un procés
intel.lectual de segles. Es a dir, que tots aquests materials utilitzables per
estimular el creixement intel.lectual obligaran el nin a seguir en un perio-
de breu de temps les mateixes Ileis I els mateixos camins que ha segutt la
humanitat a través de la soya evolució i del seu progrés (Veg. G. Janer
Manila, 1985:185).

En nuestros dias, Pestalozzi creyó descubrir el ABC de los conoci-
mientos, o sea, de la educación intelectual, en la intuición; pero la in-
tuición fue para la humanidad entera el punto de partida de todo su
desenvolvimiento intelectual: porque los grandes inventores han pro-
cedido siempre desde el examen de los hechos, de los fenómenos nu-
merosos que se cumplen, ora a nuestro alrededor, ya en nuestra pro-
pia conciencia. Después, escritos los hechos y establecidas sobre su
base las teorias, se halló más cómodo aprender todo eso en los libros
que reconstruir el proceso, por medio del cual se habian alcanzado
tales conocimientos.

(Mateu Obrador, 1884:218)

Es curios de constatar que el 1884, l'any en qué Mateu Obrador ex-
pressava pt5bHcament aquestes ideas, és l'any en qué Haeckel propug-
nava, en observar que les primeres fases del desenvolupament embrio-
nari dels amfibis recordaven els passos evolutius que originaren aquest
grup d'animals, que l'ontogénesi recapitula la filogénesi, és a dir, que
cada individu passa en el transcurs de la seva prOpia evoluclO per les eta-
pes per les quals la seva espacie ha passat en el decurs de l'evolució bio-
lbgica. Haurlen de transcOrrer encara alguns anys perqua Freud escrivis
aquestes mateixes paraules aplicades als mecanismes d'adquisiciO de la
cultura. El principi, emperô, més o menys explicit, és present en tota
l'obra de Freud.

Aquesta recapItulació en un espai breu de temps d'un Ilarg procés
existencial es projecta en la petita literatura oral. No its per casualitat que
existelxen els entrebancallengiles, els jocs de paraules per fer equivocar
qui les diu do pressa. Es corn si mos enlla de l'embull de paraules que no-
saltres fern servir per a un determlnat exercici fonologic, s'hi amagas la sa-
viesa antiga del poble que, a forca d'experimentar-ho, coneix quines son
les dificultats, els entrebancs del propl idloma I prepara un conjunt de jocs
en els quals es combinen les rimes absurdes I les paraules inventades
perquel serveixin d'entrenament. Pen!) es tracta d'un exercicl que ens arri-
ba pel carni del joc, que comblna l'esforc i el plaer.
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Potser no ens hi hem aturat prou, a rellexionar en el valor del joc corn
element activador de la cultura. A travois del joc cada infant portaa terms
totes I cada una de les conquestes culturals (Veg. B. Bettelheim,
1973191), I es precisament per mediaci6 dei joc que la cultura es conso-
lida I pren forma. Peth la qualitat del joc depen de la intensItat amb que
som capagos de jugar I de rentusiasme (Paul Zumthor, 1983:276). Pot-
ser, a forga d'exercitar-lo, aquest entuslasme, arribarem a entendre que,
en CI Rim' Instincts, el joc ens condueix a la Ilibertat d'inventar la prôpia
existencia, d'Inventar la vida corn al fos un joc.

L'aprenentatge de la Ilengua es perfila a traves de la recuperaci6
d'aquest sentlt del joc, d'un yell joc qua es troba en la base de totes les
cultures. En qualsevol indret del men el nin descobreix aviat el plaer de
jugar amb les paraules; el joc de les sonorltats de la Ilengua I dais rltmes,
les connotacions quo acompanyen els mots I la soya rnanifestació en la
metifora, el joc dramatic I el cant, la descoberta magica de la paraula quo
sorgeix imprevista dun context rutinari per generar-se continuament, es-
timulada per la imaginacio. Hem de saber quo, cada vegada quo un nin
juga amb el llenguatge, emprén un cami que pot condulr-lo a la possia
(Veg. J. Charpentreau, 1979:17). En CrItima instincia aquest joc amb els
sons I els ritmes constitueix sempre una de les alegries dots Infants. En
engrescar-se en el joc de la repetició, la paraula funclona per al nin corn sl
fos una carts d'un joc, corn la unitat base d'un sistema combinatori.
D'aquesta manera juga, es comunica, posa ordre a la seva relació amb els
adults, amb les cases: Tullio De Mauro nba fet especlal esment, d'aquest
joc quo combina incansablement les diverses unitats de la llengua:

Grazie alle parole che egli ripete, si è messo in grado di capire un nu-
mero sempre maggiore di frasi diverse degli aduiti. II piccolo sta
riviviendo nel giro di poche settimane esperienze che la specie cui
appartienne ha vissuto per decine di migliaia di anni, tra una grande
glaciazione e l'attra. Egli sta scoprendo e sperimentando I miracoli
dell'arte cornbinatoria

(Tullio De Mauro, 1983:52)

A travels de les trailtIples combinacions quo la Ilengua permet, el joc
estimula successivament diverses I variades formes de la intel.ligencia. El
joc arnb les paraules tempteja despersonar la interligencia, ritmica, moto-
ra, imaginative, etc.. Mentrestant, el cos esdeve rinstrument del Ilenguat-
ge, car el llenguatge es la cancel mitjangant a qual el cos vibra I ressona.
En el cos es recolza el pensament de l'home que parla. I, en definittva, es
el Ilenguatge alla qua ens fa intel.ligents. Perque es, precisament, gri-
cies a aquest Instrument tan fregil que, des de la Ilunyana foscor de la his-
tatria, ens ha estat possible viure I raonar les experiencies mes diverses.
Pero et Ilenguatge 6s, afirma Plaget, una manifestaci6 d'una capacitat
cognitiva superior quo fa possible el pensament conceptual: la funció
slmbelica, la capacitat de representació. Tambe per a Sapir el Ilenguatge
assumeix d'attres papers que no estan Iligats directament a la comunica-
ci6: el lienguatge es sobretot ractualltzaci6 vocal de la tendencla a veure
la realitat de forma simbblica (Veg. Carme Triad6, 1982:42). D'attres, sm-
ooth, al marge de Pla9st -per qui el Ilenguatge no es possible fins a
ractveniment de la funcio simb6lica-, ens pariaran de la possibilitat del Ilan-
guatge amb anterioritat al simbol (Mc Neill) o ens advertiran qua la repro-
sentacI6, abans de ser simbollca es activa I imaginada (Bruner).
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t.Pt

De la capacitat de simbolització, prOpia de rhome, Wallon en dirt "la ca-
pacitat de representar rabsent" i seri el "Ilenguatge oblidat" d'Erich
Fromm. Aquest Ilenguatge perdut i oblidat és el dels simbols, que
Fromm detecta en el somni, en el mite, en el conte, en els rituals, en la fle-

ck).
Es la funció simbOlica, que s'inicia mitjangant la imitació i el simulacre (ri-

tuals, jocs, etc.), que substitueix els objectes reals per simbols, signes,
paraules: representacions que els evoquen en la seva absincia i esta-
bleixen una relació entre el significant i el significat (Veg. Jean Paulus,
1975:10).

Es evident que el lienguatge poetic és una de les formes més atracti-
ves d'aquest joc de relacions, i de les figures retbriques, fonamentades
en l'analogia, en la contingiiitat o en el contrast, en son l'exemple més en-
grescador. No és aquest el Hoc de definir-lo, el llenguatge poetic. Em limi-
tare a destacar-ne algunes condicions generals qua haurem de tenir pre-
sents en tractar de comprendre l'efecte de la literatura tradicional en els
receptors d'avui. Mai és alit, que defineix que tin text sigui considerat ii-
terari? No crec que sia arriscat afirmar que un text es literari, sia oral o es-
crit, si esti regit per la funcio poitica i tendeix a produir el plaer del text
(Cristina Lavinio, 1983:34). A travis de la funcio poitica comunicam a les
paraules una nova significaciO, una certa originalitat, una fescor nova que
emergeix deis materials que la imaginaciO combina i transforma a través
del joc. Es tracta d'un model possible d'organització del Ilenguatge. Es,
per tant, un fenomen lingUIstic basat en el joc.

Aleshores, quan ens piantejam la necessitat de definir la literatura tra-
dicional, no podem deixar de banda aquesta idea de joc que acompanya
el concepte de literatura, pea) també hem de tenir en compte el catheter
oral -la literatura tradicional és fonamentalrnent una literatura oral- que en
bona mesura la defineix i la condiciona. Es tracta de veure-hi, en segon
lloc,elproducte de la imaginaciO amb qui I'home d'un determinat espai ha
vist i interpretat el mOn que tenia al seu abast i de corn s'ha servit de les
paraules, alhora que tractava d'obrir les portes al somni.

Fou possiblement per aquesta raó que Antonio Gramsci (1950), en re-
flexionar sobre el floklore, se n'adont que no podia tractar-lo en el sentit
en qui ho havien fet els recaptadors romantics: corn si fos una curiositat
d'antiquari 0 un element pintoresc, sino que havia de veure's corn el mirall
on es reflecteix la concepció del mem i de la vida que han tingut les clas-
ses subalternes. Es evident que aquesta concepció del mon ha estat ela-
borada a partir d'una série d'elements de procediancia diversa -a vegades
no és més que un conglomerat de fragments de multiples i variades con-
cepcions-; perO, sobretot, estudiar-lo corn a concepció del mon I de la
vida implica la valorack5 d'un concepte de rexistincia al marge d'aquell
que bnien les classes histOricament determinants.

La reflexió de Gramscl és, encara que no es publicas fins al 1950, del
1929 I fou escrita a la presO. Aquest mateix any, dos lingUlstes del Cercle
de Praga publicaren una de les aportacions més interessants que s'han
fet en el nostre segle en el camp de l'estudi de la literatura tradicional.
Roman Jakobson i Pbtr Bogatyrbv (1929) estenien els conceptes saus-
surlans de llengue i "parla" al folklore: la relació entre robra d'art I la seva
objectIvaciO, o sia les diverses variants de l'obra introduTdes per les per-
sonas que la reciten o l'explIquen, correspon exactament a la relació
entre "Ilengua" I "parla". L'obra folklOrica -diuen- és extrapersonal corn la
Ilengua I viu d'una vida purament potencial. Nornés pren forma real quan
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el recitador o rexplicacior en fa Cis I ens n'ofereix la prôpia versid. Aquas-
tes afirmacions els serviren per fonamentar la seva hipôtesi: el folklore
corn a forma de creacie autemoma, que exemplificarem en la improvisació
poetica corn una de les formes mes suggerldores de la creació litenkria tra-
dicional. Es tracta d'una antiga tradició, aquesta d'improvisar versos, que
trobam encara viva a les !Iles: l'espontaneitat amb clue els glosadors ma-
llorquIns I menorquins inventen I canten els seus versos ha començat a
atreure alguns joves universitaris que han descobert en l'exercici de la
creaciô improvisada de versos, juntament amb al plaer del joc amb la ma-
teria que configura la poesla tradicional (els rttmes i les rimes, els sons i les
imatges) la seva extraordinaria capacitat de comunicació, de dent:India I de
dtversió coilectiva. Tambe els bertsolaris del Pals Basc e son una mos-
tra excepcional, d'aquesta tradició, just are recuperada per la joventut que
dóna suport a les escoles de bertsolaris on s'apren -és cart que fora del
context en qui) es proddia tradiclonalment- el veil art de la improvisació
poittica.

Paul Zumthor (1983: 102), que ha estudiat les formes de la poesia
oral, es refereix a la creació espontania I a les disputes entre glosadors a fi
de posar a prove el seu enginy:

Lorsque le chant alterne entre deux chanteurs isolés, II prend souvent
la forme dite, selon les époques et les langues, dell, altercatio, tenzo-
ne et autres termes de sens voisin: dispute stylisee, en principe impro-
visee mais étroitement réglée et destinée a mettre en valeur la virtuosi-
té des poetes. Sorti d'usage en Europe a la fin du Moyen Age, le défi
s'est conserve dans quelques villages aragonals et surtout en Amer--
que latine: desafios brésillens -dont le "Ditionnaire des improvisateurs"
publié en 1978 distingue douze varietés formelles-, ou la paya chi-
lieenne, dont les Parra tenterent, il y a une vingtaine d'annees, de faire
une arme politique.

El mateix Zumthor (1985:6) en un article bastant recent parla dels "pa-
yadores", cantors ambulants de la regie del Rio de la Plata que "Improvi-
sen poemes plans d'aforisrnes I sentencies acompanyant-se amb la guita-
rre. (També els glosadors menorquins acompanyen els seus desafia-
ments amb la guttarra). Es interessant de destacar aquesta idea de pugna
entre dos o més versIficadors contrincants. Antonl Comas (1968: 112) va
definir-lo, el glosat, en fund() del debat entre dos homes quo pugnen en
pUblic per galejar del seu enginy I de la seva capacitat d'improvisar. Es
cart, emperb, que la improvisacki no és absolute. Gramsci ja se n'havia
adonat perfectament en afirmar qua la pura espontaneTtat no existeix,
perque no existeix l'automatisme absolut (Veg. A.M. Cirese, 1977: 158).
Tambe Zumthor, en tractar de definir la improvIsació, adverteix que hi és
quan la producció i la transmissiO d'un text tenen Hoc durant la "perfor-
mance, es a dir que la creació és simultinia a l'emissió. I distingeix entre
aquells textos qua es produelxen en la "performance, d'aquells qua han
estat produTts anteriorment per a la "performance". He de dir que la defi-
neix, la "performance", en el sentit d'un acte de comunicació -gairebe una
forma de teatralltzacie- en la qual Intervenen la gesticulació, les flexions
de la veu, l'energia dels sons... activament units en funció d'obtenir una
unitat de sentit. La "performance més encara qua teatralitzack5 és, so-
bretot, festa, la festa de crear un univers significatiu, irrepetible, fugitiu i
Cmic. Pero adverteix que la improvisació no és mai absolute, perque el
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text que es produeix espontaniament sorgeix sempre en funció
d'indicatius culturals preestablerts.

aquest, precisament, et punt on arriben R. Jakobson i P. Bogatyriiv
en projectar la seva teoria en la creacki poiatica espontania. La relació
entre tradició I improvisació seria la matelxa que F. de Saussure establia
entre Ilengua I parla. La tradició vindria definida pels esquemes ritmics,
per les formes estrèfiques, pals models I estructures preexistents en la
ment del versificador, la improvisació es definiria en funciô de la invenció
personal, de las formes que prendria la creed() a partir d'aquells esque-
mes I d'aquelles estructures.

Bogatyröv aporta una de les elaboracions tebriques més interessants,
tent per la novetat dels conceptes que Integra corn pals principls que ex-
pose: la concepcló de la literature tradicional corn a &sterna funcional. El
punt de vista funcional -escriu Giulio Angioni (1971: 491)- consisteix es-
sencialment a considerar els fenômens corn un sistema Intercorrelecionat
de comportaments adaptats en funció d'un determinat objectiu. Aquest
principi, qua aplica a tots els fenômens culturals, el dirigeix, també, a les
manifestacions de la liengua i a l'analisi de productes concrets corn és el
cas de la canó popular, a través de la qual exemplifica la idea de funcio-
nalitat.

Rift Bogatyrev (1982: 148-156) dew& d'examinar les canons po-
pulars de diversos pobles afirma que alio que ens atreu especialment és
la seva funcionalitat I adverteix que és la funciô que exerceixen all?) que fa
que una cane) sigui popular. Podem assegurar, doncs, que en el context
en qua es produYen o es reproduTen, es dirigien a l'acompliment d'un ob-
jectiu. Aquestes funcions de la cancó tradicional son diverses:
d'InformaciO en el sentit que constituYen la crOnica d'un esdeveniment,
d'un fet excepcional (un terratramol, un crim, una desgracia, una guer-
ra...) del qual tracten de comunicar una informació puntual i precise; magi-
ca, a través d'un conjur, d'una pregarla, d'un ritual; reguladora del treball,
aquelles canons que han marcat el ritme de les felnes del camp (la Ilarga
tonada del Ilaurar, la cadencia d'una canó d'espolsar ametlles, la incitació
al trot de les canons de batre...) I rake dels treballs artesans; signe
d'identificació amb un pais, amb una determinada creena, amb un grup
social; histOrica, en el sentit de fixacIO d'un esdeveniment amb la intenció
de servar-ne mernOria; signe de pertanyena a un collectiu, menestrals i
pagesos, senyors I xuetes; indict de l'estat civil; estética, en el sentit de
creaciO d'emocions mitjanant la bellesa, el joc de les formes... De fet,
emperts, a mesura que aprofundim en l'estudi del canconer apareixen
noves funcions. Per exempla, la funció de tranquiLlitzar l'infant petit que
tenen les canons de bres, o aquelles Illgades a la funcló de comptar, a
l'exploració del cos, a la funció d'accelerar la dicciO correcta, aquelles que
acompanyen la maduració motora, les qua acompleixen la funci6
d'enumerar els dits de les mans, les parts de la cara, etc; la funció
d'ectablir les regles d'un joc, d'explorar la realitat pels camlns de l'enigrna,
de l'endevinalla, que produeix inquietud, genera curiositat I constitueix
una autentica gimnastica intellectual qua ens porta al descobriment per la
via del Ilenguatge poetic del nostre propi entorn; les canons erOtiques,
menystingudes sovint pels recol.lectors, que ens comuniquen, amb un
concepte alegre del sexe, l'experiancia del joc arnb el propi cos.

El camp de les funcions augmenta i s'amplifica tot d'una qua tractam
d'aplicar les seves lines d'analis a ;'estudi de la narrative tradicional (ronda-
Iles, contarelles, Ilegendes...), del teatre o dels refranys I les frases fetes.
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Aixf, podrfem referir-nos a la funció iniclitica dels contes meravellosos, a
l'assimilació simbelica d'una determinada cuttura que s'exprimenta a tra-
vels de la recepció de les rondalles, a la captacie d'un problema vital, a la
funció de joc terapeutic que han exercit sobre la personalitat del receptor,
a la invitacie al risc, a l'aventura, a la possibilitat d'entrar en la realttat pels
carnins de la Imaginacio, d'experimenter la fantasia... Haurfem de parlar de
les funcions de simbolitzacio dal paisatge que efectuen les Ilegendes, de
la metaforització de la Natura (rogues quo porten l'empremta d'un sant o
sobre les quals ha quedat marcada la petja del cavall d'un ren, de la funcie
que exerceixen a l'hora de condenser l'emotivitat popular, dels Iligams
qua estableixen amb la histeria: de la funció dais Ilegendaris familiars a
l'hora d'estructurar el sentiment de pertanyenga a una cadena de parents
que es vinculen a una realitat concreta, a un espai. Sabem que l'heroi de
la Ilagenda es gairebe sempre un personatge historic sobre el qual
s'establelx un collage d'emocions I de metifores.

La gran aportació de P. Bogatyrév és haver descobert la funcionalitat
de l'antiga literature popular I haver observat qua les funzions que exer-
ceix sobre els receptors poden ser diverses, que n'hi ha una qua domina
sobre les altres no es mai la funció estetica- I d'altres de secundirles;
perO que la situació en qué es troben pot modIfIcar-se segons que es
modifica la situació en qui) es produeixen. Aquesta estructura de fun-
cions dominants I secundiries no roman immutable,1 és suficient que es
produeixi un canvi de situacie en l'emlssfe o en la recepció del text literari
perque es modifiqui aquella estructura.

No és fed, arribats a aquest punt, comprendre l'abast de la segtient
pregunta: i,Descontextualitzada de la societat en qué vMa espontinia-
ment, desproveYda del suport contextual que constituYa la base de la
seva vttalttat, quines funcions pot exercir la literature tradicional en el marc
de l'escola d'avul? Dit d'una attra manera: 4Fins a quin punt una literature
qua formava part de la vide collective de la socletat pre-industrial es ca2ag
d'inserir-se en una nova °structure funcional I exercir l'accie de la seva
presencia, malgrat la transcontextualització -la paraula és de Josep M.
Pujol, (1984: 167)- a la qual s'ha vlst sotmesa?

La resposta no és simple I ens aboca a una muttiplicitat d'obligats mati-
sos. Només excepcionalment la trobam, encara avui, present en la vide
quotidiana de les comunitats rurals. Es cart que cada dia es menys viva en
el context del qual havia sorgit. No hi es, en el medi, i per Elixir es diffcil de
retrober-la en aplicar una didictica de descobriment de l'entorn. Peth en
redescobrir-la, corn una deixaila dels homes que la crearen o la repetiren
incansablement -len cada repeticie hi havia sempre un punt de recreació-
durant segles en un determlnat espal, fldels a la Ilengua d'aquell espal,
redescobrim tambe que la feren servir, eine de joc, fins a convertlr-la en
vehicle de la imagined& Potser aquesta és una de les funcions més
atractives de la vella literature del poble: la capacitat de testimoniar
l'aventura dels homes que tractaren d'explorar els camins obscurs de la
realitat a través del joc amb les paraules. En 'Alma instancia, la Imaglnació
proJecta una ilum nova sobre la vide, mentre ens indica possibles camins
de comunIcació collective. Pere awl sabem qua la Imaginacle no es sine
un proces d'aprenentatge. 1 es evident qua, en aquest procés de cons-
truccle de l'home que imagine, hauran de jugar-hi un paper fonamental
aquells productes que l'home ha imaginat al Ilarg de la seva peril:Ada. Es
tracta, doncs, d'indagar les funcions qua l'antiga literature popular és
capag d'exercir novament sobre els receptors d'avul. Encara que els siste-
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mes de comunicació han canviat -pocs expliquen contes a la vora del foc I
ningir no canta amb la intenció de regular el treball-, no ens 6s possible
deixar de banda les novas forrnes de transmissiô oral de la cuttura. Aixf i
tot no hem d'Oblidar quo l'inter6s per les elaboraclons cutturals de les so-
cietats pre-industrials creix a mesura quo progressa la conscl6ncia ecolt-
gica, mantra sorgeix una nova relació de l'home amb la Natura I es retvindi-
ca l'exercici de la imaginació corn l'Onica força capag de moure la histhria,
perquè és alx05, l'acte d'imaginar: la capacitat d'aportar noves propostes,
possibles quimeres.

No 6s necessarl insistir en la contribució de la paraula oral en el desvet-
!lament de la imaginació del nin. Sovint l'hem tinguda bandejada, la-parau-
la, i hem fet caure el pes de la nostra activitat escolar en el text escrit, en el
Ilibre imprés, sense tenir en compte que no s'arriba a la Ilengua escrita si
no eis pets camins de la Ilengua parlada. Adhuc els primers contactes del
nin amb la Ilengua Merida s'han efectuat durant molt de temps a través
d'aquella antlga literatura: una can96 de bres, l'explicació d'un conte, el
relat d'una histhria migica, el cant d'una corranda o d'un romanc. LFins a
quin punt els sons que configuren el text oral projecten l'eco del seu sig-
nificat? L'oralitat implica alguna cosa miss que la paraula: tot allà que es di-
rigeix al receptor, un gest, una mirada, l'entonació... Seria atractiu analitzar
el paper que ha jugat la you en la conservacló de les societats humanes,
comprendre corn ha possibilitat la continuitat d'una percepciô de la vida
vinculada a l'experi6ncia d'una determinada col.lectMtat, a la seva perso-
nalitat bisica. Els antics afirmaren quo només la you basta per seduir:
"Gricies a la veu, la paraula esdevé exhibició I do, virtualment erotizar -ha
escrit Paul Zumthor (1985: 4). I hi afegeix corn és encara de present la
you en la cultura actmal, malgrat qua, en arrlbar-nos a traves dels mitjans
de comunicació, perdi aquella sensualitat que comunica la preséncia de
l'emissor.

L'audició continua essent -afegeix P. Zumthor (1985:8) -(en escoltar
un disc o la radio, en contemplar la televisió) l'acte creador de robra".
Pert, el "medium", l'instrument de comunicació, s'ha desplacat i ocupa
un espai a part respecte de l'escriptura i de la paraula viva.

Els qui proposen la recuperació de l'oralitat fonamenten la seva pro-
posta en la necessitat de retrobar alto que hi havia d'humanitzador en la
Yalta, antiga tradició cuttural. Tullio De Mauro ha insistit:

nella practica educativa delle nostre scuole, recupero del valore
significa anzitutto questo: recupero della coscienza e della

dignita delPinventivIti, dell'informale...
(Tullio De Mauro, 1977: VI i VII)

Encara avul, en el nostre segle -hi afegeix Victoria Cirlot (1985:7)- ne-
cessitem l'oralitat, aquesta classe d'acte en qué la creacló I la recepcló es
produelxen en el mateix instant. Es, segurament, la necessitrla perma-
néncia de la you que ens ha portat a qualtficar la poesia corn una de les
constants histOriques quo haurien d'esser incloses entre els elements
definldors de l'home:
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Je pourrai dir -l'afirmaci6 és d'Yves Montand- que la chanson est a
l'homme ce que la fieur est a la nature. Elle est son expression la plus
fragile et la plus pure... Espoir et douleur, Joie et angoisse, elle est
l'homme

(Citat per Genevieve Legrand, 1984:4)

Tambe Borges afirmava qua, si la tradició grega assegura que Homer
era cec, era perque es volia establir la prioritat del fet Uric, és a dir del feno-
men musical i verbal sobre el fenomen visual (Veg. Sa lah Stet le,
1985:22-23. Sobre aquest mateix tema insisteix el treball d'Eric A. Have-
lock (1973), que analitza la fund() de la poesia epica en la culture grega
amb la intenció de captar les estructures mantels, psicolOgiques I lingUis-
tiques de la societat micenica. En la culture grega de l'epoca arcalca, el
cant epic representava tota la saviesa tradiclonal I el cantador transmetia
mitjancant el relat el patrimoni cultural, juridic, religiós del poble; comuni-
cave, empeni, alguna cosa mes: els models actistics, la tecnica de l'eco
corn a expedient mnemonic... Diu Havelock que en l'edat classica el geni
especific dels grecs era de natiralese ritrnica. AllO que nosaltres anome-
nem el sentit grec de la bellesa, en arquitectura, en escuttura, en pintura,
en poesia, fou sobretot el sentit de la proporció fluida I elAstica. Aquesta
facuttat fou portada pels grecs a la perfecció a través d'un exercici insOlita-
ment intens en el camp dels ritmes actIstics, verbals I musicals, durant els
segles obscurs. Era la difusa autoritat de la paraula imposada per
l'exigencia de la memOria cultural que fou sorgir en els grecs la mestria en
attres tipus de ritme. Aquell presumpte desavantatge en la conquesta de
la civilització, l'analfabetisme, resulta que fou, en realltat, el seu principal
avantatge.

En l'actualitat, una serie de moviments tornen a plantejar-se la possibi-
litat de la transmissló oral de la poesia. (De fet, experiencies com la de la
Nova Cenci:, demostren que mai no l'hem perduda, aquesta absolute con-
flange en la projecció de la poesia més enlli dels linAs del cenacle). Cer-
quen que el poema suni del seu ghetto, del !fibre de tirade redukla per a
un grup d'amics, I retorni a la Ilibertat de la cornunicació: a la recuperació
de la força de la paraula sobre la cacofonia dels mass-media. Aquests
grups -poesia fisica, poesla d'investigació, poesia act:va,poesia centrifu-
ge, poesia pUblica- tornen a reivindicar la musicalitat dal poems, perque
fou per la musicalitat que la poesia fou antany fortune, quo adquiri la cape-
citat d'influir pUblIcament en la vide collective. Enduits per aquesta volun-
tat de comunicar pUblicament els seus textos, els poetes de la "poesia
sonore s'han vist obligats a accepter dos dels components fonamentals
de la culture d'aquest final de segle: la tecnologia i/o la comunicació de
masses. "No deixa d'esser una paradoxa -escrivia no fa gaire Jean-
Jacques Label (1986:36) -que hagin estat les noves tecnologies de
transmissió i de gravació que hagin reactualitzat la Itteratura oral, la presen-
cia ffsica de l'autor. Amb la incorporació a la "poesia sonore del joc fone-
tic, del crit, de l'onomatopeia i del sospir, de la manipulació semintica
rnttjancant la tecnica (mescies de sons, reconstrucció de mots amb el pro-
pOsit d'atenyer una nova dimensló textual), del joc de la veu, tambe amb
l'arrelament en la poesla oral antlga, 7.rom tracta de substitulr la petrtficació
de la Dengue -de l'administració, de la burocricia, de l'ordre- per un dis-
curs poetic que, per la soya difusló I per la soya force, és capac de subver-
tir les °structures mentals.
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Ens trobem, doncs, davant una vella tecnica de transmissió Merida
quo ha sabut adaptar-se als temps nous, tot recobrant aquella migica pre-
sencia de l'home que es converteix, nl que sigui momentiniament, en un
artiste. Perque en plantejar-nos la recuperacI6 en el marc de l'escola
d'aquella literature antlga no solament ens interessa l'obra acabada, que
recuperaren I fixeren definitivament els folkloristes, slnó que, juntament
amb els productes literaris del poble, ens cal reviser els.mecanismes de
creed& els camins a tray& dels quals es constituTa rimaginarl col.lectiu.

Abans he fet referencia a rinteres emergent per les elaboracions cul-
turals de les societats pre-industrials i he dit qua sorgia paraLlelament al
creixement de la consoler-tole ecolOgica I a la reivindicació de la Imagined&
No sempre, emperO, és alxi. No és dificil trobar en els nostres dies una
seri° de materials propis de la societat tradicional convertits en objectes
de consum. Assistim a una certa folklorització de les classes burgeses, a
un meival de les tradicions I a la soya comercialitzaci6 en funció del profit
particular. festes, espectacles folkl)rics, menjars tipics, el gust evasionis-
ta pel m6n rural, rartificiosa rusticitat, la creixent atracció per la megia i
rocultisme.

Es bo de comprendre que aquest és un Lis de la culture tradicional
que cal evitar en el marc de l'escola. M6s enlli de la manipulaci6 burgesa,
l'antiga literature del poble és capac d'acomplir en la socletat d'avul algu-
nes funcions extraordiniriament suggestives, sobretot perque ens pot
serrvir de pauta en la configuraci6 d'un model alternatiu de culture. Ens
cal tenir present la proposta de Gramsci. En definitive es tracta d'entendre
fins a quin punt la presa de contacte amb la literature que sostingueren
les classes subalternes pot conduir-nos a perfilar una culture alternative,
projectede al futur, assentada en les bases de la tradiciO. Enfront de la cul-
ture uniformadora que intenta esborrar les diferéncies, la nova cuttura po-
pular ha d'enceminer-se a la recerca de la Identitat cultural, a la construcció
d'una cultural contestatiria, capaç d'encarar-se al risc de disgregació cul-
tural. Es en aquest sentil que tractam d'entendre rinteres d'avui per la re-
cuperaci6 dels signes culturals que defineixen la collectivItat. Perque a
mesura que creix freneticament la force de la despersonalitzaciO, també
creixen amb força:

aquelles tendencies contestateries que refermen la identitat etnica,
social, cultural, lingOistica... Quan un home ha perdut l'herencia de la
prOpia cultura és un desheretat que cerca sovint el seu ültim, deses-
perat refugi, en la cuirassa psiquica d'un autisme obstinat. Hem de
saber quins sOn els efectes d'aquest autlsme: la droga, la violencia...
Perque dificilment cap home pot esdevenlr psiquicament sa sense la
possibilitat d'identificar-se amb uns altres homes, amb una cultura

(G. Janer Manila, 1985:1860)

No podem ser un poble amnesic, sense memOria I sense cor, perque
deixariem d'existir, si ens manquessin els punts de referencia necessaris
en la construcciO del futur. L Per qui) el passat I el futur s'ignoren tan so-
vint l'un a refire?

La müsica i el veil cant del poble, les rondalles, el teatre espontani, la
gestualitat, el testimoni histOric, els jocs de paraules per fer equlvocar qui
les diu de pressa, les cançons disbaratades I els veils enigmes, en utilit-
zar-los a l'escola hem de tenir present que potser sOn una eina -no
rtinica- amb la qual ens podem defensar de la definitive exproplació d'una
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part del nostre patrimoni cultural. Possiblement és aquest el cami -un dels
camins- a tray& del qual tomarem a omplir d'energia les paraules.
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Literature tradlcionaL escola I territorl

En este artIculo el
autor nos propone la
recuperacidn e incor-
poraciOn a la escuela
de lo que llama
literature tradiconal;
es decir, aquella litera-
ture popular transmiti-
da oralment, alejada de
cualquier tipo de mani-
pulacidn romantica y
burguesa. Dado el
valor simb011co de la
lengua, y sus posibili-
dades diacticas para
desarrollar la imagina-
dab de los niños, y
considerando que el
lenguale forma parte
del ecasistema, el pro-
fesor Janer Manila nos
presenta un modelo,
ciertamente altemati-

recuperado buena
parte de la tradickin
oral con la intenciOn de
hacer frente a las co-
rrientes actuates de
corte autista que des-
graciadamente domi-
nan la sociedad indus-
trial.

7-7*

Abstracts

Dans cet article,
Pauteur propose la re-
cuparation et
(Incorporation a Pecole
de ce qu'il appelle
'litterature traditionne-
lle, c'est a dire la litté-
rature transmise orate-
ment, a Paced de toute
manipulation romanti-
que et bourgeoise.
Etant donnees Ia va-
leur symbolique de la
langue et ses possibili-
tés didactiques pour
davelopper
l'imagination des en-
fants, et tenant compte
du fait que le langage
fait partie de
Pecosystème, le pro-
fesseur Janer Manila
presente un modèle
vrairnent alternatif, qui
recupere une grande
partie de la tradition
orate avec Pintention
d'affronter les courants
actuels de style autiste
qui dorninent malheu-
reusement la socidté
industrielle.

In this article the au-
thor proposes the reco-
very and incoporation
Into the school of what
he calls traditional lite-
rature, i.e., oralty
transmitted iblk litera-
ture, apart from any
type of romantic, bour-
geois manipulation.
Given the symbolic
value of language, its
didactic possibilities
for developing chil-
dren's imaginations,
and considering that
language is part of the
ecosystem, professor
Janer Manila presents
a model -certainly an
elternative- that re-
coups a major part of
the oral tradition for
purposes of standing
up to current trends of
an autistic cut that, un-
fortunately, dominate
our industrial society.
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CREI-Sants: Un model multiintervinent
i contextual per a la formaciO de Mestres
d'Educaciô Especial.
Feliciano A. Castillo*

Introducciô

Durant aquest curs, s'acompleixen deu anys de l'inici de i'especialitat
d'Educaci6 Especial-Pedagogia Terapeutica, a l'Escola de Mestres de la
Universitat de Barcelona.

Dos tipus fonamentals de demanda, una de social i una altra de profes-
sional, van portar un grup de professors i d'alumnes a donar resposta a
les exigencies i necessitats d'aquell moment, pel que fa a l'Educació Es-
pecial. El fet que la nostra Escola fos la primera de l'Estat que comengava
aquest tipus d'especialitat representava per a nosattres una gran respon-
sabilitat i un gran esforg. No ens seri dtficil, si ho intentem, de recordar la
situació universttiria d'aquell moment, de manera que estalviarem parau-
les. Des d'un bon comengament, el nostre equip de treball va constatar la
necessitat de dotar-se dels recursos necessaris per emprendre la tasca
que s'havia plantejat, i aix6 volia dir la creació d'un centre de recursos or-
ganitzat. Igual corn els attres objectius I pressupostos Inicials, la idea de
crear un centre de recursos ha continuat essent vilida fins a l'actualitat,
per6 també cal dir que han estat mottes les dificuttats qua varen fer enda-
rrerir el projecte fins ara fa tres anys, exactament.

Els anys no passen en va I cadascun de nosattres, abandonats per les
promocions que s'anaven incorporant al mon actiu de l'escola, comenga-
rem a notar el cansament de treballar en una universttat que potser no es-
transformava, no canviava amb l'agilitat necessiria. La falta de
perspectives, els vicis creats per la nostra prôpia dinimica, les pressions i
Iss exigencies que comportava l'adequaci6 a les noves situacions van
arribar a crear una *certa" sttuació limit que calia solucionar.

El nostre equip de treball, pen:), consolidava la seva identitat, i les con-
verses clentifiques habituals, malgrat ser poc sistematitzades, ens porta-
ren a un replantejament de conceptes pel que fa al mon de la infincia, del
mestre, de l'escola I de la universttat.

En definitiva, ens empenyia la necessitat de dur a la prictica la nostra
nova Ideologia, sense deixar-nos arrossegar per a la banalitat I pel caricter
efimer que sovint tenen les innovacions cientifiques en la nostra socie-
tat, especialment en l'imbit de l'educaci6; aim') ens féu replantejar la crea-
dO centre de recursos que fos la base d'un nou model de formaci6

* Feliciano A. Castillo I Andrés és coordinador de CREI-Sants i catedratic del
Deparlament de Métodes d'Investigació I Diagnostic Educatiu a l'Escola de For-
mació de Professorat d'EGB de la Universitat de Barcelona. La seva especialitat
es l'estudl dels nens afectats per parallsi cerebral I les seves darreres Investiga-
cions I publicacions giren al voltant del diagnOstic i l'avaluaciô del nen a través
de diferents ticniques d'expresslO
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de professors. Aixi va ser corn un grup de membres de l'equip que anys
enrera havia organitzat l'especialitat emprengué la tasca de construir
CREI-Sants, Centre de Recursos Educatius i d'investigació del barri de
Sants. D'aixi fa tres anys. CREI-Sants is una experlincia no institucional
en el si de la institució universitiria i, malgrat que is amplament coneguda
en diferents universitats europees i en algunes escoles de l'Estat, la seva
tasca encara és massa ignorada en el nostre propi imbft universitari.

Aquests darrers anys la nostra Universitet s'ha dotat de nous estatuts.
Podriem constatar-hi aspectes miflorables, d'aftres que fins i tot caldria mi-
Ilorar, peri ens sembla encara mes important de remarcar que la Universi-
tet no seri mai ni una Llei aprovada ni un Pla d'Estudis determinat, sinó el
fruit de la categoria i rigor que els seus membres, indMduals i col.lectius,
sipiguen imprimir-li.

Les raons de la fatta de coneixement de la nostra feina potser les tro-
bariem en la resistincia al canvi d'alguns calectius i d'algunes persones,
en la infravaloració, aparentment inamovible, del mon del mestre a la Uni-
versitet, en el corporativisme i, encara més, en l'estancat punt de vista
cientific I laboral de les identitats professionals, que no permet de trencar
uns esquemes establerts que dificulten el treball en equips multi o inter-
disciplinaris; en el concepte de ciincia, en definitive, I en la falta d'analisi
sobre la personalitat cientifica i investigadora. I encara hi podriem afegir
raons pel fet que la nostra experiéncia va encaminada concretament al
mon de l'Educació Especial i al mon de la marginaciO. them oblidat, pot-
ser, que l'EducaciO Especial també és educació i que busca les mateixes
finalitats? 4Hem oblidat, potser, que l'escolaritat ordinaria i l'educacidi en
general s'han nodrit histiricament de les investigacions i de les innova-
cions provinents del mon de la Pedagogia Terapiutica? W potser no
volern reconiixer que és la marginaciO, que son els desajustaments so-
cials, el més gran instrument motivador de la planificació dels canvis ne-
cessaris, de les millores?

Malgrat el que hem dit, per?), les diferincies entre la Universitet
d'aleshores i la Universitet actual son remarcables i ens permeten de man-
tenir certes perspectives de futur. Es per tot elk!) que, en la redacció
d'aquest article, em veig obligat a introduir l'experiincia de CREI-Sants de
forma descriptive i general, amb la finalitat de difondre-la. D'attra banda, no
puc renunciar, ni que sigui breument, a donar compte de l'evolució i del
procés d'aquest centre des de la fase inicial.

Qui és CREI-Sants?

El terme CREI-Sants resumeix l'objectiu fonamental de formar el mes-
tre a través de la investigació. CREI-Sants proposa un model teôrico-
practic de formaciO de professors. Aquest model, cada vegada més carac-
teritzat corn a disseny, va partir d'un conjunt d'hipôtesis I de criteris que
exigien, des d'una dinimica temporal, l'establiment d'una etapa pre-
experimental de dos anys corn a minim, etapa que podem considerar ja
acabada en una primera fase. CREI-Sants ha estat, doncs, basicarnent i
fins a l'actualitat, una investigació dissenyadora d'una forma de quefer
educatiu*, una investigaciO sobre investigaciO.

Aix?) es justifica per la necessitat que ens haviem plantejat d'organitzar
els diferents equips de treball, per la necessitat de formalitzar i

d'homologar les teories de cada un dels seus membres, per la necessitat
de crear un Ilenguatge cientific comü, per la necessitat d'advertir les ca-
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racteristiques que radaptació del model podria tenir a la practice i en el
context. Aquesta etapa pre-experimental s'ha constatat corn a temptativa
n la recerca, tant en la confirmació d'hipótesis inicials, corn en

l'establiment d'altres de noves, aixi corn de problemes que altrament no
haurien estat plantejats.

Aquest model de formació de professors ImplIcava, tal corn hem dit
abans, un nou concepte d'infincia, de mestre, d'escola I. d'universitat -en
aquest ordre- partint de les necessitats educatives dels nens. Concreta-
ment d'aquells que exigeixen una educació especialitzada, adaptada a la
seva personalitat, una educació, doncs, que es plantegi les necessitats
dels nens amb diferents tipus d'obstacles. El nostre model s'integraria en
la perspective contextual-ecolbgica, un cop superades les concepcions
merament mecanicistes I organicistes, i ens porta a una nova manera
d'entendre el desenvolupament I els canvis de la conducta. "Si volem
canviar la conducta hem de canviar els ambients". Tal corn suggereix Cole
(1987), aix6 ens porta a intentar coniaixer l'ambient, entas corn a conjunt
de formes de percepció particulars, i les interrelacions entre ambients
contextuals. Petal la nostra filosofia, la nostra forma d'entendre l'educacki
en relacI6 amb la sttuació concreta en qua vivim, ens ha portat a caracterit-
zar la nostra pthpia teoria psico-pedagôgica i sociolaigica I a realitzar refle-
xions abundants sobre diferents punts de vista, entre els quals, els vi-
gotskians, interpretats de manera interessant per Monereo. No hem
d'oblidar que tots els membres de l'equip hem conegut els treballs de
Luria I que mes endavant, el descobriment del GRIM (Grup de Recerca de
l'Imaginari I Mitocritica) ens ha portat a debatre sobre perspectives del co-
neixement molt mes generals, i no nom6s en l'area de la pedagogia. Ara
ba, la nostra concepci6 te6rIca, de la qual he citat algunes influencies, es
fonamenta en la practica quotidiana. Aquest treball Intenta fondre "con-
fondre" la docencia I la investigaci6, intenta combiner la teoria I la practice i

vincular la formació lnicial amb la permanent.
Obrir la Universitet a la nostra societat, i mas concretament al bard on

estem situats, és el mas important dels nostres interessos. Els nens i
nenes ens ofereixen, amb la seva arribada a CREI-Sants, l'oportunitat
d'investigar directament, i aixi els professors de l'Escola de Mestres, jun-
tament amb els alumnes de practiques, fan que la seva feina reverteki en
el tractament dels nens I de les nenes del barri que per qualsevol motiu
no segueixen l'escolaritat tal corn fóra desitjable, o qtre presenten altres
tipus de problemes.

Quan rebem una petició d'ajuda -per part d'alguna familia, de mestres,
d'escoles, de l'assistencia social del barri, etc.- i un cop seleccionat el cas
(per alx6 s'apliquen uns criterls basats en les nostres possibilitats mate-
rials, d'acord amb el nostre model d'intervenció i segons les
caracteristiques dels demandants), el nen o nena passa per un procas de
diagn6stic-avaluaciO I d'observació global, en el qual tamb6 s'avalua la
prôpia familia, l'escola on assistelx, en el seu propi context i en d'attres!

Sense bandejar instruments de mesura I tests, proves estandard, etc.,
durant les primeres sessions de treball utilitzem l'observació directa.
Volem destacar que la valldesa I la fiabllitat de les nostres observacions
s6n mott altes, ja que comptem amb attres tipus d'observadors: observa-
dor participant, observador des de cabina I video, el "tercet observador".
Després de l'anilis de les primates Informacions obtingudes, I a traves
d'una sessI6 clinica muttiprofesslonal, es plantegen el tipus I la dinamica
de tractament educativo-terapeutic, es construeix un PDI l/o un PDS
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(Programa de Desenvolupament Social). Des del primer moment,
s'intenta que sigui el mestre de l'aula el qui intervingui directament en el
tractament, per a la qual cosa ens desplacem a les escoles amb la finalttat
d'informar-lo i, en algunes ocasions, es el mestre qui es trasllada a CREI-
Sants per aprendre in situ, al costat dels nostres alumnes. Quan, per
raons especials -problemes mott greus, fatta de preparació del mestre, re-
buig de l'escola, etc.-, es considera convenient, el nen rep tractament in-
cividualitzat i/o col.lectiu a CREI-Sants, al qual s'integren, quan és possi-
bie. els pares, els germans,...

A més de la relació-Intervenció del nen, la familia, el mestre, l'alumne
de prictiques, el tutor (professor de l'Escola de Mestres), els pares parti-
cipen en grups de dinimica familiar, amb dos objectius: cuttural i formatiu
(formativo-terapitutic); aix6 contribueix a homogeneTtzar extraordinkia-
ment el tractament del cas.

Un dels problemes més greus que hem hagut d'afrontar ha estat, pre-
cisament, la innovació que representa, a la prictica, dur a terme un model
com el nostre, ja que des d'una perspectiva teôrica pot resultar poc origi-
nal. El model de CREI-Sants té una gran semblanca amb l'IT-Inset Model",
que s'experimenta des de fa anys a la Universitat de Leeds, a Anglaterra.

John Alban, professor de l'esmentada Unlversitat (el qual vaig tenir
l'oportunitat de conèixer a la Ilnd. Conference Social Education and the
Preparation of Young People with Learning Difficulties for Adult Life pa-
trocinada per la CEE i organitzada per l'Avery Hill College del Thames
Polytechnic de Londres i pel Seminarium Voor Orthopedagogiek
d'Holanda), fou qui, un parell d'anys enrera, ens ajudi més a seguir el
nostre treball pre-experimental i ens aporta la creença que el nostre
model era possible. Alban definelx aixi el model IT Inset: "Estudiantes
maestros/as, profesores/as y otros trabajan juntos en una escuela, como
miembros de igual categoria en un equipo. Es un enfoque a la educación
de maestros que incorpora la cooperaciOn entre personas que estin en
distintos niveles en su carrera de profesorado. Tiene tres aspectos que lo
distinguen: 1) su enfoque se deriva de la escuela, 2) su práctica se centra
en clase, 3) sus raices son la participación activa y la reflexión ponderada
de lo que sucede en clase" (Alban, 1987).

FOra interessant de poder realttzar un estudi comparatiu sobre els dos
models esmentats i una descripció més detallada de l'IT Inset. Sens
dubte ens ajudaria a comprendre millor la complexa trama dels models
multiintervinents i contextuals. En aquesta ocasió em referiré exclusNa-
ment al model de CREI-Sants.

A CREI-Sants, doncs, els alumnes, futurs mestres, treballen sota la tu-
toria dels seus professors de l'Escola de Mestres, en l'imbit escolar I en
l'espai de CREI-Sants, I formen equips d'observació, de participació guia-
da I de seguiment. Les teories s'apliquen en la prictica quotidiana,
prActica que exigeix, alhora, una reflexió continuada sobre les teories I,
aixi mateix, la creació i la construcció de respostes noves a esdeveni-
ments desconeguts.

Tot I que pretenem estendre l'experibncia a tots els alumnes de
l'Especialitat, només 40 alumnes de l'Escola han pogut participar-hi, per
raons 6bvies. La mostra de l'experièncla l'han constitdida 42 nens, amb
les families I escoles respectives.

CREI-Sants, corn a centre de recursos, empra també tota una sèrle
d'objectius d'informació, prevencló social, activitats culturals, etc., que
-aixi ho esperem- podrem començar a realitzar més endavant. Cal desta-
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car que les nostres activitats son completament gratulles I que cap pro-
fessor ni col.laborador no rep cap compensació aeons:mica per la seva
feina. Al costat d'aix6, grades a la gran difusi6 qua el nostre model ha tin-
gut a diferents universitats I institucions europees, es duen a terme in-
vestigacions concretes I convenis amb d'altres entitats, entre els quals
volem remarcar els contactes amb el Seminarium Voor orthopedagoglek,
d'Holanda, amb el Thames Polytechnic, de Londres, amb l'Instituto Costa
Ferreira, de Usboa, amb la Universitat d'Oldenburg, a Alemanya, I amb la
Untversitat de Chester, a Anglaterra.

AvaluaciO

Si el nostre model resutta complex, mes complexa encara I aid ha re-
sultat l'avaluaci6 d'aquesta etapa pre-experimental. Ha partit, aquesta
etapa, del perfil de professor que hem considerat Idoni, I s'ha desenvolu-
pat longitudinalment I al final del procés, tenint en compte les possibilitats
i dificuttats amb qué ens hem trobat.

L'avaluació s'ha realitzat en dues direccions, una de vertical i una era
d'horitzontal (Vegeu esquema pig. segtlent).

La vertical representa l'avaluació de cada cas especific i l'acció inter-
ventora en cada un dels espais escola, CREI-Sants,...- per mitjà
de diferents tiocniques. L'horitzontal avalua els grups en els diferents
contextos -tots els nens, tots els pares, tots els mestres, ...-. La confluen-
cia avaluativa ens hauri de portar a un replantejament del Pla d'Estudis i
del perfil que hauria de tenir un ben mestre d'Educaci6 Especial. HI ha.
doncs, una avaluaci6 indMdual, a través de técniques qualitatives I obser-
vacionals, i una de grupal, que ha possibilitat un tractament quantitatiu de
les mostres. Aquest darrer ha permin, d'altra banda, la realització de con-
trastos de correlaci6 entre els grups de mestres ja titulats que havien pas-
sat per CREI-Sants I els que no ho havien fet, aixi corn entre els grups
d'alumnes que practiquen a CREI-Sants I els qua realitzen attres modali-
tats de prictiques.

Atis el poc espai de qué disposo, em limitaré precisament a
l'aspecte de l'avaluació de mestres que van seguir el model CREI-
Sants i de mestres que no van seguir-lo (esperem, d'altra banda, que
molt aviat es publicari un text monogrific sobre el nostre model
d'avaluaci6). Aquest aspecte de l'avaluació es realitzi a través d'una
entrevista-diestionari.

La finalitat d'aquesta entrevista-diestionari era doble: d'una banda,
un Interim empirico-cientific, és a dir, l'establiment d'uns barems quan-
titatius, indicadors d'un ;Noe& avaluatiu que es va posar en marxa fa
tot Just dos anys; d'altra banda, Ia veritable avaluació de la feina realit-
zada durant dos anys per professionals dedicats a la formaci6 de mes-
tres d'Educació Especial, en relació amb el model te6ric de CREI-
Sants i entre bls seus elements prioritaris, mestres I alumnes.

Corn en tota construed() d'instruments de mesura, partim d'un mare
te6rIc que, en el nostre cas concret, es basava en la confecció d'un
perfil de mestre de l'especialitat de Terapéutica. Aquest perfil fou con-
feccionat per tots els professionals que imparteixen les classes a
l'especlalitat, I es tingué en compte també el perfil elaborat pel Semi-
nari Coordinador de les Escoles de Mestres de Catalunya, organitzat
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per la Generalitat, en el qual aquests professors varen participar active-
ment, i tambe el resultat de les discussions que s'hi mantingueren.

El perfil quedi configurat de forma estructurada I sistematica, I oferia la
possibilitat de crear el marc te6ric del qtlestionari en elaborac16. No hem
d'oblidar, d'altra banda, que, a traves del perfil, es realttzi el primer pas en
l'emmarcament del qUestionari, que consistia en la identificació del tipus
de conductes, continguts i actituds que es pretenia mesurar a traves de
l'instrument avaluatiu.

En l'etapa d'elaboració del perfil es consideri, en primer floc, que
l'alumne en formació havia de posseir coneixements academics exhaus-
tius I relacionats amb el seu treball professional en aules o escoies espe-
cials. Al costat d'aquests coneixements, les prictiques havlen de ser
importants en la formaci6, per tal de posar en contacte l'alumne amb la re-
alitat educative I proporcionar-li una serie de recursos, necessaris per al
coneixement del nen.

Un altre punt del perfil hauria de consistir en l'adquIslci6 d'una serie de
tecniques per al diagnestic I tractament dels casos que es presentessin.
Al costat d'aix6, l'alumne en formació haurla d'obtenir coneixernents
sobre programació I sobre l'elaboraci6 de Programes de Desenvolupa-
ment IndMdual (PDI). Encara un altre aspecte a considerar en el perfil es
el caricter preventiu que hauria de tenir qualsevol professional que
dediqui a l'educaci6 o, dit d'una altra manera, al proces d'ensenyament /
aprenentatge. En aquest sentit s'exigiria, doncs, al mestre en formació,
un coneixement de les funcions preventives que hi ha d'haver a l'entorn
escolar I, dins d'aquest objectiu, una capacitat d'orientaci6 als pares i a
d'attres professionals.

Aixf mateix, yam creure imprescindible que, per ra6 del contacte ne-
cessari que el mestre de Terapeutic6 ha de tenir amb d'altres professio-
nals, l'alumne conegues el treball deis equips multiprofessionals que es
dediquen a l'educació I tingues possibilitats d'integrar-s'hl, corn a compo-
nent irrenunclable en materia d'educació especial.

I, finalment, encara caldria considerar una attra exigencla, no tant corn a
element del perfil prepiament dit, sine, corn a qUesti6 rellevant en
l'avaluació: la maduresa I requilibri emocional dels alumnes Vo mestres no-
veils.

Cada un dels punts considerats en el perfil quedi reflectit en dos
blocs ben diferenciats: Coneixement del Nen I Tractament del Nen.

En relació amb un dels dos objectius que havia d'acomplir el qtiestio-
nari, cal destacar que aquest perfil te6ric tenia una correspondencia pric-
tica, mitjancant l'endegarnent del model teóric de CREI-Sants, que recull
diferents aspectes: practiques, orientac16 preventive, educative I assis-
tencial, treball amb diferents professionals de l'educació -pedagogs, psi-
c6legs, logopedes, metges, assistents socials, etc.-, es a dir, contacte di-
recta amb els equips multiprofessionals. D'aquesta manera, s'avaluava
alhora la formació dels mestres d'Educació Especial, la incidencia de
CREI-Sants i l'ajuda que suposava aquest model en el perfeccionament
de la formació del mestres.

Un cop realitzat tot el suport te6ric, el marc te6rico-conceptual de
l'instrument d'avaluació, passarfem a l'etapa que podrfem anomenar em-
pfrica, a l'elaboració pr6plarnent dita de l'entrevista-qtlestionari.

El prlmer pas, encaminat a identificar les propletats que pretenfern ava-
luar I l'objecte -6s a dir, el grup de subjectes qua va ser avaluat-, fou
l'operativitzacio de cada un dels punts o aspectes importants que caldria
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tenir en compte en el perfil de la formaciO d'un mestre de l'Especialitat de
Terapautica. Aquesta operativització va donar Hoc a una sarie d'Items-
preguntes, agrupats en cada un dels punts del perfil.

Dins de la població d'items-preguntes se'n va seleccionar una mostra,
escollida mitjangant la tacnica de Jutges (un total de vuit persones, totes
especlalistes en la formació i avaluació de l'alumne-mestre de Terapauti-
ca) I se'n van descartar els que foren considerats irrellevants. Aquesta
tbcnica podria ser considerada, en realitat, con" de mostratge racional, ja
que l'elecció dels ftems-respostes va guiada pel contingut subjacant que
han de tenir, per tal d'apropar-se al criteri extern que es persegueix.
Mem, encara, que l'estrategia utilitzada, pensant en la seva validesa pos-
terior, fou la denomlnada de contingut: es a dir, el qUestionari l'havlen de
conformar tots aquells ftems-respostes que fossin indicadors de dominis
o continguts praviament delimitats I estructurats; els punts del perfil,
doncs, en aquest cas, un cop operativitzats I sistematitzats. Aquest super-
sit apriorfstic i teóric havia de tenir una implicació posterior, durant el pro-
ces d'anilisi de les dades recollides, perqua cada item-pregunta seria
una unitat d'anilisi, susceptible de ser avaluada i sotmesa a tractament es-
tadistic.

Finalment, en el procés de selecció dels items-respostes, varem optar
per l'alternativa de resposta Iliure, conscients que lavaloració definitiva de
les respostes obtingudes es realftzaria a posteriori, un cop finalitzat el pro-
d's de buidatge.

Seguint el desenvolupament de l'etapa d'elaboració, yam seleccionar
els subjectes que havien de constituir la unitat d'analisi del qiiestionari.
Pel que fa a aquest apartat, hem de manifestar que, en la selecció, no
prenguérern una decisió purament estadfstica, sine) que van tenir més
pes les consideracions substantives I tebriques.

En la selecció dels subjectes yam prendre corn a referencia dos criteris
basics. El primer concernia a la procedéncia dels subjectes, és a dir, ha-
vien de cursar o tenir acabada l'especialitzaciO en Terapautica. Havien de
ser alumnes I mestres per poder constatar el valor de la prictica, tant en el
moment de la formacio, com posterlorment, en l'exercici professional. El
segon criterl, concebut amb la finalitat de poder emetre un judicl avaluatiu
sobre un dels objectius clue generaren la confecció del qUestionari, fou la
utilització d'un grup discriminant (subjectes que havien realitzat les practi-
ques a CREI-Sants) I un grup-control (subjectes que havien realitzat les
prictiques a d'attres centres).

d'un grup-criteri ens permetria, mitjangant tecniques de contrast,
arrlbar a establir, en un pla d'estadfstica descriptiva, la incidancia positiva
que té CREI-Sants en el "Programa Curricular de l'alumne i del mestre de
Terapautica.

Voldrfem afegir que la mostra fou dividida en quatre grups, se-
guint els dos criteris:

- Mestres amb practiques a CREI-Sants.
- Mestres amb prictiques a d'attres centres.
- Alumnes que realitzaven les prictiques a CREI-Sants.
- Alumnes que practicaven a d'altres centres.

Aquesta classIficació respon a les propietats que delimitavem en les
bases teôriques, de les quals ja hem parlat, i a les caracterfstiques avalua-
tives representees pels items selecclonats.
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Un problema que voldriem esmentar i que pot haver produIt algun
biaix en la valoració de CREI-Sants és que les mostres seleccionades no
oferien el mateix grau de representativitat. La mostra formada per mestres
i alumnes que no havien realitzat les prictiques a CREI-Sants es va esco-
Ifir a tray& d'un mostratge simple a l'atzar, i es van tenir presents els requi-
sits de representativitat. Per contra, en la mostra de mestres i alumnes de
CREI-S?nts, es va utilitzar un tipus de mostratge no probabilistic, corn es
el mostratge intencional.

Per finalitzar el procés d'elaboració empirica, ens disposarem a passar
a la fase de recollida I codificació de les dades obtingudes en l'etapa ex-
ploratinia de l'elaboracit5 del qUestionari. Alhora, la taula de les puntua-
cions directes del grup o grups de subjectes havia de constituir la font pri-
maria d'inforrnació per al tractament estadistic de les dades,
independentment del tipus de tractament i de les taules que se n'havien
de derivar, d'acord amb el model teôric subjacent del qUestionari que es
pretenia d'elaborar.

La nostra taula d'entrada de dades havia de tenir la caracteristica de
ser de puntuacions relatives, per tal corn a les respostes dels subjectes
sels donava una codificaciO numerica. La matriu d'entrada de dades per a
la posterior analisi d'items-respostes del qUestionari fou rectangular, de n
subjectes per m items.

A la matriu es recollia també informaciO sobre attres variables extremes
al qüestionari, corn ara l'edat dels subjectes, el sexe, el nivell cultural, etc.

Aquestes variables també van haver de ser categoritzades i sels as-
signa un codi numeric, per tal de coder realitzar estadistica corres-
p on e nt.

Un cop les dades obiingudes a través del qUestionari foren passades
a la matriu de codificació, s'inicia l'etapa de tractament estadistic.

Les possibles analisis de resposta per comprovar el grau de consis-
tencia interna no formaven part dels nostres objectius, ni teôrics ni empi-
rics. Es realitzaren, en canvi, una serie de proves estadistiques, per tal
d'eliminar un cert error de mesura o d'avaluació a l'atzar -fiabilitat empirica- i
un cert error sistematic en el context de la medició o avaluaciô -validesa
empirica-. I tenint en compte el caracter, en principi, qualitatiu de les nos-
tres dades, optarem pel metode Chi-quadrat. Aquest metode permet
comparar distribucions completes de resposta per a dos grups, en Hoc de
centrar l'atenció sobre un paremetre

El procediment Chi-quadrat proposat per Scheuneman es basa en el
principi que un item es consideraria no esbiaixat si, per a subjectes amb la
mateixa capacitat en l'area que es mesura, la probabilitat de resposta co-
rrecta es la mateixa, independentment del grup de població a que per-
tany el subjecte. Aquesta suposicio aprioristica va adquirir validesa a tra-
yes d'unes proves estadistiques en les quals es realitzava la correlació
entre l'item i el conjunt d'items-preguntes del qUestionari, per tal de tro-
bar l'index d'homogeneitat entre cada variable i el conjunt de variables
del qUestionari.

Varem utilitzar un programa d'ordinador 4F del paquet estadistic
EIMDP i varem realitzar Chi-quadrats per a totes les variables del nostre es-
tudi, excepte les que eren exiernes al qUestionari, tal corn ja hem dit
abans. Els resultats ens demostraren que la majoria de les variables es
correlacionaven significativament amb el criteri extern escollit i per tant el
questionari acomplia un dels requisits basics de la seva elaboració: la fiabi-
litat de les preguntes.
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Encara en l'etapa d'anilisi de dades i per tal de poder valorar quantitati-
vament el suport substancial que exercelx CREI-Sants en la formació de
l'alun ne i del mestre novell de l'especialitat de Terapbutica, yam utllitzar
un indicador usat tradicionalment per discriminar grups; es tracta de la di-
ferhncia entre la mttjana aritmètica obtinguda pel grup-control I l'obtinguda
pel grup-criteri a cada item-pregunta. Aquest Oltim procés es troba en
fase de realització i no en tertim encara els resultats, ja que l'analisl feta a
través del programa 3D del SMDP requeria un canvi en la matriu d'entrada
de dades. Tanmateix, podem avangar que, pels resultats obtinguts en la
prova del Chi-quadrat, esperem constatar diferimcies estadisticament
significatives, amb un grau de confianga del 95%, tot i que hi ha items, se-
gons yam comprovar amb la prova del Chi-quadrat que no son prou di-ark
minatoris per als continguts -criteris externs- que preteniem avaluar, i que
en un procés posterior pensem reelaborar I ajustar a les dades obtingu-
des per aquest primer alien; del tractament estadistic del qilestionari.

L'analisi de les dades obtingudes per l'entrevista-q0estionarl foren
molt significatives i esperangadores. Es clar que la comparació de mestres
I alumnes que havien treballat a CREI-Sants amb els que no ho havien
fets, significava una comparació, més que no pas entre dos models alter-
natius, entre un model -al qual es dispensi tot tipus de recursos- i
l'ensenyament classic, amb les seves caracterfstiques, conegudes de to-
thorn. Era, doncs, facil suposar que els mestres i alumnes que havien par-
ticipat en el nostre model oferirien un nivell més ajustat al perfil que, al
nostre parer, és l'idoni per a un mestre d'EducaciO Especial.

Per acabar, em voldria referir als aspectes més atractius, amb la inten-
ciO de subratllar-los. En cap d'ells no va caldre obtenir percentatges, ja
que la probabilitat fou prou significativa. Aquests aspectes, doncs, refe-
rits als alumnes que treballaven a CREI-Sants, sOn els segUents:

1. Mil lor actitud davant la problematica del nen amb obstacles i del
seu entorn.

2. Major conoixement tècnic i sistematització dels processos
d'observació, avaluació i diagnostic escolar.

3. Major coneixement tacnic en l'elaboració de programes indivi-
duals I calectius.

4. Major capacitat d'utilitzaciO dels recursos didactics.
5. Millors relacions amb els mestres.
6. Major capacitat critica i capacitat per elaborar Iturs actuacions i

tractaments.
7. Mil lor actitud davant dels equips de zona I d'altres professio-

nals.
8. Major capacitat d'organitzaciO.
9. Major facilitat d'orientació i de connexiO amb les families.

10. Major facilitat per demanar ajuda I informació a d'attres profes-
sionals.

11. Millor acceptaciO I superaciO de la frustració.
12. Major creativitat.
13. Major identitat professlonal I respecte pel camp d'acció d'altres

professionals de l'Educació.

Els alumnes que han dut a terme les practiques a CREI-Sants han
creat un Iligam mott fort amb les escoles on assisteixen els nens amb trac-
tament, molts dels quals es troben en procés d'integració. Els nostres
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alumnes han constitdit un vehicle de modificació de la conducta del mes-
tre, de les seves actituds, de la manera d'entendre les dificultats dels
nens i la diversitat de personalitats. Son molts els casos en qué s'ha
pogut constatar aixó que acabem de dir, pore, a més, en moltes ocasions,
també els nostres alumnes s'han colwertit en professors dels propis mes-
tres, molts dels quals es troben en una "gran soledat professional" i
sense els recursos necessaris per realitzar un treball coherent, pel que fa
a les noves perspectives de l'Educació Especial.

CRE1-Sants, d'altra banda, ofereix als mestres de la zona, no només
formació directa I orientació, sinti que també posa a disposició de les es-
cotes els petits recursos técnics I els diferents materials didactics amb qué
comptem. Aixi, aquest feedback entre l'escola d'EGB I l'Escola de Mes-
tres crea un context de formació continua en el qual, a través de la difusiO
realitzada pels nostres alumnes, neix la demanda de formació permanent
dels mestres en servei. Alguns d'ells no es limiten a les nostres orienta-
cions puntuals o a la feina que es duu a terme a CREI-Sants i sol.liciten
d'entrar als cursos de Postgrau que es fan a la nostra Universitat.

CREI-Sants, tot i haver demostrat aspectes molt pisitius en la formació
dels mestres i en el tractament dels nens, és un model molt complex i difi-
cil de dur a la practica en una situació social corn l'actual. El personalisme,
la fatta de coordinació entre els serveis socials, assistencials I educatius
que depenen del municipi i de la Generalitat, els baixos pressupostos
economics son aspectes amb els quals cal comptar. "...La capacidad de
un entomo, para funcionar de manera eficaz como contexto para el desa-
rrollo, depende de la existencia y la naturaleza de las interconexiones so-
ciales entre los entornos, lo que incluye la participación conjunta, la co-
municación y la existencia de información en cada entomo con respecto
al otro" (Bronfenbrenner, 1987).

CREI-Sants proposa, de cara al futur, de seguir investigant en el seu
propi model, a traves de la practica, perb, a més, sempre que compti amb
l'acceptació de la nostra Universitat, impulsara diferents tallers als quals
podran assistir els nens i els mestres, un cop acabada la jornada escolar.
En tot aixO, al costat dels objectius inicials de dur a terme un gran nombre
d'activitats culturals, se centrarien les nostres pretensions respecte de
CREI-Sants.

El nostre desenvolupament en el barri ha estat molt rellevant i en
aquests moments formem part de la Coordinadora d'Entitats de Sants i
mantenim, també, una relació estreta amb diferents institucions. Som,
potser, l'entitat més jove i ens cal guanyar identitat, pen!) estem segurs
que aixO és possible.

Componen l'Equip Coordinador de CREI-Sants M. Carmen Busto, Fe-
liciano Castillo, Montserrat Costa, Francisco Escudero, Teresa Marl* Ig-
nasi Puigdellivol i Mina Servent, i comptem, a més, amb un gran nombre
de col.laboradors. Cadascun de nosattres, a Inds de les activitats quotidia-
nes que realitzem segons la nostra especialitat i els nostres interessos,
es responsabilitza de coordinar diferents investigacions concretes que
es dedueixen de la practica del model: les noves formes d'organitzaruna
classe amb l'objectiu de fer compatibles els PDIs amb el context col.lectiu
d'una aula, després d'haver constatat que el PDI és, en molts casos, un
instrument marginador, més que no pas diferenclador; l'avaluacló dels
tractaments educativo-terapautics, I convertir alxi l'estudi del cas en una
autantica investigacio en qué hi hagl un control més gran de les variables

ue condicionen l'axit o el frack, d'aquests tractaments; l'estudi de les in-
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fluències, suports i relacions intersubjectes, no només de la dfade alum-
ne-mestre, sinó també les que els nens d'una classe exerceixen sobre el
nen amb dificultats (nen-mestre, nen-terapeuta); les diferents maneres
de "conisixer", percebre i construir la conducta; noves tiacniques de reha-
bilitaci6 de la parla i del llenguatge i les noves dimensions de la psicomo-
tricitat, entre d'attres.

Tenim previst, en la mateixa Ifnia I un cop constatades les dificultats de
treballar en equip, de realitzar una investigació sobre corn hauria de ser
l'aprenentatge d'aquest tipus de treball en els alumnes de diverses carre-
res professionals, durant els anys de formació. Es tractaria d'una invest-
gació interdepartamental i interdMsionaria i permetria, a mess del dit apre-
nentatge, el coneixement de les attres professions, una millor situació en
el camp de l'actuaci6 i la possibilitat, en el futur, que els equips treballin
des d'una perspectiva interdisciplinaria.

La visita a CREI-Sants. a finals del curs passat, del Sr. P. Daunt, Direc-
tor General de l'Oficina cn Favor dels Minusvalids de la CEE, confirma
l'interès que aquest organisme internacional manifesta per la nostra feina;
ja només falta que ague st mateix interés arribi a existir a la nostra Universi-
tat.

Aixi, doncs, el nostre cavall blau, anagrama del model CREI-Sants -fet
a imatge de Marco Cavallo, el veil cavall de l'Hospital de San Giovanni de
Trieste, mitic emblema de l'obertura psiquiatrica a Italia-, ha fet un salt més
en la seva cursa d'obstacles. El nostre cavall sempre ha estat, des d'una
altra perspectiva, un cavall-balancf, ha anat endavant i, en ocasions, enre-
ra, ja que son molts els problemes que se'ns han plantejat i que se'ns
plantegen, pen!) estem segurs que l'interès actual dels maxims responsa-
bles universitaris ens ajudara a aconseguir que en els propers anys el
nostre cavall pugui seguir trotant per tal d'aconseguir una millor formació
de mestres.
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Crei-Sants (Centro de
Recursos Educativos y
de Investigación del
Barrio de Sants) es un
servicio gratuito que la
Universidad de Barce-
lona (División de Edu-
cación) pone, a través
de la Escuela de Maes-
tros, a disposicidn del
barrio donde se ubica.
El servicio trata, espe-
cificamente, de ayudar
a los nilios que con
cualquier tipo de pro-
blema, no siguen la es-
colaridad con el ritmo y
la eficacia que serian
necesanos. El modelo
Crei-Sants supone que
el futuro maestro prac-
tica en la realidad, a
traves de observacio-
nes sistematizadas
con sus profesores
que aplican tanto pro-
cesos de evaluación
diagnostica como tra-
tamientos y programas
educativo-
terapeuticos. En este
trabajo se integran,
ademds, maestros en
servicio, padres y
otros profesionales.
Este modelo guarda
una cierta semejanza
con el Mode lo In Inset
practicado en la Uni-
versidad de Leeds con
el que mantenemos
una buena relación. En
sintesis, Crei-Sants
trata de coordinar Ia te-
oria y la practica, la for-
macion inicial y la per-
manente, la docencia y
Ia investigaciOn. Se po-
dn'a entender como un
modelo contextual eco-
logico dentro de las
nuevas corrientes de
investigackin etnogrd-
fica.
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Crei-Sants ("Centro de
Recursos Educativos y
de Investigackin del
Barrio de Sants") est un
service gratuit que
l'Université de Barcelo-
na met a la portee du
quartier de Sants par le
biais de l'"Escola de
Formack5 del Professo-
rat" (Ecole Normale). Ce
service s'ocupe de
l'aide aux enfants han-
dicapes qui ne peuvent
pas suivre leur scolarité
avec le rythme et
l'efficacité nécessai-
res. Le modèle Crei-
Sants presume que le
futur enseignant peut
faire un travail pratique
sur la réalité, au moyen
d'observations systé-
matiques avec ses for-
mateurs qui appliquent
aussi bien des proces-
sus d'evaluation diag-
nostique que des traite-
ments et des program-
mes educativs thera-
peutiques. Ce travail
integre, en outre, des
professeurs en service,
des parents d'élèves,
et d'autres profession-
nels. Ce modèle res-
semble en quelque
sorte au Modèle Inset
appliqué a l'Universite
de Leeds, avec laquelle
il a d'ex-cellents rap-
ports. En résumé, Crei-
Sants veut integrer la
théorie et la pratique, la
formation initiale et la
formation permanente,
len-seignement et la re-
cherche. 11 peut étre
considéré comme un
modele contextuel eco-
logique a l'intérieur des
nouveaux courants de
recherche ethnographi-
que. 6

Crei-Sants (Sants
Neighborhood Center
for Educational Re-
sources and Research)
is a free service that
the University of Bar-
celona (Department of
Education) makes
available to the neigh-
borhood where it is
located, through the
Teachers' School. 5 )e-
cifically, the service at-
tempts to help children
with any type of handi-
cap who are unable to
move through the
schooling process with
the necessary speed
and efficay. The Crei-
Sants model assumes
that the future teacher
will practice in actua-
lity, through systema-
tic observation
together with his/her
professors who are
applying them, proces-
ses of diagnostic eva-
luation as well as thera-
peutic educational
programs and treat-
ments. This work invol-
ves teachers on the
job, parents and other
professionals. This
model bears a certain
similarity to the Inset
model practiced at
Leeds University, with
which we maintain a
close relationship. In
summary, Crei-Sants
tries to coordinate the-
ory and practice, initial
and ongoing training,
teaching and research.
It could be understood
as an ecological con-
textual model within the
new trends in ethnogra-
phic research.



.Situacions vitals i components motivacionals
de la personalitat de base en la
preadolescència.
Dello del Rinclm*

1. Introducci6

Aquesta investigació pretén descriure les situacions vttals més signifi-
catives per als preadolescents i els predominis motivaclonals considerats
corn a indicadors maduratius de la personalitat.

Si reducador coneix minor els m6bils o valors que orienten o regulen
els cursos d'acció clefs alumnes, estank en condicions 6ptimes d'induir els
cursos d'acci6 desitjable mitjancant els elements motivacionals adequats.

En conseqancla, si l'educació pretén reduir la doble tensi6 existent
entre el que al subjecte és I ha de set i entre el que fa i ha de fer,
l'educador haw* de tenir en compte:

a. - Els components motivacionals que de fet predominen en els cur-
sos d'acci6 dels educands; aquesta descripció requereix un plantejament
psicol6gic.

b. - Els components motivacionals que han de predominar per pro-
moure cursos d'acció coherents amb la naturalesa humana genuInament
Mica. es necessirla una aproximaci6 filos6fica que ens permeti descriure
el perfil maduratiu de la personalitat Mica.

Iniciarem aquesta doble anàlisl, des d'una concepció antropolôgica
humanista personalista inserlda en l'esfera axiol6gica, en què es posa de
manifest que l'educació ha d'abordar l'imbit de la personalitat humana
(Rubio, 1980. Des d'aquesta perspectiva, es contempla la personalitat
corn un valor en si mateix, el qual permet abastar l'home des d'un enfoca-
ment més Integral.

En el desenvoiupament integral de la personalitat hi ha implicades
totes les saves dimensions, pert), des d'una 6ptica educativa, la dimensió
Mica adquireix una major rellevincia. Per continuar el nostre estudi, si-
tuem l'eticitat en el marc de la personalitat.

2. La personalitat de base

Abordarem les perspectives psicol6gica I filos6fica de l'eticitat per arri-
bar a un enfocament integral del qua anomenarem personalitat humana
de base.

* El Dr. Dello del RInchn I Igea es Professor de Pedagogla Experimental de la
Unlversitat de Barcelona. Investiagaclons: Educacló I valors I MotIvació I Perso-
nalitat btica.
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Dello del Rincen

A.- Aportació filosófica. Segons Bartolomé (1981), l'eticitat s'ha
d'entendre corn la recerca d'una progressive I constant humanització.
L'eticitat projecta l'horne vers el que ha de ser I far en funció del queés I

del que fa. Per aclarir aquest procés de recerca I projecclo del ser humi,
recorrem a la fonamentació de l'eticttat.

Vidal (1977) assenyala que ens podem basar en dues afirmacions, en-
tenent la persona corn a 'Toe adequat de l'eticitat i corn a "realitat oberte.
Basant-se en el estudis de Zubiri, I a partir de les categories antropolegi-
ques d'ajustament",lustificacle" I "pre-ferincia", Aranguren (1976) con-
templa la persona corn a suport formal o estructural de l'eticitat, i hi implica
la inteLligincla i la Ilibertat D'aqui que la fonamentació de l'eticitat es pot
basar en les instincies seglients:

a.- InteLfigència Zubirl compara el comportament animal i l'humi per
fonamentar l'eticitat. A l'animal, els estimuls sempre Ii provoquen respos-
tes, en principi, perfectament adequades a aquells estimuls. En canvi,
l'organIsme humi, a causa de la seva complicacló I formalitzacie, ha arribat
a una complexitat tal que ja no pot donar per si matelx resposta adequada
o ajustada, en tots els casos, I queda en suspens davant els estimuls,
"Iliure d'ells". Per subsistir biolegicament, l'home necessita ''fer-se" cirrec
de la situació i de si mateix , corn a realitats I no merament corn a estimuls.
En aquest punt es Imprescindible l'aparició de la Intetfigència a fi de con-
cebre I projectar diferents opcions i cursos d'acció, retorts a la situació im-
plicada. La racionalitat s'origina en la intelligincla que fa viable la Ilibertat
per preferir.

b.- Llibertat La vide de l'home no esti predeterrninada per les seves
estructures psico-biolegiques, les quals exigeixen que sigui Iliure al preu
de la seva viabilitat. L'autonomia sorgeix de l"habitut" de l'home, de la
seva indeterminació fonamental, peth una indeterminació que no és un
bult, sine una obertura. Hem vist una prirnera dImensió de la Ilibertat, quan
considerivern que el ser humi esti "Iliure" dels impulsos. Una segona di-
mensió fa referincia a la ilibertat per" preferir en vista d'alguna cosa. En
aquest sentit, s'ha d'entendre la Ilibertat corn a autonomia o ésser Iliura
per a algt.1 o per a alguna cosa.

c.- Justificacid Les acclons han de tenir justificació per esser veritable-
ment humanes. La justifIcacle consistelx a respondm donar raó, no sols
de la possibilitat que ha entrat en joc, sine tambei de la preferancia escolli-
da, ja que tambe entre les mateixes possibilitats hi ha un ajustament
propl, una preferancia.

d. - Afteritat La persona no es pot entendre corn a realltat tancada. El
ser humi es constitueix en persona per la intimitat I per l'obertura a les al-
tres personas. Gricies a aquesta obertura, la persona queda constitdida
corn a fi-en-si mateix, I es desIllura de ser considerada corn a mitji.
L'obertura de la persona és fonament I compliment do reticitat,
punt de partida de l' altruisme

La perspectiva filosefica ha posat de relleu que els cursos d'acció han
d'estar presidtts per elements de raclonalitat, autonomla, responsabllitat I
altruisme per ser coh rents amb la naturalesa humana, constitutivament
Mica. Aquestes caracteristiques apunten cap a l'ideal maduratiu que
constituelx l'objectiu del proces educatiu. Pere, per aproximar l'alumne a
aquest punt més alt del desenvolupament, l'educador tindri en compte
que els cursos d'accle poden ser regulats, de FET, per altres elements
motivaclonals, tal corn pot constatar-se des de l'Ambit psicolegic.
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Situacions vitals i components...

B. - Aportació ps;colàgica. Els diversos esquemes psicológics que
tracten d'explicar l'eticttat, es poden agrupar a l'entorn de tres grans marcs
teórics: el psicornalitic, les teories de l'aprenentatge I la teoria cognitivo-
evolutiva, segons les dimensions afectiva, conductual o intel.lectiva.

Cada teoria contempla l'eticttat des de la seva prepia eptica, i en desta-
ca aspectes parcials. El pluralisme existents, suggereix que cap de les in-
terpretacions no és plenament satisfacteria, pea), Iluny d'excloure's, es
complementen.

L'orientació cognitivo-evolutiva tendeix a presentar una teoria més ela-
borada i integrada que la teoria de l'aprenentatge I es miss susceptible de
prova empirica que la psicoanalitica, rao per la qual gaudeix d'un major
acord entre els investigadors. A diferiincia de la teoria psicoanalltica, pro-
cura ressaltar els aspectes posttius i prescriptius de la dimensio motivacio-
nal, per la qual cosa fa fa mes apta per explicar el nostre paper educatiu.

Associat al plantejament cognitivo-evolutiu, Kay (1968, 1972) presen-
ta una concepció multidimensional de l'eticitat en funcio de predominis
motivacionals i actitudinals. Segons aquest autor, l'eticitat és constituYda
per una mena d'etapes de desenvolupament. Cada etapa és presidida
per un predomini motivacional que genera actituds capaces d'afavorir cur-
sos d'acció espacifics en el context d'una situació vital determinada. Una
anilisi comparativa de les etapes permet detectar valuoses convergèn-
cies amb attres autors, tal corn es pot veure a la Tau la I.

La jerarquia de necessitats bisiques de Maslow (1970) I els compo-
nents motivacionals qua son subjacents al judici &tic i en els cursos
d'acció, poden vincular-se (Kay, 1968 I Daniels, 1984) amb els estadis de
desenvolupament de la personalitat (Havighurst i Taba, 1949 I Peck i Ha-
vighurst, 1960).

La seqiiiincia evolutiva és constitukia per predominis motivacionals
de tipus cautelos o arbitrari, autoritari o normatiu, social o elociantric, idea-
lista i personal. La seva descripcie és la segilent:

a.- PredomInI motIvacional ARBITRARI . Es el nivell motivacional més
baix i es caracteritza perquit el subjecte mostra una absoluta despreocu-
pack!) pels altres, el que importa és el plaer propi. El criteri que reguia els
cursos d'accie és el gust. No hi ha Ilei o norma definida, per la qual cosa
domina un comportament purament instintlu. Les actituds resultants
tenen un caricter cautelós perquè el subjecte adapta el comportament
segons l'experibncia de dolor I plaer.

b.- PredominI motivacional NORMATIU. Els cursos d'acció son presi-
dits per la por de la Ilei I de les conseqancies que es poden derivar de
violar-la o de respectar-la, per example, el castig i la recompensa. Es una
eticitat imposada des de fora i basada en la submissie a l'autoritat.

c.- PredomIni motivacionalALLOCENTRIC. Els elements que hi ope-
ren son l'alabanca I la censura social. Apareixen actituds de submissió
conformitat respecte als paresi al codi social en general. L'autoconcepte,
pel seu origen social, exerceix una influbncia Important.

d.- Predomlnl motivacional IDEALISTA La instincia reguladora és la
prepla conclincia, pare és una eticitat inflexible, rigida i origInada en un
codi de valors intemalttzats al qual no té accés la me.

e.- Predominl motivacional PERSONAL El subjecte actua pels seus
propls principis de conducta, assumits i aplIcats amb racionalitat, autono-
mia, responsabilitat, i attruisme. Es el nivell més elevat I suposa la madure-
sa de la dimensio motivacional.
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Situacions vitals i components...

Aquestes caracteristiques son coherents amb l'anterior aportació fib-
sOfica, d'aqui la viabilttat d'un enfocament que aglutini les aportacions filo-
sOfica i psicolOgica.

C.- Vers un enfoc integral L'educaci6 Mica ha de sortir d'un model de
personalitat que ofereixi un marc de referencia per guiar el procés educa-
tiu (Rios, 1980)1 que ens permet assentar-hi el treball empiric.

Fins aqui hem presentat una panorimica general de l'eticitat des de
les Optiques filosOfica i psicolOgica. Aquestes perspectives son comple-
mentiries i es poden integrar en un "construct" multidimensional consti-
tuit per elements mottvacionals que duen associades actituds etiques.

A fi de perfilar els components de la personalitat tornem a insistir en la
connexi6 entre instincies antropológiques I psicolOgiques. Aixi,
rajustamenr 1 la "preferencia" corn a categories antropolOgiques posen
de manifest la necessitat que l'home desenvolupi una capacitat per auto-
dirigir I orientar la prOpia realització personal. Aquesta autonomia Implica
necessi, lament una responsabflitat Perà l'autonomia pot ser-hi perque la
intel.ligencia concep possibles opcions i cursos d'acci6, examinant el .
valor relatiu de cadascun, el que exigeix un component racional L'home
hauri de realttzar la "justificació" dels seus cursos d'acci6 de forma cohe-
rent o "responent" amb la realitat. Ser responsable suposarà ser Iliure,
poder recollir i, per tant, haver de respondre davant de si mateix i davant
els attres. Finalment, haviem vist que de l'atteritat sortia l'altruisme.

La coexistencia ben desenvolupada dels components racionalitat au-
tonomia, responsabilitat i altruisme indica la presencia d'una estructura
eticament madura i constitueix la personalitat humana de base. Aquesta
denominació obeeix a les raons segUents:

la. - Segons Giammancheri i Peretti (1981, l'eticitat esti present en la
personalitat interna I en constitueix la qualitat humana, fins al punt que
"ser etc" es pot considerar sinOnim de "ser humi".

2a. - Els components esmentats abans emanen de l'eticitat humana i
sOn subjacents a la conducta observable.

3a. - Corn a elements constitutius de l'eticitat, els components han de
ser comuns a .Lot ésser huma.

Juntament amb els components que han de presidir els cursos
d'acció, hi poden coexistir elements d'etapes anteriors que de fet presi-
deixen els cursos d'acció. Atesa la seva importincia en l'Ambit educatiu,
aquesta dimensiO motivacional constituirà l'objectiu prioritari de la nostra
anilisi.

3. La dimensió motivacional de la personalitat de base

Pel que hem constatat fins aqui, podem afirmar que la conducta de
l'home, almenys en un grau considerable, és la resultant d'una serie de
components o determinants que, una vegada Integrats, constitueixen la
personalitat de base. D'entre aquests determinants hem prestat una
atenció especial als predominis motivacionals que presideixen cada fase
evolutiva.

La revisió bibliogrifica posa de manifest que la dimensió motivaclonal
esti present en el criteri etic (Plaget, 1932, Bull, 1969, Kohlberg, 1971 i
Rest, 1976), en els valors (Morris, 1958, Hoover, 1977; Hensjel, 1971
Feather, 1979)1 en les actituds (Ajzen I Fishbeln, 1973 i 1977 i Mervielde,
1977). Per altra banda, I mitjancant una anàllsi minuclosa des del pla psi-
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Collo del Rincem

(lir:, Hamilton (19r-13 ccncicu ry.:e i. T.?o;ia ccc -,:;ci'u-
.3F.fluadarrent la nmersio nyyr.riaciona: en el :c

en c:-..,rry-ne reali17?da (_!- Ee!lran 't-a.
consIaxaclons d <kt 1272) c

cioraton (Rincon. ",137). rem c .1.00rat !a Tc
:1 es pot veure, ia personalitat de Lase es per s:7-ne

Ireoominis motivacionals due es desplacen propressIvamem ! unes
associades. En certs aspectes, la maduracid tie personalitat de

.:,ase es progressive. Aixi, les actituds de racionalitat, autonomia, respon-
sabilitat i altruisme, generades en la motivació personal, apareixen a la in-
antesa i maduren lentament. Per altra banda, hi ha fases que es poden

sftuar en una seqUencia fixa. Cada fase és presidida per un predomini mo-
tivacional que reflecteix un nivell maduratiu especific.

Una anilisi de l'eticitat en termes d'elements motivacionals (Daniels.
1981 i O'Conner et al, 1981) afavoreix l'intent d'aclarir millor alguns dels
interrogants que té plantejats l'analisi de l'eticitat en la pre-adolescència i
ia coexistència d'eticitats prèvies amb eticitats posteriors.

Atès que els predominis motivacionals estan associats a les caracteris-
tiques de les situacions en qué es presenten (RincOn, 1987), _specifi-
c:Nem el procés a seguir tant per analitzar les situacions vitals corn les mo-
tivacions subjacents en els cursos d'acció implicats.

4. Metodologia adoptada per analitzar les situacions vitals i
les motivacions subjacents

Dins del marc tedric de la personalitat de base, i en el context de la di-
mensid mntivacional, formulern els objectius segiients:

1r. - Descriure les caracteristiques de les situacions vitals a fi que ser-
veixin de punt de referencia perquè l'educador elabori situacions ade-
quades per a les seves classes d'educació Mica.

2n. - Descriure els predominis motivacionals subjacents en els cursos
d'acció implicats.

3r. - Mesurar el nivell maduratiu de la motivació.
4t. - Detectar possibles associacions amb attres variables.
L'enorme complexitat que comporta la personalitat de base exigeix un

plantejament que abordi la motivació Mica des de la doble perspectiva
qualitativa i quantitativa. La convergéncia entre ambdós mètodes ofereix
avantatges potencials que poden pal.liar els caires inherents a cada enfo-
cament. En conseqancia, abordem les situacions vitals des d'un enfoca-
ment etnogrific, i fern també una primera aproximació als elements moti-
vacionals, analitzant les cognicions dels pre-adolescents. Ens centrem
en les raons que expressen per justificar els cursos d'acció ja esmentats
en els relats situacionals. Partint d'aquests indicadors motivacionals ela-
borem tkniques semiestructurades que culminen amb la construcció
d'un test per mesurar el nivell maduratiu de la motivacig. Encara que hem
cornengat des d'un paradigma interpretatiu, arribern aixi a la polaritat meto-
dolOgica presidida per un paradlgma normatiu, més centrat en
l'enfocament objectiu que caracterltza la investigación nomotética.

En siZuaclonal analltzem les variables contextuals, temps I Hoc
en qué van passar les situaclons, tema Implicat, protagonlstos i les reac-
clons dels subjectes o cursos d'accIó. Les altres variables investigades,
que constituelxen el nucll central de la investigació, son els predominis
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Delio del Rinc6n

motivacionals, arbitrari, normatiu, allocèntric, idealista i personal, i també
el seu nivell maduratiu.

Entre les variables d'investigack5 considerem curs, edat, sexe i nivell
sôcio-econiimic.

Per tenir informació de les situacions vitals s'han analitzat 565 subjec-
tes procedents de sis col.legis publics de Barcelona i del Cinturó, que
seran l'escenari de la nostra experibncia docent. Satisfem aixi un dels re-
quisits exigtts per l'orientació etnografica en el sentit que l'investigador ha
de compartir el mateix marc de referència per entendre millor les interpre-
tacions dels pre-adolescents. Per aix6, es va dur a terme un mostratge
deliberat segons conglomerats que cobreixen els cursos 56., 66., 7è. i
86. d'EGB. Posteriorment, es va anar a uns &fres col.legis on es van ana-
litzar les raons esmentades per 385 subjectes en justificar cursos d'acció,
fet que posi de manifest els predominis motivacionals. L'elecció va estar
presldida per les mateixes caracteristiques del mostratge anterior. Per
descriure el nivell motivacional es va realitzar un mostratge aleatori per
conglomerats, estratificat amb afixaciô proporcional a fi d'aconseguir la
maxima representativitat fins a completar una mostra total de 3.448 sub-
jectes.

5. - Tecniques de recollida i anilisis do dades

Atlas que no hi ha al mercat cap instrumentaciO solvent per a les exi-
gències del nostre plantejament, hem elaborat una sèrie de tecniques
agrupades sota les denominacions que apareixen a la Tau la Ill.

l'AULA III. GRUPS DE TECNIQUES UTILITZADES PER CADA CONJUNT DE VARIABLES.

VARIABLES METODES TIPUS D'INSTRUMENT TECNIOUES D'ANALISI

Situacions Enquesta Incident critic
Entrevista

Analisi de
contingut

Predominis mo- Enquesta Test semi projectiu Analisi de
tivacionals no estructurat contingut

Nivel! motiva- Mesurament Test semiprojectiu Psicomètriques
clonal objectiu estructu rat

L'estrategia general amb les fases de la investigació i la instrurnentacki
utilitzada, es pot veure a la Tau la IV. La varietat de tècniques elaborades
obeeix a la necessitat de triangular la informacki

L'aplicació d'instruments amb diferents caracteristiques permet
recórrer a la combinaciO de dos o més criteris per establir bases comparati-
ves entorn als mateixos objectius. L'analisi de dades s'ha ;ealitzat amb els
tractaments estadistics I els informes de l'Statistical Package for Social
Sciencies" (SPSS-X), confeccionat a la Universitat de Xicago i implemen-
tat al Centre d'Informitica de la Universitat de Barcelona.

204 194

'.; ;



Situacions vitals i components...

TAULA IV OBJECTIUS I INSTRUMENTS SEGONS EL TIPUS DE RESPOSTA

I LA NATURALESA DE LES DADES

OBJECTIUS INSTRUMENTS RESPOSTA DADES

Analitzar Qüestionari sobre Lliure Qu a litatives

situacions situacions limitada

Analitzar predomi- QUestionari sobre Lliure Qu a litatives

nis motivacionals raons limitada

Mesurar nivel! Test de motivació Totalment Qu antitativ es

motivacional etica (TME) estructurad a

Les caracteristiques dels instruments son les segUents:
a. - aiestionari sobre situacions Es basa en la ticnica de l'incident cri-

tic (Flanagan, 1954) i aporta informaciO sobre aspectes contextuals, con-
tingut terrific o argument de les situacions vitals, els protagonistes
implicats i les reaccions o cursos d'acció segults. Permet una primera
aproximació a la motivació perqui recull les raons que indueixen al sub-
jecte a optar per determinats cursos d'acció en un triple context presidit
per situacions problemittiques, felices i infelices (Ungoed Thomas,
1978). Aixi, en el cas de les situacions problemitiques, les qUestions for-
mulades sem les segiients:

"Recorda una vegada que estaves sol o amb algü més i era necessari
decidir el que havies de fer pera no estaves segur de qué era més con-
venient:

Descriu la situació, explica quan era, on va passar i qué va passar.
- Dub vas fer?
- Per qua ho vas fer'?"

b. - Questionerl sobre raons El constitueixen 20 situacions i cursos
d'acciO trets de les situacions vitals relatades pels pre-adolescents en el
qiiestionari sobre situacions. En cada situació apareix un protagonista del
mateix sexe que el subjecte analitza seguint un curs d'acciO corn el se-

"1 a. SITUACID: L'Ignasi admIra molt en Manel i té mattes ganes de per-
tanyer al seu grup d'amics. Un dia l'Ignasi passeja avorrit i apareixen
en Manel i els seus amics diferents motos. En Manel intueix l'enveja de
l'Ignasi I II diu que pugi. Ja Iluny de la ciutat, en un descampat, en
Manel I els altres prenen droga. Quan n'ofereixen a l'Ignast, es nega a
prendre'n."
"2a. SITUACID: En passar per un passadis del coliegl, l'Anna toca
sense voter un gerro de flors i es trenca en caure a terra. Encara no
l'ha vist ning0, l'Anna explica al director el que li ha passat".
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Dello del Rincón

La raó que mou el protagonista a iniciar o inhibir-se d'un curs d'acció
no es estructurada en la sttuació. En preguntar per qué el protagonista
actua aixi, obtenim una informació que revela l'estructura mottvacional del
subjecte. Per facilitar l'anilisi de contingut s'utilitzen fulls de resposta en
qué es reserva un espai emmarcat per a cada sttuació:

SITUACIO: rIgnasi es nega a
prendre la droga PERQUE

2a. SITUACIO: rAnna exotica al
director el que li ha passat PER-

...............

Un cop retallades totes les respostes es poden categoritzar amb més
facilttat. Per mitja d'un criteri Icigic de classificació s'agrupen les raons simi-
lars fins que formin els elements motivacionals subjacents que caracterit-
zen cada predominl motivacional. El qUestionari té quatre formes
paral.leles, una per a cada sexe, i unes attres dues, segons el nivelt Un-
gUIstic alumnes de 56.-66. i de 76.-8e. d'EGB.

c. - El Test de Motivació &ice (TME). es un instrument d'elecció forga-
da entre cinc raons possibles que justifiquen un curs d'acció implicat en
cadascuna de les 25 situacions quo componen el test. Cada sttuació vital i
les diferents raons associades als cursos d'acció han estat extretes de la
informació analitzada en aplicar els qUestionarls previs sobre situacions
sobre raons. Aixi, [Item 23 as el segilent:

"23a. SITUACIO: El col.legi organitza una excursiô, pen!) a en Miguel no li
agrada i queda amb altres companys de classe per fer una volta pel bard.
A causa del mai temps, els professors suspenen l'excursió i fan classe
normal. Els companys d'en Miguel no volen assistir a classe, path en Mi-
guel VA A TOTES LES CLASSES. LPER QUE HO FA?:

(Arbitrari)A. - No s'ho passa gaire amb els seus companys. 1

B. - Sap que el seu deure és assistir a classe. (Idealista) 4

C. - Ouan falta es retarda en els estudis. (Personal) 5
D. - Es un bon estudiant. (Al.locéntric) 3
E. - Si no va a classe els seus pares podrien saber-ho." (Normatiu) 2

A tall d'exemple hi hem inclàs el predominl motivacional associat a
cada rao I la puntuació qua hi correspon en funció dels criteris maduratius
implicits en la Taula II.
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El TME presenta un coeficient Alfa de Cronbach per a la consistancia
Interns qua puja a una mitjana de 0,75, mentre que l'estabilitat temporal
en un periode de 25 dies as de 0,81. La validesa de criteri extern, basada
en valoraclons efectuades pels professors respectius, ens dema un coefi-
dent r de Pearson de 0,33 (p<0,01) I una t = 3,44 (p<0,001) en comparar
el nivell dels grups extrerns.

6. - Descripció da las situacions vitals

Les caracterfstiques segilents han estat analitzades de forma diferen-
clads en situacions problematiques, felices i infelices.

A. - Aspectes contextuals.

En relaciO al context de les situacions, es constata que els subjectes
tendeixen a citar m6s la Ilar, el col.legi I el vernat corn a escenaris princl-
pals. Aquests Pocs sOn esmentats corn a fonts de qualsevol deis tres
tipus de situacions sol.licitades. Les respostes deis alumnes semblen
suggerir que quasi el 50% de les situacions infelices i mos del 30% de les
percebudes corn a problemitiques es viuen en la pràpia liar. En general,
encara qua aquestes constatacions no siguin concloents, semblen con-
firmar la inclancia decistva quo pot tenir la familia i l'escola en la formació
Mica dels pre-adolescents (Bull, 1969; Sugarman, 1973; Kay, 1975). Per
altra bands, un 20% dels subjectes que reiaten situacions o qualsevol
tipus d'organitzacions confirma l'opinió que les associacions juvenils
tambe tenen un paper important en l'Educació Etica (Secco, 1981).

SI tenim en compte el floc on van passar els diferents tipus de situa-
cions, es constata que la liar surt el doble de vegades que el veinat en les
situacions infelices, mentre qua en les problematiques la freqUencia
d'aparicici as similar. Aquest descobriment contrasta amb les conclusions
obtingudes per Ungoed-Thomas (1978). Aquest autor, en analitzar
col.legis pOblics I confessionals d'Anglaterra, conclou que el venat és
considerat pels nens corn l'escenarl principal on han d'afrontar la majoria
de les seves situacions problematiques.

Pel que fa al temps en qua van ocórrer les situacions, era d'esperar
que la majoria d'elles (60%) fossin categartIzades corn a molt recents, pro-
bablement perquis els subjectes tendeixen a evocar amb més facilttat les
situacions mos pràximes en el pla temporal. Per attra banda, més del 25%
clefs subjectes semblen reflectir que situacions distants o molt distants,
fins I tot les que han passat en els primers anys de l'escolaritat, els han
deixat empremtes més profundes I duradores.

B. - El contingut termitic.

La gran varietat de tames esmentats es va agrupar en categories glo-
bats qua alhora comprenlen tames més especifics. Aquests darrers van
constituir el material basic per conflgurar les situacions del test. Aixi, en
les sttuaclons felices, els tames categorltzats sota l'epigraf d'ocasions i
esdeveniments @specials van ser els més esmentats. Dins d'aquesta ca-
tegoria van predominar les situacions qua es van orlginar arran d'estades
fora de la Ilar, celebraclons fora de la liar I aniversaris I Illurament de regals.
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Les situacions Infelices i problemitiques son presidides per les ano-
menades situaclons critlquea Les que se citen més sovint sem: morts,
accidents, metges, malaltles operaclons Quant a les situacions proble-
mitiques, les majors freqUencies van correspondre a casos on el prota-
gonists es perdia, es trobava davant estranys o tenla por

Els temes globals categoritzats corn a vida personal i familiar, altres
nens, activitats i entretenirnents, dificultats de comportament, problemes
expectatives van ser els que van originar cursos d'acció que posaven de

manifest els motius subjacents. Aquesta circumstincla es va tenir en
compte en adapter els temes d'algunes situacions escollides per configu-
rar el test

C. - Els protagonistes Implicats

Uns altres elements importants a tenir en compte en l'elaboracló de les
situacions c dilemes son els referents o personatges a incloure-hi. Es van
considerar les categories globals de familia, nens que no pertanyen a la
familia, éssers, objectes I medi ambient, elements sobrenaturals, ficticis
personatges coneguts.

En aquestes edats analitrades, els referents més esmentats en els dl-
ferents tipus de situacions es vinculen a la familia: pares, germans, cosins
I parents. Els nens aliens a la familia se Oen en segon Hoc i d'aquests, la
freqUirincia mes atta correspon als amics.

Aquestes conclusions son coherents amb els referents inclosos en
les situacions de Williams (1965), Bull (1969) I Kay (1972). Dins del cor-
rent cognItivo-evolutiu, els altres investigadors tendeixen a incloure refe-
rents més allunyats de la familia i del cercle d'amistats. Es probable que
l'analisl del judici moral requereixi una gamma de referents rnés implia i va-
riada per poser de manifest les estructures més cognitives del subjecte.
En el nostre cas, per analitzar la motivaciO dels subjectes hem optat per
squalls aspectes de les situacions Ines signiflcatives per als propis alum-
nes.

D. La reacciô de& subjectes o cursos d'acció.

Les qUestions qui: vas fer? I Descriu el que vas far van orlginar una
gran varietat de cursos d'acció la sistematització dels quals encldia una
certa complexitat. Es va considerar que el més Indicat era establir una
mena de categories genèriques que agrupessin diferents tipus de reac-
die) dels subjectes. Peri) els cursos d'acciO, tal coin van ser redactats pels
alumnes, es van haver de consulter freqUentment en elaborar les situa-
clons que s'incloYen en el test.

Les situacions problemitiques son presidides per reaccions de de-
penclioncla adulta, independents, dependéncla dels pares 1 reflexives.
En la dependisncia adults sortie subordinaciO I acatament d'una autoritat
superior. En canvi, les decisions i cursos d'accid fruit de la Iniciativa prOpla

no indicades de forma convenclonal revelaven una reacciO indepen-
dent.

La reacciO reflexive implIcava una consideració o ponderacIO de possl-
bles cursos d'acciO abans d'optar per un d'ells. També era freqUent que
els subjectes valoressin o jutgessin determinats esdevenlments.
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Situacions vitals i components...

En les situacions felices i infelices predominaven les reaccions emoti-
ves de tipus psicolagla

E. - Associack5 de les caracteristiques situacionals amb altres variables
[Les conclusions descrites son d'un nivell de significació estadistica

del 50/0 o menys i el cOmput es pot veure en l'informe complet de la inves-
tigació (Rincón, 1987)].

Tant en el Hoc corn en el temps en qui) van passar, les situacions
mantenen algunes relacions significatives amb el curs escolar, el sexe,
l'enclavament sOcio-econômic I la professió dels pares. En general, pot
afirmar-se que el contingut temidic de les situacions estA significativament
en funció del curs, de l'edat, del sexe I de l'enclavament sOcio-econOmic.

Els referents esmentats més amunt presenten relacions significatives
segons el tipus de situació. En les situacions problemitiques hi ha relacló
amb l'edat I amb el sexe i en les situacions felices amb l'enclavament
sOcio-econômic.

Quant a les reaccions dels subjectes, es van constatar relacions signi-
ficatives amb l'enclavament sOcio-econômic, el nombre de germans i la
professió dels pares. Algunes relacions ocasionals van aparitixer respec-
te al sexe.

Les relacions esmentades apuntaven la necessitat de tenir en compte
aquestes variables en elaborar els instruments i en analitzar la informació
que aporten.

7. Els predominis motivacionals

AV:is que el tipus d'instrument pot condicionar la recollida d'informació,
s'ha de tenir en compte que els dos questionaris son oberts, mentre que
el TME es tancat.

A. - El Qüestionari sobre Situacions.

En aquest punt els alumnes disposaven d'una gran llibertat per relatar
situacions vitals i cursos d'acció. En conseqancia moltes situacions no
posaven de manifest raons susceptibles de ser categoritzades i quasi el
25% de les respostes van quedar sense classificar.

Els alumnes tendeixen a esmentar amb més freqiii3ncia raons arbitrà-
ries en les situaclons problematiques i en les felices, mentre que les
aLlocèntriques predominen en les infelices.

Per al proces d'elaboració del aiestionari ,bre Raons i del TME es
va terir en compte que hi havia algunes relacions significatives entre els
components motivacionals I variables, corn el curs, el sexe i l'enclavament
sOcio-econOrnic.

B. - Qllestionari sobre Raons

La Informació aportada pel Odestionari sobre Raons manta una certa
coherimcia amb els resultats obtinguts en l'aplicació del Qüestionari
sobre Situacions.

Segons el Qüestionari sobre Raons sembla que hi ha un predomini
conjunt dels components al.locèntric (21,5%) I personal (20,10/0). En el
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Dello del Rincón

component allocèntricel 25% de les raons especificades impliquen ama-
bilttat i identificació amb les penes i alegries dels attres. Hi sol ser present
una inclinaci6 afectiva envers amics i companys i un desig de ser atraients
i agradables als altres.

El 24% de les raons aLlocemtriques esmentades fan referencia a
l'element motivacional aprovació social perqué inclouen al.lusions a la in-
flubncia de l'elogi, la fama, el quedar be o malament i la reputació. Un exa-
men detigunt de les raons escollides suggereix que hi ha una gran sensi-
bilitat al codi ètic de les societats de parells. En aquest sentit Morris
(1958) havia constatat que la influbncia dels valors i les normes vigents en
la societat de parells guien i produeixen canvis en la conducta. Les altres
raons al.locèntriques han estat menys esmentades I denoten la presén-
cia d'elements motivacionals associats a la justicia, l'autoconcepte, la con-
formitat i la reciprocitat

Quant al component person,* s'observa un clar predomini de raons al-
truistes

Els components restants presenten percentatges d'elecció molt pro-
pars al 15%, mentre que els components allocèntric i personal no ultra-
passen mai el 200/0 del total da respostes. Aix6 indica que els compo-
nents arbitrarl, idealista normatiu continuen essent bastant actius en les
edats analitzades. La motivació arbitrAria és presidida per raons hedonis-
tes, cauteloses I, en menor grau, per les egocèntriques. Quant al compo-
nent idealista, més del 60% de les raons esmentades van ser categorit-
zades corn a valors internalitzats. Els elements expeditiu, autoritari i
prescriptiu dominen en la motivació normativa

8. - Nivelt maduratiu de la motivacie

El TME detecta el nivell de cada component i aporta un index madura-
tiu global. Ambdós s'obtenen, respectivament, per acumulaci6 sumativa
del nombre de raons escollides i de les ponderacions assignades segons
l'etapa evolutiva a qué pertany cada ra6 escollida.

Considerant el grup normatiu conjuntament I segons el TrK hi ha una
tenancia a predominar el component ldealista, mentre que els elements
personal I atlocèntric presenten nivells una mica més moderats. Agues-
tes constatacions poden confrontar-se amb la informació aportada pel
Qüestionari sobre raons Segons aquest instrument, els predominis co-
rresponen als components al.locèntric i personal.

Es probable que la causa d'aquesta dIscrepancia sigui una elecció di-
ferenciada de la consciència I la naturviesa de cada tetcnica. La inspecció
visual dels percentatges d'elecci6 de l'element conscibncla suggereix
que no s'esmenta gaire en un instrument obert corn el alestionari sobre
Raons, per6 és més escollida en el TME. Com a conseqiiitncia el QUes-
tionari no detecta el predomini idealista.

estadistica revela una absencia d'interacci6 entre les variables
més rellevants. Les noies presenten un nivell maduratiu més preco9,
pelt en ambdós sexes es troba un descens que sembla iniciar-se als
dotze anys. Per altra banda aquests resultats no sembla que estiguin
contaminats per la intelligèncla. Atès que aquestes constatacions impli-
quen una educació diferenciada de la motivacI6 Mica, ens sembla impor-
tant afegii -hi algunes observacions addicionals sobre les diferéncies se-
xuals, el decaTment de la motivació i la relació amb la intel.ligència.

210 2 0 0



Sltuaclons vitals I components...

A. Les diferancies sexuala

Lis notes presenten un major nivell que els nois en els components
arbltrari, normatiu I al.locentric, mentre que les noles superen els nois en
els components idealista i personal. En conseqUencla el sexe femeni
preserita un major nivel! maduratiu. Tal corn es pot apreciar en la Figura 1,

aquesta diferencia tendeix a mantentr-se en els dIferentscursos.
Aquesta diferenciaci6 segons el sexe es coherent amb les constata-

dons d'altres autors en analttzar el criteri o judici moral. Alxi, Rest I /titres
(1974), en aplicar el Defining /ssues Tes4 arriben a obtenlr Ileus Owen-
cies sIgnificatives en analltzar estudiants de 14 anys i Martin I attres
(1977), amb el mateix test, detecten una tendencia a favor de les notes
qua encara no resulta ser significattva en estudiants de 13 a 20 anys.

Els estudis sobre el criteri moral de Bull (1969) revelen l'existencia de
dares diferencies sexuals, tant en els tests verbals corn en els escrits. Els
nois recorren mott mes qua les noies a l'anomia I a l'heteronomia a totes
les edats. Tambe van apareixer indicis que les notes desenvolupen la
conschincia abans que els nois I que aquests mostren nivells inferiors en
autonomia

Encara que aquests resuitats no estan en contradicció amb les consta-
taciuns del TM& s'ha de tenir en compte que Rest i altres (1974) I Bull
(1969) incideixen mos en la comprensió moral de les situacions implica-
des. Aguesta circumstincia pot influir en el fet que Bull detecti que les
nenes superin els nens en socionomia, en el sentit que les nenes mos-
tren una comprensió més profunda de les relacions interpersonals. En
canvl, en la nostra investigació, els nens son significativament més
aLlocentrics r,ue les nenes.

B. - El descens rnotivacional.

Els autors que se centren més en el raonament moral (Rest i altres,
1974, Ziv, 1976, I Bode i Page, 1980) coincideixen a assenyalar un
desenvolupament progresslu vers la maduresa.

Segons les dades aportades pel TME, visualitzades en la Figura 2, tro-
bern un decaiment de la motivaci6 Mica en les albors de l'adolescencia.

Ingstim en el fet que ara analitzem un ambit de l'eticitat que és el moti-
vacional. HI ha, per tent, una major vinculació amb els cursos d'acció reals,
on tambe es posen en joc elements no cognoscitius de l'eticitat. En con-
seqUencia, el descens motivacional pot no estar an contradicci6 amb
l'evolució del raonament moral. Per attra banda les investigacions de Ma-
caulay I Watkins (1925), Hartshorne I May (1928), Beller (1949), Swainson
(1949), i Morris (1955) ja van constatar empiricament que a principis de
l'addescencia hi ha un descens en alguns aspectes del desenvolupa-
ment etc.

No obstant elk!), segueix assent necessitria una anillsi més completa
de la interacció de l'edat amb les raons miioss I 'reale Es probable que,
en augmentar l'edat, els subjects siguin més capacos de detectar les
raons 'reale que els mou a actuar I es possible que slguln mos arbitritries I
normatives. En la nostra Investigaci6, a penes es va iniclar aquest estudl
per les dades recollides, corn era d'esperar, aquestes dades indicaven
qua les raons "minors presentaven un nivell motivacional mes elevat que
les 'reale (Figura 3).
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Consideracions similars han de fer-se en relació arnb la possibilitat que
hi hagi una motivació Mica "escolar i una 'attra d'extraescolar.

C. - La capacitat intelectual.

Si la motivacle Mica no es primariament cognoscttiva pot haver-hi la dis-
parttat observada entre edat I nivell motivacional. Malgrat aix6, es va dur a
terme una analisi de la covariance per veure fins a quIn punt hi podia inter-
venir la Intelligencia.

En general, les dades analltzades semblen suggerir que les diferen-
cies observades en Intel.ligencia exerceixen una influencia que no altera
substancialment les mttjanes de la motivació global.

9. - ImplIcacions educatives

En un context educatiu s'han de tenir en compte les consideracions
seguents:

1r. - El ntvell mottvaclonal que ha de presIdir els cursos d'accló segons
criteris maduratius.

2n. - El nivell motivacional que presideix els cursos d'accie.
3r. - La discrepincla entre els dos nivells esmentats I les causes que la

produeixen.
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La culminació del desenvolupament motivacional Os el predomini del
component persong mentre qua el TME ha detectat l'existèncla d'un
predomini Idealist& Les motivacions personal I atlociantrica presenten
nivells inferiorsicontinuen madurant les motivacions notmativa 1 arbrtrAtia
L'objectiu de l'oducador consistiri a minorar la influbncia dels
components que pertanyen a l'etapa inicial de l'escala evolutiva i
potenciar progressivament els predominis motivacionals associats a
etapes posteriors.

L'analisi de les causes cue provoquen la discrepincia entre el nivell
detectat I el desitjable pot il.luminar la dinimica a seguir en el procés
educatiu. Som conscients quo estadistloa realitzada no ens
permet establir relaclons de causa-efecte. La nostra Intenció é aportar
arguments lOgics I metodoldgics que ajudin l'educador a aclarir dues
qUestions: per qui, en els adolescents analitzats predomina la motivackl
Idealista per sabre de la personal I per qui, hi ha un descens del niveil
rnotivaclonal ant l'edat

Es probable que la minor resposta a la primera qUestic5 sigui admetre
que, grupalment, aquests alumnes travessen per aquesta fase evolutiva
prOpla de la personalitat Mica del pre-adolescent Hi ha tota una mena de
caracterfstiques psicolOgiques que descriuen aquesta etapa del
desenvolupament Mic que confirmen aquesta afirmació (Beltrin Llera
1977). L'educador Mic podria accelerar l'aparició del predomini
motivacional personal si Mt en compte aquestes caracterfstiques.

La resposta a la segona qUestió plantejada comporta una major
complexitat. L'index de la motivació global patelx un descens perquè els
subjectes, a mesura que augmenta l'edat I el curs escolar, tendelxen a
mostrar un nivell més baix en la motivació idealista I mes aft en! 'arbitriiria
Uns altres components, corn el normatlu, dominai per l'element autoritari,
semblen iniciar una tendéncia similar (vegeu Figura 1). En canvi, sagons
la seqUisncia de desenvolupament, el descens del component Idealista
hauria de donar pas al predomini de la motivació personal.

S'hl pot objectar que el descens detectat pel TME os aparent, ja que
en augmentar l'edat, el subjecte és més capac d'autoanalitzar-se I de
descobrir les raons "reale que expliquen les accions. Aixf, quan els
subjectes explicitaven les raons deis propis cursos d'acciô per mitji del
Miestlona' de Situaclorm predominaven les respostes arbittiries. Es
tractava & Atuacions "reels" que podien constituir un marc mos adequat
per descobrir les raons "reale.

Si aquesta objecciô es pogués contrastar empiricament seria més
adequat utilitzar el TME en cada curs, sense que els fndexs respectius
siguin comparables. En qualsevol cas l'interrogant segueix plantejat, ja
qua en el pla de les raons 'reels" els nivells arbitrarl I normatiu també han
de ser superats.

Es necessari tenir en compte la incidbncia de possibles
condicionaments d'indole sociolOgica. L'anhlisl de les sftuaclons relatades
pels subjectes nomes revela una panoràmica molt general de la situació
Mica deis pre-adolescents. La lecture de les situacions problemitiques
Infelices I, especialment, les qua inclouen referents corn pares,
professors i adutts ens confirmen les conclusions d'autors corn Sugarman
(1973)1 Kay (196811975). Segons aquests autorsItal com es desprhn de
les entrevistes realitzades per Lopez, Marques 1 Martinez (1985)
tendeixen a mantenlr una estructura normativa Adorno (1950) assenyalà
que alguns alumnes encaixen cOmodament en un sisterna autoritari
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Un bon tame d'investicacro Arida comprovar si els alumnes que qUes-
tIonen el sistema aztel-nert, criticant restil de vide que s'inculca en la insti-
kni6, desaprovant els reglaments escolars I la practice educative, son els
qua tendeixen a presenter un nivell motivaclonal persona/. Segons Spiel

(1962), l'eticitat personal no be possible en la majoria dels col.legis pel

clime autoritari en qui, sOn immergits. Es pot argumentar que el professo-
rat no és capag de satisfer les necessitats d'uns alumnes els quals es per-
meti la plena expressiO de la incipient motivaciO personal Es evident qua
aim) exigelx als educadors una mesura Mica molt elevada. Si no
s'aconseguelx, es probable que l'educador senti inseguretat I hagi de re-
cOrrer a elements autoritads

De la nostra exposiclet no es desprén que els educadors hagin
d'abandonar les técniques autoritaries. Per aclarir aquest punt recorrem a
autors corn Bull (1969)1 Beltran Llera (1977) I analitzem el que anomenen
educacki directa I Indirect&

L'educaciO indirecta tracta d'ajudar al subjecte a desplagar els credo-
minis motivacionals. Els subjectes passen per cada fase del desenvolu-
parnent I l'educador s'haura d'adaptar al grau de predomini de cada corn-
ponent motivacional per facilitar el progrés a predominis posteriors en
l'escala evolutiva. En conseqUancia, hauri de recórrer a técniques autori-
tildes nomos en la rnesura que faciliten el desenvolupament motivacional
dais subjectes. Es inadmissible qua s'Inculquin aquestes técniques per-
qué es considerin corn a preppies de la maduresa motivacional.

Aquest argument pot ampliar-se als altres components motivacionals.
En la pre-adolescancia,Isegons el TME, el component aLlociintric té una
intluancia forga atta encara qua no arribi a predoninar. L'educador tindra en

compte que el comportament dels pre-adolescents és reforgat pel grup de
parells, I haura de saber utilitzar aquest poderós instrument social que Os el
grup. Peri) no pot ignorer qua l'objectiu educatiu continua a sent la moti-
vacidi personal I no r allocentrica. Per aixii hauri de recOcrer de forma espe-
cial a técriques que facilltin la motivacIO ideal&ta perquis es la predominant.

Paral.lelament tractari de fomenter autonomia, racionalitat response-
&Nat I aitruisme corn a elements constituents de la motivació personal.
Aquests elements aparelxen de forma incipient en la infincia i constituel-
xen les caracterfstiques Indispensables de la personalitat atica madura,
és l'objecte de l'educació directa.

Per als propOsits de l'Educacici Etica, I sempre movent-nos en el con-
text del nostre estudi, ens interessa determiner el que pot fer l'educador
per augmentar el nivell motivacional.

Creiem qua el professor ha d'oferir l'experiencia practice de situacions
vitals perqué el nen capti la motivació qua explica els cursos d'acciO. A
partir d'aqui el dialog, a escala Individual I grupal, anira perfilant la motiva-
dO presidia' el "projecte de vide de cada alumne. El marc d'aquesta
educaciO as la situacló vital. Aixi, al col.le9i, a la familia i a la socletat es
vluen situaclons I cursos d'acció, en que professors, pares I alumnes
posen en joc una variada gamma de motivecions. Aquestes motivacions
tenen mos sentit i signIficat en relacici a situacions reels I rellevants. El pro-
fessor pot recOrrer a tres grans modalitats de situaclons:

A.- Vitals

En aquest sentit, la nostra investigack5 constitueix una font molt impor-
tant de situaclons vitals. Resulted' molt (Ail que reducador recorri a la tim-

,
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nica de ['incident critic tal com ha estat utilitzada en el QUestionarl sobre
Situacions.

B. - Reticles

Les situacions vitals dais nens poden ampliar-se amb la imaginació. A
mos a rnes de la utilització dels mitjans audio-visuals, es poden realitzar re-
presentacions escenificades per piantejar sttuacions de la liar, escolars o
extraescolars. Quan els nens es familiaritzen amb aquestes tècniques
poden idear situacions I cursos d'acciet per si mateixos. A cada escenifica-
clo seguiri un dialeg per posar de relleu cursos d'acciO I motivacions at-
ques.

C. - Dilatades

Es poden prolongar les situacions fora del col.legi I dur-les després a
la classe: excursions I visites.
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Con el fin de detectar
los determinantes fun-
damentales que regu-
Ian la conducta moral
de los nifios, este tra-
bajo pretende aportar
bases que constituyan
un fundamento valido
pare desarrollar mate-
dales situacionales y
motivacionales pare los
alumnos. El Cuestiona-
rio de Situaciones fue
elaborado para descri-
bir aspectos contex-
tuales, el contenido te-
matico o argumento,
protagonistas, reaccio-
nes o cursos de acción
y la motivación subya-
cente. Esta informa-
cion sirvió para extraer
situaciones y compo-
nentes motivacionales,
lo que permitiO crear el
Cuestionario sobre Ra-
zones. Asi, era posible
preguntar por quo ac-
tuaba de una manera
especifica el nifio impli-
cado en tales situacio-
nes. Las rezones apor-
tadas por los alumnos
quedaron reducidas a
las siguientes: arbitra-
ries, autoritarias, alo-
centricas, idealistas y
personales. En conse-
cuencia, las situacio-
nes y las rezones que
explican los cursos de
acción fueron utilize-
das pare elaborar el
Test de MotivaciOn
Etica. Con 3.448 chicos
y chicas, comprendi-
dos entre los 10 y los 15
arios de edad, se han
analizado los cambios
motivacionales referi-
dos a las diferencias en
sexo y edad Se apun-
tan implicaciones pare
la educaciOn moral.

Abstracts

Afin de deceler les de-
terminants fondamen-
faux qui reglent la con-
duite morale de.s
enfants, cette etude
pretend apporter les
fondements du déve-
loppement de mate-
riaux situationnels et de
motivation pour les éle-
ves. Le Questionnaire
de Situations a éte éla-
bore pour décrire los
aspects contextuels, le
contenu thematique ou
argument, les protato-
nistes, les reactions ou
déroulements d'action
et la motivation sous-
jacente. L'information
obtenue a servi a ex-
traire des situations et
des composantes de
motivation, ce qui a per-
mis de crder le Ques-
tionnaire sur les Rai-
sons. II a ainsi été pos-
sible de demander pour-
quoi l'enr3nt impliqué
dans de telles situa-
tions agissait-il de telle
facon. Les raisons ap-
portees par les eleves
se reduisent aux sui-
vantes: arbitraires, au-
toritaires, allocentri-
ques, idéalistes et per-
sonnelles. Par conse-
quent, les situations et
les raisons qui expli-
quent les déroulements
d'action ont été utilise-
es pour élaborer le Test
de Motivation Ethique.
L'analyse des change-
ments motivationnels
relatifs aux differences
de sexe et d'age a eta;
portee sur 3448 gar-
cons et lilies, dont rage
oscillait entre 10 et 15
ans. On envisage des
implications dans
Peducation morale.

2 0

In order to discover the
basic determinants
governing the moral
conduct of children,
the aim of the present
work is to provide a
valid foundation for the
development of situa-
tional and motivational
pupil material. The Si-
tuational Questionnaire
was elaborated to des-
cribe contextual as-
pects, thematic con-
tent or argument,
protagonists, reactions
or courses of action
and underlying motiva-
tion. From this material,
situations and motiva-
tional components
emerged and it was
possible to create the
Reasons Question-
naire. This enables the
researcher to ask why
a child involved in such
situations would be
have in a specific way.
The reasons provided
by the pupils were re-
duced to the following:
arbitrary, authoritarian,
social, idealist and per-
sonal. As a result, it
was then possible to
formulate the Ethical
Motivation Test with
situations and reasons
which explain the
courses of action.
Changes in motivation
related to age ans sex
differences were inves-
tigated with 3.448 boys
and girls, aged be-
tween 10 and 15. The
implications for Moral
Education are dis-
cussed.
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Recensions

BLOOM, Allan: The clossing of
the american mind. Simon &
Schuster, New York 1987, 392
pp.

L'autor és professor de cibncies
politiques i filosofia a la Universitet de
Chicago. Ha tradu'it a ['angles l'obra
de Plato i la de Rousseau.

El tancament del pensament erne-
rica. Llibre polemic en l'intent d'ex-
plicar la crisi cultural de la civilització
occidental i en la reflexió sobre corn
reducació superior ha debilitat la de-
mocrecia americana. La cosa mes
sorprenent, per& és que un llibre que
tracta d'educaciO, en definitive, del
mon de la pedagogia universitaria, es
mantingui, al Ilarg de 41 setmanes, en
la nista d'exits literaris a les planes
del "Book Review" del New York Times
(1 de maig de 1988).

Constitueix, alhora, un manifest
sever contra el judici de l'autor res-
pecte de la decadencia en la capaci-
tat per reflexionar sobre questions irn-
portents, ja que rexit de Ilibreria és
una prove oportuna de l'alt nivelt de
reflexiO, a l'entorn de temes educe-
tius, d'un bon nombre d'americans.

La tesi basica és una paradoxa: el
relativisme cultural. La idea que els
punts de vista d'una persona kin tan
bons corn els d'una altra. La il.lusia de
la tolerancia, que hi hagi idees que
puguin ser millors que altres. La tole-
rencia de les idees dels altres implica
que pensem en nosaltres mateixos
amb gran passió. El que passe, per&
es que som indiferents mes que tole-
rants amb les idees dels altres.

Una altra ironia és la tensió entre
comunalitat i individualitat, pert, s'ha
inventat el terme "compromis" per eli-
miner el de "responsabilitar.

El llibre és, dorics, rültima mani-
festació d'una rnarxa, d'una tenden-
cia: la perdue o la temence de perdre
l'esperit Iliberal; Ia perdue, especial-
ment a la Universitet, de la culture en
el sentit dels classics.

t a plaga en la vide dels nostres
dies ft configure en una "crisi de ve-
lars" entre els universitaris. La relati-
vització dels valors es constitueix en
un nou Ilenguatge. La resoluciO de
conflictes troba un cami mes planer,
entre els liders socials i politics, en la
reduccia de tensions entre valors que
no pas en la tensió que s'estableix
entre el be i el mal.

El man de la culture, I tambe el de
la politica, posseeix un arsenal de
mots per no dir gairebe res: "autorea-
lització", "alerta", "expansió de cons-
deride" i una munia mes de concep-
tes, potser perque els anhels
espirituals de l'home es manifesten
insatisfets corn mai.

Corn a traductor de l'obra de
Rousseau, Bloom planteja els grans
eixos de reducació de l'home demo-
crate: l'alegria i la fruIció dels senti-
ments humans, el conreu dels propis
talents, el descobriment de la prapia
naturalesa. Es sobre aquests temes
que ha de tractar reduced&

Qué busca un estudiant, a les
aules de la Universitet? Sado Ilar-se
del goig de la culture o be afegir-se a
una innornbrable massa que sol.licita
al minim preu cultural un titol que
l'habiliti per a una professia?

L'aspecte mes miop de tota la Uni-
versitet és que prepare els individus
per a les professions -medicina, !leis,
educacia...- i oblida que aixa names
és una petita esperanca per a
reducacia Iliberal de les persones, ja
que s'ha perdut el contacte amb
rherencia cultural. Els ideals de relic-
vancia i utilitat han produ'it en tots
nosaltres una increible i distorsiona-
da visia de reduced& En aquest
punt, Bloom introdueix una aferrissa-
da denUncia del postestructuralisme i
desconstruccionisme de la literature
moderna i clama per un retorn a la lec-
ture dels classics. Cal que els estu-
diants trobin el veritable significat de
la lecture, la dificultat de cercar la ve-
ritat.

El Ilibre pot molester-nos a nosal-
tres, els educadors, ja que usualment

211 223



Recensions

ens rebel lem contra aquells que des
de fora repten les nostres habilitats
proposen soiucions simplistes a pro-
blemes complicats. Pere) pot ser profi-
t& donar una mirada als nostres
ensenyaments i als Ilibres que utilit-
zern I que utilitzen els nostres alum-
nes.

Els cientifics socials son, en ge-
neral, hostils als grans Hibres, ja que
els classics tendeixen a tractar
coses humanes corn les que tracten
les Ciències Socials i els professors
estan orgullosos de fabricar els seus
propis Ilibres.

Els professionals restem lamenta-
blement ignorants de qualsevol he-
rbncia cultural. Aquest és un proble-
ma greu per a la Universitet: haver de
comptar amb educadors mancats de
culture als quals sera impossible
transmetre-la a la generació segiient.

En la orifice als curricula universi-
tans l'autor ens indica corn les Glen-
cies Naturals obliden l'home en la na-
tura. Excepte per als aspectes
anatOrnics, l'horne resta ignorat en
aquest estudi.

Les Ciències Socials, xerrotejant
nèciament, escoren en les Ciències
Naturals, perô "no res respecte a
l'existbncia de l'horne". Nornes a
l'Antropologia, segons l'autor, s'hi de-
tecta algun signe de consideració en-
vers la totalitat de ['home en la natura.

Les Humanitats semblen paralit-
zades, corn relegades a una posicici
de guardianes d'artefactes antics de
les primitives cultures intel.lectuals.
Perô la solució resta en les Humani-
tats: cal trobar el cami que forci els
estudiants a Iluitar amb la qüestió de
l'home a la natura.

Cal recuperar el desig i el goig de
saber, que posseeixen tan pocs. La
idea de l'educació infinita, el goig de
l'educaciO; corn es pot viure en el mon
sense perdre la previa anima.

No hi ha d'haver "bits", parcel.les
desarrelades de saber, sine educació
'liberal que doni als estudiants el sen-
tit que l'aprenentatge ha de ser alhora
sinOptic i precis, de manera que pro-
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porcioni una mica de la perduda exci-
taciO Intel lectual de professors I es-
tudiants.

El problema és la mance de cada
unitat de la ciència i la perdue del
plaer i la voluntat per discutir-ne les
sortides. Cal unitat de la ciéncia i no
aquesta "SuIssa" de l'aprenentatge.
Homes cultivats que senten admire-
cid. per les altres branques del saber.

En definitive, un Ilibre polemic que
ens indica la urgbncia per la defensa
de la culture i el coneixernent de
l'home en els estudis superiors. Una
reflexió per a alumnes i professors a
l'entorn dels continguts i els discur-
sos buits que la Universitet ofereix en
nom d'un utilitarisme que destrueix,
potser sense adonar-se'n, els valors
que ens permeten esdevenir auténti-
cement humans.

En paraules de Saul Bellow, el Ili-
bre ens ofereix una guia indispensa-
ble per a una discussiO complete i ar-
ticulada de la vide mental a
l'ensenyament superior.

Maria Pia

BRONFRENBRENNER, Urie: La
ecologia del desarrollo human°. Bar-
celona, Paid Os. (Col. CogniciOn y
desarrollo humano), 1987.

De tant en tant surten Ilibres que
estan destinats a convertir-se en
classics de determinades especiali-
tats. Aquest és el cas del Ilibre d'Une
Bronfrenbrenner que ara comentem,
en relaciO amb la psicologia del des-
envolupament. Tenim prou motius per
donar una opinió tan categOrica, i

només esperem haver pa Jut transme-
tre aquesta sensació en acabar la
lecture d'aquestes raffles. Es podria
pensar -errOniament, al nostre enten-
dre- que la virtut principal de La ecolo-
gia del desarrollo humanoes troba en
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la novetat que representa Certa-
ment, és una virtut que té, pero no és

Dins aquest se1/4,tor del desenvolu-
pament, els aspectes metodológics
s'han de tenir molt en compte, i les
propostes teOriques s'haurien de
poder contrastar amb els comporta-
ments reels, quotidians i significatius
per al propi subjecte en desenvolupa-
ment. L'obra es planteja aquests pro-
blemes i proposa vies que poden aju-
dar a solucionar-los. Es, en certa
manera, una proposta integradora de
coneixements psicologics classics i
recents, perô inscrits i reelaborats
convenientment. Manté una actualitat
prou significative -només fa vuit anys
que es va publicar l'original, de la qual
cosa ens hem de felicitar.

Abans d'entrar a parlar de l'obra,
pensem que hem de cornençar fent un
aclariment, perque el terme ecologic
ja es fa servir en psicologia des dels
anys cinquanta, si be des d'una pers-
pective metodolagica exclusivament.
Els psicOlegs ecologistes han defen-
sat enfront dels experimentalistes
l'observació en una situació natural
per a l'estudi del comportarnent.
Aquest matode es simplement irn-
prescindible per estudiar conductes
significatives des del punt de vista
psicolOgic, corn ara l'activitat Inure, el
joc intantil o la interacció espontenia,
per posar-ne algun exemple. Ara be,
les investigacions naturalistes se
solen limiter a observer un o dos
subjectes cada vegada en un entorn
immediat o conegut. Aquest planteja-
ment és insuficient per a la perspecti-
ve ecologica que ens presenta Bron-
frenbrenner, que és una autora, per
altra banda, especialment critica amb
la perspective experirnentalista; la
defineix, amb molta grade, dient que
és "la ciencia de la extrafia conducta
de los nifios, en situaciones extra-
tias, con adultos extrarios durante el
menor tiempo posible". No obstant
aixO, no és partidaria de plantejar la
qUestió rnatode d'observació natural
versus matode experimental corn a

excloent. En l'obra afirma que "el me-
todo experimental és un instrumento
heuristic° poderoso y esencial para la
investigación rigurosa dentro de un
contexto"

L'orientació ecolOgica vol arribar a
comprendre el desenvolupament
hum& a partir de l"examen de siste-
mes de relació, que abasten dues
persones o mes, amb una relació que
es mante en entorns diversos, on les
relacions establertes es troben influl-
des per aspectes de l'ambient que so-
brepassen la situació immediata en
clue es trobem els subjectes o, dit
d'una altra manera, els diversos am-
bients es relacionen i incideixen l'un
en l'altre.

Les tecniques i la metodologia a
utilitzar depenen del context de de-
senvolupament, de les activitats rea-
litzades, dels objectius d'una investi-
geoid, concreta de les moltes que es
poden plantejar des d'aquesta pers-
pective.

En l'obra hi trobem definits els pa-
rametres basics d'aquest model pel
que fa als aspectes teorics i rnetodo-
lOgics. Parteix de la definiciO -que en
molts casos és una redefinició des de
la nova perspective- dels conceptes
basics en els quals es basa el model
ecologic. Defineix els trets propis de
rorientació ecologica" -n'acabem de
parlar-; els tipus generals d'entorns o
sistemes contextuals en qua es pro-
dueix el desenvoluparnent (microsis-
tema o entorn immediat -guarderia,
casa, feina-; mesosistema o sistema
on la persona participa nornes a vega-
des i per aim') mantenen una relaciO -
escola i casa-; exosistema o sisterna
on la persona en desenvolupament no
participa directament, per?) incideix
en les condicions dels sistemes més
immediats -categoria professional
dels pares-; i, en darter lloc, ma-
crosistema o entorn social, cultural,
religiós, que caracteritza el grup o
subgrup on s'insereix l'individu); de-
senvolupament en el sentit de gene-
ralitzaciO de coneixements d'un
entorn a un altre; transicions ecolOgi-
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ques o pas d'uns entorns a uns al-
tres, tipus d'activitat que s'hi pro-
dueix corn a elements fonarnentals
del desenvolupament. L'activitat amb
una continuitat, pel fet d'estar marca-
da per un objectiu general, més o
menys Ilunya, la qual s'anomena
"molar", i formes de relacions interper-
sonals i els rols que s'assumeixen,
son els elements de l'entorn que pro-
voquen el desenvolupament. Una ve-
gada establerts els conceptes ba-
sics, es van formulant proposicions -
els axiomes basics del model- sobre
la irnportancia que s'ha donat a certs
elements de l'entorn, als propis en-
torns, i sobre les formes de procedir
per analitzar-los segons els trets par-
ticulars. En un tercer nivel!, es pre-
senten hipôtesis de treball sorgides
dels propis conceptes, i proposicions
presentades per via lOgica i deducti-
ve. Aquestes hipôtesis incideixen es-
pecialmenc en el "potencial evolutiu"
d'un entorn i de les activitats i interac-
dons que s'hi produeixen.

La preocupació de Bronfrenbren-
ner per formular les idees fonamen-
tals corn a definicions, proposicions i
hipôtesis sorpren d'entrada, perque
representen la sintesi de la discussiO
o argumentaciO precedents. L'es-
trategia, sens dubte, és molt adequa-
da per tal de clarificar els elements
centrals de la proposta al Ilarg de la
lecture. La revisió d'investigacions
classiques que fan possible
d'il.lustrar l'opció ecolOgica, des del
moment que discuteixen els aspectes
que hi coincidirien o que se
n'apartarien, son tambe aspectes que
s'han de destacar.

L'orientaciO que presenta l'autora
dernana que es posi en practice ur-
gentment. I aix6 és el que hem
d'esperar, ja que, corn diu Michael
Cole a la introducció, "una idea es po-
derosa en funciOn de lo que se puede
hacer con ella". De tota manera, la
tasca que se'ns presenta es d'una
gran enverg adura.

Per tal d'il.lustrar aquesta darrera
manifestació s'ha de fer referencia al
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plantejament més essencial de la
perspective que presentem. Efectiva-
ment, sempre es parla de la confron-
taciO o intercanvi entre la persona i
l'ambient per tal que sorgemi i es de-
senvolupi la conduct& Tot i aixó, se-
gons Bronfrenbrenner, el que es po-
dria esperar de la psicologia -que
clones la mateixa importancia a la per-
sona, l'ambient i la interacció- "se tra-
duce en la practice en una marcada
asimetria, una hipertrofia de la teoria
y la investigación relacionada con las
propiedades de la persona y solo una
concepción y caracterizaciOn rudi-
mentaria del ambiente en el que se
encuentra".

Els coneixements sobre l'arnbient
de desenvolupament sem escassos i
inadequats, per la qual cosa sembla
imprescindible i prioritari que
s'investiguin els entorns on es desen-
volupen les persones, per tal
d'intentar caracteritzar-les. Fixeu-vos
en les implicacions d'aquesta afirma-
ció amb vista a plantejar investiga-
cions que possibilitin la comprensió
de temes tan tractats corn la interac-
ciO, que és vital per a la psicologia del
desenvolupament.

Hem de dir, per acabar, que tot i
que la proposta es complexa, el llibre
és perfectament assequible per a
l'estudiant universitari de cursos mit-
jans, segons el que hem pogut cons-
tatar en un Seminari amb estudiants
de tercer curs de Psicologia. Cal fer
referencia tamhé a un fet que crida
l'atenció nonres que donem una ullada
a l'index de La ecologia del desarrollo
human°. Es l'allunyament conscient
assumit per l'autora de les formes co-
munes de presentar dades sobre el
desenvolupament que, corn és sabut,
o be opten per presentar els proces-
sos o sectors que van canviant al
Ilarg de la vide de la persona o be se-
gueixen convencionalment uns
nivells d'edat suposadament caracte-
ritzables i il.lustradors del desenvolu-
pament.

G. Martinez
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HERBART, Johann Friederich-
Esbos per a un curs de Pedagogia

Vic, Eumo EditoriaiDiputació de Bar-

celona, 1987.

Par lar i comentar qualsevol de les

obres publicades en la col.lecció Tex-

tos Pedagogics de ['editorial EUMO
oblige, sortosament, a referir-se al
topic de la conveniencia i oportunitat
d'haver editat l'obra que se'ns ofe-

reix. La publicació d'autors classics
del pensament pedagOgic ha estat
durant molt de temps una tasca tan
absolutament oblidada, i mOs encara

en Ilengua catalana, que avui es ine-
vitable repetir per a cada nova obra
corn és de necessaria per als profes-
sionals de reduced& Quedi, doncs,
constancia una vegada més de
l'excel.lent tasca que, amb rajut de la
Diputació de Barcelona, fa l'editorial
Eumo amb aquesta coliecció.

Un altre encert de la col.lecció
Textos PedagOgics rau en la cronolo-

gia, la bibliografia I, especialment, en

el prOleg que encapcala cada obra. El

sentit didactic i informatiu que tenen

per a qualsevol lector és evident. A
més a més, en el cas dels prOlegs

permet notables estudis sabre les
obres i els autors publicats. De mane-

ra que, fins i tot si ja es posseeix
l'obra en una altra edició, horn se sent

inclinat a tornar-la a comprar encara

que "només" sigui pel prOleg.
Aquesta darrera opinio és perfec-

tament escaient al volum que cornen-

tern aqui. El proleg d'Antoni J. Colom,

Els significants de J.F. Herbert, es
una lecture entenedora i a la vegada
innovadora de l'obra de Herbert. Es
sense cap dubte Un dels atractius del
volum. A més s'inscriu en el que és

una tradicio de prologuistes de Her-

bert: primer Ortega, amb qui Colom
manté certes discrepancies quant al
valor de la formalització maternatica

que pretén l'autor de l'Esbes...; i des-
prés Garcia Carrasco, amb qui Colom

coincideix amb force tests i en corn-

plementa d'altres Llegir restudi intro-
ducton que se'ns fa a mans en aquest

Ilibre resulta, corn hem dit, molt sets-

factori.
Malgrat el que acabem de dir, el

volum no es justifica names per la in-

troducció, sinô que evidentment el
nucli rau en el text del mateix Herbert.

Bo i que som del parer que qualsevol
autor classic de la pedagogia hauria
de tenir la seva obra publicada i estar

a l'abast dels educadors I investiga-
dors actuals, aixO ara corn ara no és

possible i inevitablement s'ha de pro-

cedir a una tria per rao de criteris
corn, per exemple, el de la major utili-

tat de l'obra a publicar. En el cas de

I 'Esbcis per a an curs de pedagogia de
Herbert pensem que la tria és encer-
tada, i ho creiem perque aquesta no

es una obra secundaria dins el pano-

rama pedagOgic. Tot el contrari, és

una d'aquelles obres que permeten,
en primer Hoc, i atesa la seva signifi-
cació, entendre el panorama pedagô-

gic del moment en qué fou concebuda

per l'autor: ens ajudare a comprendre

la funció que es reservava a

reduced& ens fa paleses les preocu-

pacions epistemolOgiques que tenia
la pedagogia i ens done idea de molts
altres temes que l'autor entengué que

eren claus. Pct.& en segon Hoc, es

una obra que ens ajuda tambe a en-
tendre I a construir el nostre present

de reducació i la pedagogia. Es una

obra que ens permet explicar-nos al-

guns temes ben actuals grades a
l'estudi de la seva génesi i evolució:

per exemple, la significacio de la pro-

posta epistemológica de recolzar-se
en la psicologia i l'atica per aconse-
guir un saber fer més eficac encara
plane avui en tota discussió sobre
l'estatus de la pedagogia. Pero, final-

ment, és també una obra que en ser
treballada avui actua corn a analitza-

dor de les nostres preocupacions ac-
tuals, i permet que les diferents "lec-
tures" que pot propiciar esdevinguin

tambe una interpretació del present

una creació a propOsit dels problemes
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pedagOgics actuals. Es aixi corn
s'explica la preponderancia que els
prologuistes d'avui donen a Ia lecture
tecnolOgica del pensament de Her-
bert, quan en altres moments s'havia
preterit raspecte etc de la seva pro-
poste, i encara és probable que se'l
pogues relacionar amb postures epis-
temolOgiques predisposades a inclou-
re els judicis de valor en el seu treball
sense convertir-se per aquest motiu
en pura arbitrarietat especulativa. En
definitive, el que volem dir és que corn
tota gran obra permet projectar les
prOpies preocupacions en el seu con-
tingut, i alhora extreure'n valuoses in-
dicacions.

A tall d'exemple voldria assenya-
lar tan sols alguns d'aquests temes
que ens permeten entendre el passat
i pensar millor el present. No vull in-
sistir més en la tematica epistemolo-
gica, bo I que és un bon exemple de la
vigéncia de l'obra de Herbert. El des-
tacat paper que concedeix a la ins-
trucció educative pot ser en
l'actualitat una bona manera de tornar
a pensar la discutible distinció entre
ensenyar i former. Aixi mateix el lloc
central que confereix a reducaciô
moral ens pot ajudar a avaluar el lloc
que avui Ii concedim nosaltres dins
rensenyarnent reglat. Les reflexions
sobre rinteres son també un dels as-
pectes que han marcat un sole pro-
fund en la pedagogia i que avui no
podem donar per sabudes. Probable-
ment la lecture de l'Esbas... ens per-
met tarnbe pensar en la figura del ma-
teix Herbert: filOsof, path amb preocu-
pacions notables per la psicologia,
Obviament prou interessat per la pe-
dagogia, fundador d'un seminari pe-
dagogic, creador d'una escola experi-
mental de practiques, autor del que
ara en diem un Ilibre de text, etc.
Amenys val la pena pensar-hi per in-
tenter aclarir qué hem guanyat res-
pecte a aquest tipus de pensador,
clue hem perdut I corn cal former els
futurs pedagogs. Corn hem dit ante-
riorment aquest no és un inventari de
tots els temes rellevants de robre: és
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Onicament la mostra d'alguns exern-
ples que considero significatius

Quant al contingut del Ilibre, entés
corn elle) que reflecteix directament
l'index, ens trobem, corn diu A.J.
Colom, amb l'estructura germinal da
les futures Cibncies de rEducaciO:
"De la primera part -De la fonamenta-
cio de la pedagogia. sen preocuparia
avui l'anomenada Teoria de l'Edu-
cació; la segona -Esbas de la Peda-
gogia General- alimentaria, de bell
nou, la Teoria de rEducació (capitols
sobre el govern dels infants i la disci-
pline), la Didactica General (capitol
referent a la instrucció) i la Pedagogia
Diferencial per mitja del capitol que es
refereix a reducaciO per edats. En
canvi, la tercera i darrera part de
l'obra -Branques particulars de la Pe-
dagogia- aportaria avui continguts a
les didactiques especials, a la Peda-
gogia Terapeutica, a l'Organització
Escolar i també a la Pedagogia Fami-
liar". Finalment és aquest caracter
sisternatic de l'obra el darrer merit que
m'agradaria destacar: primer, pel que
té de confianp de rautor en el fet que
l'exposició constructive dels sabers
aporta quelcom a la intel.ligibilitat dels
fets educatius; segon, perque ens
done un panorama complet de les
idees pedagOgiques de Herbert.

Josep Ma Putig
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ANTONEZ, S.: El Pnojecte educatiu
de centre. Barcelona, GRAO
(Col.lecció Biblioteca del Mestre.
Serie Alternatives),1987, 45 pp.

Els models de gestiô basats en
actuacions intuitives generen provi-

sionalitat, incertesa i esforcos vans.
Cal establir estrategies d'acciO més
coordinades i basades en la divisiO
racional de tasques per aconseguir
una polivalencia necessaria de les
persones i l'actuaciO de tots els este-
ments que intervenen en el procés
educatiu. Amb aquesta finalitat, el

centre docent hair& d'elaborar el seu

propi projecte educatiu.
Amb aquesta obra es pretén en

primer lloc aconseguir convencions
terminolbgiques aclaridores i unitaries
que simplifiquin el lexic confüs i, en
segon Hoc, avancar en aquesta direc-
die) proporcionant unes notes explica-
tives sobre el Projecte Educatiu de
Centre. Amb aquesta finalitat es pre-
senta l'estudi del problema en la pers-
pective de la reflexiO tebrica i l'estudi
documental, a partir d'una experien-
cia significative de caracter prectic a
nombroses escoles catalanes.

BALL, J.:The Micro-Politics of the
School: Towards a Theory of School
Organization. London, Methuen,
1987, 307 pp.

La teoria de l'organitzacid escolar
que trobem en aquest llibre es basa
en l'analisi de diversos estudis de
casos. No és un conjunt de concep-
tes tancats i complets, ni una refute-
cio sistematica de les teories exis-
tents. Les critiques que fa Don nibs
aviat asseveracions que no pas de-
mostracions. Presenta les anblisis
corn a dlrectrius per a una alternative.

Conté reflexions en dos nivells
d'aprofundirnent

Els materials corresponen fona-
mentalment a onze estudis de casos
d'escoles d'Anglaterra i Gal.les, pert,
tambe s'hi troben dades d'altres cen-
tres americans i australians.

Analitza temes tan importants
corn el liderat, la direcciO (posiciô i
control) la politica de la carrera do-
cent, la discriminaciO a causa del
sexe, els recursos, l'escola dins el
context politic, etc.

BENEDITO, V.: AproximaciOn a la
Oidactica Barcelona. PPU. ColecciOn
Didéctica y Organización oscolar,
1987, 302 pp.

La finalitat d'aquesta obra és
l'exposiciO d'alguns dels temes ba-
sics de la Didectica a partir d'una
visiO pluridimensional amb recolza-
ment en altres autors. La sintesi re-
sultant pot ser un bon material de
consulta I reflexiO per a alumnes i pro-
fessors de Didectica, amb prou docu-
mentaciO 1 pistes per anar a altres
fonts d'informaciO de carecter mono-
grefic i d'una major profunditat cita-
des en aquest treball.

L'obra s'estructura en quatre
parts. La primera part se centra en
I-Aproximació al concepte de la Di-
dectica", la segona fa referencia al
"Métode cientific i Didactica", "Meto-
des i tbcniques d'ensenyament"
constitueixen el contingut de la terce-
ra. part i "Elements essencials de la
programació didectica" el de la quer-
ta.

La caracteristica principal
d'aquestes quatre parts és partir del
comentari a l'aportació de diferents
autors a continuació es presenta el
punt de vista de l'autor, i s'intenta que
la presentacici sigui al més sistemati-
ca i clara possible.
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BENEDITO, V., BORDAS, I.,
DE LA TORRE, S., MASCORT,
E., MILLAN, M.D.: lnnovación en
el aprendizaje universitario. Barcelo-
na, PPU Colección Didactica y Orga-
nización escolar, 1988, 114 pags.

La renovaciO pedagogica per a la
millora de la qualitat de l'ensenyament
és un dels temes d'actualitat perma-
nent al voltant del qual gira la preocu-
pack!, de docents i investigadors del
sistema educatiu. Es evident que ens
hem de preocupar per la major qualitat
i profunditat de l'ensenyament i, en
conseqüencia, dels aprenentatges a
desenvolu par en els nostres alum-
nes.

Diferents treballs realitzats han
constatat un elevat percentatge
d'alumnes que no han acabat els es-
tudis universitaris. Les causes més
rellevants n'han estat el fracas aca-
demic i la manca de motivació pels
ensenyarnents rebuts.

Els autors de l'obra, conscients
d'aquesta realitat i partint dels tre-
balls realitzats per ells mateixos o per
altres autors, exposen una alternati-
va d'innovació metodológica universi-
taria, i tarnbe la seva projecciô en les
aules i els resultats que s'hi han ob-
tingut.

Pensem que aquest Ilibre és posi-
tiu, no sols per la presentació d'un
model d'un treball realitzat, sinó per-
que pot donar al lector inquiet per les
innovacions pedagogico-didactiques
noves bases d'estudi i discussió.

BENEDITO, V.:IntroducciOn a la
Didáctica. Fundamentack5n teórica y
diseiio curricular, Barcelona, Barca-
nova, 1987, 226 pp.

..1111

Aquesta obra, amplia i moderna in-
troducció a la didactica, es divideix
en dues parts fonamentals i comple-
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mentaries A la pranera es planteja el
concepte i les caracteristiques de la
Didactica entre les Cibnc:es de
l'Educació. A partir de l'estudi episte-
mol6gic es perfila una nova concep-
cio de la Didactica corn a ciencia, tec-
nologia o art. Una analisi de l'objecte i
la finalitat de la Didactica dóna unitat i
coherbncia a aquesta fonamentació
teôrica.

A la segona part es desenvolupa
un disseny curricular de la didactica
amb projecciO universitaria. El centre
del model proposat fa referencia al Ili-
garn amb les practiques I la investiga-
die) tan necessaries en l'ensenyament
universitari en general i de la Didacti-
ca en particular.

Aquesta obra va adreçada als in-
teressats pets temes didactics i curri-
culars, i especialment als professors i
estudiants de Pedagogia, tant de les
facultats corn de les escoles universi-
taries de formaciO del professorat.

BISOUERRA, R.: Introduccián a
la Estadistica apiicada a la Investiga-
don Educative. Un enfoque infortmiti-
co con los paquetes BMDP y SPSS-
X. Barcelona, PPU., 1987.

A principis dels anys vuitanta ens
va arribar la revolucid informatica, da-
vant la qual no podem romandre indi-
ferents. Els prograrnes academics
d'Estadistica Aplicada fins aJ a han
suposat que el procés de calcul es
faria corn a maxim amb una calculado-
ra de butxaca. Avui dia el procés me-
canic de calcul ha deixat de tenir im-
portancia: els ordinadors resolen el
problema amb els paquets de progra-
mes estadistics.

Arnb aquesta obra es pretén donar
una visiO del proc:is d'analisi de
dades, tal como es realitza actual-
ment: per procediments informatics.
Inclou el procés paral.lel manual I per
ordinador de les tecniques més habi-
tuals: estadistica descriptiva, t de
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Student, ji-quadrat, ANOVA, correla-
cio, proves no pararnetriques, alfa de
Cronbach, coeficient de Kuder-
Richardson I altres cillculs de la fiabi-
Mat, anal isi d'iterns, anàlisi
d'enquestes de resposta
etc. Tot aix6 utilitzent dos dels pa-
quets més prestiglosos i complets,
corn son el SPSS-X I el BMDP.

BUISAN, C. MARIN, M.A.:
Como reallzar un diagnOstico pedago-
gico. Barcelona, Oikos-Tau, 1987.

Aquesta obra té corn a finalitat
principal oferir al lector un Model de
Diagnostic en el qual apareixen deta-
!lades 1 sequencialitzades totes les
fases del procés, teOricament I mit-
jancant la presentació d'un cas prac-
tic resolt.

Es parteix d'un concepte de diag-
nOstic pedagOgic i de les funcions
que acompleix; s'ofereix una relació
de tots els factors Implicats en el des-
envolupament i l'aprenentatge de
l'individu; s'analitzen els problemes
que es presenten més sovint en els
diferents cicles educatius
s'ofereixen des de la practice indica-
clons sobre corn s'han d'abordar
aquests problemes, amb la inclusiO
d'instruments nous de recollida de
dades I avaluació.

Aquest treball pretén contribuir a
l'actualització permanent del profes-
sional I és també de gran utilitat per a
qui es vulgui iniciar en aquest tipus de
tasques.

CARBONELL, J., TORRENTS,
R., TORT, T., THILLA, J.: Els
grans autors i l'escola. Vic, Eumo
Ed , 1987, 420 pp.

La literature, entre d'altres coses,
descriu, recrea, imagine la realitat hu-
rnana I social. ' un espal de la nostra
realitat es el Hoc que anomenem es-

cola. Aquest Ilibre ofereix una mostrr .
de corn la literature s'ha referit a
aquesta parcel.la de la realitat que
anomenem escola. Aplega textos, or-
denats per capitols, sobre l'alurnne, el
mestre, les trapelleries, l'examen, el
castig, etc., d'escriptors corn Brecht,
Canetti, Dickens, Dostoievski, Flau-
bert, Gaziel, Bertrana, Graves, Gom-
browicz, Guirneri, Hesse, Janer Ma-
nila, Joyce, Mann, Maragall, Musil,
Oliver, 011er, Passolini, Pla, Puig
Ferrater, Rusiñol, Sagarra, Salinger,
Sharpe, Shaw, Twain, Vittorini... Es
tracta d'autors catalans o be d'autors
estrangers que han estat tradults al
catale. Corn s'anuncia a la presente-
d& properament ha d'apareixer un
altre llibre de les mateixes caracteris-
tiques amb textos d'escriptors caste-
liens i d'altres autors estrangers.

DOLCINI, Carlo: Universita e stu-
denti a Bologna nei secoli XII e XIV.
Torino, UTET, 1988, (Presentació de
G. Amaldi).

Encara que sembli inversemblant
el llibre que presentem no és més que
una obra de regal, repartida per la
casa UTET i la seva organització co-
mercIal entre els clients i amics du-
rant les darreres festes de Nadal. En
qualsevol cas aquesta circumstancia
no esta renyida -tot el contrari- amb
les exigencies clentifiques del treball
histOric. A part de reproduir, entre al-
tres documents, els estatuts dels es-
tudiants de Dret d'aquesta Universi-
tet, situats cronolOgicament entre
1317 i 1347, cal destacar l'estudi In-
troductori de Carlo Dolcini, que té
l'avantatge de precisar de manera
breu i concisa l'origen i evolució del
concepte universitas. Per altra banda
l'obra té l'encert de plantejar la qües-
tiO des d'una perspective juridica,
sense oblidar la pedagogica, quan co-
menta, per exemple, el sistema
d'ensenyament del Decretum de Gra-
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ziano, que data de mitjans del segle
XIII. De la mateixa manera és signifi-
cative rextensa nota btbliogriftca in-
serida entre les pagines 39 i 42, per
mitjà de la qual tenim coneixement de
les orientacions que sobre la histOria
de les Universitats -capitol important
dins el marc general de la histOria de
reduced& han aparegut en els ültims
temps, molt especialment des que es
de& una comissidi internacional per a
la histOria de les Universitats en el si
de l'XI Congrés Internacional de CiAn-
cies HistOriques reunit a Estocolm el
1965, on tingué un paper fonamental
Jacques Le Goff, si be raxit més des-
tacable de tot aquest procés ha estat
raparició de la revista anyal History of
Universities fundada el 1981 per Ch.
Scmitt i dirigida per L.W.B. Brockliss.
Tot aix6, i molt més, podem trobar en
un simple llibre de regal.

ESPIN, J.V.: Lecture, lenguaje y
educaciOn compensatoria 0 i kos-
Tau, Barcelona.

En aquesta obra es presenta un
estudi diferencial realitzat sobre la
comprensió lectora d'infants que aca-
ben el primer cicle de l'Ensenyament
General Basic (7-8 anys) en funció de
la classe social. Les conclusions
d'aquesta investigaciO suggereixen
pautes d'acció per a relaboració de
programes d'educació compensatoria
i obren pas a altres estudis I experibn-
cies.

El Ilibre és de gran interès I utilitat
per a tots els professionals de
reducaciO que vulguin treballar els
Ambits estudiats. S'hi desenvolupa
una acurada fonamentació teOrica en
la qual s'estudien les caracteristiques
dels infants de suburbi i del seu am-
bient, els enfocaments donats a
reducació en suburbis -culturalista i
compensatori-, les investigacions re-
alitzades sobre Ilenguatge suburbial,
les teories i els models explicatius de
la comprensió lectora I els factors que
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s'hi amb la finalitat de
proporcionar un marc adequat en el
qual situar el lector. Es especialment
Otil l'Annex on es recullen les proves
utilitzades i la referAncia bibliogràfica
de les que pcden trobar-se en altres
fonts.

ESTEVE, J.M.: El malestar docen-
te. Barcelona, Ed. Laia, Col. Cuader-
nos de Pedagogia, 1987, 158 pp.

Aquest Ilibre tracta amb rigor, sen-
tit critic i amenitat un tema que, per
desgrecia, sembla de permanent ac-
tualitat. S'hi estudien les causes i les
consequAncies del malestar docent i
s'hi ofereix un punt de particle per a la
necessaria reflexió dels professors, i
de la societat en conjunt, sobre el
paper dels ensenyants I sobre les
noves estratAgies que cal adoptar per
respondre als canvis de l'escenari
educatiu proddits per racceleració
del canvi social. L'autor reflexiona
aporta nombroses dades en les quals
es subratlla la pressió que recau
sobre la professiô docent, els conflic-
tes del mestre amb els pares, amb els
alumnes i amb ell mateix. Tambe ofe-
reix propostes alternatives per afron-
tar positivament l'anomenat malestar
docent.

GROS, B.: Aprender mediante el
ordenador. Posibilidades pedagdgi-
cas de la informática en la escuela.
Barcelona, PPU, Biblioteca Universi-
taria de Pedagogia, 1987, (Prôleg:
Horacio Reggini).

IMIM

La introducció de les noves tecno-
fogies de la informed() a rambit edu-
catiu es, des dels darrers anys, una
temetica que ocupa una bona part
dels debats sobre educed& Les pro-
blemetlques originades sOn diverses:
aspectes de tipus didactic, repercus-
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sions socials, influencies en el des-
envolupament intel.lectual, afectiu,
etc.

El Ilibre Aprender mediante el or-
denador centre aquesta ternetica en
ranilisi de la introducció de
l'ordinador corn a mitje per afavorir el
procés d'ensenyament-aprenentatge
en rembit escolar. L'obra té corn a
nucli d'estudi dos sistemes
d'utilització de l'ordinador a l'escola:
l'ensenyament assistit per ordinador
(EAO) i rüs del Ilenguatge Logo. Mit-
jançant l'estudi d'ambdues formes
d'aplicació, el Ilibre ofereix una visió
implia de les formes d'Us actual
d'aquests sistemes, dels problernes
que plantegen I de les recerques mes
importants a l'entorn d'aquesta terne-
tica.

IMBERNON, F.: La formació per-
manent del professorat. Anàlisi dels
formadors de formadors. Barcelona,
Barcanova, 1987, 189 pp. (Prô leg de
Vicen9 Benedito I Antoli)

Quan un sistema educatiu ha co-
bert les saves necessitats més pe-
remptOries es preocupa de millorar la
forrnació i ractualització del seu pro-
fessorat, en el marc d'un nou projecte
educatiu. Dins d'aquest projecte sere
fonarnental dissenyar una formació
del professorat que permeti als pro-
fessionals de l'ensenyament una for-
mació cultural, cientifica i pedagagica
contant. Pert) aquesta formació per-
manent no esdevindrà una eina de
canvi qualitatiu si no posem especial
atenclO en la preparacló dels forma-
dors de mestres. Aquest Ilibre fa un
repes de la formació permanent del
professorat I, després d'una investi-
gació descriptive, formula una pro-
posta de formació de formadors.

Aquesta obra fou guardonada amb
el V Preml Barcanova a la Renovació
Pedagogica (1987).

JORDAN, J.A. i SANTOLARIA,
F.F. (editores): La educación
moral, hoy. Barcelona, PPU, Bibliote-
ca Universitaria de Pedagogia, 1987.

Probablement no és equivocat
afirmar que l'obra que han preparat
els compiladors és una de les millors
obres d'educació moral de que dispo-
sem en l'actualitat en Ilengua caste-
liana. A la qualitat dels articles selec-
cionats s'afegeix també l'oportunitat
del moment en que ha estat publica-
da, ja que cada vegada és més pales
rinteres que desperten temes corn
reducació moral o reducació civica,
fins ara force menystinguts. El con-
tingut del Ilibre incideix en una ample
gamma de temes, entre els quals vol-
dria destacar els seguents: la fona-
mentació de reducaciO moral, la dis-
cussió d'aspectes referents als curri-
culums escolars d'educaciô moral, o
Ia reflexió sobre les exigencies de
reducació moral en les societats plu-
ralistes. Aquests continguts no son
tractats des dels mateixos pressup&
sits de pensament, pert) potser preci-
sarnent per aix6 l'obra adquireix
ratractiu propi d'un dieleg entre posi-
cions no coincidents.

MARN, M.A.: Creicimiento perso-
nal y desarrollo de lialores. Valencia,
Promolibro, 1987.

En aquesta obra s'analitzen els
problernes que Ia manca de sentit pro-
vocada pel tipus de societat desper-
sonalitzada en que vivim genera en la
personalitat de l'individu.

S'hi estudien les diferents teories
humanistico-existencials pel que fa a
les seves aportacions a la maduració
de la personalitat, I el concepte
d'educació en valors des d'aquesta
mateixa perspective. Un resum de la
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investigaciO duta a terme amb una
mostra d'universitaris per al desenvo-
lupament del procés de valoració i la
maduració personal complete el tre-
ball. S'hl presenten els materials que
s'han utilitzat en la investigació i els
resultats obtinguts.

MARIN, M.A..: El potencial de
aprendizaje: aplicaciones al diagnes-
tico y la orientación Barcelona, PPU,
1987.

En aquesta obra es parteix d'una
anelisi orifice de diverses teories del
funcionament cognitiu i de les seves
implicacions en el diagnostic. S'hi
presenta amb més amplitud
l'Avaluació del Potencial d'Apre-
nentatge I els canvis que implica en la
manera de realitzar l'exploració I

d'analItzar les dades durant el proces
diagnOstic. La descripció de les prin-
cipals tbcniques emprades per
Feuerstein -creador del model- dóna
una visió més emplia de les seves
possibilitats d'utilització. Una valora-
cio critica d'aquest tipus de diagnOs-
tic i de les seves possibilitats
d'utilització completen el treball.
L'obra pot ser d'interes per a tots els
professionals de l'educació que es
dediquen a la intervenció en el camp
del diagnOstic de les dificultats de
l'aprenentatge,

111
MARIN, M.A. i BUISAN, C.:
Tendencies actuales del diagnóstico
pedagógico. Barcelona, Laertes.
1987.

El Ilibre és un intent de recollir els
models de diagnOstic que hi ha ac-
tualment. No pretén Cinicament oferir
una sintes1 teOrica, sine) que vol pro-
porclonar també alguns exemples
prictIcs de corn aquests models
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poden apiicar-se segons els objec-
tius, les funcions o la finalitat del
diagnOstic.

A tall d'il.lustraciO, s'hi presenten
dos casos Voids d'orientació en el
marc escolar I les diferents alternati-
ves que poden escollir-se a partir dels
models explicats. Aquests models
constituelxen uns suggeriments per
al professional a partir dels quals
podri introduir-hi les seves prOpies
variacions.

MARQUES, P. i SANCHO,
J.M.: COrno introckcir y utilizer el or-
denador en la clase Barcelona,
CEAC, 1987, 144 pp.

El contingut d'aquesta obra
s'inscriu en la necessitat que té
l'escola d'afrontar l'impacte de les
noves tecnologies de la informed&
posant-les a l'abast dels seus alum-
nes I dels seus projectes educatius.
Tot a l'escola pot quedar afectat per
l'üs de l'ordinador. S'ha comprovat
que la memoritzaciO de dades i la re-
solució de problemes de rutina ocu-
pen gran part del temps escolar.
L'ordinador pot realitzar aquestes
funcions d'una forma mes rhpida, més
eficao, més econOrnica i, fins i tot,
més motivant. Aix?) permetri al pro-
fessor dedicar-se a activitats més
formatives tant per als seus alumnes
corn per a ell mateix. Aquest treball in-
tenta cobrlr tres facetes. La primera
de carecter prectic, arnb la finalitat
que el lector després de la lecture
d'algun dels apartats arribi a posar en
marxa qualsevol ordinador i es con-
verteixi en usuarl de qualsevol pro-
grama dissenyat de manera coherent.
La segona de carecter informatiu, en
club es pretén que el lector es familia-
ritzi arnb el vocabulari inforrnetic i co-
mend a entreveure els insospitats
camps que s'obren. I la tercera de ca-
rioter critic/innovador, perqub l'üs de
l'ordinador sigul quelcom mes que uti-
Iitzar una nova tecnologia, la utilitza-
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do d'aquesta eina ta de suposar una
nova i minor aproximaciO als proble-
mes que avui te plantejats l'Escola.

MASCORT. E.: Tecnologia Educe-
tiva. Teoria y Técnicas Basicas. Bar-
celona, PPU, 1987, 151 pp.

En aquest Ilibre es fa referencia a
la fonamentació teOrica de la Tecnolo-
gia. La moderna visiO de la tecnologia
educative es fonarnenta en la ciber-
natica, la teoria de models, la teoria
de la irnatge i la teoria de la comunica-
cio; de tot aim"), en parla la primera
part d'aquest treball.

En la segona part es baixa a una
major concreció i per aquest motiu
s'apropa a la practice descrivint les
principals tecniques d'aprenentatges
en el mon dels rnitjans de comunica-

MASCORT, E.: Tecnologia de la
organización educative. (DirecciOn y
gestión de centros). Barcelona,
Oikos-Tau, 1987, 138 pp.

Aquest llibre pretén oferir una tec-
nice operative al professional que ha
d'enfrontar-se amb la realitat d'una
instituciO, centre o sisterna educatiu,
sigui corn a directiu, organitzador o
supervisor.

El propOsit central de l'obra és
presentar una tecnologia de
l'organitzaciO escolar corn una den-
cia de l'educació que Os una cibncia
aplicada a uns conditionaments, mo-
tivacions, relacions, operacions i ele-
ments.

PUIG, J.; TRILLA, J.: La peda-
gogia del ocia Barcelona, Ed. Leer-
tes, 1987, 226 pp.

Es tracta de l'edlcIO castellana de
l'obra, originalrnent publIcada en cata-
la, guanyadora de la setena convoca-

tOria del Premi Pallach. El Ilibre cons-
ta de set capitols i un epileg. En el pri-
mer es fa un resum de la histOria i la
sociologia del temps Iliure 1 es presen-
ta el concepte d'ocl. El segon capitol
tracta de la génesi de la pedagogia de
l'oci, és a dir, es sistematitzen els
condicionaments socials que han ori-
ginat les intervencions educatives en
el Ileure i se'n cerquen els antece-
dents. El seguent capitol es dedica
als temes mes teorics i generals: ob-
jecte I principis de la pedagogia de
l'oci. El quart es centre en la tasca de
l'anirnador en situacions Instituciona-
litzades d'educaciO en el temps Inure.
En els dos capitols segUents es
passe revista als medis i els mitjans
de la pedagogia de l'oci: escola, fami-
lia, rnitjans de cornunicació de mas-
ses, medi urba, indüstria de l'oci, co-
&lies de vacances, esplais i casals,
ludoteques, parcs infantils, etc. El
darrer capitol introdueix el terna de
l'animació sociocultural.

SANCHO, J.M.: Entre pasillos y
clases. Barcelona, Sendai, 1987, 142
pp. (prôleg de Miguel Angel Santos
Guerra).

Aquest treball ens mostra les vies
per arribar a un coneixement autentic
d'un centre educatiu. En primer lloc
ofereix als professionals de
l'educaciô un model d'avaluació de
Centres basat en el paradigma ecolô-
gic. En segon Hoc cal destacar
l'enfocament que l'autora fa de la fun-
del del psicopedagOgic en el Centre
escolar. El present treball Os un Intent
de fer avancar la teoria I la practice
educative, una InvitaciO a la innova-
die> I un estimul des del moment que
ens diu corn es pot fer el canvi d'una
forma eficac I auténtica. El lector que
es trobi immergit en la dlnarnIca d'un
centre i aquell que es preocupi per
aprofundir en la vessant epistemo1O-
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gica trobaran en aquesta obra molts
camins oberts a la reflexid.

-Entre pasillos y clases" (un estu-
dio ecologic° de un centro de bachi-
Ilerato desde una perspective psico-
pedagOgica), ha obtingut el premi
convocat pel "Centro de Investiga-
don y Documentación educativa"
(CIDE) del Mlnisteri d'Educació i Cièn-
cia de 1986.

SARRAMONA, J. (Ed.): Curricu-
lum y educación. Barcelona, Ed.
Ceac, 1987, 176 pp.

Aquesta obra recull alguns dels
treballs presentats al V Seminari In-
teruniversitari de Teoria de l'Edu-
cació, celebrat a Cardona (Barcelona)
el desembre de 1986. En els diferents
capitols que componen el Ilibre
s'estudia el tema del curriculum des
de la filosofia (J.A. lbafiez-Martin),
l'antropologia (J. Esamez) i la politi-
ca (0. Fullat). Es relaciona el curricu-
lum amb el model de la investigaci&
acció (G. Vazquez), es reflexiona
sobre un enfocament tecnolOgic en la
planificació curricular (R. Medina),
s'especifiquen les condicions peda-
gOgiques que ha de reunir el curricu-
lum (Castillejo, GOrnez, Aznar,
Perez), es relaciona aquest curricu-
lum amb l'educació ambiental (A.
Colom, J. Sureda) I, finalment, el Pro-
fessor Sanvisens ofereix una visiO
prospectiva d'aquest tema.

SOLE, I.: L'Ensenyament de la
comprensiô lectora, Barcelona, Edi-
cions CEAC, 1987, IX Premi
d'EducaciO Josep Pallach.

L'autora es planteja les decisions
que ha de prendre el mestre per tal de
posar en marxa un procés
d'ensenyament/aprenentatge de la
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comprensiO lectors. En primer Hoc, la
conceptualitzacid de la lectura: ho fa
amb una aproximació critics I molt
clara als models teOrics I a les op-
cions metodologiques que s'hi rela-
cionen, I se centre en el model inter-
actiu, segons aquest, la lectura es un
proces actiu d'emissiO I de verlficaciO
d'hipotesis a partir d'indexs textuals.
En segon Hoc, els processos
d'aprenentatge que permeten als
nens I nenes d'esdevenlr lectors
capa9os de Ilegir segons les seves
necessitats I els seus proposits. El
treball de recerca consisteix en una
proposta de model que recull els fac-
tors de l'ensenyament/aprenentatge
de la comprensiO escrita, una des-
cripció del disseny d'investigaciO I

una analisi de les dades obtingudes.
Lamentem l'absOncia de referbncies
bibliografiques. Aquest estudl, per&
presenta forca interbs.

STEGO, N.E.; GIELEN, K.,
GLATTER, R. and HORD, S.M.
(eds.): The role of school leaders in
school improvement 0ECD-ACCO,
Leuven, 1987, 216 pp.

Aquest Ilibre forma part de la
col.lecció de treballs de l'ISIP (Pro-
jecte Internacional per a la Mil lora de
l'Escola). "El lider escolar, que abans
era en un pedestal, ara és en una sala
de tir al blanc". Les demandes que
reben aquests liders escolars a tots
nivells sOn canvidhts de manera dra-
matica. L'exigència més gran és
l'habilitat per gular les mIllores en la
qualitat de l'escolarització.EI IlIbre és
un compendi de coneixement ütil
sobre el rol dels liders escolars en es-
coles i flocs dIversos.Vol respondre
les preguntes següents:

LOuln paper hi tenen, I quines son
les tasques que corresponen als II-
ders escolars en relació amb la millora
de l'escola?



Notes bibliogrifiques

LQuines capacitats ha de tenir un
lider per exercir aquest paper i realit-
zar aquestes tasques?

e, Com es poden desenvolupar
aquestes capacitats?

LQuina es la influbncia dels fac-
tors del context en els liders?

El (fibre, l'ha escrit un grup
d'autors de pesos diferents, amb
perspectives culturals i professionals
diferents. Represents aixi el fruit
d'una cooperaci6 internacional. Es un
recurs important per als directius es-
colars, els politics i els encarregats
de prendre decisions, els formadors,
els assessors, els investigadors i

tothom qui treballi per aconseguir
unes escoles millors.
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Presentaciem
Ramón Flecha

No creo que necesite
justificación el hecho de
destinar la monografia de
este primer nOmero a la
figura y la obra de Paulo
Freire. La inusual reper-
cusión a todos los n ive-
les de su reciente estan-
cia en Catalunya, para
recibir el nombramiento
de Doctor Honoris Causa
por la Universidad de
Barcelona, ha vuelto a
poner de relieve la impor-
tancia y singularidad de
este gran educador. Por
una parte, no parece
aventurado considerarle
el más destacado peda-
gogo actualmente vivo;
en cierta forma es el LIM-
mo de toda una serie
"pretecnolOgica" de gran-
des pensadores sobre el
hecho educativo. Por
otra, su celebridad ha
desbordado con creces
la frontera del mito.

Las personas y orga-
nismos de la Division de
Ciencias de la Educación
han desplegado un traba-
jo eficaz e ilusionado,
con el objetivo de con-
vertir ese homenaje en
un enriquecimiento de su
universidad y su socie-
dad. La Facultad de Pe-
dagogia y la E.U. de For-
maciOn del Profesorado
no sOlo han aprobado co-
ordinada y undnimemen-
te la propuesta, sino que
también han puesto
todos sus recursos y en-
tusiasmo en cada mo-
mento del proceso. El
ICE ha organizado un se-
minario de profundiza-
ciOn en su obra. Profeso-
res, PAS y estudiantes

han participado muy in-
tensamente en todas las
actividades. Adernds se
ha colaborado estrecha y
establemente, en la cam-
pea popular "Freire a Ca-
talu-nya", con los movi-
mientos socioeducativos
que recrean aqui su me-
todologia.

Pretendemos ahora,
con estos trabajos, con-
tribuir al avance de la in-
vestigación en una con-
cepción teórico-práctica
de la educación tan origi-
nal y creativa. Hemos
evitado reiterar los temas
que ya pueden encontrar-
se en la extensisima lite-
ratura existente. Sao
queda fuera de este crite-
rio la somera relación bi-

que se añade
para quienes aun no se
hayan introducido direc-
tamente en su obra.

La conferencia de
Freire, "La practica edu-
cativa", tiene un caracter
inédito. La impartiO en
medio del calor de un nu-
merosisimo püblico (parti-
cipantes y educadores
de los centros de adultos
mezclados con profeso-
res y estudiantes univer-
sitarios) que explotO en
doce ovaciones, la atima
de un minuto y diecisiete
segundos. En su exposi-
diem podemos apreciar
una maduración y adap-
tación a los nuevos tiem-
pos de algunos elemen-
tos de su teoria; merecen
destacarse la sistemati-
zación de los componen-
tes de la práctica educa-
tiva y las referencias a su
metodologia de pensa-
miento. En el coloquio, en
el didlogo directo con sus
educandos (icOmo no!),
sus respuestas contie-
nen las urgencias que
echa en falta Jarvis en
sus Ciltimos escritos.
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Igualmente inédita es
la entrevista En algim
caso se introduce en
temas de los que nunca
habia hablado püblica-
mente (alegria y res-
ponsabilidad ante su mit-
ficaciOn). En otras
respuestas, precisa ele-
mentos sobre alguna
cuestión (su interés por
Vygotsky, relaciOn entre
ética y estética) que ya
habia mencionado con an-
terioridad.También hay
definiciones muy nitidas
sobre aspectos (forma-
ciOn universitaria de los
educadores de adultos,
universalidad de su refle-
xiOn pedagOgica) en los
que ha sido muy mal-
interpretado en nuestro
pais. Ctuiza sigue sabien-
do a poco la argumen-
tación de su postura no di-
rectiva. No faltan tampoco
referencias a su compro-
miso con la realidad (Nica-
ragua, lucha por la escuela
pithlica), a otras pedago-
gias liberadoras (Escuela
Moderna) y a la actualidad
(reformas educativas).

En el discurso de
Paulo podemos descubrir
una calidad humana que
no se ha desdibujado con
el merecido reconoci-
miento social de su crea-
diem pedagOgica. Los di-
ferentes estamentos de
la Universidad de Barce-
lona hemos considerado
la investidura como un
ejemplo de lo que siempre
debieran ser estos actos
académicos. Los diferen-
tes sectores de la vida
cultural, que desbordába-
mos la capacidad del Pa-
raninfo, asistimos a una
excelente presentaciOn
de la obra de Freire y a
una emocionante comuni-
caciOn con la personali-
dad que la habia hecho
posible.
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El discurso de pre-
sentación de Jaume Trilla
consiste en una ngurosa
interpretación del aporte
pedagógico de Freire, a
partir del nexo dialéctico
entre la teoria y la practi-
ca. A pesar de lo mucho
que ya se ha escrito
sobre su obra, este tra-
bajo la aborda con una vi-
sion nueva y creativa. A
lo largo de su andlisis
van quedando al descu-
bierto los eiementos que
representan una impor-
tante contribución a una
de las cuestiones esen-
ciales de las ciencias de
la educaciOn: la birsque-
da de la adecuada con-
junción entre explicación
e intervención. Este pro-
blema adquiere ahora en
nuestro pais una actuali-
zada relevancia, cuando
la pedagogia universita-
ria quiere ocuparse de
las necesidades de edu-
cackin no formal que
estd generando la evolu-
clot, de la sociedad. La
obra de Freire es un filón
aün no explotado en esa
orientación y el discurso
de Trilla nos proporciona
un modelo de la metodo-
logia con que debe reali-
zarse su prospecciOn.

La apertura de la Uni-
versidad de Barcelona a
la situaciOn cultural de la
sociedad que la sustenta
exigia la elaboración del
primer balance pormeno-
rizado de la repercusión
de la obra de Freire en
Catalunya. Jaume Botey
y Alfons Formariz recinen
en sus personas, como
Paulo, la vinculaciOn con
la aplicación practica y la
teorización de esta co-
rriente educativa. Su
andlisis camina, desde el
exhaustivo compendio
de las primeras experien-
cias, hacia la globaliza-
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ciOn de las prmcipales
caracteristicas y proble-
mas que tiene en la ac-
tualidad la ya amplia y
consolidada educaciOn
de adultos. El articulo es
rico en elementos y refle-
xiones sobre una cuestiOn
crucial, en la que aim es-
tá en ciernes la
investigación: e,qué pasa
cuando un movimiento
freiriano de educación de
adultos se plantea irrumpir
en et marco escolar, para
desbordarlo e intentar
transformarlo? El modelo
desplegado en Catalunya
es el campo ideal para rea-
lizar dicho estudio.

Entre quienes siem-
pre hemos vivido y leido
su obra desde este lado
del Atlântico (y no solo, ni
principalmente, en su
sentido geografico), hay
la tendencia a conside-
rarla como producto de
"uno de los movimientos"
latinoamericanos de la
década de los sesenta.
La personal aportaciOn
de Claudio Lozano pene-
tra hasta sus raices más
profundas en la historia y
situaciOn sociocultural
que hizo posible la gesta-
ción, consagraciOn y di-
fusiOn de este mito. Parti-
cularmente sugerente y
ütil resulta su relación de
la metodologia freiriana
con un Brasil, en el que la
irrupción de un desarrollo
exageradamente dese-
quilibrado obliga a las
masas por él marginadas
a reinventar modos de
sobrevivir, que incluyen
formas culturales alterna-
tivas al incapaz saber
académico. Muchos pre-
sentan ahora experiel
cias brasilehas de autoo-
cupaciOn como los nue-
vos modelos a seguir por
los marginados de la ac-
tual revolución tecnologi-
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ca Los movimientos frei-
rianos de nuestro pais
ponen cada vez más el
acento en la alternativa
cultural-ocupacional y
menos en la cultural-
politica. LProporciona la
linea de andlisis de este
articulo un germen de ex-
plicaciOn de esos nuevos
fenOmenos?

6Estan interesados
en Freire los paises an-
glosajones? Peter Jarvis,
uno de los principales in-
telectuales de la educa-
ción de adultos a nivel
mundial, nos demuestra
que existe mucho intends
teorico y muy poca apli-
caciOn practica de su
linea pedagogica. Frente
a quienes (itodavia!)
estan en el error de con-
siderar la educaciOn de
adultos como una tarea
compensatoria propia del
Tercer Mundo, este arti-
culo sirve de exponente
del nivel de elaboraciOn
actual del conocimiento
sobre este tema. Al co-
mentarnos la extensa bi-
bliografia publicada en in-
gles, va construyendo un
documentado y sugeren-
te estudio de sus presu-
puestos teOricos. Se
destaca la contribuciOn
que ha realizado a la reo-
rientación de la educa-
ción de adultos, a un
"revestimiento" que ha
cristalizado sOl idamente
en amplios sectores de la
misma, por encima de los
conceptos por él defini-
dos de forma explicita.
Un momento de especial
interés se produce cuan-
do entra en el analisis de
las causas de que unos
paises y estamentos
académicos, que margi-
nan como sospechosos a
otros pedagogos radica-
les, consideren excep-
clonal a Paulo Freire.



Indudablemente no
agotamos asi una cues-
tem que aim seguird,
durante mucho tiempo,
desencadenando cauda-
losos rios de tinta. Tam-
poco era la pretension.
SOlo queriamos conse-
guir el dificil logro de
crear y no redundar, de
decir algo nuevo, de con-
tribuir con nuestro es-
fuerzo a hacer avanzar
un paso más la investiga-
cion en este importante
tema en el que, precisa-
mente por muy trillado,
abundan tanto los luga-
res comunes como los
acercamientos apresura-
dos y reiterativos.

La relaciôn teoria-
practica en la pe-
dagogia de Paulo
Freire
Jaume Trills Bernet

Me seria dificil iniciar
este discurso de presen-
taciOn de Paulo Freire, a
quien la Universidad de
Barcelona tiene hoy el
honor de investir Doctor
Honoris Causa, sin hacer
previamente tres cosas.
En primer lugar, agrade-
cer muy sinceramente el
encargo que se me ha
hecho de dirigirles estas
palabras. En segundo
lugar, me gustaria referir-
me a uno de los significa-
dos de este acto. Paulo
Freire seri el primer Doc-
tor Honoris Causa de la
Universidad de Barcelona
propuesto por la reciente-
mente creada Facultad
de Pedagogia y por la Di-
vision de Ciencias de la
EducaciOn, con el apoyo
de la Escuela de Forma-
ción del Profesorado de
EGB y del Instituto de
Ciencias de la Educa-
ciOn. Con una unanimidad
total, los centros de esta
Universidad que tienen
como tarea especifica la
formaciOn de educadores
y la investigaciOn peda-
gOgica han querido hon-
rarse incorporando a su
comunidad a quien, pro-
bablemente, es en la ac-
tualidad el pedagogo vivo
más universalmente co-
nocido y reconocido.

Y como tercera parte
de este prolegOmeno, no
quiero dejar de confesar

, ,,Z; ,.
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una cierta mala concien-
cia en relación a este dis-
curso. Paulo Freire ha es-
crito .que es preciso en-
frentarse a una obra, a un
tema, a la lectura de un
texto con una actitud cri-
tica, de desafio, proble-
matizadora. « Leer - dice
Freire- es reescribir y no
memorizar los contenidos
de la lectura». Y estudiar
«no es un acto de consu-
mir ideas, sino de crear-
las y recrearlas», un acto
que exige que quien estu-
dia asuma el papel de su-
jeto en una arelaciOn de
dialogo con el autor del
texto» (IL, pp. 52 y ss.)1.
No se si en la lectura que
he hecho de la obra de
Freire y en esta presenta-
cion habré asumido sufi-
cientemente el reto de
ser critico, de intentar
dialogar con sus ideas.
Es posible que en este
discurso se de la parado-
ja de que, justamente por
querer expresar con fide-
lidad algunos de los
pensamientos de Freire,
traicione una de las vo-
luntades explicitas de
este pensamiento: Ia de
enfrentarse a 01 con una
actitud critica y dialOgica.

Sin embargo, probable-
mente habrd notables
dosis de subjetividad al
seleccionar los aspectos
de la aportación de Freire
que aqui se glosardn.
Adernas, he optado por
intentar exponer tales as-
pectos parci ales por
medio de una suerte de
extension metonimica
que funcione como hilo
conductor. Este sera el
de la relación teoria-
practica. Es decir, parto
de la hipótesis de que
gran parte de la aporta-
cion pedagogica de Freire
puede ser interpretada
desde uno de sus ele-
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mentos concretos. la
bUsqueda de un nexo
dialéctico entre la ac-
ción y la reflexión, entre
la teoria y la practice.

Quisiera justificar de
dos formas la elección de
esta especie de leitmo-
tiv. una tiene que ver con
el contexto académico e
institucional de este ac-
to; y la otra con la propia
obra de Paulo Freire.

La relaciOn teoria-
práctica es un problema
importante seguramente
en todas las disciplines
que se cultivan en la uni-
versidad, pero en el caso
de la Pedagogia adquie-
re, sin duda, una particu-
lar relevancia. A la Peda-
gogia, como a otras
disciplines epistemológi-
camente próximas a elle,
se le exige no sOio dar
cuenta con rigor y siste-
ma de la realidad del ob-
jeto al que se refiere (la
educaciOn), sino también
encontrar las formas más
adecuadas de intervenir
en él y reflexionar sobre
el sentido de esta inter-
vención. A la Pedagogia
(o a las Ciencias de la
Educación) se les
reconoce pues, una di-
mensión descriptive y
explicativa (teorica, en el
sentido fuerte de la pala-
bra), pero también otra
vertiente que es practice
o técnica y que debe legi-
timarse, adernds, en un
marco axiologico. Estas
dimensiones clasica-
mente reconocidas en la
Pedagogia no siempre,
sin embargo, las encon-
tramos realmente unidas
y sincrónicamente imbri-
cadas. La frecuente di-
cotomia entre la teoria y
la practica, entre la ac-
ciOn y la reflexión educa-
tivas, desgraciadamen-
te,puede ejemplificarse
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medlantE, ,a escisión que,
a veces, se da entre las
que podriarnos denommar
pedagogia académica y
pedagogia civil, es decir,
entre la pedagogia teori-
ca que se cultiva en la
universidad y la realidad
de la educación de cada
dia. Y esta escisión se
hace todavia más paten-
te en la frecuente contra-
dicción entre los conteni-
dos pedagógicos con que
teOricamente intentamos
formar a los educadores
y la practice concreta de
esta formación; es decir,
entre la pedagogia que se
verbalize y la pedagogia
que se practica. Para
poner un ejemplo mds,
que en este caso sera
doblemente oportuno: no
es nada extrafia en nues-
tro contexto la flagrante
contradicción de introdu-
cir en nuestras clases la
pedagogia de Freire por
medio de unos métodos
unilateralmente transmi-
sivos, narrativos, acri-
ticos, a base de
comunicados y no de co-
rnunicación -empleando
términos utilizados a me-
nudo por el propio Freire.
Con conceptos tarnbién
tipicamente freirianos, se
verbaliza una pedagogia
problematizadora, con-
cientizadora y liberadora
en un marco metodologi-
co y por medio de unas
practices fundamental-
mente bancarias».

En el contexto univer-
sitario y pedagógico el
problema de la relación
teoria-practica parece
pues altamente significa-
tivo y relevante. Pero
esto es solo una parte de
lo que puede justificar el
hecho de tomar este
tema como hilo conduc-
tor. La relación teoria-
practice es una preocu-

pación que atraviesa el
pensamiento pedagogico
de Paulo Freire Y no solo
su obra sino que también
su vida puede servir de
ejemplo de como la ac-
don y la reflexiOn pueden
devenir inseparables.
Freire ha teorizado pero
también ha encarnado la
relaciOn teoria-practica.
Ha aportado reflexiones
de teoria del conocimien-
to referidas a la pedago-
gia, ha desarrollado, de
forma más o menos siste-
mática, una teoria de la
educación, ha creado un
método de alfabetizaciOn
con derivaciones impor-
tantes a otros imbitos
educativos y socio-
culturales, y ha puesto
en práctica personalmen-
te este método. Y, lo que
resulta más significativo
en relación a nuestro
tema, es que ha logrado
una considerable cohe-
rencia entre todas estas
vertientes de su pensa-
miento y de sus acciones
educativas2. La combi-
nación de una reflexión
tee:Inca profunda, con una
aportación metodolOgica
excepcional, y una prdc-
tica educativa eficaz y
comprometida no es muy
frecuente ni en la historia
ni en el panorama actual
de la pedagogia.

A continuación me
voy a referir, en primer
lugar, a algunos momen-
tos de la biografia de Frei-
re para ejemplificar lo que
acabo de decir. En se-
gundo lugar, intentaré
mostrar que incluso el
lenguaje, la forma de su
producciOn escrita, en
cierta forma refleja aque-
lla dialéctica entre teoria
y prictica. Seguidamen-
te, entraré ya en algunos
contenidos de su pensa-
miento y de sus propues-
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tas. Y, para termmar, in-
tentare resumir las que
son, a mi modo de ver,
las repercusiones más
fundamentales de su tra-
bajo.

Freire: una vide de
aceldn y reflexkin.

En Recife, capital del
estado brasilefio de Per-
nambuco, nacia Paulo
Freire en 1921. La crisis
económica de 1929 obli-
ge) a su familia a transla-
darse a Jaboatao, donde
-dice el propio Freire- pa-
recia que iba a ser menos
dificil sobrevivir, pero
donde también experi-
ment() lo que es el ham-
bre y comprendió el ham-
bre de los denies (MPF,
pp.19-20). Después de
cursar con ciertas dificui-
tades los estudios se-
cundarios, realize la ii-
cenciatura en Derecho
en la Universidad de Per-
nambuco y durante un
tiempo impede clases de
portugués. Contrae ma-
trimonio a los 23 afios.
Elza, su compafiera, era
maestro de profesiOn e
influyó de manera deter-
mlnante en la opción que
hizo Freire de abandonar
el oficio de abogado para
dedicarse plenamente a
la educaciOn. Desde
194.6 hasta 1954 trabaja,
primero como Director y
más tarde corno Superin-
tendente, en el Departa-
rnento de Educacidn y
Culture de Pernambuco.
Al li inicla las experien-
clas educativas a partir
de las cuales se Ira ges-
tando su propio método
de alfabetlzaciOn de
adultos, método que des-
arrolla a partir de 1961 en
el Movimiento de Culture
Popular de Recife y, más
tarde, como Director del
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Servicio de Extension
Cultural de la Universidad
de la mlsma poblaclem, en
la cual ejerclO también
docencla en Historia y Fl-
losofia de la EducaciOn.

En un párrafo Freire
resume muy bien el con-
texto y la intenciOn de su
metodo: «En plena "cultu-
re del sllencio", en Brasil,
empece, como hombre
que soy del Tercer
Mundo, a elaborar no un
método mecenico para la
alfabetizaciOn de adul-
tos, sino una teoria edu-
cacional engendrada en
las propias entrees de la
culture del silencio. Ne-
cesariamente, tenia que
ser una teoria que pudie-
ra convertirse en la prdc-
tica, no tanto en la voz de
aquella culture, sino en
uno de los instrumentos
de expresiOn de aquella
voz todavia ausente»
(ACL, p. 13). En este pa-
rrafo de Freire hay una re-
ferencia a su contexto de
origen, que es también el
contexto que ha elegido
como destinatario privile-
giado de su pensamiento
y de su acciOn: los hom-
bres y los pueblos del
Tercer Mundo; los pue-
blos y los hombres que
viven inmersos en la que
Freire describe como la
«culture del silencio».
También en este perrafo
se encuentra anunciada
una declaraciem de inten-
clones y un compromiso:
colaborar para ofrecer un
instrumento de expresión
a aquella voz «todavia
ausente». Que el hombre
pueda «decir su palabra»
es uno de los objetivos
de los procesos de alfa-
betizaciem y de acciem
cultural que Freire ha ido
pensando y disehando
desde sus primeras ex-
periencias. Por Ultimo, en
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el perrafo citado este ex-
presada también la dine-
mica entre la teoria y la
prectica por la que Freire
ha optado: una teoria quo
se genera directamente
desde las entrafias de
aquella culture del silen-
cio y qua retornare a este
realidad con la vocaciOn
de contribuir a transfor-
merle.

Los prirneros resulta-
dos obtenidos por la apli-
caciem del método de
Freire (300 adultos alfa-
betizados en un mes y
medio) lo popularizarian
de tal forma que el Go-
bierno Federal decidió ex-
tenderlo por todo el terri-
torio brasileño. Para el
afio 1964 estaba prevista
la creación de 20.000 Cir-
culos de Culture que alfa-
betizarian a cerca de dos
millones de analfabetos.
Pero el' afio 1964 fue el
año del golpe de estado
que derroco el gobierno
del presidente Goulart.
La camparia de alfabeti-
zaciOn fue interrumpida y
Paulo Freire encaroelado.
Se le consider& como él
mismo ha explicado, un
«subversivo intencional»
y un «traidor a Cristo y al
pueblo brasileño» (MPF,
p. 22). Desgraciadamen-
te, la reacciOn brasilefia,
que no podia aceptar que
un educador que explici-
taba su profesión de fe
catOlica optase de mane-
ra tan decidida por los
oprimidos, entendió per-
fectamente, en cambio,
que el método pedagógi-
co de Freire no era tan
sOlo un aseptico instru-
rnento didéctico, sino quo
en cierto modo formaba
parte de un proceso glo-
bal de transformaciOn so-
cial y politica.

Después de la cercel
y de los interrogatorios
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Freire puede refugiarse
en la embajada de Boli-
via, desde donde inicia
un largo exilio. De 1964 a
1969 fija su resldencia en
Chile. Concretamente en
Santiago es donde firma,
respectivarnente en 1965
y 1969, las pAginas Intro-
ductorias de dos de sus
obras más importantes:
La educed& corn° pnic-
tica de la libertad y Peda-
gogia del oprimidota pri-
mera de ellas tiene coma
referencia fundamental
las experiencias realize-
das en Brasil, mientras
que la segunda constitu-
ye seguramente el traba-
jo más emblemático y co-
nocido de Fr lire. En Chile
es profesor de la Univer-
sided de Santiago y, si-
multáneamente, asesora
y colabora en los pro-
gramas estatales de edu-
cación de adultos. Su
metodo, a pesar de la re-
sistencia de algunos sec-
tores de la democracia
cristiana que etiquetan a
Freire de radical y comu-
nista, fue la base princi-
pal de las camparias de
alfabetización que se ex-
tiendieron por el pais.
También, posteriormente
su influencia se manifes-
tani en la reforma del sis-
tema educativo empren-
dida durante el gobierno
del presidente Allende.

Pero antes de esto
en 1969, Freire

habia sido nombrado ex-
perto de la UNESCO y en
aquel mismo año impartió
clases durante diez
meses en la Universidad
de Harvard. Fija después
su residencia en Ginebra
trabajando en el Departa-
mento de Educacion del
Consejo Mundial de las
Iglesias. Durante estos
años, con el equip() del
Instituto de Acción Cultu-
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ral, asesoró y participo
muy directamente en dl-
versos programas de
educación de adultos em-
prendidos, principalmen-
te, en paises africanos
(Angola, Guinea-Bissau,
Cabo Verde, Sao Tome e
Principe). Tales progra-
mas, desarrollados en
naciones que habian con-
seguido recientemente la
independencla, Freire los
comprendia siempre
como integrantes de pro-
cesos más globales de
reconstrucción nacional.
En otra de sus obras más
importantes, la titulada
Cartas a Guinea-Bissau,
Freire ha explicado am-
pliamente sus participa-
cion en uno de estos pro-
gramas y ha puesto en
evidencia cómo puede
ser operativa una colabo-
raciOn teórica y técnica
que, a pesar de provenir
del exterior, respete es-
crupulosamente y poten-
cie los dinamismos au-
tOctonos. Freire, con su
participaciOn en proyec-
tos educativos de paises
de una cultura tan distin-
ta a la suya, ha mostrado
también de qué forma la
cooperación puede apar-
terse no solo de la prepo-
tencia del colonizador,
sino también de las acti-
tudes paternalistas y
asistencialistas de quien
se cree poseedor de pau-
tas universalmente apli-
cables. Como se hace
patente en los textos
donde explica su colabo-
ración con las citadas na-
ciones del continente
africano,3 Freire se acer-
ca a estas realidades y a
estos pueblos con la
misma actitud que siem-
pre ha reclamado al edu-
cador: la actitud dialogica
de quien sabe que para
poder ensefiar ha de em-
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pezar por reconocer que
también puede aprender
de aquellos a quienes In-
tents ensetiar. En resu-
men, también en esto
Freire ha ejemplificado
como una teoria de la in-
tervención social y edu-
cative se puede construir
mediante el didlogo per-
manente con la realidad y
con las pricticas que
están en el origen y que
serán las destinatarias
de tales Intervenciones.

A principios de la dé-
cada actual Paulo Freire
ha podido volver al Brasil.
En Sao Paulo, donde ha
fijado su residencia, ha
proseguido su tarea pe-
dagógica, que se ha
manifestado en diversas
publicaciones4 y en la do-
cencia universitaria. De
este Ultimo periodo hay
que mencionar tarnbién el
premio aPaz y Educe-
ción9, que la UNESCO le
concediO en el alio 1986.

Teoria y prfictica en
la forma del discur-
so de Paulo Freire.

Es sabido que la
forma no sOlo posibilita la
función sino que adernds
denote tal funciOn. Es asi
que la escritura de Freire
no solamente explica una
teoria que se construye
dialecticamente deztde la
acciOn y pare la ac-i6n,
sino que la propia escritu-
ra, la forma de su discur-
so, denota esta manera
de construir la teoria. El
lenguaje, el estilo, la es-
tructura, la configuraciOn
de los textos de Freire,
en cierto modo, reflejan la
voluntad constante del
pedagogo brasiletio de no
escindir acción y pensa-
miento. Un educador que
ha hecho del lenguaje y
de la palabra eI centro de



su reflexiOn pedagogica
no podia dejar de ser
consclente de que la
forma en la cual esta se
expresa no es lndepen-
diente de la intención y
del contenido que se pre-
tende expresar6.

Pierre Furter ha escri-
to sobre el carecter tipi-
camente oral i dialOgico
de algunos escritos de
Freire. Y no es que sus li-
bros tengan siempre la
forma literaria del ditilo-
go, pero si que tienen a
este como origen y como
finalidad. Como destino
porque, segün su propia
voluntad, hay que tomar
sus textos como un
desafio, como un estimu-
lo que provoque el didlo-
go con el autor. «Si para
muchos lectores encon-
trarse con Freire es leer-
to, su lecture supone
ante todo hablar. No ha-
bier de Freire, sino hablar
con

Y el didlogo está tam-
glen en el origen de las
obras de Freire. Su escri-
tura es un didlogo entre
la acción y la reflexión
que sobre ella realize. El
mismo ha afirmado que
sus libros, de hecho, son
informes: «Haste hoy,
nInguno de los pocos li-
bros qUe he escrito, sin
excepción, dejó de ser
una especie de informe,
nada burocretico por
cierto, de las experien-
cias realizadas o en pro-
ceso de realización, en
momentos distintos de la
actividad politico-
pedagógica a que me
comprometi desde el co-
mienzo de mi juventud.
Esto lo escribia Freire en
el libro titulado Cartas a
Guinea-Bissau. Apuntes
de una experiencia peda-
gógica en proceso (CGB,
p. 236). En este libro,

que constltuye un verde-
dero work In progress, se
maniflesta claramente lo
que estamos diciendo
sobre la analogia entre
forma y contenido que se
encuentra en la obra de
Freire. No solo porque la
correspondencia que in-
cluye el libro es una
forma de dielogo, sino
porque mediante su lec-
ture se puede percibir
directamente cOrno par-
ticipa Fre Ire en la elabora-
ción y realizaciOn de un
proyecto y cOmo, a la
vez, a partir de ell() elabo-
ra pensamiento.

Pero edemas, siendo
los libros de Freire dieio-
go entre el pensamiento y
la acción, son también un
didlogo en el cual inter-
vienen otros participan-
tes: los destinatarios de
su acciOn, los autores de
sus lectures? las perso-
nas con las que colabora.
Freire continuamente In-
tegra en su discurso la
voz de los sujetos de su
prectica, la voz de los
oprimidos que se esten
alfabetizando con él. No
es extratio encontrar en
un libro de Freire, junto a
una nota que referencia
una cite, por ejemplo, de
Hegel o de Jaspers, un
texto, una frase o una re-
flexión formulada por un
campeslno que se estaba
alfabetizando en un Cir-
culo de Culture. Pero la
palabra del analfabeto no
la integre en tanto que
ilustración, ejemplo o
anecdote, slno realmente
como una fuente más de
su pensamiento. Y ello es
asi, porque el educador
Freire, que se asume si-
multeneamente como
educando, aprende con
los que se esten alfabeti-
zando que devienen en-
tonces, también, a la vez
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educandos y educado-
res

Otros interlocutores
que suelen aparecer en
cada nuevo Ilbro de Freire
son sus libros anterio-
res8. Freire, a lo largo de
su obra, ha estado conti-
nuamente reelaborando
su pensamiento y ha teni-
do la modestia suficiente
para autocriticarse y para
admitir orifices ajenas.
Este apertura intelectual,
esta capacidad de auto-
critica, la pone de mani-
fiesto cuando explica que
para él nunca hay asun-
tos concluidos. «Es por
eso -ha escrito Freire- por
lo que pienso y repienso
el proceso de alfabetiza-
don siempre como quien
se encuentra frente a una
novedad, aun cuando no
todas las veces tenga
novedades de que ha-
blar. Pero al pensar y re-
pensar la alfabetización,
pienso o repienso la prdc-
tica en que estoy meti-
dod> (IL, p. 125). Este
frase la escribia Freire en
el alio 1981, es decir,
veinte &tic's despuOs de
haber creado un método
de alfabetizaciOn recono-
cido como la aportación
más consistente de las
realizadas hasta ahora a
la educaciOn de adultos.

La relaciOn teoria-
práctica i algunos
conceptos nuclea-
res de Freire.

Toda la pedagogia
freiriana, desde los con-
ceptos más abstractos
hasta las propuestas me-
todologicas más concre-
tas, este fundamentada
en una teoria del conoci-
miento que, aqui y elle,
ha ido explicitando. Es
una teoria dialéctica del
conocimiento, de raices
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claramente marxistas,
con la cual pretende su-
perar los dualismos que
establecen dicotomfas
insalvables entre sujeto
y objeto, hombre y
mundo, conciencia y rea-
tided, teorfa y prictica.9
El concepto mandsta de
praxis se convierte, en
este marco, en un con-
cepto fundamental para
Freire. Un concepto a
partir del cual localize lo
especificamente humano
-la praxis es «la forma
humana de existir», dice
Freire (EC, p. 10)- y que
le sirve para significar la
dialéctica teoria-
práctica: «Separada de
la practice, la teoria es
puro verbalismo inope-
rante; desvInculada de la
teorfa, la práctica es acti-
vismo ciego. Es por esto
mismo que no hay praxis
auténtica fuera de la uni-
dad dIalectica acción-
reflexión, práctica-
teoria» (IL, p. 30). Y, en
otro lugar, introduciendo
los conceptos de contex-
to teórico y contexto
practico que aplicard
después a las situacio-
nes educativas, Freire
escribia también: «Es ne-
cesario que la praxis, a
través de la cual la con-
clencia se transforma, no
sea pura acciOn, sino ac-
don y reflexión. De ahi la
unidad entre práctica y
teoria, en la que ambas
se van constituyendo,
haciéndose y rehacién-
dose en un movimiento
permanente de la piled-
ca a la teoria y de ésta a
una nueva práctica. La
praxis teOrica no es otra
cosa que aquello que ha-
cemos desde el contexto
teorico, al tomer distan-
cla con respecto a Ia pra-
xis realizada o que estd
realizándose en el con-
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texto concreto. Por ello
es que la praxis teOrica
solo es auténtica en la
medida en que no se
rompa el movimineto dia-
léctico entre ells y la sub-
siguiente praxis a ser re-
alizada en el contexto
concreto. De ahf que
ambas formes de praxis
sean momentos indicoto-
mizables de un mismo
proceso por el cual cono-
cemos en terminos criti-
cos» (IG, pp. 12-13).

Pero pars Freire esta
teorfa del conocimiento
no es solamente una fun-
damentación de la accIón
educative; de hecho,
para él la educaciOn su-
pone la puesta en practi-
ca de tal teorfa del cono-
cimiento, pues toda
situaciOn educative la
entiende como una si-
tuación gnoseolOgica. Lo
cual, si se persigue la co-
herencia, tendri impor-
tantes repercusiones. El
mismo destaca tres
cosas que se tornan im-
posibles si se asume
aquella concepciOn de la
praxis: «a) dicotomizar la
prictica de la teorfa; b) di-
cotomizar el acto de co-
nocer el conocfmiento
existente del acto de
crear el nuevo conoci-
miento; c) dicotomizar el
enseriar del aprender, el
educar del educarse»
(CGB, p. 121). El primer
enunciado, en algün mo-
mento, conducini, a Freire
a situarse muy cerca de
las pedagogias socialis-
tas clásicas que insistian
en la union entre la edu-
caciOn y la actividad di-
rectamente productiva.10
El segundo enunciado re-
laciona a Freire con la
mejor tradición del acti-
vismo pedagOgIco que
tiene por lema que apren-
der es descubrir, reinven-
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tar: «SOlo existe saber en
la invenclOn, en la rein-
venciOn, en la büsqueda
inquieta, impaciente, per-
manente que los hombres
realizan en el mundo, con
el mundo y con los otros»
(PO, p. 77). Del tercer
enunciado, que afirma la
unidad ensefiar-aprender,
educar-educarse, ya he-
mos dicho antes algo y
más adelante diremos al-
guna cosa mds.

A continuaci6n intro-
duciremos tres de los nü-
cleos bésicos del corpus
conceptual de la aporta-
don freiriana, intentando
mostrar que sOlo son in-
terpretables desde la dia-
lectica teo ri a- prácti ca
que atraviesa su trabajo.
Se trate de los conceptos
de concientizacián, didlo-
go y cambio. No son los
Onicos conceptos funda-
mentales, pero, dado que
la obra de Freire es como
una compleja red nomolO-
gica en la que todos los
conceptos se encuentran
interrelacionados y se
explican mutuamente, los
que hemos citado inevita-
blemente forzarán la apa-
riciOn, aunque sea de
soslayo, de aquellos a
los que aqui no dedicare-
mos una atención especf-
fica.

ConcientizaciOn.

«ConcientizaciOn» es
probablemente el término
que más a menudo se ha
utilizado para caracterl-
zar a la pedagogia de
Paulo Freire. El nombre
del pedagogo brasileiio
se asocia automática-
mente al concepto de
concientizaciOn. Y esto
es asf a pesar de que él
mismo ha escrito que la
paternidad de este termi-
no no es suya y que en



los primeros momentos
quien rn.is contribuyó a
su divulgación interna-
cional no fue 61 sino el
obispo Helder Cemara.11
También, en algunos arti-
cubs posteriores a sus
primeras reflexiones
sobre la concientización,
Freire ha salido al paso
de ciertos malentendidos
y de algunas mixtificacio-
nes que este concepto
ha tenido que soportar,
de la misma forma que
también ha ejercido la au-
tocritica respecto de al-
gunos alementos de sus
primeros textos12 que
podian ser interpretados
como una forma de sub-
jetivismo o idealismo.13

Precisamente, para
comprender de manera
correcta el concepto de
concientización hay que
referirlo a lo que ya
hemos dicho antes sobre
cómo entiende Freire la
relación entre la teoria y
la practice. En primer
lugar, hay que distinguir
la concientizaciOn de la
simple toma de concien-
cia. Este es previa a la
concientización tal y
como la entiende Freire,
pero no se idenfica con
ella. «La concientización
es más que una simple
tome de conciencia. En
la medida en que implica
superar "falsas concien-
cias", es decir, superar
una conciencia transitive
ingenua, implica una in-
serción critica de la per-
sona ccicientizada en
una realidad desmitifica-
da» (ACL, p. 89). En una
prirnera aproximaci6n es-
pontenea hacia el
mundo, el hombre toda-
via no percibe la realidad
objetiva como algo criti-
camente cognoscible.
Tan sOlo experiencia su
realidad, se opera en 61

una cierta toma de con-
ciencia y adquiere tam-
bien un grado de conoci-
miento sobre este
mundo. Sin embargo, no
hay todavia, -como dice
Freire- una actitud episte-
molOgica, de interroga-
diem, deliveradamente
curiosa. La concientiza-
cion, que si requier, esta
actitud cognoscit, a, es
en realidad el desarrollo
critico de la simple toma
de conciencia. Cuanto
más se concientiza uno,
tanto más desvela la rea-
lidad, tanto más penetra
en la esencia fenoménica
del objeto frente al cual
se encuentra para anali-
zarlo. Por eso mismo la
concientizaciOn no es
estar frente a la realidad
asumiendo una posiciOn
falsamente intelectual,
por lo tanto intelectualis-
ta; es por esto por lo que
la concientización no
puede existir fuera de la
praxis, esto es, fuera de
la acción reflexiOn, como
unidades dialectizadas
permanentemente consti-
tuyendo la forma de ser o
de transformer el mundo
que caracteriza a los
hombres» (PAL, p. 60).

Asi pues, en Freire el
concepto de concientiza-
ciOn implica fries cosas
que una simple toma de
conciencia de la propia
realidad. Es, en todo
caso, una toma de con-
ciencia que pretende ser
objetiva, critica y corn-
prometida. Una tal toma
de conciencia que sola-
mente es posible adqui-
rirla mediante la praxis, y
nunca solamente a tra-
yes de una pura activi-
dad intelectual desligada
de la acciOn concreta
(EX, p. 89). Una toma de
conciencla, en fin, que
implica necesariamente
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el compromiso del suje-
to en el proceso de
transformaci6n de su
realidad.

Diálogö.

Die logo es otro de los
conceptos importantes y
centrales en la obra de
Paulo Freire. Es una
palabra que en los textos
freirianos aparece cons-
tantemente: dielogo del
hombre con el mundo,
didlogo del autor con el
lector y, sobre todo, did-
logo entre educador y
educando para educarse
conjuntamente, mediati-
zados por el mundo.14

La concepción dialó-
gica del acto educativo
es uno de los aspectos
principales que configu-
ran la antitesis de la con-
cepciOn bancaria de la
educaciOn. Concepción
que Freire describio me-
diante aquel archicitado
decelogo que dice: el
educador es siempre
quien educe, el educando
el que es educado; el
educador es quien sabe,
los educandos quienes
no saben; el educador es
ouien piensa, el sujeto
del proceso, los educan-
dos son los objetcs pen-
sados; el educador es
quien habla, los educan-
dos quienes escuchan
dOcilmente, etc., etc.
(PO, p. 78). Esta concep-
ciOn bancaria, que se ma-
terialize en la forma aun
dominante de la prectica
educative actual. este vi-
ciada por lo que Freire de-
nomina la "enfermedad
de la narración». La edu-
cación es entonces ("ink
camente un acto unidi-
raccional de depositar,
de transmitir, de narrar;
un acto en el que no exis-
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te verdadera comunica-
ción, sino en el que el
educador hace comuni-
cados.

La concepción de la
educed& defendida por
Freire parte, en cambio,
del hecho de que la edu-
caciOn es didlogo, comu-
nicación entre sujetos
cognoscentes frente a
un objeto cognoscible. Y
esto, que significe enten-
der que la educed& es
una situación gnoseoló-
gica, tiene dos implica-
clones importantes. La
primera, como ya decia-
mos antes, es que hay
que superar la radical es-
cisión entre el papel de
quien educa y el papel
del que es educado:
el educador ya no es solo
el que educa sino aquel
que, en tanto educa es
educado a tray& del did-
logo con el educando,
quien al ser educado
tambidn educa» (PO, p.
90). La segunda implica-
cion es que entonces
entre educando y educe-
dor no solamente se trafi-
ca el conocimiento que
ambos ya poseian sobre
el objeto, sino que los in-
terlocutores elaboran
nuevos conocimientcs
en la interacciOn que se
establece entre &los y
entre ellos y la realidad.

La relaciOn entre la
praxis y este concepción
del didlogo educativo
puede establecerse de
diversas formas. Una de
ellas a partir del rico con-
tenido que Freire atribuye
a la palabra: HNo hay pa-
labra verdadera que no
sea una union inquebran-
table entre acciOn y refle-
xion y, por ende, que no
sea praxis» (PO, p. 103).
La palabra escindida de
la acción es solo verba-
lismo, charlataneria, y
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separada de la reflexiOn
imposibilita el didlogo y
genera el activlsmo
ciego, la acciOn por la ac-
dem. Es la palabra auten-
tics, la que se genera a
traves del didlogo y la
que genera didlogo, la
que tiene como referen-
cia la realidad vivida y la
acciOn sobre esta rea-
lidad, la palabra, en
definitive, que puede
apronunciar el mundo»
como primer paso para
transformarlo. Y asi intro-
ducimos ya el tercer tema
que habiamos anunciado:
el tema del cambio.

Cambio.

Uno de los numerosos
libros que recogen traba-
jos y articulos dispersos
de Freire lo titularon Edu-
caciOn y cambia No obs-
tante, el tema de la rela-
clan entre la educaciOn y
el proceso de transforma-
dick) social estd presente
en casi toda la obra de
Paulo Freire. No podia ser
de otra manera ya que su
pedagogia es, como
hemos dicho antes, una
pedagogia social y politi-
camente comprometida.
Como seguidamente ve-
remos, para Freire todas
las pedagogias tienen un
alcance social y politico,
pero a diferencia de otras
que ingenuamerite se
pretenden neutrales o
que astutamente preten-
den ocultar o enmascarar
su dependencia y tras-
cendencia politicas, la de
Freire declare de forma
abierta su compromiso.
Asi pues, la reflexiOn pe-
dagogica de Freire no
podia obviar las relacio-
nes del sistema social y
de las estructuras politi-
cas con la educación. De
la rice y profunda refle-
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xicin que hace Freire
sabre este complejo
tema, aqui solamente dire
cuatro palabras sobre
tres aspectos que se re-
fieren a él directamente:
en primer lugar, sobre la
cuestiOn ya aludida de la
neutralidad; en segundo
lugar, sobre el problema
del papel de la educación
en el proceso de cambio
social; en tercer lugar,
sobre la utopia tal y como
Freire la entiende.

Como acabo de sea-
lar, segtin Freire no es
posible negar el cat-doter
politico de la educaciOn,
asi como -afiado ahora-
tampoco puede dejar de
reconocerse el significa-
do educativo de cualquier
practica politica. Esto,
que hasta aqui es sOlo la
constataciOn de un he-
cho, exige la clarificaciOn
de las opciones reales
que realizan los agentes:
4(Tanto en el caso del pro-
ceso educativo como en
el del acto politico, una
de las cuestiones funda-
mentales es la claridad
acerca de en favor de
quién y de qué, y por lo
tanto contra quién y con-
tra qué, hacemos la edu-
cación y de en favor de
quién y de qué, y por lo
tanto contra quién y con-
tra quO, desarrollamos la
actividad politica. Cuanto
más alcanzamos esa cla-
ridad a través de Ia prdc-
tica, tanto más percibi-
mos la imposibilidad de
separar lo inseparable: la
educaciOn de la politica.
Entendemos entonces
con facilidad que no es
posible pensar siquiera la
educación sin estar aten-
to a la cuestiOn del
poder (IL, p. 110).

Reconocer que la
educaciOn tiene siempre
un alcance politico signi-



fica afirmar que la educa-
cion nunca es neutral,
que siempre es belige-
rante. t'o existe una
prActica educativa pura,
autónoma, deslioada
realmente de opciones
politicas, sociales, ideo-
lógicas.15 Defender la
supuesta neutralidad en
la acción educativa, o
proviene de una percep-
don ingenua de la rela-
ciOn entre educaciOn y
politica, educaciOn y so-
ciedad, o es una trampa
ideológica. Como ha afir-
mado Freire, quienes afir-
man la neutralidad son
precisamente aquellos
que temen perder el dere-
cho de utilizar a favor
suyo su no-neutralidad
(EX, p. 89).

Pero Freire aun mati-
za un poco más. Aceptar
la no-neutralidad de la
educaciOn es reconocer
que no solamente no es
neutral la educaciOn ge-
néricamente considera-
da, sino que tampoco
son neutrales los méto-
dos, las técnicas y los
instrumentos que se utili-
zan. Es importante hacer
esta precision ya que, si
bien hoy dia ya son
pocos quienes niegan la
dimensiOn politica del
hecho educativo, son
bastantes quienes se es-
fuerzan en propugnar la
autonomia, la asepsia
politica o, en general,
axiológica de las técni-
cas educativas. Como
escribiO Freire ref iriéndo-
se a su prioritario campo
de trabajo, la alfabetiza-
don, «solo alguna perso-
na con una mentalidad
mecanicista, a la cual
Marx Ilamaria "grosera-
mente materialista", po-
dria reducir la tarea de la
alfabetizaciOn de adul-
tos, a una acciOn pura-

mente técnica. Solo un
enfoque ingenuo de esta
tarea seria incapaz de
percibir que la propia tec-
nica usada por los horn-
bres como un instrumen-
to u. orientación en el
mundo no es neutral>.
(ACL, p. 18-19).

Reconocida la dim:3n-
siOn politica de la educa-
ciOn, corresponde ver
ahora qué lugar le asigna
Freire en el proceso de
transformaciOn social.
Aqui hay que enfrentarse
con el viejo y, si se plan-
tea en términos absolu-
tos, seguramente irreso-
luble y falso problema del
huevo o la gallina; es
decir, con el problema de
qué es primero: la trans-
formacion de la estructu-
ra social o el cambio edu-
cativo. Freire, por un
lado, ha criticado las
pricticas educativas que
él bautiza como
«acciones anestesiado-
rasn o «acciones aspiri-
nan, las cuales, paten-
do de un cierto
«idealismo subjetivista,
tienen como supuesto
fundamental la ilusiOn de
que es posible transfor-
mar la conciencia de los
hombres sin modificar las
estructuras sociales16.
Pero Freire tampoco
puede apuntarse al pesi-
mismo pedagOgico de
creer que la educación
critica es del todo impo-
tente para colaborar en
un proceso de cambio

o que las transfor-
maciones estructurales
han de preceder siempre
y necesariamente a los
cambios educativos. El
sistema educativo cierta-
mente refleja y contribu-
ye a la perpetuación del
sistema social del cual
forma parte, como ha afir-
mado y analizado arnplia-
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mente el denominado pa-
radigma de la reproduc-
diem. Pero Freire, aun y
aceptando básicamente
este paradigma, no lo
hace degenerar en simpli-
ficaciones mecanicistas:
«Las relaciones entre la
educaciOn en cuanto
subsistema y el sistema
mayor son relaciones di-
ndmicas, contradictorias
y no mecAnicas. La edu-
cación reproduce la ideo-
logia dominante, es ver-
dad, pero no hace sOlo
eso. (...) Las contradic-
ciones que caracterizan
a la sociedad tal como
está siendo penetran en
la intimidad de las institu-
ciones pedagógicas en
que la educaciOn siste-
mAtica se estA dando y
alteran su papel o su es-
fuerzo reproductor de la
ideologia dominante (IL,
p. 111).17

De hecho, sin embar-
go, la solución de la anti-
nomia planteada (cambio
educativo-cambio social)
que Freire utiliza es,
como siempre, el de Ia
comprensión de la dialec-
tica entre hombre y
mundo, sujeto y objeto,
conciencia y realidad18.
El hombre transforma su
conciencia, se educa, en
el propio proceso de
transformación social en
el que participa no en
tanto que objeto sino en
tanto que sujeto. «Si
antes la transformaciOn
social era entendida en
forma simplista, como ha-
ciéndose con la transfor-
maciOn, primero, de las
conciencias, como si la
conciencia fuese de
hecho la transformadora
de lo real, ahora la trans-
formación social es perci-
bida corno proceso hist&
rico en que subjetividad y
objetividad se ligan dia-
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lécticamente» (IL, p.
118).

Un concepto que tam-
bién Freire recrea y que
relaciona con la pedago-
gia transformadora y libe-
radora es el concepto de
utopia. El mismo ha afir-
mado el carácter utOpico
de su teoria y pritctica de
la educación. La con-
clentlzación, dice Freire,
Invita a asumir una pos-
tura utOpica frente al
mundo. Pero utopia no es
para él una forma de ide-
alismo, no es algo irreali-
zable; «es la dialectiza-
don de los actos de de-
nunciar y anunciar»
(PAL, p. 62). De denun-
ciar, que quiere decir pe-
netrar criticamente en la
realidad de las estructu-
ras deshumanizantes y
opresoras; y de anun-
ciar, que significa descu-
brir a través de la praxis
aquello que Freire llama-
ba en la Pedagogia del
oprimido lo «inédito via-
ble» (PO, p. 142). Es por
eso que el utopismo en el
que Freire reconoce su
pedagogia no es en nin-
gin" sentido una huida de
la realidad, sino un corn-
promiso con ella para
transformarla.

Teoria y prdctica en
el método de alfabe-
tIzaciOn.

En la aportación pe-
dagógica de Fr:tire hay
una reflexióri teórica
sobre la educación, algu-
nos de cuyos componen-
tes ya hemos intentado
glosar. Freire también ha
Ilevado a cabo acciones
educativas concretas,
corno hemos visto al ex-
poner algunos momentos
de su biografia. Y, de al-
guna forma, en medio de
ambas cosas, como
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nexo que permite, por un
lado, operativizar la teo-
ria y, por otro lado, racio-
nalizar la practice, está el
método de alfabetización
creado por dl. Como he
dicho al principio, las tres
cosas (teoria, método y
prictica) guardan entre si
tanta coherencia y Freire
las combina de tal forma,
que resulta dificil referir-
se a ellas por separado
sin caer en redundan-
cies. Corresponde ahora,
no obstante, hablar espe-
cificamente del método
de alfabetización.

Es obvio que no pre-
tendert aqui explicar el
método. Sobre él hare
solo algim comentario si-
guiendo el hilo conductor
que me habia propuesto.
Concretamente, quisiera
enfatizar dos cosas: en
primer lugar, que también
el propio método se gene-
ra desde la dialectica teo-
ria-prdctica. En segundo
lugar, intentard mostrar
que mediante el método,
ademds de los conteni-
dos concretos de la
alfabetización o postalfa-
betizaciOn, se aprende
aquella dialectica: la apli-
cación del método implica
para el educando y para
el educador -valga el
juego de palabras- la
prdctica de la praxis y,
por tanto, el aprendizaje
de esta

El método de Freire no
es un método engendra-
do ni en el laboratorio ri
en el despacho; como
debe haber quedado
claro en la parte biográfi-
ca, Freire crea el método
a partir de su propia ex-
perienci a alfabetizadora.
Pero este origen, en reali-
dad, no es tan significati-
vo como la forma en la
que Freire, o quienes lo
han utilizado de forma
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consecuente, cada vez
lo han tenido que ir re-
creando. El propio meto-
do exige renunciar a su
aplicaciOn mecinica: «...
la práctica realizada o en
proceso de realización en
el contexto A no se hard
ejemplar para el contexto
B sino a condición de que
quienes actian en este la
recreen, rechazando asi
la tentaciOn de los trans-
plantes mecdnicos y ena-
jenantes» (CGB, p. 104).
El mdtodo exige, pues,
su aplicaciOn contextuali-
zada, y esto no significa
otra cosa que la necesi-
dad de reelaborarlo por
parte de sus usuarios.
Esta reelaboración supo-
ne, por un lado, una pre-
via e implicada investiga-
don sobre el contexto y
sobre los destinatarios
(obtención del universo
vocabular, seleccián de
las palabras generado-
ras, elección y codifica-
ciOn de las situaciones
existenciales, etc.). Y,
por otro lado, supone
también la construcciOn
ad hoc de los instrumen-
tos y materiales necesa-
rios (cuadernos, lárninas
y material gráfico, etc.).
El primer momento de la
aplicaciOn del método es,
por tanto, algo más que
una simple adaptaciOn,
es realmente su recrea-
ciOn.19

Igualmente, el método
exige también insertarlo
en una acci6n social y
cultural más amplia que la
purarnente alfabetizado-
ra. El contexto del proce-
so alfabetizador es la re-
alidad donde se aplica,
pero también forman
parte de él las interven-
clones sociales, cultura-
les y politicas que simul-
táneamente se realizan
sobre esta realidad: «La



alfabetización de adul-
tos, segOn la entende-
mos nosotros, viene a
ser una Ce las dimensio-
nes de la acción cultural
liberadora. No puede, por
eso mismo, ser n1 siqule-
ra pensada aisladamen-
te: esti siempre en rela-
don con otros aspectos
de la acciOn cultural to-
mada en su &banded',
(CG 8, p. 102).

Finalmente, en la re-
creaci6n del metodo tam-
bién participan quienes
serán sus destinatarios.
No es pues solo un méto-
do adaptado a ellos,20
sino recreado con ellos.
Los alfabetizandos son
objeto de la investigaciOn
que conlleva la aplicaciOn
del método, pero, a la
vez, son también sujetos
de la misma. El método
de Freire y la investiga-
ción que lo acompana im-
plican «el reconocimiento
del derecho que el pueblo
tiene a ser sujeto de la in-
vestigación que procura
conocerlo mejor, y no ob-
jeto de la investigaciOn
que los especialistas
hacen acerca de élo (IL,
p. 123). Esto implica
poner en prectica una
metodologia de investiga-
don que posibilite que los
individuos sobre los que
se investiga participen
activamente en el proce-
so de investigación.21 No
es nada extra*, pues,
que se relacione a Freire,
en tanto que precursor,
con las metodologias de
investlgacion que tanto
predicamento tienen en la
actualidad en el terreno
de las clenclas humanas
y sociales, como son la
investigaciOn acciOn, la
InvestigaciOn participati-
ve, etc.22

El segundo aspecto
que queriamos remarcar

del método de Freire hace
referencia a que, mas elle
del aprendizaje de la lec-
ture y de la escritura en la
alfabetizaciOn o de una
serie de contenidos con-
cretos en el proceso de
postalfabetización, lo
que el método realmente
persigue es el aprendiza-
je de la praxis. De hecho,
el objetivo del metodo es
conseguir, simultenea-
mente a la alfabetización,
la concientizaci6n del
educando. Y concientiza-
ciOn significa, como
hemos visto antes, pene-
trar cada vez más profun-
da y criticamente en la
realidad para poder ac-
tuar sobre ella: «El es-
fuerzo de concientiza-
cion (...) es el proceso
por el cual, en la relación
sujeto-objeto (...) el suje-
to se torna capaz de per-
cibir, en términos criti-
cos, la unidad dialéctica
entre 01 y el objeto. Por
eso mismo (...) no hay
concientización fuera de
praxis, fuera de la unidad
teoria-prectica, reflexiOn-
acciOn" (pp. 38-39). Asi
pues, concientizar a tra-
yes de la alfabetizaciOn
quiere decir aprender a
leer una palabra que ex-
prese al mundo, aprender
a reflexionar sobre un
texto que exprese la pro-
pia acciOn en el mundo;
aprender, en definitive,
mediante un metodo que
pretende religar acción y
reflexión, a reflexionar
critIcamente y a actuar
en consecuencia.

Repercuslones de la
obra de Frelre.

Y ya para concluir
esta presented& hay
que anadir todavia unas
palabras en torno a las
repercusiones de la obra
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de Paulo Freire. No nos
es nada fecil, sin embar-
go, hacer una suerte de
balance en este sentido.
No lo es, en primer lugar,
por la magnitud de estas
repercuslones y, en se-
gundo lugar, porque
quien esto escribe care-
ce de suficiente perspec-
tive en bastantes de los
terrenos intelectuales y
precticos en los que la
obra freiriana ha tenido
una incidencia importan-
te. Por otro lado, preten-
der hacer un balance
parece comportar el reco-
nocimiento de una obra
acabada o de un pensa-
miento que ya ha conclui-
do, y obviamente este no
es el caso de Paulo Frei-
re. No obstante, si no un
balance, si que es preci-
so hacer al menos una
breve recapitulación que
resuma lo más substan-
cial de las aportaciones
del sujeto de este acto.

No hay duda que el te-
rreno en el que resulta
mds notoria y universal-
mente reconocida la con-
tribución de Freire es el
de la educaciOn de adul-
tos. Dificilmente ibamos a
encontrar en este campo
una obra consistente
posterior a la divulgaciOn
internacional de sus li-
bros que no incluya refe-
rencias a Freire. No es un
tOpico decir que ha deve-
nido referencia obligada,
porque tampoco es de-
masiado atrevido afirmar
que la aportaciOn del pe-
dagogo brasiletio ha sldo
la mas substancial de las
realizadas hasta ahora a
la educed& de adultos.
Y, además de este reco-
nocimiento explicito que
se hace en forma de citas
bibliogreficas, de estu-
dios, tests y publicacio-
nes, de homenajes, pre-
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mios y actos como este
mismo, hay algo que de-
muestra aun más la inci-
dencia y el valor de la
obra de Paulo Fre Ire. Mu-
chos de los conceptos,
ideas, técnicas e instru-
mentos cuyo origen y
desarrollo se encuentra
en Freire, ya han pasado
a formar parte del bagaje
que, a menudo sin expli-
citar su paternidad, nutre
continuamente la teoria y
la práctica de la educa-
don de adultos. Es decir,
en este Ambito el influjo
de la obra de Freire es
tan considerable que, pa-
radOjicamente, a menudo
se manifiesta ya de
forma anónima.

Pero también seria
ofrecer una perspectiva
parcial de la incidencia de
Freire limitarla a la educa-
ciOn de adultos. Es cierto
que éste ha sido el campo
de trabajo fundamental de
Freire, pero, como ocurre
en el caso de todas las
pedagogias sectoriales o
diferenciales que verda-
deramente tienen poten-
cia heuristica, su proyec-
ciOn se ha extendido a
otros sectores educati-
vos y a la teoria pedagO-
gica en general. La au-
dlencia de Freire, desde
las primeras obras que
public& ha desbordado el
colectivo especifico de
aquellos que trabajan en
la educaciOn de adultos.
Y esto, como consecuen-
cia, ha contribuido a que
se empezase a valorar y
atender de forma signifi-
cative este sector que
tradicionalmente ha esta-
do marginado tanto de los
Ambitos de la pedagogia
teórIca y académica
como del propio sistema
educativo.

Y aun hay que exten-
der más la repercusión
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de la obra de Freire. Muy
coherentemente con su
teorla y práctica de la
educaciOn, Freire ha ela-
borado también una teo-
ria y prictica de la acciOn
social y cultural. Por eso,
su proyecciOn se ha deja-
do sentlr, igualmente, en
la animacion sociocultu-
ral, la cultura popular, el
desarrollo comunitarlo,
etc. Y tampoco podemos
omitir la directisima in-
fluencla de Freire en la
Teologia de la LiberaciOn,
como sus propios cultiva-
dores han reconocido.

Finalmente, sOlo una
observaciOn en torno al
alcance, digamos geo-
gráfico, de su influencia.
Puesto que Freire, como
hemos visto antes, ha
manifestado relterada-
mente su compromiso
con el Tercer Mundo y la
mayoria de sus actuacio-
nes han tenido lugar es
este contexto, no seria
dificil Ilegar a la conclu-
skin quo sus aportacio-
nes se limitan a este Am-
bito geográfico. Seria
traicionar a Freire no re-
conocer al Tercer Mundo
como destinatario princi-
pal de su trabajo, pero
seria también interpretar-
lo muy sesgadamente li-
mitar su influencia a
estos paises. Si asi lo hi-
ciéramos, deberfamos
considerar que en los pai-
ses Ilamados desarrolla-
dos, la pedagogia freiria-
na es scilo una suerte de
exotismo, apto para ser
estudiado pero sin ningu-
na trascendencia real.
Lejos de ello, también en
estas zonas del mundo la
aportaciOn de Freire ha
sido blen notoria. En pri-
mer lugar, porque, como
ya se ha dicho tantas
veces. la geografia del
Tercer Mundo, de hecho,
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se extiende también a los
territorios de las ricas y
desigualltarlas socieda-
des occidentales. Y, en
segundo lugar y funds-
mental mente, porque,
como el propio Frelre ha
manifestado, la concien-
tizaclOn no es un mito del
Tercer Mundo, sino un fe-
nOmeno humano. Un fe-
nOmeno del cual, en el
tiempo y en el espacio,
cambian los contenldos
pero no el sentido; es
decir, la necesidad de
que los hombres desci-
fren cada vez más pro-
fundamente su realidad
para devenir, trans-
formAndose con ella, su-
jetos activos de su trans-
formaciOn.
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Presencia de Frei-
re en el nacimien-
to y evolución de
las escuelas de
adultos en Catalu-
na.
J. Botey,
A. Formariz

Habiar sobre el origen
las Escuelas de Adultos
en Catalufia en su confi-
guración actual es, sin
dude, hablar de Freire y
rendirle un homenaje. Na-
cidas al principio de la
decade de los 70, se ins-
piraron de forma muy di-
recta y explicita en sus
concepciones de culture
como instrumento de li-
beración de las capas
populares y de la necesi-
dad de conciencia critica
o de participación. Y si
pretendemos reflexionar
sobre el pasado es por-
que creemos que, hoy,
ésta reflexión es aün
más oportuna por cuanto
los cambios producidos
en Cataluria durante los
ültimos arios pueden
hacer peligrar esa con-
cepción de la Educación
de Adultos como instru-
mento de transformación
social.

El momento era favo-
rable para esta concep-
cion. Las Escuelas na-
cian en el contexto de la
ola creciente del movi-
miento popular que unia
las reivindicaciones de
cada barrio o empresa
con el horizonte del cam-
bio politico y la democra-
cia. En palabras de Frei-
re, se podia decir que era
una socledad emergente
del silenclo de cuarenta

afios, que descubria la
vide asociativa y la parti-
cipación como elementos
culturales y la necesidad
de poseer los instrumen-
tos basicos de la lecture
y la escritura. Existia la
conciencia de la herencia
recibida de depaupera-
diem cultural de la pobla-
don y de la funciOn que
se habia asignado a la
escuela como reproduc-
tora de un sistema social
injusto. Es esa situación
de pre-transito hacia las
libertades democraticas,
los organismos de base
se disponian a ejercer la
función contraria y ha de
suplir el tiempo perdido.

Aün existia a nivel es-
tatal la plantilla de Maes-
tros alfabetitzadores co-
mo un cuerpo especial
dentro del Magisterio, al
que se accedia mediante
unas oposiciones tam-
bién especiales. Eran los
restos de la Campaña de
Allabetización iniciada en
1963 por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Los
contenidos y metodologia
eran los mismos que se
usaban en la escuela in-
fantil, pero para mayores
de 14 ailos y en regimen
nocturno 1. A partir de
1973, en cumplimiento de
sucesivas normativas
que ya comentaremos,
incluso esta plantilla ten-
deria a extinguirse pues-
to que, segün se decia, la
Camparia ya habia con-
seguido sus objetivos a
pesar de que el porcenta-
je de analfabetos a nivel
estatal se mantenia alre-
dedor del 10%.

Los origenes.

a. Movimiento popular

A partir de 1971 sur-
gen en la periferia de las
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grandes ciudades unas
iniciativas culturales que,
con distintos nombres
(Escuela de Adultos, Es-
cuela de Alfabetización,
Circulos de Cultura, Es-
cuela Social, etc.), of re-
cen unas alternatives,
sin pretenderlo explicita-
mente al principio, a la
naciente Educackin Per-
manente de Adultos im-
pulsada por el MEC en
sustituciOn de la Campa-
fia.

Las primeras son la
del barrio de Can Serra en
Hospitalet, la de la Mina
en Sant Adria, la de la
Barceloneta y la del ba-
rrio de Santa Rosa en
Santa Coloma. Desde el
origen se caracterizan
como entidades enraiza-
das en el entorno. Son
los barrios donde ha sido
confinada la poblacion in-
migrada, construidos en
parte como resultado de
la especulaciOn, que ca-
recian entonces de los
minimos servicios indis-
pensables y en los que
se concentraban los más
altos indices de analfabe-
tismo. Crecen repidamen-
te y en el alio 1976 son
ya 25 escuelas: las ante-
riores, más las de los ba-
rrios de can Puigjaner y
ca n'Oriac de Sabadell,
las Arenes de Terrassa,
Ciutat Badia, Sant Cosme
del Prat, Sant Roc de Ba-
dalona, can Vidalet de
Esplugues, el Carmelo, el
Bon Pastor y la Trinidad
de Barcelona, Cerdanyo-
la y Sant Vicenc dels
iorts 2.

Nacen a la sombra de
las Asociaciones de veci-
nos, de los centros
civicos y sociales de
aquellos rnomentos y de
algunas parroqulas, y se
suman a los procesos rei-
vindicativos y culturales
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de otras entidades del
barrio que nacen más o
menos en el mismo mo-
mento: grupos de "esplai"
y de jóvenes, asociacio-
nes de padres, grupos de
mujeres, etc. Resulta
obvio en un principio que
una Escuela de Adultos
no tiene sentldo desvin-
culada de la praxis diaria
de las organizaciones de
base que tienen como
objetivo mejorar las con-
diciones de vida de los
vecinos. Son, por tanto,
elementos activos en el
nacimiento de una comu-
nidad. Quedaba claro
que la función de la es-
cuela de adultos en aquel
contexto era la de pro-
porcionar los instrumen-
tos basicos pare poder
comprender e intervenir,
para sistematizar el enor-
me volumen de informa-
ción que Ilega al adulto
en la sociedad indus-
trial 3.

Sus promotores, pro-
cedentes de la base am-
plia del movimiento popu-
lar y a menudo militantes
de partidos de izquierdas
o de sindicatos en ague-
Hos momentos aim clan-
destinos, asumian su
función como una militan-
cia más, conscientes de
que el cambio cultural
seria más lento que el
cambio politico o social
que se entreveia, y que,
por tanto, la actuación
desde las escuelas de
adultos seria menos bri-
llante porque daria resul-
tados a más largo plazo,
pero era igualmente ne-
cesaria.

b. Mode lo de escuela.

El pensamiento mar-
xista de Freire y su pecu-
liar humanismo cristiano
lo hacian particularmente
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apto para convertirse en
el referente tedgrico más
importante de aquella pe-
quetia revolucion cultu-
ral. Recordemos, por
ejemplo, solo por lo que
respecta a los instumen-
tos culturales del rnomen-
to y al debate sobre la
funciOn de la escuela, la
difusiOn que tuvieron las
obras de la Editorial ZYX,
de inspiración anarcosin-
dicalista y cristiana, la re-
novación de la universi-
dad, el nacimiento en
sectores de la Iglesia de
la polémica entomo a la
Escuela PCmblica 4. Cata-
iuña unas circuns-
tancias muy especiales.
Los movimientos de
masas ejercian, ademits
de muchas otras cosas,
la funciOn educadora de
enseriar a leer las realida-
des cotidianas de una
nueva manera, de ayudar
a amplios sectores de la
poblaciOn a tomar con-
ciencia de las relaciones
de dependencia existen-
tes en el interior de la so-
ciedad.

En los documentos de
las Escuelas de Adultos
de este periodo, o en los
de los distintos colecti-
vos y organismos de co-
ordinacion a que nos re-
feriremos inmediatamen-
te, se habla de la necesi-
dad de una educaciOn
que ayude a dar el peso
de una conciencia inge-
nue a una conciencia cri-
tica, de la necesidad de
transforrnar la realidad,
de interesar a los alum-
nos por las Asociaciones
obreras y sindicales, de
la voluntad de construir
una escuela diferente,
promotora de actividades
y que a la vez participe
en las actividades, asam-
bleas y reivindicaciones
organizadas por las otras
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entidades, etc. Se tiene
conciencia de que el co-
nocimiento de la realidad
es incompleto si no va
acompahado de la acciOn
y que, por tanto, las pala-
bras clave o primeros ins-
trumentos de la lectura y
escritura no pueden ser
los que propone el MEC
para las esculas infanti-
les, sino que deben ser
las palabras significati-
vas para el mundo en el
que vive el adulto. Empie-
zan a elaborarse los
primeros instrumentos
didacticos de alfabetiza-
ciOn y lectoescritura, ex-
plicitamente inspirados,
por no decir copiados, en
la técnica de Freire 5.
Una encuesta del afio
1977 hecha a los maes-
tros de las Escuelas de
Adultos que pertenecian
a la Coordinadora 6
pone de manifiesto que la
aplicación de la metodo-
logia de Freire era practi-
camente unanime. Al
principio hubo, incluso, el
peligro de caer en una
trasposiciOn mecinica de
Freire. Lo testimonian
afirmaciones como "Frei-
re no es aplicable entre
nosotros porque su meto-
do de alfabetización ha
sido concebido para ser
aplicado a analfabetos
totales del mundo rural..."
7, confundiendo lo que en
Freire es metodologia y
técnica. Por ejemplo, la
situación social y politica
de aquel momento nos
descubria que el didlogo
concientizador no era ne-
cesario provocarlo desde
las escuelas porque ya
se daba en la calle; que la
escuela sOlo debia obser-
var para descubrir los
puntos calientes conflic-
tivos o realidades desa-
fiantes de cada barrio en
aquellas situaclones des-



crltas en las que escuela
y barrlo formaban una
(mica realided educado-
ra. Y en Iambic., a veces,
se emperiaban en provo-
car un didlogo en las cla-
ses, que acababa siendo
artificial y superfluo pare
los alumnos.

c. Las dificultades

A medida que crecia
el nilmero de Escuelas,
el colectivo era mds
consciente de las dificul-
tades que tenian que su-
perarse para consolidar
el proyecto: dificultades
en el rnedio, en la mate-
ria, en el educador, en el
educando, de infraes-
tructura, etc.

Las Escuelas habian
nacido en ambientes so-
ciologica y culturalmente
heterogéneos: diferen-
cies en el lugar de proce-
dencia de los alumnos,
diferente tipologia de los
barrios, que marcan tan
decisivamente las rela-
clones de convivencia,
diferencias étnicas y ra-
ciales (p.e., grupos de gi-
tanos), peculiaridades
propias de los grupos de
mujeres, distinta integre-
diem en el proceso de
conciencia de clase, dis-
tintas categorias y condi-
clones laborales, etc. Es
muy dificil la creaciOn de
un método uniforme si
quieren respetarse los
valores, la tradición y los
intereses de cada grupo.

La diversidad de moti-
vaciones de cada alumno
al venir a la Escuela plan-
teaba tainbién problemas
de continuidad en la asis-
tencia y de contenidos:
desde los que lban con el
interés concreto de con-
vivencla que no tenfan en
el alslamiento de cada
piso, o los que buscaban

una especle de asesorfa
laborsl sobre el contrato
con la empresa, la hoja
de salario y la reivindica-
clOn inmediata, o el alum-
no de 14 Ethos que no
habia conseguido el Gra-
duado y a quien no permi-
Van continuer en EGB.
Urgia una definiciOn de la
funciOn académica de
estas Escuelas.

'Los maestros descu-
bren, ademds, las dificul-
tades que encuentra el
alumno adulto en el
aprendizaje por el hecho
de no haber desarrollado
determlnades facultades
en el momento adecuado
de la edad escolar. Algu-
nas de cardcter psicope-
dagOgico y otras como
simple resultado del am-
biente social y cultural en
el que ha vivido. Por
ejemplo, la falta de voca-
bularlo o de criterios de
construcción sintáctica;
las dificultades en la ad-
quisición de las nociones
de espacio y de tiempo
en el sentido de la estruc-
turaciOn de una cronolo-
gia o de la lecture de un
lenguaje como el de un
mapa o un proyecto; la di-
ficultad de abstracción o
la concepciOn de las ma-
terniticas como simples
operaciones mecdnicas.
A estas dificultades, se
une la imagen excesiva-
mente academicista que
a menudo tienen de la
instituclôn escolar 6.

Paso hacla la Es-
cuela POO lice

a. Centros colaboradores

Frente al enorme pro-
blema colectivo de la ig-
norancia y con estas difi-
cultades evidentes, 6que
podlan hacer unas Es-
cuelas de Adultos incl-
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pientes y debiles, sin
ayuda oficial, sin infraes-
tructura ni locales, con
un profesorado poco pre-
parado y basado exclusi-
vamente en el voluntaria-
do y que fuera mds alld
del valor testimonial que
ya tenian?

Una Orden del 5 de
julio de 1973 firmada por
el ministro Julio Rodri-
guez suprime definitive-
mente, como ya hemos
dicho, la Campalia de Al-
fabetizaciOn de Adultos
propiciada por el MEC
desde 1963, Los 5000
maestros que estaban
asignados a estas es-
cuelas deben pasar a las
escuelas de regimen ordi-
nario de las respectivas
provincias. Para substi-
tuirla, al cabo de pocos
dies, el 26 de julio, otra
Orden del MEC crea el
programa de EducaciOn
Permanente de Adultos
(BOE de 1 de agosto),
pero sin ninguna especifi-
caciOn. El 6 de octubre
del mismo afio 1973 (BOE
de 17 de octubre), una re-
soluciOn de la DirecciOn
General de personal del
MEC fija por provincias la
plantilla de profesores
que deberdn atender este
programa: 1000 para todo
el Estado, de los que 71
son para la Provincia de
Barcelona.

En el contexto de la
nueva politica de subven-
clones a centros priva-
dos iniciada por el MEC a
raiz de la Ley General de
Educed& del 70 y que
se regula por el Decreto
de 1 de octubre de 1973,
salen una serie de dispo-
siciones que afectan a
los centros de EGB.
BUP, FP, EducaclOn Es-
pecial y Ensefianza a
Adultos. Por lo que res-
pecta a este Oltimo sec-
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tor, se trata de las
Ordenes de 21 de no-
vlembre de 1973 y 2 de
diciembre de 1974. Se in-
troduce el concepto de
Entidad Colaboradora,
entendiendo por tal ague-
Ilas instituclones priva-
das sin dnimo de lucro y
reconocidas por las De le-
gaciones Provinciales
correspondientes que im-
parten de manera gratui-
ta programas de EPA o
de Educación Especial.
Estas entidades podran
recibir subvenciones,
cuya cuantia se determi-
nerd posteriormente.9

Algunas Escuelas se
acogieron a la normativa
de Centros colaborado-
res a pesar suyo: la sub-
vencion era ridicule y en
cambio abria un debate
ideológico de gran tras-
cendencia en el seno de
cada escuela. El recono-
cimiento como Centro
Colaborador les encarri-
laba hacia el sector pri-
vado, en un momento en
que todas las fuerzas
progresistas reclamaban
la escuela ptbhica y la
responsabilidad del Esta-
do en la eliminación del
analfabetismo y la For-
macion Permanente de
Adultos.

b. La Coordinadora y el
planteamiento de escue-
la pOblica

Desde hacia más de
un afo, concretamente
desde el 73, el colectivo
de escuelas habia em-
pezado a reunirse de ma-
nera informal para inter-
cambiar experiencias y
dificultades. Durante el
curso 1975-76 el colecti-
vo realiza un seminario
sobre metodologia y di-
dactica en los locales de
Rosa Sensat, y organiza
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un curso en la Escuela de
Verano de 1976, al final
del cual se decide adop-
tar el nombre de Coordi-
nadora El nombre define
perfectamente la organi-
zaciOn: no habra estatu-
tos y las decisiones se
tomaran en la asamblea
de los representantes de
las Escuelas 10,

La presencia de la En-
serianza de Adultos en el
"Forum PedagOgice que
era la Escuela de Verano
le daba una buscada
"normalidad" como nivel
educativo con el que a
partir de aquel momento
se deberia contar en
todos los programas. La
circunstancia, ademis,
de que en la de aquel ario
1976 se discutiera el fa-
moso documento 'Tor
una nueva Escuela PObli-
ca Catalana" propició que
en el doctimento apare-
ciera la siguiente declara-
diem respecto a la Educa-
ciOn de Adultos:

"La Educaci6n Perma-
nente de Adultos compor-
ta, dentro de una socie-
dad cambiante como la
nuestra, el reciclage de
todos y cada uno de sus
miembros. Esto implica
un constante desarrollo
del espiritu critico, la ca-
pacidad de discusión y la
capacidad de decIsiOn
frente al entorno social
concreto en que el adulto
debe ser agente transfor-
mador dentro de la colec-
tividad.

En la situaciOn actual
esta enserianza debe
tener también una fun-
ciOn compensatoria de
las anteriores deficien-
cias de escolarización.
Por eso, hay que poner
ya en practica un ade-
cuado programa de Edu-
cación Permanente de
Adultos y crear un colec-
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tivo de educadores espe-
cializados." 11.

El colectivo de maes-
tros habia tornado la op-
ciOn de pertenecer a la
red de enseñanza pübli-
ca. En el Dirario de la Es-
cuela de Verano 12 defi-
nen con más exactltud
este concepto aplicado a
la Enserianza de Adultos.
Rechazan, en primer
lugar, la situación legal
de aquel momento, que
permite, segim sus pala-
bras:

"Darse por satisfe-
chos de inmediato con un
proyecto de "autorizacio-
nes" para los distintos
centros que hoy (po-
driamos decir que "ile-
galmente") imparten ya,
consagrando las desi-
gualdades, la EPA: a) en-
tidades colaboradoraspri-
vadas y subvencionadas,
clasificadas de interés
social, que reciben una
cantidad anual ridicula y
arbitraria, en las cuales la
beneficencia aim estd
presente; academlas
que deseanan la evalua-
ciOn continua para poder
expedir titulos de Gradua-
do; c) maestros naciona-
les que haciendo las cla-
ses en horas nocturnas
pueden reducir horario y
tener mits puntuación..."

A continuaciOn pasan
a definir la Escuela

al servicio de los tra-
bajadores, que deberia
reunir las siguientes ca-
racteristicas "Gratuita y
financiada totalrnente por
el Estado; controlada po-
pularmente por los sindi-
catos obreros, asociacio-
nes de vecinos y otros
organismos; gestionada
colectivamente por los
maestros y alumnos y
con profesorado especia-
lizado; que ofrezca unos
contenidos basicos que

A-y[1-7 .4u
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hagan posible que el
adulto se insiera colecti-
vamente en la transfor-
macion de la socteilad;
catalana y en didlogo con
la cultura de origen de los
alumnos."

Buena parte de las
escuelas deciden renun-
ciar a las subvenciones
como centros Colabora-
dores, abandonar en la
medida de lo posible el
trabajo voluntario de los
maestros y exigir la fi-
nanclación estatal tanto
de la infraestructura y
material como del perso-
nal. Eso significaba la
profesionalización, y por
tanto la dotación de pla-
zas suficientes.

Era una decisiOn tras-
cendental. LLa depen-
dencia legal y financiera
de los organismos pibli-
cos y la funcionarizacien
posterior del colectivo de
profesores, si se conse-
gula, condicionaria de tal
manera a estas Escuelas
hasta Ilegar a poner en
peligro su ldentidad origi-
nal: programas, metodo-
logia especial, modelo de
escuela abierta y en con-
tacto con el movimiento
popular?

La Coordinadora tenia
que afrontar este doble
reto: conseguir plazas de
maestros de adultos sufi-
cientes (de momento, in-
terinas, esperando que
los centros o aulas se
crearan juridicamente y
que se arbitrase una for-
mula de acceso especial
para los adultos que las
convirtiera en el futuro en
plazas definitivas) para
cubrir las necesidades
de las bolsas de analfa-
betismo de los sectores
más marglnados, acer-
cando la oferta a la de-
manda potencial, y a la
vez preparar pedagegi-

camente y diclacticamen-
te a un profesorado al
que se exigiria, a pesar
de que fuera funcionano,
mantener un modelo de
escuela abierta al barrio y
concienciadora.

Los objetivos de la
Coordinadora eran los si-
guientes:

- Analisis de las posi-
bilidades legales de am-
pliar los programas EPA.
Especialmente en los ba-
rrios donde ya existian
las Escuelas de Adultos
pero con profesores vo-
luntarios, y en otros ba-
rrios deprimidos donde no
existian.

Nombramiento de los
actuales profesores de
EPA como interinos. La
ensefianza basica para
adultos ha de ser gratui-
ta.

- Especlalización de
los profesores en pada-
gogia liberadora y critica,
globalizaciOn e interdisci-
plinariedad.

- ElaboraciOn de ma-
teriales.

- Coordinación entre
todas las escuelas que
han elegido esta opción.

- DetecciOn de las ne-
cesidades de EPA en el
conjunto de Cataluria:
elaboración de un mapa
de analfabetismo y nive-
les culturales de la pobla-
ciOn adulta.

c. La lucha por las pla-
zas.

La Coordinadora puso
todos los medios a su al-
cance, que eran muy es-
casos, para conseguir
esos objetivos. Hoy po-
driamos decir que la ac-
tual red de Escuelas de
Adultos, es, en parte, re-
sultado de aquellos es-
fuerzos. Se empezO a

"4"D

exigir lo que legalmente
tocaba ya hemos visto
que la Resolución de la
DirecciOn General de Per-
sonal del MEC de 17 de
octubre de 1973 fijaba
una plantilla de 1000 pla-
zas para el conjunto del
Estado, de las que 71
eran para Barcelona.
Cifra claramente insufi-
ciente para standar a las
necesidades de la provin-
cia, y arbitraria (a Madrid,
p.ex., se le asignaban
182); pero ni siquiera
esto se cumplia. En
1976, de las 1000 plazas
del conjunto del Estado
sac, se habian cubierto
650 y de las 71 de Barce-
lona 36, todas ellas por
integrantes de la antigua
EPA, o por maestros pro-
cedentes de la Campaña
de Allabetización que no
se habian incorporado al
regimen ordinario. La Co-
ordinadora acudiO a la
calla: se hicieron mani-
festaciones, notas de
prensa, denuncias al juz-
gado, peticiones de soli-
daridad, encierros e in-
cluso huelgas de hambre
13. Finalmente, en el
curso 1977-78 se consi-
guid que el cupo se cu-
hriera totalmente. Las
plazas, adernds, fueron
asignadas a las Escuelas
de Adultos que ya funcio-
naban y fueron cubiertas
por algunos de los maes-
tros que desde hacia
años se dedicaban a ello
voluntariamente.

La Coordinadora no
se conformO con este re-
sultado. Se conocian ya
los datos del analfabetis-
mo por ciudades y ba-
rrios. Se solicitó amplia-
ciOn de plantilla para toda
Catalutia. En el afio si-
guiente, 78-79, se volvió
a animar la Coordinadora:
80 plazas mas1 De esta
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manera se empezaba a
configurar un tipo de EPA
muy diferente de la EPA
del franquismo.

Se solicitaba también
que se pusiera en practi-
ce la Orden de 11 de
Septiembre de 1972 en la
que se legislaba la crea-
clot, de centros especia-
les de EPA. Sin embargo,
no se Ilegaria a ello hasta
muy recientemente con
la Generalitat.

La alegria dure) poco,
no obstante. En el alio si-
guiente, 1979-1980, el
ministro Otero Novas
conmocionO de nuevo al
colectivo de maestros. A
principios de agosto pro-
puso por sorpresa un re-
corte drestico de planti-
llas en todos los niveles
educativos. Entre ellas,
la totalidad de la plantilla
de Adultos para toda Es-
pana. El revuelo a nivel
estatal y especialmente
en Cataluna fue tan con-
siderable, que el curso
escolar no empez6 con
normalidad hasta finales
de Noviembre. Los Ayun-
tamientos, que acababan
de celebrar las primeras
elecciones democrati-
cas, se sintieron ofendi-
dos en un bien como el
de la enseñanza, que los
nuevos concej ales ha-
bian defendido histórica-
mente. Por otra parte, el
nivel de organizaci6n de
los Adultos en Cataluna
era muy superior al de las
otras regiones. La con-
clusión fue que el nümero
de maestros de adultos
en Cataluna se mantuvo
paro fue suprimido en el
resto de Espana.

d. La formaciOn del prole-
sorado

-71124;m-

Para la formación del
profesorado, la Coordina-
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dora organize) distintos
seminarios y cursos con
el objetivo de crear un
cuerpo doctrinal metodo-
lógico y didectico propio,
siempre inspirado en los
principios de Freire. La
presencia de la Coordina-
dora en las Escuelas de
Verano es ya habitual. En
la de 1977 los promotores
se responsabilizan de dos
cursos. Uno organizado
por los miembros del futu-
ro SEPT sobre "Pedago-
gia alliberadora aqui i

are", y otro por los miem-
bros de la Coordinadora
snbre las "Tecniques als
nivells d'alfa-betització i

Certificat. Temes desa-
fiants (amb disoussie) de
materials). Sindicalisme,
organitzacions de barri i

grans espais politics". En
la de 1978 se elabora un
posible curriculum del
adulto alumno de las Es-
cuelas, por materias y
contenidos segiin los ni-
veles de conocimientoP
adquiridos. Se trataba de
definir los "elementos ne-
cesarios pare que el tra-
bajador pueda participar
activamente en toda la
vide econOmica, familiar,
social, politica y cultural
del pais..." 14

Adernas, se decide
establecer un nuevo ni-
vel, el de neolector, re-
sultado de muchos años
de constatar que el adul-
to con un solo curso no
puede adquirir los conoci-
mientos necesarios para
pasar de la alfabetización
al Certificado.

Desde 1976, la Coor-
dinadora organizaba cur-
sos trim.,strales de reci-
claje y preparaci6n para
los maestros que acce-
derian a las Escuelas de
Adultos, en colaboración
con el ICE de la Universi-
dad Autemoma.
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Se habia Ilegado a un
acuerdo con la Delega-
ciem del MEC en Barcelo-
na; segiin dicho acuer-
do, las plazas concedi-
das serian ocupadas por
aquellos maestros que
hubieran participado en
estos cursos, para cum-
plir uno de los objetivos
propuestos: la especiali-
zación de los profeso-
res. En definitive, el MEC
dotaba a dichos cursos
de una validez equiva-
lente a un CAP (Curso de
Aptitud Pedagógica). Se
exigió, edemas, y se
acord6, que la ampliación
de plantilla saliera de una
lista de colaboradores e-
laborada por la Asamblea
de la Coordinadora, y
segLan los criterios que
ésta hubiera establecido.
El acuerdo resultaba peli-
groso porque, aunque por
una parte se garantizaba
relativamente la prepare-
ción y calidad pedag6gi-
ca del maestro, la Coordi-
nadora se convertia en
una especie de sindicato-
repartidor de puestos de
trabajo en un momento en
el que en ,cezaban a ser
escasos.

Se corria el riesgo de
confrontaciones y orifi-
ces o de presiones por
sospechas de falta de
objetividad en el baremo,
o de que entraran por
esa puerta personas sin
el perfil adecuado, o sin
la decidida voluntad de
dedicación a Adultos.

De todos estos con-
flictos se resinti6 repida-
mente la misma Coor-
dinadora. Coexistian dos
postures: la de la defen-
sa del incremento de pla-
zas y dotaciones como
garantia de estabilidad
en tanto que Centros Pu-
blicos y la de la defense
de un modelo de Escuela



ablerto y concientizador
que algunos considera-
ban que con la funciona-
rIzación podia correr pelf-
gro; posturas que no ne-
cesariamente debian ser
excluyentes. Pero la
dureza de la prictica y
las dificiles condiciones
en las que se desarrolló
este proceso provocaron
que fueran Incompati-
bles. Surgieron distintos
grupos de maestros que
en la prectica se desen-
tendieron de las luchas
por el incremento cuanti-
tativo, preocupados fun-
damentalmente por la
elaboración de nuevos
materiales, por el acerca-
miento de las escuelas a
su entorno, por el inter-
cambio de experiencias,
etc. 15

Hacia ya muchos
atios que el movimiento
cargaba sobre sus espal-
das el excesivo peso de
tener que estar en prime-
ra linea de todos los fren-
tes a la vez: creed& de
un nuevo método peda-
gOgico, defense legal, re-
lack& con las administra-
clones, coordinaci& del
movimlento, prepared&
de cursos, la dureza de
las reivindicaciones e in-
cluso tener que hacer
propaganda ante el pue-
blo catalen y los propios
atectados por el analfa-
betismo de la importancia
de su proyecto. Si se fa-
Ilaba en uno solo de los
aspectos, el movimiento
podia morir de inanición o
de descrédito. Todo ello
dentro de un organismo
que, por definición, debia
mantener el contacto con
todos los centros y no
utilizer métodos directi-
vos. Sin apoyo alguno.
Con la Cinica fuerza de la
firrneza en la propia con-
vicción de estar trabajan-

do por una causa justa y
del agradecimiento incon-
dicional de unos cuantos
alumnos que en su expe-
riencia habian descubier-
to el valor de la culture y
de la capacidad de part-
cipar.

Era lógico que en
estas condiciones se Ile-
gara a diferencias impor-
tantes en la apreclación
de las estrategias a se-
guir. Por otra parte, el nil-
mero de escuelas habia
aumentado y ya resulta-
ba difici, por simples ra-
zones precticas, "coordi-
narse". La Coordinadora
se subdividió en "coordi-
nadoras de zona": Baix
Llobregat, Val lès, Besós
y Distrito IX de Barcelona
(Nou Barris).

Extension del movi-
miento. El SEPT.

a. Material y Servicio de
Docurnentackin

En Septiembre de
1977 el nircleo inicial de
maestros que constitula
la Coordinadora decidió
crear el Servicio de Edu-
ced& Permanente para
los Trabajadores, SEPT.
La situación politica
habia cambiado -en Junio
se habian celebrado las
primeras elecciones ge-
nerales después de la
muerte de Franco- y la de
las Escuelas de Adultos,
en parte, también: se ha-
bian producldo los prime-
ros nombramientos, y ello
significaba un inicio de
reconocimiento y estabili-
dad. El SEPT nació para
hacer lo que un funciona-
miento asambleario no
podia alcanzar: cursillos
de especializaciOn, in-
vestigacion, creed& de
materiales, centro de do-
cumentación, etc.16

247

Las finalidades del
SEPT serian semejantes
a las de la Coordinadora,
pero se pondria más en-
fasis en las funciones de
servicio tecnico, aseso-
ria pedagógIca, teoria y
contactos con el exte-
rior 17. Se elaboraron ma-
teriales para que pudie-
ran ser utilizados en el
conjunto de las escuelas.
Se trataba de proporcio-
nar Instrumentos de tra-
bajo y. de lecture sobre
temas de actualidad
desde la óptica de la criti-
ca a la situación estable-
cida. Se editan unos dos-
sieres sobre el paro, "Ma-
terial complementario de
los cOdigos referentes al
tema del paro"; sobre la
mujer, "La mujer trabaja-
dora en Espefia" y "La re-
presiOn sexual"; sobre la
historia del movimiento
obrero, "En Barcelona el
movimiento obrero tiene
150 atios de experien-
cia". Se trata de edicio-
nes muy precarias y de
distribución interne para
las escuelas; por lo
tanto, de escasa difu-
sión.

Mejor presentada y
más difundida fue la re-
vista "Circulcs de Cultu-
re" (nombre de claras re-
ferencias freirianas), de
la que, a partir de julio del
77, aparecieron ininte-
rrumpidamente 12 nine-
ros. Combinaba la letra
cursive con la de impren-
ta y fotocopias referen-
tes a la situación de las
Escuelas de Adultos.
Los temas que se trata-
ron fueron: el concepto
de democracia, las pri-
meras elecciones gene-
rales, los mecanismos de
funcionamlento del capi-
talismo, la emigración, la
especulación urbanisti-
ca, los impuestos, la in-
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suficiencia de servicios,
etc.

A menudo, el content-
do de estos dossieres
aparece tan Ideologlzado
en la forma de tratar los
temas que parece con-
tradecir el mlsmo pensa-
miento de Freire, segim
el cual debe ser el alum-
no qulen adquiera por
sus proplos medlos la
conciencia critica.

En la misma linea de
doter al profesorado de
instrumentos y material
suficiente para la refle-
xlón pedagogics, el
SEPT Mick') un Centro de
Documentaciem on el que
se recogieron todos los
materlales tc.óricos y
pricticos sobre distintos
métodos de alfabetiza-
ciOn y campafies de todo
el mundo, sobre movi-
mientos populares, peda-
gogla de base y desarro-
llo comunitario. Al cabo
de poco tiempo era el
Centro de Documenta-
cion especiallzado en
estos temas más impor-
tante de Catalutia y se-
guramente del resto del
Estado. No fue posible
que la Generalitat asu-
miera la responsabilidad
de su mantenimiento, y
hoy aim permanece ce-
rrado 18.

b. Jornadas nacionales y
alfabetización

La presencia püblica
más importante del SEPT
fue, sin embargo, la con-
vocatoria anual a nivel
estatel de unas Jornadas
de Educación de Adultos
celebradas ininterrumpi-
damente del 78 al 83 con
un notable éxito de asis-
tencia, y los contactos
con el exterior.

En las Primeras Jor-
nadas, celebradas en
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enero del 78 bajo el lema
NI UN BARRIO SIN ES-
CUELA NI UN TRABAJA-
DOR SIN CULTURA, se
vuelve a reflexionar
sobre el concepto y difi-
cultades pare conseguir
una Escuela lica para
Adultos. En el manifiesto
final se hace un llama-
miento a los sindicatos y
organismos de base pare
apoyarlo e Intervenir en
él. En las Segundas, en
junio del 79, que tenian el
lema POR UN PROGRA-
MA DE FORMACK5N
CULTURAL BASICA, se
pretendia implicar politica
y econernicamente a los
nuevos organismos y a
los distintos niveles de la
AdministraciOn que iban
surgiendo del proceso
democrático y del nuevo
modelo de Estado de las
autonomies. Fueron con-
vocados representantes
de los municipios (no

pasado nl dos
meses desde la celebra-
don de las primeras elec-
clones municipales des-
pués de 40 atios),
representantes sindica
les, cuando éstos empe-
zaban a jugar ya un papel
oficial en el contexto la-
boral y politico del pais.
Era el momento de la es-
peranza de gue, despues
de tantos anos de opre-
sien, la democracia hide-
re justicla al abandono
cultural de las capas po-
pulares.

Las Terceras Jorna-
das 19, organizadas
conjuntamente por el
SEPT y el ICE de la Uni-
versidad AutOnoma de
Barcelona entre Junio y
Septiembre de 1980, se
dedicaron al andlisls de
los resultados del estudio
sobre el mapa del analfa-
betismo en Espafia, pero
muy especialmente en
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Cata luiia: "A CATALU-
N Y A SOM ENCARA
300.000 ANALFABETS"
20. Tuvieron la virtualidad
de introducir el concepto
de bolsas d e
analfabetismol asumido
posteriormente por el
Goblerno Central en el
PEBA (Plan Especial Bol-
sas de Analfabetismo),
que destine durante los
años 1981 y 1982, 100
millones y 108 millones
de ptas. respectivamente
a las zonas rurales de
Andalucia, Galicia, Extre-
madura y Canaries. No se
contemplaban, por lo
tanto, las zones suburba-
nas de las grandes ciuda-
des. Debe remarcarse,
por otra parte, que el
PEBA explicitamente
consideraba que el meto-
do Freire no era adecua-
do para Espafia. De esta
manera, la alfabetizacien
quedaba reducida a los
estrictos elementos de
educacien compensato-
ria. Posiblemente, el
PEBA fue el fruto del es-
candalo que se habia pro-
ducido a comienzos del
curso anterior, en 1979,
con motivo de la supre-
siOn de la plantilla de
maestros de EPA del
conjunto del Estado ex-
cepto Catalufia.

C. Contactos con el exte-
rior

En la linea de realizar
investigaciones aplica-
das, el SEPT organize un
"Seminari Interreglonal
sobre alfabetització i

desenvolupament comu-
nitarl", que durante los
afios 1980 a 1983 se fue
desarrollando en dIferen-
tes lugares de Espefia.
Se trataba de disenar un
marco teerico sistemdti-
co de intervenclen cultu-



ral en un territorio, que in-
digs, en un trabajo inter-
dIsciplinarlo, andlisis y
propuestas de actuación
desde las ramas de an-
tropologla, economia, so-
cioloqfa, sociolinguistica,
etc. 21. La primera se-
sión del seminario se ce-
lebró en Madrid con asis-
tencia de representantes
de diversos Ministerios y
de movimientos de base.
A lo largo de sus tres
años de duración, el Se-
minario analizó distintas
experiencias de desarro-
llo comunitario en todo el
Estado Espanol entre las
que destacan, ademds
de las más próximas a
Barcelona, y muy espe-
cialmente la de la Mina
como centro promotor,
las de Tarragona (barrio
de Bonavista) y Gerona
(Font de la Pólvoral en
Cataluna, Barco de Avila
y las Escuelas Campesi-
nas en Castilla, Lebrija,
Loja y Sevilla en Andalu-
cia, Mislata en Valencia,
Calvià en las Baleares,
Ermua en el Pais Vasco,
Cartagena en Murcia,
Mérida en Extremadura,
algunos barrios de la pe-
riferia de Madrid, como
p.e. Hortaleza, Delicias,
Leganés, etc.

En los mismos anos,
el SEPT contacta con or-
ganismos internaciona-
les de asesoramiento y
apoyo económico y de
material. Son frecuentes
las visitas a la UNESCO,
a la OIT, a la FAO, al
INODEP, al Consejo Ecu-
ménico de las Iglesias.
Se toma contacto con la
experiencla italiana de
las 150 horas, con res-
ponsables de ensehanza
de adultos en Cuba o de
la Campaha de Alfabeti-
zación de Nicaragua. En
algunas ocasiones, re-

presentantes de estos
organismos se hacen
presentes y anlman el
semi-nario. El pensa-
miento de Freire sobre la
interacción de los distin-
tos elementos en el desa-
rrollo cultural de un terri-
torio permanece siempre
presente.

El trabajo de la Ccor-
dinadora en un primer mo-
mento y del SEPT des-
pues, consiguió extender
el movimiento a muchos
otros lugares de Espana.
Era cierto que el impulso
partia de Cataluna, pero
rápidamente tenia su
eco, por las circunstan-
cias semejantes que se
vivian, en otras panes. El
seminario, una vez más,
se desarrolló con el es-
fuerzo casi exclusivo de
sus participantes y sin
apoyo oficial alguno.
Nacia asi un organismo
de reflexión y coordina-
diem desde la base que
con el tiempo daria lugar
a una multitud de colecti-
vos regionales de peda-
gogia popular y alfabeti-
zación, y a una posible
coordinación estatal más
estable 22.

Se producen a nivel
regional procesos seme-
jante a los que ya habia-
mos experimentado aqui:
peticiOn de incremento de
plazas que poco a poco
van siendo atendidas por
los gobiernos de las res-
pectivas comunidades
autónomas o por el propio
MEC, en los casos en
que no existen compe-
tencias transferidas; ela-
boraciOn de manuales
adaptados a cada reali-
dad; presencia en las
nuevas Escuelas de Ve-
rano para maestros y ce-
lebración de Jornadas; la
publicaciOn de un impor-
tante nürnero de boleti-
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nes de los colectivos y
comunidades autOnomas
que sirven para intercam-
biar .experiencias, etc.
Los conceptos más
frecuentemente utiliza-
dos son los de concien-
cia orifice, participaciOn,
culture obrera, desarrollo
comunitario, realidades
desafiantes, etc., inspi-
rados todos ellos en la
concepción freiriana de
las relaciones entre cul-
tura y politica. El cuerpo
doctrinal ya existe y con
el esfuerzo de adaptar la
metodologia de Freire a
cada realidad se saben
buscar ya las técnicas
adecuadas para Ilevarlo a
cabo. Debe destacarse la
importante tarea que en
este aspecto realizó en
un primer momerito la edi-
torial Marsiega 23, conti-
nuada posteriormente por
Editorial Popular. Del
mismo modo, algunas im-
portantes revistas espe-
cializadas,principalmente
Cuaciernos de Pedago-
gia 24, en la difusión
tanto de la filosofia que
impregnaba el movimien-
to como de algunas expe-
riencias concretas.

El movimiento de Edu-
caciem de Adultos habia
superado ya los limites
de las experiencias aisle-
das y se hacia sentir
como una exigencia po-
pular en todo el Estado.
Buena parte de los objeti-
vos iniciales de sus pro-
motores se habian con-
seguido después de
enormes esfuerzos y sa-
crificios, luchas y posi-
bles contradicciones:
plazas, materiales y do-
cumentaciOn, reflexiOn
teOrica, etc. No dejaba de
ser, no obstante, tin mo-
vimiento de base surgido
en el mornento de la tran-
sición a la democracia
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caracterizado por las
grandes expectativas.
Pero debla pasar aCm la
prueba de fuego: ser o no
ser aceptado como tal
por el nuevo modelo de
sociedad que acabaria
consolidandose en Cata-
Iuña en el conjunto del
Estado.

Consolidachin del
movimiento. AEPA.

a. Crisis de la Cootdina-
dora

Precisamente, estas
circunstancias generales
del pais fueron una de las
causas de que las con-
tradicciones dentro de la
Coordinadora se fueran
agravando. La politica
del gobierno de la Gene-.
ralitat y la progresiva
asunción de competen-
cias pusieron de relieve
la indiferencia con que la
Generalitat asumió la
transferencia de las es-
cuelas de adultos 25. La
Ilegada del PSOE al go-
bierno central y su politi-
ca, la distancia en una
palabra entre la realidad
de los 80 y las expectati-
vas de los movimientos
populares de los 70, pu-
sieron de moda en esos
afios una palabra, el des-
encanto, golpeando co-
lectivos que, como la Co-
ordinadora de escuelas
de adultos, habian surgi-
do en unos momentos en
que la esperanza de
cambio profundo en la
sociedad era una cons-
tante. Esta nueva situa-
ción social creaba fisu-
ras profundas entre
aquellos que de alguna
manera pensaban que
nada o pricticamente
nada habia cambiado y
que, por tanto, era nece-
sario mantener el movi-
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miento popular en sus
posturas de enfrenta-
miento radical y aquellos
otros que valorando la
nueva situación y las po-
sibilidades que ésta crea-
ba creian que en parte
era necesario cambiar de
taction, establecer puen-
tes de dialogo con la Ad-
ministración y mantener,
fortaleciéndolas, las po-
siciones conseg u id as.
Unos y otros, en su in-
mensa mayoria, empie-
zan a hacer oposiciones
al cuerpo de EGB, en
concordancia con el debl-
litamiento del boicot que
mantenia el movimiento
general de enseiiantes.
Si, a pesar de este andli-
sis, el movimiento de las
escuelas de adultos con-
tinua manteniendo en-
frentam ientos espordd
cos con la Administración
es debido a la infraes-
tructura tercermundista
en la que se mantenian
las aulas y los circulos,
provocando alguna vez
desahucios localizados e
insuficiencias insoporta-
bles que han dado paso a
conflictos de más o
menos alcance y dura-
clot), hasta nuestros
dias.

En esta situaciOn no
es de extraliar que fueran
incrementandose tam-
bién las diferencias entre
el sector más decisivo de
la Coordinadora y el
SEPT, sin capacidad
para resolverlas. Des-
pués de unos meses de
enfrentamientos estéri-
les, en 1982 se intenta
iniciar una nueva expe-
riencia organizativa:
crear asociaciones de
maestros y alumnos en
todas aquellas escuelas
de adultos que estuvie-
ran de acuerdo, con la in-
tenciOn de federarlas
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posteriormente. Pero,
vlendo que el intento no
se consigue, a finales de
1982 algunos miembros
de la Coordinadora y al-
gunos del SEPT inician la
Asociación de EducaciOn
Permanente de Adultos
(AEPA) con el objetivo de
Ilegar a una nueva sinte-
sis. La realidad ha hecho
que para muchos la
AEPA se haya interpreta-
do como la continuación
de la Coordinadora, mien-
tras el SEPT de Barcelo-
na languidecia como or-
ganizaciOn, mantenia una
experiencia importante
de alfabetización y desa-
rrollo comunitario en el
barrio de La Mina de Sant
Adria del Besôs e inspire-
ba otras, como los
grupos de alfabetización
comunitaria en Castellde-
fels, y continuaba funda-
mentalmente en Tarrago-
na y Girona con fuerte
conexión con la FETE-
UGT.

Paralelamente nacia
la cooperative El Roure
impulsada practicamente
por las mismas personas
que la AEPA con la finali-
dad de editar los materia-
les que los grupos de tra-
bajo de AEPA y otros
elaborasen en relaciOn
con la E.A.

b. AEPA, punto de refe-
rencia en la EA de Catalu-
na

Desde Enero de 1983
podemos decir que la
AEPA ha sido punto de
referencia fundamental
de fa EA en Catalufia, sig-
nificadamente en Barce-
lona, pero también en el
resto del pais. AEPA no
se define, en su triptico
de presentación, como
una asociaciOn de maes-
tros, sino también de co-



laboradores y voluntanos
de las eacuelas de adul-
tos, de asistentes a las
mismas, de profesiona-
les de otros campos de la
EA, etc. No es una aso-
ciación de escuelas de
adultos, sino también de
movimientos y entidades
que tengan como campo
de acción la fromación de
los adultos en un sentido
amplio: "Porque es nece-
saria la conexión de las
escuelas y entidades de-
dicadas a la EPA..."26.
Pretende, en resumen,
animar aquellas iniciati-
vas renovacloras conoci-
das que se realicen en el
campo de la EA y "servir
de vehiculo unificador de
esfuerzos". Estos po-
drian ser los aspectos
fundamentales de su tra-
yectoria cuando alcanza
el primer quinquenio: re-
flexión sobre la E.A., re-
ciclaje del profesorado,
promoción de activida-
des coordi n ad a me nte
con otras entidades del
cam-po de la E.A., didlo-
go critico con la Adminis-
tración y apoyo a las
reivindicaciones que la
infraestructura deficiente
ha provocado.

1) Reflex/On sobre la
E.A. y su metodologia.
Los dias 27-29 de Mayo
de 1983 se celebran las
Primeras Jornadas de
esta nueva etapa del mo-
vimiento de escuelas de
adultos. Si bien en estos
momentos de consolida-
don la preocupaciOn es
fundamentalmente peda-
gOgica, se escuchan los
ecos freirianos: "Los or-
ganismos ptiblicos tienen
que asumir un proyecto
de EducaciOn Permanen-
te con criterios diferen-
tes a los tradicionales y
abierto a todos los adul-
tos, especialmente a los

que memory han estado
mds marginados E s

muy importante que las
escuelas de adultos se
inscnban con clandad en
el proceso de Educación
Permanente, superando
el marco tinicamente aca-
démico..., rompiendo la
division entre contenidos
académicos y culture
pare la vide" 27.

Los dies 5 y 6 de Abril
de 1984 se celebran las
Segundas Jornadas bajo
el titulo: "SituaciOn real y
expectativas de la forma-
ciOn de adultos". Es sig-
nificativo el titulo de una
de las ponencias, "Rela-
diem entre actividades re-
glades y no regladas en
las escuelas de adultos y
coordinación con otras
entidades culturales del
barrio o localidad" 28.

Los dias 7 y 8 de
Marzo de 1987 se realizó
un debate en el cual las
escuelas de adultos em-
pezaron a tomar concien-
cia de dos aspectos rela-
tivamente nuevos: a) la
crisis social y econOrnica
incide poderosamente en
los conceptos y estructu-
ra de la E.A. y, en conse-
cuencia, adquiere una
importancia creciente la
formación ocupacional;
b) el peligro de funcionari-
zación y burocratismo del
movimiento, una vez se
ha conseguido por parte
de los maestros de la
Generalitat la estabilidad
administrative en los cen-
tros y aulas de adul-
tos29,

Las III Jornadas de
este etapa (11-13 de
Marzo de 1988) inciden
en las mismas preocupa-
clones del debate ante-
rior, centrandose en tres
temas: "Sociedad de fu-
turo y EducaciOn Perma-
nente de Adultos", "Refle-

xiones sobre la Pedago-
gia y Educación Perma-
nente de Adultos" y "Art-
culación de la Educacicin
de Adultos. Propuestas a

las Administraciones y
Instituciones"30.

En estos cinco afios,
AEPA ha publicado una
revista, "Papers d'Edu-
caciO d'Adults", que
quize es la que mejor re-
fleja el debate freiriano
sobre las finalidades y,
en consecuencia, sobre
la metudologia de la
E.A.31.

2) Reciclaje del profe-
sorado. El educador de
adultos puede provenir
de las escuelas de profe-
sorado o de cualquier li-
cenciatura. En ninguno
de los casos nadie le
habre hecho reflexionar
sobre la psicopedagogia,
la metologia o la didectica
adaptada a los adultos.
Puede haber cursado la
especialidad de Preesco-
lar o tener amplios cono-
cimientos sobre antro-
pologia. Eso sirve
-ievidentementel- pare
dar clase a adultos y, aim
más dificil, enfrentarse
con la labor absolutamen-
te necesaria de ser
agente dinamizador del
colectivo adulto que tiene
enfrente. AEPA, cons-
ciente de esta situación,
aborda el problema desde
su practice concrete. En
parte, hace una labor de
suplencia de las caren-
cias universitarias y del
Departamento de Ense-
fianza, pero aportando el
factor experimental que
siempre sere necesario
en cualquier reflexión pe-
dagOa. En todo caso,
ha ,

,tenciado durante
estos atios como tal aso-
ciaciOn o a través de per-
sonas relacionadas inti-
mamente con ella cursos
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de metodologia y diddc-
tica dingrclos fundamen-
talmente a personas que
tenian prdctica o se ini-
ciaban en la misma 32.

También ha dado
apoyo a rupos de traba-
jo pedagogico que pen&
dicamente se han reuni-
do para redactar material
didáctico o para reflexio-
nar y sistematizar alg0n
tema en relación con la
E.A. Estos grupos de au-
toaprendizaje y reciclaje
han sido y son uno de los
apoyos más efectivos de
la E.A. en Catalufia. El
material que ha editado la
cooperative El Roure
demuestra su importan-
cia33.

3) Promoción de acti-
vidades coord i nada men-
te con otras entidades
del campo de la E.A. La
defensa de una organize-
don territorial de la E.A.
y la necesidad de coordi-
naciOn entre todas las
instituciones y entidades
que actüan en E.A. es
una constante en las pu-
blicaciones de la AEPA
desde sus inicios34.
Fruto de esta preocupa-
ciOn coordinadora es el
impulso que AEPA ha
dado a la apariciOn del
grupo TRAMA a partir de
1986, el cual se autodefi-
ne como "el programa
cornün de un grupo de
entidades y asociacio-
nes no gubernamentales
que actuan en el ambito
de la formación y anima-
clOn comunitaria y que
han tenido la voluntad de
trabajar conjuntamente
en la investigaciOn, pro-
modem y apoyo de inicia-
tivas y de nuevos
modelos formativos35.
También desde 1987
AEPA, conjuntamente
con otras entidades,
está promoviendo un
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Centro de Documenta-
ción para la FormaciOn de
adultos y Desarrollo, el
cual implida a la vez a va-
rios departamentos de
las administraciones pü-
blicas -locales, autonOrni-
cas y estatales- con la f
nalidad de concentrar la
documentaciOn sobre for-
maciOn de adultos actual-
mente disperse, ponerla
al alcance de los intere-
sados, favorecer la in-
vestigaciOn en este
campo y el contraste de
experiencias y progra-
mas, actuar como centro
de iniciativas y recursos.
Y ser un elemento más de
dinamizaciOn de los pro-
cesos formativos integre-
les 36. De nuevo, conjun-
tamente con el SEPT y
otros promotores indivi-
duales y colectivos se ha
iniciado el proyecto
ESTRI, empresa de ini-
ciativa social sin animo
de lucro, que pretende
satisfacer demandas
concretas de actividades
formatives realizadas por
parte de entidades y co-
lectivos, analizar las ne-
cesidades no cubiertas
de formaciOn de adultos y
darles respuesta aprove-
chando recursos pübli-
cos y privados 37. Final-
mente, AEPA colaborO en
el impulso inicial de las
Jornadas Estatales de
EducaciOn de Adultos de
Diciembre de 1984 en Ma-
drid, en las cuales partici-
paron unos 50 colectivos
de todo el Estado 38, y
estuvo presente en la
posterior creación de la
FederaciOn de Asociacio-
nes de Educación de
Adultos (FAEA), formada
por una treintena de gru-
pos y de asociaciones.

4) Diálogo critico con
la AdministraciOn. E n
estos CrItimos arms que

estamos resumiendo, el
movimiento de las escue-
las de adultos se ha rela-
cionado con la Adminis-
tración de rnuchas y
diversas maneras: se ha
enfrentado, ha dialogado
con elle pugnando por ha-
cerle asumir los criterios
del movimiento y ha
aceptado también posi-
ciones de la Administra-
ciOn. No todas las cir-
cunstancias son iguales,
no tienen la misma fuerza
los movimientos en un
momento o en otro, no
siempre las administra-
ciones poseen el mismo
grado de receptividad; de
ahi que las relaciones
sean cambiantes en fun-
ciOn del valor de cada
uno de estos parametros.
A AEPA le ha tocado vivir
una época en la que la
conflictividad global iba
disminuyendo y los con-
flictos eran más localize-
dos y concretos, como
veremos en el párrefo si-
guiente. ha sido una
época en la cual la nece-
saria presiOn social para
que el individuo no pierda
la fuerza de la colectivi-
dad, pasando de ciuda-
dano a sirbdito, la ha ejer-
cido a través de un
didlogo continuado y criti-
co. Desde finales de
1983, pues, cuando se
presentaba a la Directora
General de EGB el docu-
mento "Reivindicamos un
proyecto de renovaciOn
de la EPA catalana, ye!"
firmado conjuntamente
c o n FETE-UGT y
C CO 039, hasta estos
momentos la relaciOn con
la Administración ha sldo
constante. Este ha pedi-
do a la AsociaciOn pare-
cer sobre los decretos y
Ordenes relacionados
con la EducaciOn de
Adultos. La AsociaciOn



por su parte ha ejercido
el papel de órgano infor-
mal consultivo y de
permanente conciencia
critica de la realidad.

5) Apoyo a las reivin-
dicaciones que han pro-
vocado las deficientes
infraestructuras. Los lo-
cales han continuado
siendo en estos 5 Ultimos
aflos motivo principal de
cor.flictos, bien por desa-
hucios provocados por
particulares o bien por un
sector de la Generalitat
con la ignorancia o la
connivencia de otro. He-
chos como el que comen-
tamos demuestran la pre-
cariedad de muchas de
las escuelas de adultos y
su peculiaridad. Institu-
clones, la mayor parte de
ellas de la Generalitat,
pero que la propia Gene-
ralitat parece aceptar a
pesar suyo, como igno-
randolas. Los maestros
acostumbran a ser los
que van en cabeza de las
reivindicaciones conec-
tando, de nuevo, con
praxis culturales de ten-
dencia freiriana, incluso
cuando una parte de
ellos ha superado el pro-
blema de la propia seguri-
dad laboral. Otros
motivos de conflicto y
reivindicaciones en la
calle han sido: conseguir
de los ayuntamientos
subvenciones para los
maestros colaboradores;
de la Getieralitat, maes-
tros de catalán; ir contra
la deficiente infraestruc-
tura en general para con-
seguir resolver el vacio
existente para .los adul-
tos entre el graduado es
colar y el ingreso en la
universid ad; problemas
en las subvenciones del
INEM o por el cambio en
la relación laboral entre
unos maestros y el Ayun-

tamiento, transformando-
Ia en contrato de servi-
cio40.

c. Cuestiones por resol-
ver

LCual es el futuro de
una Asociación como la
AEPA? Evidentemente
depende de muchos fac-
tores, algunos de ellos
totalmente ajenos a la
misma. Como Asociación
vive también las conse-
cuencias de la decision
tomada por los maestros
de adultos de pasar a ser
funcionarios, que corn-
portaba ventajas como
hemos comentado más
arriba, pero también ries-
gos, el más importante de
los cuales era caer en la
inercia del funcionariado.
La dindmica de las es-
cuelas de adultos esti
muy condicionada por las
posturas de los maestros
delante de la sociedad,
su proyecto vital, la rela-
ciOn que establecen
entre escuela y entorno,
entre profesión y referen-
tes personales. Entre el
maestro de "minimos" y la
persona que engloba su
profesión en un solo pro-
yecto vital critica y trans-
formador hay una enorme
gama de posibilidades y
actitudes. El futuro de la
AEPA depende en gran
parte de la inclinación de
estas tendencias diver-
sas, del predominio de
unas sobre otras y de la
capacidad de conviven-
cia de las que no sean
antagOnicas. Es necesa-
rio senalar que el paradig-
ma del funcionario corn-
porta un proyecto de
sociedad individualista y
neoliberal, y un tipo de
asociaciOn corporative y
reaccionaria, contra-
puesta a la sociedad soli-
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daria que habia en los ori-
genes de las escuelas de
adultos y que comporta,
a Su vez, una asociaciOn
inconformista, critica y
progresista. Es necesa-
rio hacer un gran esfuer-
zo de convivencia, pero
también es necesario no
olvidar que hay modelos
incompatibles.

Administraciones
pUblicas y Escuelas
de Adultos

a. Actuaciones de los
ayuntamientos

Uno de los factores
que ha incidido de forma
notable en la situación de
las escuelas de adultos
es la posture que han
adoptado las institucio-
nes pUblicas, las admi-
nistraciones y, en con-
creto, los ayuntamientos
y la Generalitat. No men-
cionamos la DiputaciOn
porque en este tema,
contemplado en sentido
estricto, su intervenciOn
ha sido muy reducida,
concretandose en la
transformaciOn de un es-
cuela de EGB en la es-
cuela de adultos L'Aizina
en el seno de les Llars
Mundet, en el manteni-
miento de la preparación
para mayores de 25 arios
en la Escuela Industrial y
en algunas subvenciones
a los ayuntamientos.
Estos, en cambio, han ju-
gado un papel importante
en tres aspectos funda-
mentales (si exceptua-
rnos el Ayuntamiento de
Barcelona del que habla-
remos posteriormente):
dotacIón de locales, ayu-
das económicas via sub-
venciones y doted& de
maestros como colabora-
dores de los maestros de
la Generalitat, cuando
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han existido aulas crea-
das o, incluso, cuando
no las ha habido (caso de
los ayuntamientos que
no Ilegan a 13.000 habi-
tantes) 41. Pero su preo-
cupación por el tema de
adultos ha sido muy dife-
rente en una localidad u
otra, y ha dependido
tanto del interés del con-
cejal correspondiente de
Enseñanza y Culture,
como de la presión social
que han ejercido las Es-
cuelas de Adultos o/y la
población adulta en ge-
neral. Esto provoca que
las actuaciones seen
muy dispares, sin crite-
rios comunes sobre cual
ha de ser Ia participación
municipal en la Educe-
ciao de Adultos. Con fre-
cuencia hay una clara
distancia entre el discur-
so sobre la importancia
de la asunciOn de res-
ponsabilidades por parte
de las administraciones
locales en materia de
Educación de Adultos y
la falta de reivindicacio-
nes municipales concre-
tas de competencies y
presupuestos para ejer-
cerlas. Es evidente, no
obstante, que mientras
se mantenga el actual
marco competencial res-
trictivo en cuestiones tan
relacionadas con las es-
cuelas de adultos como
la ordenación y adapta-
cicin de estudios, titulos,
etc., las administracio-
nes locales tenderen a
intervenir en la E.A.
desde la animaciOn so-
ciocu ltu ral , socio-econO-
mica o socio-educativa,
desligandola de la forma-
ciOn base.

El Ayuntamiento de
Barcelona, a su vez, ha
mantenido escuelas de
adultos municipales al
lado de las de la Genera-
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litat con cursos formales
y no formales, pero más
como una situackin here-
dada que como muestra
de un deseo de protago-
nismo competencial. Su
intervención en relaciOn a
locales y maestros cola-
boradores ha sido mucho
más reducida, si la corn-
paramos cualitativamen-
te con la de los otros
ayuntamientos en gene-
ral.

b. La Generalitat desde
los traspasos de compe-
tencias

La importancia de la
Generalitat para las es-
cuelas de adultos este
fuera de duda. Asume las
competencies en materia
de Educación de Adultos
sin entusiasmo, como
hemos dicho. Y esta falta
de comprensión del pro-
blema en profundidad (a
pesar de los esfuerzos
bien intencionados de al-
gunas personas concre-
tes) se mantiene al
menos hasta 1987, cuan-
do algunos signos permi-
ten una cierta esperanza
de cambio 42.

El esfuerzo del Depar-
tamento de Enseñanza
se centra, pues, funda-
mentalmente, en dar es-
tabilidad administrative a
la herencia recibida. Y es
en este sentido estricta-
mente administrativo
como se deben interpre-
tar los decretos y las Or-
denes que afectan a las
escuelas de adultos. No
obstante, la situación
como veremos es bas-
tante contradictoria.
Mientras la creación del
Servicio de Formación
Permanente de Adul-
tos43 daba un signo ad-
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ministrativo de identidad
a la E A , el mantenerla
dentro de la DirecciOn
General de EGB subraya-
ba su carecter subsidia-
rio o compensatorio. La
desaparición de este mis-
mo Servicio a principios
del gm 198744 dejare
otra vez la E.A. sin nin-
gun signo administrativo
de identidad, en espera
de que la creaciOn del
Programa de FormaciOn
Permanente de Adultos
se lo devuelva en parte,
aunque con un rango in-
ferior.

La ordenación del
sector educativo de adul-
tos se emprendió con un
decreto de Agosto de
198345 en el cual se ex-
plicitan los aspectos que
se quieren abordar "... la
regulaciOn de las ense-
rianzas especificas de
adultos, la creaciOn de
centros donde éstas se
puedan realizar, el siste-
ma de selecciOn de profe-
sorado y la colaboraciOn
de los ayuntarnientos en
esta tarea mediante los
oportunos convenios".
Los cuatro objetivos ex-
plicitados, excepto el tilti-
mo, se han desarrojlado
en las respectivas Orde-
nes, dejando el aspecto
administrativo de la E.A.
clarificado 46. Clarificado
y cuantificado, pero no
cualificado.47

El grefico demuestra
la desaceleración del cre-
cimiento de plazas a par-
tir del curso siguiente al
de la asunciOn de compe-
tencies por parte de la
Generalitat de Cataluria.
(No se han contabilizado
las plazas adscritas al
Programa de Compensa-
toria dependiente del
MEC).



c. La Adrninistrachon
Central, MEC e /NEM

Dun nte estos Ethos,
desde la transición, el
Gobierno Central ha
mantenkio una politica
de adultos que podemos
dividir en tres etapas: la
prlmera hasta el atio
1983, cuando se crea
por R.D. la Dirección Ge-
neral de PromociOn Edu-
cativa48; la segunda,
que acaba poco despues
de la publicación del
"Libro Blanco de Educa-
don de Adultos"49; y la
tercera hasta la actuali-
dad. Las Orientaciones
PedagOgicas de 1974 50
desarrollaban la Ley Ge-
neral de Educación 51, a
pesar de mantener la
Educación de Adultos en
el marco de la EGB, plan-
teaban unos objetivos
bastantes renovadores
para la E.P.A.52. No obs-
tante, la politica de la Ad-
ministraciOn continuaba
manteniendo a la E.A. en
el estrecho marco corn-
pensatorio desde los cir-
culos, aulas y centros de
adultos estructurados a
partir de 1973 o desde la
prolongaciOn de jornada
de los maestros de EGB
que, al acabar su horario
laboral con nitios, hacian
unas cuantas horas ex-
tras con los adultos,
consiguiendo asi una
conveniente prolonga-
di& de su sueldo. Hacia
finales del decenio la
prolongación de jornada
desapareció, mantenién-
dose los circulos, aulas
y centres como Unica
respuesta de la Adminis-
tract& a la "gran batalla
de (a educaciOn contem-
pordnea (la E.A.), tal
como afirmaban las
Orientaciones Pedagógi-
cas del 74.

La creación de la Di-
reed& General de Pro-
mociOn Educativa, en
1983, y de la Subdirec-
el& General de Educa-
el& Compensatoria, den-
tro de esa Dirección
General, supone aires
nuevos en el MEC. A fina-
les de 1984 se publica un
"Documento de Trabajo
para facilitar el diálogo
preparatorio al Libro Blan-
co de la Educación de
Adultos" que durante dos
atios estimula un amplio
debate entre todos los
sectores implicados y
que acaba con el Libro
Blanco de la E.A. Todo
este proceso abre nue-
vas perspectivas y la es-
peranza de que por fin
sera factible una Ley,
avanzada, de Educación
de Adultos que ordene le-
galmente y en la practica
este sector educativo,
haciendo posibles las
orientaciones que ema-
nan del Libro Blanco:

a) la necesaria inter-
conexiOn entre los gran-
des ambitos de la E.A.:
formaciOn y reciclaje la-
boral, formaciOn cultural,
formaciOn para la partici-
pación ciudadana y,
coma base de todas
ellas, la formaciOn gene-
ral o basica.

b) la necesaria base
territorial de cualquier
proyecto de E.A.

c) la necesaria coordi-
nación de departamen-
tos, administraciones e
instituciones para racio-
nallzar recursos y hacer
posibles las nuevas
orientaciones.

Tres hechos más dan
signifIcado a este trienlo:
el decreto de 1983 sobre
educaciOn compensato-
ria 53, la IrrupciOn de los
programas formativos del
INEM (a partir del Acuer-

do Econorritco Social de
1984, la entrada de Espa-
ha en el Mercado Comtin,
en et 1985, y las aporta-
clones del Fondo Social
Europeo) y la praxis ad-
ministrativa renovadora
desde el Servicio de Edu-
cad& Permanente de
Adultos dependiente de
la SubdirecciOn General
de Educación Compensa-
toria antes citada. De
todos ebbs, las actuacio-
nes del Ministerio de Tra-
bajo a través de las dale-
gaciones provinciales del
INEM son las más impor-
tantes y significan un
cambio cualitativo y
cuantitativo en el panora-
ma de la EducaciOn de
Adultos. No obstante,
estas actuaciones del
INEM son de momento
bastante inoperantes por
la faits de concreción de
los objetivos y el cambio
constante de las orienta-
ciones inmediatas, lo
cual, unido a una buro-
cracia muy pesade, difi-
cilmente puede permitir
hacer proyectos formati-
vos directamente relacio-
nados con salidas practi-
cas ocupacionales. Y, en
cambio, facilita un trasie-
go de fondos pUblicos a
las empresas privadas de
formación con más capa-
cidad operativa para pre-
sentar cualquier proyecto
que se adapte a las orien-
taciones administrativas
del mornento.

En la tercera etapa,
las esperanzas puestas
en el Libro Blanco cam-
bian de signo. Las vagas
promesas electorales de
una Ley de EducaciOn de
Adultos agotan la legisla-
tura de 1986 sin hacerse
realidad, y con el inicio de
1987 parece que desapa-
recen definitivamente
El Proyecto de Reforma
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del Sistema Educativo 55
dedlca un capitulo a la
Educacien de Adultos, el
cual .repite parclalmente
las limas maestras del
Libra Blanco, pero como
que incide de nuevo en
las mismas inconcrecio-
nes da la sensed& de
que nos encontramos en
una situaciOn regresiva,
en la cual progresiva-
mente se van aplazando
las reformas en profundi-
dad propuestas en el
Libro Blanco.

En Catalufia, el ambi-
guo proceder del gobier-
no central ha afectado a
las escuelas de adultos
al rnenos desde tres pun-
tos distintos:

1) No es necesario
comentar la importancia
que suponen para la Ad-
ministración catalana las
decisiones de la Adminis-
tración Central, tanto por
las competencies impor-
tantes que ain retiene,
como por el efecto mime-
tic° o de repulse que pro-
voca. En este sentido, la
existencia de un cambio
de sign° (de la reforma a
la desorientacIón) no
ayuda a avanzar a un
proyecto progresista de
ordenación de la Educe-
clan de Adultos en
Catalufia.

2) La Educacian Corn-
pensatoria, que corn-
prende cinco programas
diferentes en Cate !Oa,
depende del Gobierno
Central y se rige por un
convenio. La supreslan
del programa de alfabeti-
zacie5n de adultos supon-
&la la desapariclem de
una sexta parte aproxi-
madamente de los maes-
tros de adultos actua-
les56.

3) La irrupción del
INEM en la Educed& de
Adultos ha supuesto en
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la practice pare las es-
cuelas un elemento mas
de distorsiOn; tanto por
las implicaciones corpo-
rativas de disputa del
mercado o pot la Impost-
bilidad de encontrar pun-
tos de conexión racional
en medic, de la desorien-
taciOn permanente adml-
nistrativa y de objetivos
que hemos comentado,
como por la incapacIdad
de encontrar relaclones
institucionales profundas
Generalitat-INEM debldo
a la inexIstencla de una
politica superadora del
conflicto de competen-
cies. La irrupcian de los
programas formativos del
INEM ha tenido, no obs-
tante, un fuerte impacto
positivo en las escuelas
de adultos: ha supuesto
el replanteamlento critic°
de una formación basica
d I rectamente desl !gad a
del factor ocupacional o/
y con falta de infraestmc-
tura para Integrar estas
dos areas.

Mirando al futuro

Volvamos al origen.
LQue han significado las
escuelas de adultos, el
movimiento de escuela
de adultos en Cate lufia?
La huella de Freire inicla
una dindmica al principio
que aim hoy muestra su
vitalidad, a pesar de que
fuera necesario profundi-
zar en su metodologla y
adaptarla a la realidad ca-
talana. El movimiento de
adultos en Cate lufia -no
todas las escuelas de
adultos evidentemente-
ha sido bastante original
desde su carecter autec-
tono. Arraigado a su en-
torno, emergiendo de los
movImientos populares,
asumiendo la culture
como elemento transfor-
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mador de la realidad, con
unos educadores que en-
globaban la profesión en
su proyecto social reno-
vador, con unos centros
abiertos a la vide cultural
y a la preocupaciOn por
los problemas del mo-
menta, con una relación
con la Administración de
confrontacidn y didlogo a
la vez en funcian de la
correlacIón de fuerzas.
LPuede mantenerse este
movirniento en el momen-
to actual? 1,Podri sobre-
vivir cuando la Admlnis-
tract& ha asumido parte
de sus aspiraciones labo-
rales y le ha dado clerta
estabilidad administrati-
ve? Estes son entre
otras las condiciones que
han de permitir un futuro
renovador, transgresor
de una melded domesti-
cada por el poder, en
linea con los origenes
freirlanos.

1. Arralgamiento al
entorno. La E.A. tiene
que ester conectada al
media, al ecosistema hu-
mano. A partir de sus ne-
cesIdades, Introducir los
elementos formativos
que ayuden a resolver-
las. Incluso en los aspec-
tos de educed& formal,
es necesario adaptar los
curricula a su entorno y a
la experiencla de los edu-
candos. Es necesario
contemplar problemas
como el paro, la falta de
entramado social, la des-
motivacien, el individua-
lismo, como problemas
proplos de la educaciOn
que es necesario reinter-
pretar desde el espacio
formativo que le corms-
ponde.

2. RelaciOn con los
movimientos populates,
con los movimientos al-
ternativos que buscan
salidas colectivas a la
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Cuando surgen en
la época de la transicion
las escuelas de adultos,
hemos dicho que en
buena parte emergian de
movimientos populares.
Hoy ha cambiado la si-
tuación. Muchos de
aquel los movi mientos
han desaparecido, otros
estan tomando el relevo
con dificultad. Es nece-
sario que la educación de
adultos mantenga una
postura interactive con
ellos como una parte del
rnovimiento alternative,
en el senfido de conver-
tirse en motor y efecto a
la vez; rehusando actitu-
des aislacionistas que
entienden los centros de
adultos como comparti-
mentos estancos que o
compensan las deficien-
cies formatives del
sistema o distraen scoio-
culturalmente un ocio irn-
puesto y come tal
asumido o forman habili-
dades pare entretener el
paro forzoso. Los cen-
tros de adultos es nece-
sario que se propongan,
come uno de sus objeti-
vos fundamentales, la
busca compartida de sa-
lidas a la crisis de la ma-
yoria de la población (es-
pecialmente desde su
componente formativo),
crisis que no es solamen-
te económica, sino de
valores, de actitudes, de
sentimientos, de espe-
ranzas. La educaciOn de
adultos debe ser asumi-
da come uno de los ele-

mentos que pueden
facilitar propuestas reno-
vadoras, propuestas de
transformación.

3. Educadores que
superen los valores neo-
liberales, que subrayan-
do los aspectos técnicos
y profesionales preten-
den rechazar o aislar los

componentes ideológi-
cos Con el mite del
ocaso de las ideologies
se quiere esconder la
huella ideológica indivi-
dualista, competitive,
que tiende a transformar
las escuelas de adultos
de centres de dinamiza-
cion cultural, preocupa-
dos por los problemas de
los ciudadanos, especial-
mente de los más desfa-
vorecidos culturalmente,
en centres expendedores
de titulos mas o menos
basicos. El educador de
adultos, es necesario
que sea, evidentemente,
un buen profesional, que
reivindique sus derechos
como tat. Es preciso que
sea técnicamente corn-
petente. Pero eso no es
suficiente. Un buen pro-
fesional no es educador
si no contempla coma
elemento fundamental de

su trabajo su propia parti-
cipación en la acci6n
transformadora. Esta
participaciOn puede apro-
ximar su "magisterio" a
los problemas reales,
para los cuales él no
tiene evidentemente nin-
guna soluciOn prefabrica-
da. En este punto pierde
la "infalibilidad cientifica"
y se transforma en edu-
cando en medio de los
educandos.

4. A la Administración
hay que exigirle una in-
fraestructura suficiente y
una ordenación legal del
sector. Debe rehusarse
la infraestructura actual
en buena parte misera-
ble. Pero hoy el cambio
sOlo puede darse en una
ordenaciOn del sector
que contemple y facilite
la formaciOn de los edu-
cadores de adultos, prdc-
ticamente inexistente; la
base territorial de la edu-
caciOn de adultos y el
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papel fundamental de las
adrninistraciones locales,
la coordinación de las
instituciones, departa-
mentos y administracio-
nes implicadas y la arti-
culaciOn con las
iniciativas sociales sin
anime de lucro.En una
palabra, es necesaria en
Catalufia una Ley de Edu-
cacicin de Adultos que
detecte las necesidades,
indique las grandes
lineas de actuación a
largo y medio plazo, abra
posibilidades de interrela-
ciOn entre diferentes am-
bites de la E.A., de pau-
tas sobre la necesaria
organizaciOn territorial y
la imprescindible coordi-
naciOn de los diversos
departamentos y admi-
nistraciones, y se dote
de vies presupuestarias
propias. Es necesario un
Consejo Consultivo de
E.A. que ayude a los dife-
rentes departamentos en
la labor de legislar, con-
cretar y adaptar las nor-
mas al Modelo Marco de-
terminado, en funciOn de
la sociedad en permanen-
te proceso de cambio. Un
lnstituto Catalán de E.A.
como Organo que fomen-
te la coordinaciOn, que
vele por la planificación,
que oriente los niveles te-
rritoriales, que de apoyo
a las experiencias y a la
investigaciOn, que incen-
tive la participaciOn de
las iniciativas sociales.
Es necesario abrir un de-
bate amplio entre todos
los sectores implicados
para que todo este marco
legal sea también objeto
de investigaciOn entre
amplios colectivos de la
sociedad catalana.

Las escuelas de adul-
tos en Cataluña han sido
un instrumento educative
original que ha encontra-
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do su propia expresiOn
desde los origenes fret-
rianos Como arquetipo
ha ido descubnendo en
su propia practice aque-
llos elementos que las
declaraciones más inno-
vadoras de los organis-
mos internacionales iban
consagrando. Dependerd
de muchos factores que
el original aliento freiriano
pueda mantenerse, enri-
quecido por una reflexiOn
y una adaptación a la re-
elided actual catalana
Porque es obvio que el
modelo pedagógico de
Freire, sustentado sobre
los valores de solidari-
dad, igualdad y justicia,
cuestiora desde su raiz
los pilares de la sociedad
capitalista, bu rocratiza-
aa y en ia que las masas
nc tiener opcion para
opinar.
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Del apostolado
educativo. El con-
texto cultural de la
obra de Paulo
Freire
Claudio Lozano

La Universidad de
Barcelona (Esparia) ha
otorgado en febrero de
1988 el Doctorado "Hone-
ris Cause" a Paulo Freire.
Ague llo fue una fiesta. El
Paraninfo de la ni joven ni
vieja Universidad catala-
na parecia un estadio en
una gran final deportiva.
Jóvenes y --lay!-- no tan
jóvenes mostraron emo-
cion y entusiasmo. E I
patriarca de la concienti-
zacian, acostumbrado--
como indica, en su te-
legramatic a intervenciOn-
- a este tipo de actos,
numerosos en su historial
académico --curiosamen-
te--, puso freno a la lirica
de los asistentes. Un jo-
vencisimo Profesor salu-
do al nuevo Doctor, en
nombre del futuro, ha-
ciendo balance del pasa-
do. Maestros de adultos,
estudiantes y catedrati-
cos y la buena sociedad
en general participaron
del party. Freire estaba
alli de cuerpo presente.
Cansado, pese a no ser,
en absoluto, hombre
achacoso, se situó un
poco al margen de aquel
sincero juego floral que
se le ofrecia: viaja tanto
ültimamente, se le rinden
tantos homenajes, se le
interroga sobre sus escri-
tos de modo tan ininte-

25d

rrumpido que comienza aser el estafermo que,
cual busto silencloso,
asiste a reiteradas ofren-
das. A ofrendas al pensa-
dor y educador de los
erns sesenta y primeros
setenta, al ideólogo y
maestro de una nueva
tradiciOn educative lati-
noamericana. La Univer-
sided, como suele ser ha-
bitual en ella, acogia con
afios de retraso un pen-
samiento o al menos una
actitud sccialmente ejem-
plar desde veinte años
antes. Aquella Universi-
dad, convertida en asam-
blea y ateneo, sanciona-
ba académicamente una
tradiciOn antiacadémica.
Y eran, fundamentalmen-
te, normalistas, católicos
y las gentes del corriCin,
del trabajo de base en la
educacian, quienes pro-
tagonizaron aquella fine
fanfarria. Fue una tarde-
noche inolvidable en un
bello mes de febrero bar-
celonés. Y una esplandi-
da ilustracian de las con-
diciones culturales en
que se ha desarrollado la
obra del brasilerio.

Ya no pareth verdad
aquella sentencia hege-
liana de ser America el
monOlogo de Europa. Ca-
si al contrario. No era un
1NFORME A LA ACADE-
MIA. Seguramente queria
ser la manifestacian de
problemas comunes, en
casos, universales, en la
educación mundial. Mos-
traba la inclusiOn de Lati-
noamérica en una idea
universal acerca de la
educación, de los
problemas de y en la edu-
cación de la gente. No
era ya el horizonte exOti-
co con que el Occidente
no americano miró los
asuntos de aquel Conti-
nente durante siglos. No



era Humboldt, o Mutis, en
Europa a la vuelta de su
penplo amencano. Era,
sm duda, una imagen
más de cOrno los modos
de educaciOn se ensa-
yan o se ensayaban en el
Nuevo Continente y se
reimportan a Europa,
convertidos en tramas de
tradiciOn educacional, de
dominacion, de precticas
sociales academizadas,
institucionalizadas, des-
virtuadas. El acto en la
Universidad de Barcelo-
na fue sincero, sin duda,
y caricaturesco. Se trajo
a Freire casi como Colon
Ilevo a un grupo de indios
ante los Reyes Caton-
cos. Fue, tambien sin
dude, la expresien de
una especie de realismo
magico pedagogico para
el que pedia sepultura y
siete !laves Gabriel Gar-
cia Marquez en la recep-
ción del Nobel, su peti-
ción de olvidar los tics
exotistas al estudiar y
encarar la realidad y los
problemas de America
Latina. Macondo y no
CASA GRANDE E SEN-
ZALA en Plaza Universi-
dad.

No se equivocaron,
tampoco, aquellos ilus-
tres académicos de otras
Facultades y Escuelas
de la Universidad que
recibieron a Freire como
representante de la Ilus-
traciOn Cat Once Latinoa-
mericana actual. Fue
como acoger a Bartolomé
de las Casas veinte años
después de sus diatribes
contra Gines de Sepülve-
da, como hubiera sido
imaginer el abrazo a Cla-
vijero, a Fray Servando
Teresa de Mier. El ayer
es hoy y el lmperialismo
es el nuevo colonialismo.
Pero en ese frente an-
tiimperialista, como hace

475 efts, hay clases y
clases. Casi veinte Micas

después de Pedagogia
del Opnmido, este Freire
es un ejemplo y una ex-
cuse. Porque en él, en su
ejemplo personal, en su
obra y en la escolestica
subsiguiente , se dan de
modo clarisimo las tradi-
ciones latinoamericanas
en educación: el proceso
de la educación anterior a
Ia presencia lusoespaho-
la, la educación colonial,
los modelos, la emergen-
cia de los modelos nacio-
nales de la educación, la
Instrucción Rib lica y la

Educación Popular, las
condiciones de recepción
del marxismo en Latinoa-
mérica, los regimenes
populistas, la reorganize-
don del Estado, los mo-
delos revolucionarios, el

fascismo...
En Paulo Freire, en su

obra educative y en el
pensamiento que ha
emergido de ella en con-
tacto con la realidad lati-
noamericana de los ülti-
mos veinticinco afios,
sobre su origen y filiacion
ideológica de cristiano
americano se desarrollan
una pedagogia misional,
una pedagogia del exilio
que contienen toda esa
tradicion. Por eso es un
educador latinoamerica-
no, de todo el continente,
no sOlo brasilero, tal vez
el Cmico pedagogo conti-
nental desde D. Simon
Rodriguez, aunque con
tan distinta suerte...

Hojeando los atlas
historicos americanos
vuelven a nosotros las
cuasi admoniciones que
el gran Ricardi ha venido
haciendo a lo largo de su
obra : la enorme loss del
pasado colonial sobre la

historia americana2. La
importancia decisive de
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los modos de colonize-
ciOn y civilización, tam-
bién singularmente los de
evangelizaciOn, de orga-
nizaciOn de la Iglesia en
Indias : En Mexico, por
ejemplo, no se fundó una
lglesia mexicana y ape-
nas se. fundo una Iglesia
criolla;lo que se fund&
ante todo y sobre todo,
fue una lglesia espaiiola,
organizada conforme al

modelo espariol, dirigida
por espatioles y donde
los fieles indigenes ha-
cian un poco el papel de
cristianos de segunda
categoria. Una lglesia de
Patronato, colonial, no
nacional, porque en el
siglo XVI Mexico era una
colonia, no una nacic5n3.
Todo ello en un panora-
ma de luces y sombras,
sobre una mirada la ma-
yoria de las veces utopi-
ca, sin preguntarnos por
ahora sobre la legitimidad
de trasladar al XVI nues-
tras preocupaciones ac-
tuales, en un balance y
una valoración positivos,
aun reconociendo que al-
gunos aspectos de la
actividad de los misione-
ros--Ricard habla de Me-
xico, especificamente
el sistema de la "tutela"
hacia los indios y la deck
sión de apartar a éstos
del sacerdocio y de la
vide religiose tuvieron
para la historia de la Igle-
sla y acaso de la misma
nacion mexicana conse-
cuencias poco favora-
bles. Sobre esa actitud
y poso ideologicos inicia-
les, se establecen dife-
rencias entre Ia misiOn
del Sur y la del Norte,
protestante. La Iglesia
mexicana inicial fue una
lglesia de frailes, exen-
tos de la autoridad epis-
copal, desparramados
por todo el pais y pese a
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su debihdad institucional
y a la enorme laguna de
un clero indigene corn-
pleto, fue, pudiera ha-
ber sido , lo es histórica-
mente, el nudo, el punto
de anudamiento, de una
tradición verdaderamen-
te americana. Como se
ve, un punto en la memo-
ria, un lugar, Un tópico
sobre el que volver una y
otra vez a la Ixisqueda
de la tradiciOn educative
americana, por ejemplo.

Borinquen estaba,
efectivamente, descu-
bierta a la llegada de los
espatioles, como dicen
los puertorriquerios para
referirse al modo superfi-
cial habitual con que se
trata el tema del Descu-
brimiento. El peso de las
tradiciones civilizadoras
mesoamericanas se ha
conservado vivo y tergi-
versado a lo largo de
cinco siglos. La tradiciOn
de resistencia, estudia-
da desde una historia y
una antropologia roman-
ticas y emancipatorias,
cruza la memoria de mu-
chos americanos, azu-
zada por reivindicacio-
nes y maestros naciona-
listas. El modo de
hacerse America, la
organización del torso
del Continente, los
modos de produccián
agregados o sustitutos
de los de finales del Cua-
trocientos, la forma de
implantaciOn y actuación
de frailes y sacerdotes,
del Estado, católicos,
restan vivos siquiera fol-
kláricamente sobre la
realidad latinoarnericana
actual. Freire es un mes-
tizo ideológico de todo
ello.

4Por dónde comen-
zar, por el exilio o la mi-
skin? Latinoamérica, su
historia occidental, des.
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de Europa o con Europa,
tiene ese doble ventanal,
por donde se colaron
otras histonas. Un nea-
lustrado trances , Tvetlan
Todorov, rnostró hace
poco algo de la faz del
problerna : "Cortés corn-
prend relativament bien le
monde azteque qui se de-
couvre a ses yeux, cer-
tainement mieux que
Moctezuma ne comprend
les réalités espagnoles.
Et pourtant cette compre-
hension supérieure
n'empeche pas les con-
quistadores de détruire la
civilisation et la societe
mexicaines; bien au con-
traire, on a l'irnpression
que c'est justement
grace a elle que la des-
truction devient possible.
II y a la un enchainement
effrayant, ou comprendre
conduit a prendre, et
prendre a détruire, en-
chainement dont a envie
de mettre en question le
caractere ineluctable. La
comprehension ne de-
vrait-elle pas alter de pair
avec la sympathie? Et
même, le désir de pren-
dre, de s'enrichir aux
dépens d'autrui ne de-
vrait-elle pas conduire a
vouloir preserver cet au-
trui, source potentielle de
richesses ? Le paradoxe
de la compréhension-qui-
tue serait facilment !eve
si on pouvait observer en
même temps, chez ceux
qui comprennent, un ju-
gement de valeur entière-
ment negatif sur l'autre :
si la réussite dans la con-
naissance s'accom-
pagnait d'un refus axiolo-
gigue" 4.

En cierto sentido la
America de portugueses
y espatioles se configura
como un exilio, como un
territorio de exclusiones,
de imposibilided de pervi-
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vencia de las tradiciones
arnnconadas o persegut-
das y al mismo tiempo
como una terra donde la
aniquilación total de esas
tradiciones se muestra
históricamente imposible,
por variadas rezones: la
manera de articularse,
sobre la conquista y la
explotación, todo un pro-
grama de misión y civili-
zación ; la resistencia
indigene al proceso de
dominación y suplanta-
ción cultural, la conquis-
ta, empresa parcial y en
manos privadas, cuya
detención se data al ini-
ciarse el Ultimo tercio del
XVI ;finalmente, porque
es nuestro tema, la ma-
nera de incluirse, en esos
procesos, la instituciona-
lización o el desarrollo de
la educación, de la es-
cuela, no solo de la es-
cuela en casteilano o por-
tugués, sino de la misma
posibilidad de la escuela
en America, desde Ameri-
ca, en condiciones inte-
riores de vide de los
americanos. Todo ello
configurard históricamen-
te una tradiciOn, una pe-
dagogia de exilio, un
"rapto" de America que
sere obra ideológica de
los criticos de la conquis-
ta, desde Las Cases o
los legisladores de In-
dies, a los europeos mo-
demos, krausistas, mar-
xistas, teblogos de la
liberación del Tercer
Mundo americano...

Se ha llegado hasta a
hablar de la comparación
de los procesos colonize-
dores y del papel o el
efecto de la educacIón,
de la organización de la
educaciOn, en ellos 5. El
"modo de educación" por-
tugués en Brasil consisti-
ria en un modelo de
colonización disperso--



la colonia tenia el aspec-
to econamico y demogra-
fico de un gigantesco ar-
chi plélago"--, asentada
so-bre el latifundia cun
ausencia de cast todas
las rnanifestaciones de la
vida urbana. Una admi-
nistraclem centralista, la
religion, la lenguamas el
tupi que el portugués,
hasta 1727, las formas
de la unidad familiar eran
elementos de cohesion
sobre lo que podriamos
llamar la imposición de
una cultura fordnea cuya
organizaciOn escolar era
fa de la Compatiia de
Jesus, muy restringida
su irnplantackin sobre el
descomunal mapa brasi-

descoyuntado y
vasto a lo largo del perio-
do colonial. Es un "mode-
lo" sin Universidades,
donde la imprenta entró
tarde, en 1808, casi tres
siglos después que en
Mexico, por ejemplo 6, lo
que unido al proceso poli-
tico de la emancipackin e
independencia y a la dife-
rencia de la lengua, ha
originado una tradición
diferente. La presencia
colonial espatiola signifi-
cO una organización edu-
cativa c1 cara a la acul-
turaclOn de las zonas
bajo su dominio. Hablar
de organización induce a
confusion, pues esa po-
sible oroanizaciOn fue
fruto del choque con la
realidad, de la obra de la
Iglesia, de la Iglesia mi-
sional y de la tridentina
no la buena y la mala, la
proamericana y la pro-
conquistadores, los mo-
dos de asentamiento y
explotaciOn, la pugna
ideolOgica en torno a la
lucha por la justicia en el
proceso de colonización,
la manera de organizarse
el Estado y la Iglesia.

Tenia razOn Maridtegui al
afirmar el peso de la épo-
ca colonial en la histona
de los {Daises hispano-
I ati noamericanos. Esos
300 años de presenc:a ju-
ridico-econOmIca-cultural
de portugueses y espa-
notes en America giraron
definitivamente la Histo-
ria e imposibilitaron su ol-
vido. Por ello, en épocas
de agudas crisis, se vuel-
ve la vista a la propia tra-
diciOn, la que se tiene, la
cercana y la remota y se
buscan, si no soluciones
a problemas coetaneos,
si lecciones en la historia
que en muchas ocasio-
nes sanciona un pensa-
miento neocolonizado
pero tambien decires pro-
pios, emancipatorios.

En la educaciOn lati-
noamericana, la pedago-
gia del exilio es una tradi-
ciOn primeriza, porque se
pierde con la conquista, o
al menos se la sojuzga, la
educación prehispanica.
Para parte de la pobla-
cicin americana, la Indioa-
mérica de que hablan al-
gunos antropOlogos, la
conquista no les abarcO,
no les liege), no les hizo
desaparecer. Pero les
convirtió en exiliados en
su propia tierra, con sus
problemas y existencia
aparte. Ni quisiéramos
entrar en consideracio-
nes académicas apresu-
radas tipo Toynbee o en
francas tonterias tipo
Spengler. Lo que quere-
mos decir es que la reali-
dad americana era tan
vasta que una empresa
como la espatiola, débil
estructuralmente y some-
tida a debate Interno en lo
ideologico, no solo no
acaloó con la cultura, las
culturas americanas an-
teriores, sino que, a lo
largo de la etapa colonial,

261

viviO y combatiO contra
ellas, que perviven y se
articular% como utopias
retrospectivas 1. La his-
toric de las poblaciones
venc id as, i nsurgentes
muchas de ellas-como
prueba la cronologia poli-
tica de los Virreinatos es-
pelotas- muestra una faz
a veces desconocida y
se articula, hasta nues-
tros dias, como una tradi-
ción de emancipación,
propia, americana: por
encima del ahistoricisrno,
reaccionarismo o anacro-
nismo que revelen peti-
clones como las de algu-
nas organizaciones y
movimientos indios ame-
ricanos cuando enuncian
la vuelta a modos de
reciprocidad y redistribu-
diem en la organización
de la vida de sus comuni-
dades y pueblos, a lo
ancho y largo de Ameri-
ca, nos interesa tomar
nota de esa pervivencia,
que salva toda conside-
radon de tipo histOrico y
se articula como ideolo-
gia, esto es como con-
ciencia o falsa concien-
cia, de un programa de
emancipaciOn e indepen-
dencia politicas. Y esa
supervivencia, cuya peti-
ciOn se expresa en algu-
nos cronistas de Indias o
en autores como Garcila-
so y especialmente Feli-
pe Guzman Poma de
Ayala y se refleja en los
levantamientos de Tupac
Amaru, Ilega a la época
contempordnea y se en-
carna en las luchas de
parte del proletariado
agricola, peonal, yanaco-
na--con pardon, inte-
grandose en procesos
revolucionarios, cuya
mayor expresión seria la
RevoluciOn Mexicana,
1910-1940, pero no la
Onica ni la Ultima.
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Repito todo ello al
margen a veces de inter-
pretaciones fidedignas
de la historia. Esa es una
Ifnea ideologica de inne-
gable virtualidad, que ha
dado lugar a recepciones
propias, modernas y
comprometidas, del pen-
samiento occidental en
America Latina. Pense-
mos en Jose Carlos Ma-
ridtegui, su concepción
marxista de la historia del
Pen:, y la mirada dirigida a
la población indigena,
abrumadoramente mayo-
ritaria en grandes zonas
de America. De manera
que en una situaci6n que
no es la de Cortés ni Pi-
zarro, efectivamente pe-
ro que descubre indios
como los que vio Cortés,
en algunas ocasiones la
tentación es volver a lo
que destruyó Cortés, si-
quiera volver ideologica-
mente, casi imaginaria-
mente al principio de ese
proceso. Lo que no es
tradición es plagio. De la
selección de la tradiciOn
se orilla lo colonial espa-
fiol y portugués. Pero es
una operación imposible
porque de esa tradición
colonial forma asimismo
parte la pedagogia misio-
nal, fuente en muchos
casos de la pedagogia
freiriana :

Advertia ladinamente
don Americo Castro que
en el proceso de implan-
tación de los espeoles
en America, la Iglesia, al-
gunos regulares y sus
Ordenes, habian tratado
de establecer una teo-
cracia en Indias. Esto
es, la supremacia y la
constatación de la autori-
dad religiosa por sobre
las presiones y las nece-
sidades de enconmende-
ros, conquistadores, po-
bladores. En realidad, es
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una ternática a unit' a la
de la evoluciOn de la idea
imperial de Carlos V, a la
consideración del papel
que el emperador atribula
a America en su designio
de cristiandad. El Conti-
nente americano se
presentaba asi a la consi-
deración de algunos reli-
giosos como la tierra del
cumplimiento de las gran-
des promesas, casi co-
mo un Continente sofiado
antes que colonizado y
conquistado. En reali-
dad, con aquellas afirma-
ciones, Castro estaba
poniendo de relieve la irn-
portancia del debate so-
bre la realidad y el futuro
de America que tuvo lu-
gar durante todo el pro-
ceso de la conquista
-hablamos poco del Cari-
be, ya destruido, funda-
mentalmente de Mexico,
menos del Peru y que
tiene que ver con lo que
Hanke Dame:, la lucha por
la justicia en la America
espatiola.

De ahl que haya podi-
do hablarse de la duali-
dad del proceso espiritual
en America : mision y ci-
vilización 8. Lo misional
es un proceso que en
ocasiones tiene nombres
y fechas, y es tambien
una mentalidad que pervi-
ye. Lo misional es el pri-
mer derramarse y despa-
rramarse de los religiosos
sobre tierras americanas,
las primeras experiencias
de lo religioso autoctono,
el aprendizaje de las len-
guas indigenas, el corn-
prender desde una men-
talidad y una formación
aparentemente tan aleja-
das, un mundo y unas
gentes nuevas, jovenes,
como nifios en ocasio-
nes, dirán extasiados al-
gunos frailes. Es esa
Iglesia de regulares que
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Ilevan la imprenta a Mexi-
co y el Peril, que escn-
ben e imprimen cartillas y
catecismos, que se plan-
tean el futuro de todo
aquello y terminan arre-
batados por la nueva mi-
sión, por la inmensidad
de su acción, de la impor-
tancia de America para el
futuro del cristianismo y
para fundar un nuevo
cristianismo, frente a una
Europa y una Iglesia cris-
tiana escindida o escin-
diéndose. Lo misional es
el desembarco de una
Iglesia nc organizada aUn
en America que pasa de
una situación de asimilar
culturalmente lo que ve a
lo que ha dejado tras de
si, a observar con ojos
nuevos lo nuevo, Io dife-
rente y que lo ensaya
-con escasisimos medios
y cometiendo barbarida-
des-- todo : ensefiar a los
indios la doctrina cristia-
na, o instruirlos y edu-
carlos? ; i,colegios para
todos o para hijos de prin-
cipales? ; e:, que los indios
aprendan el castellano o
los religiosos las lenguas
naturales? ; e, formación
de un clero indigene? ;

Lcolegios interclasistas e
interraciales?... Luego, lo
misional se refundiré o re-
fundard : ante el definiti-
vo asentamiento de los
europeos en America, el
desarrollo del capitalis-
mo, las tensiones entre
Ordenes y Congregacio-
nes, las directrices de
Trento para la lglesia
americana, la nueva geo-
politica, la iglesia misio-
nal se reubicaré, mar-
chando al Norte , al Sur o
al Altiplano como excre-
cencia y testimonio ideo-
logico de formaciones
religiosas firmemente a-
sentadas en el regimen
de la propiedad colonial.



La instrtucionaliza-
cion del sistema educati-
vo, al margen de ese
modelo, significard im-
planter sobre el mapa
americano una red insti-
tucional igualmente en
manos de particulares re-
ligiosos en su mayoria,
coronada por Colegios y
Universidades, al corn-
pas del despliegue del
Estado en Indies y part-
cipando ideolOgicamente
de los restos y la pervi-
vencia del debate misio-
nal de los prodromos de
la conquista. Steger ha-
blare de Universidad-
Hacienda y Universidad-
Reducción para ilustrar
esa marcha 9. No es fedi
decidir en qué consiste la
educed& colonial du-
rante los tres siglos de
colonia : ni podemos con-
cluir con las palabras de
Memmi :"Ia mayoria de
los hijos de los colonize-
dos este en la calle. Y
aquellos que tienen la in-
mensa suerte de ser ad-
mitidos en una escuela
no saldren nacionalmen-
te mejor librados:la me-
moria que se les forja no
es ciertamente la de su
propio pueblo..."10 ni nos
vale el gran Fanon de Los
Condenados de la Tierra
:"La elite europea se de-
did:, a fabricar una elite
indigena;se selecciona-
ron adolescentes, se les
marco en la frente, con
hierro candente, los prin-
cipios de la culture occi-
dental, se le introdujeron
en la boca mordazas so-
noras, grandes palabras
pastosas que se adhe-
rian a los dientes;tras
una breve estancia en la
metrópoli se les regresa-
ba a su pais, falsifica-
dos. Esas mentiras vi-
vientes no tenian ya
nada que decir a sus

hermanos; eran un
eco;desde Paris, Lon-
dres, Amsterdam noso-
tros lanzebamos las pala-
bras: iPartenón! iFra-
ternidad! y en alguna
parte, en Africa, en Asia
(en America Latina),
otros labios se abrian :

i...nidad! "1 1
porque no nos referimos
en este momento a los
procesos de descoloni-
zación del siglo XX sino
el desarrollo de un mode-
lo colonial que por un lado
es civilizador, trae o im-
porta patrones superio-
res --o distintos-- de
modos de educaciOn,
esto es, es aniquilador de
la diferencia, y por otro
atiende a lo idéntico, a lo
aborigen, lo indigene, lo
autóctono respeténdolo
en su integridad, como
margi.^al, o integrendolo
en otro discurso de sal-
vaciOn.

En la conquista espa-
nola se producen esos
efectos del exilio y la
atenciOn de la misión,
pero ya en un discurso di-
ferente del de la America
de antes de 1492, si es
que puede hablarse asi.
Forman parte de la histo-
ria y la tradición america-
nas de manera indisolu-
ble, lo que ya viO con
clarividencia el gran Ma-
ridtegui: "En Cajamarca,
el verbo de la conquista
fue el padre Valverde. La
ejecución de Atahualpa,
aunque obedeciese solo
al rudimentario maquiave-
lismo de Pizarro, se re-
vistió de razones religio-
sas. Virtualmente, apare-
ce como la primera con-
dena de la Inquisición en
el Peru (...) Durante el co-
loniaje, a pesar de la In-
quisiciOn y la Contrarre-
forma, la obra civilizadora
es, sin embargo, en su
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mayor parte, religiose y
eclesiestica. Los elemen-
tos de educed& y de
culture se concentraban
exclusivamente en ma-
nos de la Iglesia. Los frai-
les contribuyeron a la or-
ganized& virreinal no
sOlo con la evangelize-
d& de los infieles y la
persecución de las here-
jias, sino con la enserian-
za de artes y oficios y el
establecimiento de culti-
vos y obrajes (...) Impor-
taron con sus dogmas y
sus ritos, semillas, sar-
mientos, animales do-
mésticos y herramientas.
Estudiaron las costum-
bres de los naturales, re-
cogieron sus tradiciones,
allegaron los primeros
materiales de su historia.
Jesuitas y dominicos en
una suerte de facultad de
adapted& y asimilaciOn
que caracteriza sobre
todo a los jesuitas, cap-
taron no pocos secretos
de la historia y el espiritu
indigenes... "12

De manera que la edu-
ced& colonial en Ameri-
ca es ese proceso en el
que se instaura, con
todos los rotos y desco-
sidos que se quiera, un
sistema de aculturaciOn,
alfabetizaciOn, control y
al mismo tiempo innume-
rabies puntos de fuga,
instaurados y en manos
de los mismos, del Unico
y el Mismo, que lo legiti-
ma mediante un proceso
ideolOgico desde el inicio
de la conquista. Es la tra-
dición del exilio y la mi-
skin en la marcha de la
educed& en la America
espariola y portuguesa. A
partir de aqui podemos
poner nombre a los acdpi-
tes : Las Casas, la edu-
ced& como conquista
espiritual, Vasco de Qui-
roga, lo barroco america-
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no, las reducciones gua-
ranies, los hospitales-
pueblos, Sor Juana Ines
de la Cruz, la Ilustra-
cion... Por poner un
ejemplo, es la historia, la
tendencia que Ileva a
considerar due la expul-
siOn de los jesuitas de
America en 1767 es un
desastre educativo y cul-
tural para los intereses y
el futuro de los america-
nos y, en Ultimo término,
un gesto de politica cen-
tralista, imperial... Cuan-
do se ha Ilegado aqui, a
ese nivel de explicaciOn,
tan habitual en el ameri-
canisrric, al menos en
cierto americanismo, se
ha cerrado el circulo de
explicación, el montaje
ideologico. A partir de en-
tonces, la historia puede
explicarse de cualquier
forma, incluso faltando a
la verdad. Porque de lo
que hablamos ya es de
una expulsion del parai-
so, establecemos una
escatologia, casi una pa-
rusia, la de la historia de
America y su imposibili-
dad.

De ahi que habldse-
mos antes de que Ameri-
ca ha sido un continente
sohado antes que con-
quistado o colonizado, o
desenvuelto politica y
econOmicamente. La
IlustraciOn, los procesos
de independencia y des-
*loos posteriores no
signifi-aron sino la arti-
culación estructural cara
al futuro de las carencias
de la colonia : la educa-
ciOn tiene otras lecturas
en el desarrollo histórico
de America Latina que la
que nos ha ensehado la
economia de la educe-
ción de los ahos setenta
pasados : el indicador
EDUCACION tiene en
America una lectura sub-
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vertida. Los modelos co-
loniales y neocoloniales,
su coexistencia y pervi-
vencia, la presencia de
grandes masas de pobla-
ciOn no castellanizadas o
"portuguesizadas" y la
presencia de numerosos
"primitivos"13 en la Ame-
rica actual dotan de perfi-
les diferentes a aquel in-
dicador genérico. En
America Latina pugnan
tradiciones muy diferen-
tes en lo educativo y
sobre la oleada colonial y
de mestizaje-acultu ra-
don no se han implanta-
do sin más modelos edu-
cacionales europeos y
usamericanos. Hay una
importantisima corriente
de educación popular que
se erige como discurso
de identidad y resistencia
frente a los modelos de
InstrucciOn PUblica del
siglo XIX y convergerd o
no con las proclamas
educativas de 1880,
1917, la década 1963-
1973...

La educed& median-
te la escuela se constitu-
y6 en America Latina en
base a considerar nece-
saria la homogeneizaciOn
cultural, ideologica, de la
población. Fue el "fleco"
educacional de la disyun-
ciOn CIVILIZACION 0
BARBARIE: el método,
armar sistemas naciona-
les de InstrucciOn PUbli-
ca, con modalidades di-
versas: dirigidos sola-
mente a la oligarquia, la
alta burguesia y los sec-
tores medios, quedando
excluida la gran masa de
la poblaciOn:es el caso
de los paises centroame-
ricanos y caribehos.

Paises como Chile,
Argentina o Uruguay ofre-
cieron sistemas consti-
tuidos por redes internas
de escolarizaciOn, repro-
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duciendo en su seno las
desigualdades, tipico de
la adaptaciOn de esos
moldes educativos libera-
les.

En otros timbitos, Me-
xico fundamentalmente,
pero tambien y segün
épocas Peru y Paraguay,
se presentO la circuns-
tancia histOrica de la
cuestiOn indigena, po-
niendo al descubierto la
futilidad y lo ridiculo de
sistemas educativos
pensados para "lograr la
nacionalidad" y que deja-
ban fuera a la columna
vertebral demogrefica, a
la mayor parte del res-
pectivo pais. Fue en
Mexico y en los afios al-
rededor del mandato de
Lázaro Cárdenas cuando
mayor atenciOn se presto
a la cuestiOn educativa
indigena...

Brasil es toda Ameri-
ca, todo un Continente,
toda la historia y todos
los problemas. Blancos y
negros, católicos y
candumbé, inmensos te-
rritorios de indigenat pri-
mitivos, jesuitas y pom-
balinos, el litoral y la
selva, la pobreza más
desnuda y la riqueza més
sofisticada. De ahi nace-
re Freire, del crisol de
mucho de lo que es Ame-
rica Latina. "El Brasil,
como colonia sometida al
más estricto monopolio,
creciO aislado del mundo,
conviviendo apenas con
aquel Portugal pobre y re-
trogrado. Tan retrogrado
que prohibia expresa-
mente la importación y
yenta de libros y punia
severamente la instala-
ciOn de cualquier tipogra-
fia. Tan oscurantista que
no permitiO la creación de
un sistema popular de en-
sehanza en el Brasil y,
menos aim, de escuelas



superiores, mientras que
Espana mantenia cerca
de dos decenas de um-
versidades en sus colo-
nies. Asi, el Brasil emer-
ge a la Independencia sin
ninguna universidad, con
su población analfebeta
y sus clases dominantes
también iletradas. Frente
a los 150 mil graduados
por las universidades
hispanoamericanas du-
rante el periodo colonial,
el BrasH contO con cerca
de 2500 graduados en
Coimbra. En el momento
de la lndependencia, el
pais apenas tendria unas
pocas centenas de corn-
patrietas nativos con for-
mack.n universitaria, a
los que se sumarian algu-
nos millares de famulos
letrados expulsados de
Portugal con la corte.
Fueron aquellos pocos
doctores graduados en
Coimbra y sobre todo
estos cortesanos que
quedaron en el pais, los
que enfrentaron la tarea
de institucionalizarlo
como una naci6n autOno-
ma, de crear sus siste-
mas de enseñanza pri-
merle, media y superior y
de promover la creativi-
dad cultural erudite^ 14.

La pervivencia de exi-
lio y misiOn estd explica-
de en el proceso de la
historia contemporenea
hispanolatinoamericana.
La pugna liberal-conser-
vadora, la dependencia,
el modo de arraigo del
Estado, los modos de
educac:On:

Por sontar el origen
de la metdfora es inexcu-
sable hablar de Bolivar y
Simon Rodriguez, los ca-
mlnos del futuro educati-
vo. El Bolivar que habla
de Poder Moral y de la
instrucciOn de los ciuda-
danos de la America, de

la alocución al Congreso
de Angostura y sus mist-
vas a Bentham o Lances-
ter18 Rodriguez es el
RobinsOn educativo de
America, alguien que
considera nefasto por
poco educativo el siste-
ma mutuo, y se preocupa
de una ley de educación
comün para todos los
americanos, a quienes
habla 8. Ante la disyun-
cif:5n de hacer la politica
de la educaciOn, Bolivar
apelard a la Instrucción
PUblica, a la ilustración y
su extension, a que el
Estado juegue su papel
de dispensador de luces
y auxilios. Rodriguez
tendre presente, ade-
más, a la America que no
lee ni tendre escuelas por
tiempo, a los cholitos, ios
artesanos, el comün.
Casi 150 años después,
en America Latina, y
pese al proposito positivo
de proporcionar ensefien-
za, asignar recursos, in-
corporar nuevas metodo-
logias, alfabetizar, cons-
truir escuelas, etc..., la
educaciOn no ha consti-
tuido ni constituye un ins-
trumento y menos una via
al desarrollo. America ha
de construir si la dejan su
propia tradiciOn : de ca-
rencias, del propio pasa-
do, incluido el colonial, ha
ido tejiendo su historia
educative de la que Freire
es un nudo gordiano y
una metefora ; de la doble
tradiciOn de la educación
escolar y la educación
popular ha vivido la edad
contempordnea en Ameri-
ca.

De modo que el con-
texto, la tradici6n de exi-
Ho, de Freire, es la de la
historia educative de
America Latina: el vuelo
sin anidamiento de I ,s
Opocas en que la educa-

ción se vivió como un
progreso, del momento
ye en el XX-- de hablar e
importer educación como
desarrollo Del intento de
planificaciones que ma-
nejan la educación, el
concepto de educed&
como una idea genérica,
universal, que produce
bienes o dividendos17.
Estas épocas se corres-
ponden con el desarrollo
y la implantaciOn del Es-
tado oligarquico liberal, el
positivismo, el krausis-
mo, hasta comienzos del
siglo XX; el fracaso y la
detenciOn de los afios 30,
con el comienzo del ciclo
de golpes militares inau-
gurado por Uriburu en la
Argentina;eI intento, des-
de 1945, de un modelo
desde fuera, de la ten-
dencia de ensachamiento
y hasta cierta democrati-
zaciOn consecuencia de
las orifices a la oligarqui-
zación de le educación
en el Occidente vencedor
en la ll Gran Guerra. Ese
es el momento--desde la
Instrucción PUblica-- de
Paulo Freire: la posibili-
dad de renovaciOn y la
critica de los radicales de
los arms 60...

La tradición de misi6n
son los ciclos de educe-
don popular desde fina-
les del XIX, la Revolucián
Mexicana, los populis-
mos de los &los 20 y 30.
PuiggrOs 18 ha fijado pro-
visionalmente una gene-
alogia discutible pero no
equivocada : pedagogia
nacionalista popu I a r
(PRN mexicano, Irigoye-
nismo, aprismo, sandinis-
mo, Albizu Campos en
Costa Rica) ; pedagogia
socialista ortodoxa(Julio
A. Mella, Bassols-PNR
mexicano-PC Mexico, Fa-
rabundo Marti, Mermol en
El Salvador); pedagogia
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social ista positivista-
evolucionista (Anibal
Ponce, V. Lombardo To-
ledano); pedagogia so-
clallsta nacional (Maria-
tegui, PNR y PC mexica-
nos, cardenismo, expe-
riencia de Warisata en
Bolivia) con este desa-
rrollo casi hasta nuestros
dias :

1918 : discurso de la
Reforma Universitaria de
Cordoba.

1916/34 : configura-
cion de los discursos pe-
dagOgicos nacionalistas
populares.

1935/1955 : discur-
sos pedagógicos nacio-
nales populares, estata-
les y de movimientos
democriticos. Cardenis-
mo, peronismo, varguis-
mo, Gaitán (Colombia),
Aguirre Cerda en Chile,
Arbenz(Guatemala)...

1959 : reforma educa-
tiva cubana.

1961: configuración
del discurso de la "peda-
gogia de la liberaciOn".

1968/1975: discursos
pedagOgicos "popular-
democráticos" con inci-
dencia de la "pedagogia
de la liberación" y la obra
de la revolución en Cuba.

Revolución Peruana,
Unidad Popular Chilena,
Tercer Gobierno Peronis-
ta, Torres en Bolivia,
Frente Amplio en el Uru-
guay...

1980: Reforma edu-
cativa nicaraguense.

1976-1983: luchas
contra dictaduras milita-
res. Intentos de desarro-
Ilo teórico desde la
"pedagogia de la libera-
cion"...

Esta cronologia es
discutible en primer lugar
por el soporte teOrico,
que se revela en la no-
menclatura, y el pin-
toresquismo de algunas
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denominaciones. Lo es,
asimismo, por determina-
das inclusiones, como el
peronismo o la Ilamada
Revolución Peruana, sin
especificar cronolOgica-
mente. Creemos que
hasta cierto punto se co-
mete una injusticia no in-
cluyendo aspectos de la
politica de la Democracia
Cristiana en Chile anterio-
res a 1970... 19

Esa es , pues, la en-
crucijada en que se
mueve la obra de Freire.
Por un lado la evolución
de las politicas de Ins-
trucción Püblica, que al-
canzan con éxito a parte
minima de las poblacio-
nes americanas. De otro,
las Americas de los ahos
60170 : el Brasil de Gou-
lart, el Chile de Frei/
Allende, el impacto de la
revolución cubana, las lu-
chas de las Iglesias en
America Latina, la militari-
zaciOn del Estado, el fra-
caso y detenciOn de los
procesos de moderniza-
clam, los proyectos auto-
ritarios y las tradicio-
nes de lucha.

Freire es brasileho, su
actuación es en Brasil,
pero integrada ya en una
órbita latinoamericana
como demostrarán su
exilio, la extensiOn e imi-
taciOn de su obra, la con-
versiOn de su pensamien-
to y su mensaje pedagO-
9icos en un discurso
unico, cuasi totalizador,
su vuelta a Africa casi
como un misionero que
vuelve a los origenes del
Brasil, a evangelizar en
pedagógico y en portu-
gués, la gestación de una
escoldstica freiriana, ca-
si de LA escoldstica frei-
riana , el Freire ejemplo y
ciudadano del mundo
desde su puesto de con-
sultor en organismos in-
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ternacionales no guber-
namentales, la erecciOn
del modelo, de la tradi-
ciOn, casi del patron, y
las apropiaciones, indebi-
das o no, del quehacer y
el pensar freirianos.
Estas son anotaciones
sobre el contexto cultural
de Freire --reflejado hist&
ricamente en aquella
cronolog la citaday el
contexto y la trama teji-
dos alrededor de él. La
coetaneidad de las accio-
nes impide seguramente
un tratamiento critico de-
finitivo pero no nos exime
de un intento de interpre-
tación.

La épica de lo freiria-
no remite a la situaciOn
del Brasil a finales de los
ahos 50 y primeros se-
senta. Darcy Ribeiro--por
hacer solo una breve cita

hablaba de coma "la in-
capacidad del sistema
para asegurar(le) cual-
quier participación en las
formas modernas de
exis'encia compele a
(estas) masas marginali-
zadas a reinventar la vida
urbana a partir de su mi-
seria e ignorancia, crean-
do modos de ser y de so-
brevivir que aparecen
como aberrantes a los
ojos de los priviliegiados.
Es ash que sus solucio-
nes originales y eficaces
para la vivienda, el cuida-
do de la salud, educa-
ciOn, etc. , son vistas
como si fueran problemas
: la erradicaciOn de fave-
las, la prohibición del cu-
randerismo, la supera-
cion de la vulgaridad
(sic). Nadie seriala, sin
embargo, soluciones al-
ternativas de más alto
patron que sean viables
para sustituir para millo-
nes de marginalizados
sus soluciones arquitec-
tOnicas, médicas, cultu-



rales y económicas.
Nada mejor que este fra-
caso del saber académi-
co en la provision de so-
luciones adecuadas para
los problemas populares,
pars demostrar la incapa-
&lad del sistema en la
creaciOn de formas de
participación en la rique-
za, en el poder y en la
cultura" 20. El golpe mill-
tar de 1964, los exilios
americanos de Freire, la
coyuntura histórica lati-
noamericana convierten
lo que fue una actitud po-
litica desde 1947 en una
rnetodologia --una psico-
pedagogia de adultos, si
se la quiere Ilamar asi
una teoria de la educe-
cion permanente y una
doctrine revolucionaria
de liberación, engarza-
das entre si. En ese pro-
ceso, hay un momento
en "los decires", casi las
palabras que se Ileva el
viento, de Freire en que
se gesta un discurso,
una interpretación global
de la realidad americana
y su transformaciOn. Se-
guramente el centro ideo-
lOgico en la formaliza-
cionsi es que puede
hablarse asi a proposito
de Freire-- de tal pro-
puesta es Pedagogia del
Oprimido (1970), al men-
cionar las exigencies de
la lucha por la liberación,
la necesidad de organi-
zación en esa lucha y la
emergencia del liderazgo
revolucionario como con-
ductor y espejo dialdgico
del proceso 21. En ese
momento las criticas a la
educación bancaria se
revelan vivas en la con-
cepción freiriana y la vo-
cación de dominio que
habia denunciado en la
pedagogia tradicional se
reintroduce en su propio
discurso bajo la forma del

liderazgo revolucionario,
el control revoluclonario,
la "necesidad de casti-
go', etc... Estamos ante
un mensaje formal e ideo-
lOgicamente redentor,
universalizante, Unico.
Nos hallamos a las puer-
tas de una nueva iglesia
que, efectivamente, se
extenderd vertiginosa-
mente por America Latina
y hallarit Iigamenes hist&
ricos e ideologicos con la
pedagogia misional de la
Conquista y la Co Ionia.
Seguramente no es ca-
sual que Freire sea un
brasilefio blanco y catOli-
co.

Carnoy tiene proba-
blemente toda la razón
del mundo al afirmar que
en situaciones como la
latinoamericana de los
arms 70 el modelo freiria-
no es antiimperialista y
emancipador: "...la nueva
educación deberd (...)
tener por misión la crea-
ciOn o consolidaciOn de
una sociedad no jerdrqui-
ca (...) Es evidente que la
educación tendria que
desempefiar un papel de-
cisivo en la formaciOn de
semejante sociedad, ya
que cualquier transforma-
diem requiere modificar el
modo de entender la gen-
te el contrato social (...)
La transmisión del cono-
cimiento en una sociedad
no jerarquica seria muy
diferente de la estructura
enserianza - aprendizaje
de la escuela actual. En
lugar de abstraer de la
realidad para former un
conocimiento aparte del
contexto donde se comu-
nica, la ensefianza y el
aprendizaje trataran la re-
alidad de maestros y
alumnos. El método de
lectura de Paulo Freire es
un ejemplo de aprendiza-
je dentro del contexto de
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la realidad (...) La lecture
se hace confirmaciOn de
la condición del individuo
y camino hacia la con-
cientización y la ac-
ción"22.

En las situaciones
coeténeas de America
Latina la prédica sosteni-
da por la acción de Paulo
Freire con el ejemplo po-
litico de la revolución cu-
bana-- se ha convertido
mediante un debate muy
vivo y ante fracasos de
experiencias politicas si-
quiera ligeramente demo-
craticas, en una tradiciOn
politico-pedagogica, que
se confunde ideolOgica-
mente mayoritariamente
con el catolicismo corn-
prometido latinoamerica-
no. En efecto la Iglesia
católica, frente a otras
Iglesias y su disputa del
Nuevo Mundo, frente a
las tradiciones fracasa-
das , no desarrolladas o
desestabilizadas del Es-
tado, ante la no realize-
ción de la utopia indige-
nista y el fracaso de las
ideas educativas desple-
gadas a lo largo de la his-
toria contempordnea
americana, singularmen-
te el rechazo a lo usame-
ricano, junto con las poli-
ticos de aplastamiento
politico del marxismo y el
bloqueo y cuarentena del
modelo cubano, esa Igle-
sia catOlica vertebra o
sostiene la tradiciOn de
lucha y emancipación la-
tinoamericanas. No es ya
la suma de Iglesias na-
cionales, jerarquicas. Sin
dejar de serlo es una Igle-
sia popular, descoyunta-
da y esparcida por accio-
nes de misiOn en todo el
Continente. Es, sin dude,
el molde o el perfil del
molde que se une, se
apropia, reinventa o imi-
ta, desfigurandolo o dan-

281



dole apoyo popular y cre-
dibilidad, a la pedagogia
de Paulo Freire.

Es un proceso de
casi cuarenta afros de
modernización de Ie
dagogia de misiOn cc x 1 -
ca en America Lath .a.
Son los retorios teclogi-
cos de aquellos cures de
arcabuz y aquella
que, como en el casc de
Mexico, pele6 por no per-
der la propiedad de la tie-
rra del pais sobre el que
ejercia su pastoral. La
Iglesia que replegada por
liberales y reformas de la
propiedad, toma aire con
los Porfirio Diaz o los
Garcia Moreno de turno,
resiste y ataca con la Re-
volución --los cristeros--
y se renueva en los más
jóvenes por los arios del
Vaticano II y Medellin.
Son una utopia depen-
diente, porque como pro-
bablemente con razón
dice Furter : qué
grupos presentaron es-
tos proyectos (utOpicos)
y de qué auditores dispo-
nian para obtener la
ayuda necesaria ? En
otros términos : se por-
taron como "utopistas"
(lanzando sus aspiracio-
nes sobre el cuerpo so-
cial), o bien como "utOpi-
cos" (que formulaban las
aspiraciones de una o
varies categories socia-
les)? (...) LEstas utopias
nacieron de una confron-
tación con la realidad de
esos paises, o bien,
pese a las buenas inten-
clones, no fueron otra
cosa que subproductos
de utopias nacidas en las
respectivas metropolis?
En tal caso las formida-
bles exaltaciones que a
veces provocaron, se-
guidas de inexorables
momentos de depresiOn,
no se deberian a la dis-
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tancia que separa el pen-
samiento utOpico de e
real, sin° mas bien a que
las utopias latinoamerica-
nas han sido tambien fon
mas de la dependencia
cultural" 23,

Estamos ante 'la re
creaciOn de un modelo.
En un doble sentido, el
del esfuerzo de la obra d
Freire, sobre sus anc.:3-
tros pedagOgicos y el de
la extension de ese mo-
delo a toda America a
lomos de la obra de la
Iglesia , extension a la
que no ha sido ajeno Frei-
re al universalizar y ce-
rrar su discurso y con la
manera de predica de la
buena nueva : una peda-
gogia de la palabra, del
folleto, de las mesas re-
dondas y los encuentros
con educadores... Esa
misiOn se vuelve civilize-
ciOn y traza otros exilios :
el del propio discurso rrei-
riano y su escoldstica
subsiguiente.

Puede hablarse, efec-
tivamente, de escoldsti-
ca freiriana en el sentido
de las apropiaciones in-
debidas, el tomar el norn-
bre de Freire en vano, el
legitimar programaciones
o intervenciones educati-
vas bajo el etiquetaje de
su método, despojendolo
de su entorno y su finali-
dad, propiciando preten-
didamente en su nombre
programas de dominaciOn
: bastaria recorder la edu-
cación de adultos en Es-
paria durante Mos y aim
ahora, etc... También es
justo ariadir que la propia
circularidad del discurso
freiriano, ese convertirse
en un Todo estructurado,
globalizador o universali-
zante, ha hecho surgir la
fidelidad, la copia de acti-
tudes y modelos, conver-
tidos asi en caricature,

26d

casi en un credo pedagO-
gico.

Hay, empero, una co-
rriente o corrientes de
pensamiento, de lntentos
de rescatar un discurso
humanista de base cris-
tiana y personalista -aun-
que no sOlo- que ha aiia-
dido a Freire a su corte de
los milagros o su santo-
ral. Es verdad que esa
escoldstica freiriana
propicia tal manoseo o
manipulación y que la
condición de cristiano
comprometido de Freire
parece legitimar tal inclu-
sión. Dudamos, sin em-
bargo, de que no se trate,
una vez más, de la ena-
jenación de un pensa-
miento y una acción
nacidos en muy otras cir-
cunstancias y para otras
finalidades. En este co-
rriente escoldstica, o ne-
oescolestica cristiana
que se teje, repetimos,
no en el sentido literal de
renovación de la tradiclo-
nal filosofia escoldstica
catOlica, sino en la direc-
ciOn de una nueva ilustra-
cion cristiana, en relación
y aceptaciOn incluso de
pensadores y tendencias
tradicionalmente nega-
dos por la Iglesia y de
cara a un futuro cristiano
más comprornetido en las
luchas por la justicia, sin-
gularmente, pero no solo,
en los paises latinoameri-
canos o en los del Tercer
Mundo--se manejan auto-
res, cuestiones y con-
ceptos como "un nuevo
enfoque holista : el huma-
nismo del personalismo
socialista" , se invite a
los marxistas a recono-
cer su "endeblez" filosOfi-
ca : a cambio, los nuevos
cristianos han de entonar
la palinodia acerca de la
"endeblez" sociolOgica
del cristianismo tradicio-
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nal , se habla de cristia-
nos por el socialismo , no
se habla de clases socla-
les ni de lucha de clases
slno de 'pueblo', se Invi-
te al andlisis de los dls-
tIntos bloques ldeologi-
cos y geogrifIcos del
marxismo actual y del
cristianismo revoluctona-
rio, fundamentalmente
desde el ortgen del "plu-
mils= marxista" y de la
.aologia de la Ilberación
de nuestros dfas...

Para esta !deo !ogle
neocristiana, en realidad,
cabe la posIbIlidad de
que, en ciarto modo, el
mundo slga siendo una
cristiandad y la teologia
-y su correlato, la peda-
gogia- de la Ilberación,
sea en parte, un rearme
cristiano en socledades
tierras de misiOn, en cier-
to sentido -que no se
enuncia jamás- una
nueva evangelizacion.
Desde fuera puede en-
tenderse como el intento
de restauracIón de la cul-
ture del libro crIstlana,
pertrnida por sucesivos
procesos de seculariza-
don. Y segiin se mire, un
verdadero obstéculo
pare armar politicas se-
culares, de izquierda.

Asi, desde la posture
de que la oposIclOn fun-
damental al mundo Injus-
to de las mesas popula-
res creyentes constituye
una motivaciOn evIdente
para la unidad de acción
de los cristianos con el
conlunto de las mesas
populares, se lleva a
cabo una verdadera
trans/at/ode la cludad de
Dios en nuestro siglo y
nuestros dies, en busca
de una teologia de la his-
torte, en cuyo acarreo
caben San Pablo, dura-
mente criticado y omni-
presents, hasta Mounter,

Boff, Kung, Girard, Car-
denal, Garaudy... Paulo
Freire, rehaclendo, re-
buscando y reInterpre-
tando la hlstorla de la
educaclOn haste conec-
tar con una teleologia y
escatologla de la hIstoria
contempordnea y su
transformacIón. Don Jo-
sé Bergamin lo dijo ma-
glstralmente en una °ca-
sk:in : "Yo, con el Partido
Comunista voy haste la
muerte, pero n1 un paso
mils Frelre ha sido
incorporado a ese santo-
ral y como tal se le utiliza.
Es también parte de su
contexto cultural.

Porque, en efecto:
4cabe hablar del freirismo
Iniclal casi como de una
utopia retrospectiva?
e..Con un Freire vivo, afor-
tunadamente, que regre-
sa a su pais, a America
Latlna, después de ofi-
clar de funcionario inter-
nacional de la educa-
den? LCon un Freire que
parece no toner nada que
afiadir a lo ya dtcho, ofi-
clando de gull; de su pro-
pia ortodoxia, slempre
por él desmentida? Pare-
ce demasiado duro afir-
mar eso, y en todo caso
inexacto. Porque en
America Latina, ante la
planificaciOn neoconser-
vadora impuesta por las
Crisis de la Energia, la
Crisis de Desempleo, la
Era del Infortunio, la Eco-
nomia de la Reconcllia-
ciOn 24, seguimos asis-
tiendo a muchos de los
problemas estructu rates
y de democracla y estabi-
lidad politica de los afios
del Joan Freire los sts-
temas educativos no han
alcanzado a cubrir las ne-
cesidades básIcas de la
pobleclOn. El crecimlento
demográfIco, las bolsas
de marginación y pobreza
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y la Deuda colocan en
desesperada situaciOn
las polittcas soclales.
Aparentemente fracasa-
da la lines de se9ulmlento
de la educacion como
desarrollo, la noclOn de
dependencla como expli-
caclOn histórica del sub-
desarrollo en los paises
perliéricos puede dar lu-
gar ill diseño de modelos
polit cos, económIcos y
culturales propios, condi-
cionando y acompafiando
una teoria y una practica
educative de muy dIstinto
estilo al generado por la
adopclón de un modelo de
desarrollo "hacia fuera".
Latinoamérica no puede
volver a la encructjada de
Bolivar y SImOn Rodri-
guez, no puede desert-
cuter sus sistemas de
InstrucciOn PibIica ni
permitir politicamente la
expropiacion de esos sis-
temas con respecto a
contingentes de su pobla-
dem. Debe hacer confluir
su riquisima tradlciOn de
educaciOn popular, hacer
valer y actuar el esfuerzo
realizado durante casi
treinta afios. En un mo-
mento en que asistimos al
Intento de planifIcaciones
estereotipadas y social-
mente reacclonarias, cal-
cedes sobre las politicas
Internacionales Importa-
das desde mediados de
los 60, la tradición de ori-
ginalidad y liberación de
Freire puede, renovada,
seguir sirviendo de acica-
te: he ahl el ejemplo de Ni-
caragua, de la reescritura
del ejemplo freiriano ini-
clal.

En ese sentido, la re-
cepciOn de Paulo Frelre
por la Universidad de Bar-
celona fue una buena
Ilustración del contexto,
los equivocos y las mixti-
ficaciones de un ejemplo.

A
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Atli habia marxistas, so-
cialdemocratas, congre-
gaclonistas y liberates
presidiendo el acto.
Habia muchos maestros
a los que Freire habfa
emocionado en una char-
la-conferencia el die an-
terior. Habfa mucho ml-
ton. Por ello, seguro, el
viejo Fre Ire, oficiando de
Tata Paulo, prometiO ser
bueno : record) a los
suyos, hablO a los jOve-
nes. Habfa mucho cura y
mucha monja, mucho ex
cura y mucha ex monja.
Al If flotaba Fray Betto ha-
blando con Fidel y Mon-
se5or Obando ofielando
de adalid de la paz, en
una Nicaragua, tan
cerca, tan lejos, de la Re-
volución.

Solo faltaba Freire,
probablemente.
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La Influencla de
Paulo Fre Ire en la
educacIón de
Adultos en los
paises de habla In-
glesa.
Peter Jarvis

Paulo Freire, nacido
en 1921 en Recife, Brasil,
en una familia de clase
media, es ahora conocldo
en todo el Ambito mundial
de la educaciOn de adul-
tos corno escritor, teorico
y educador. Se puede re-
sumir su vide durante el
taltimo cuarto de sigio,
desde la prisiOn haste He-
ger a honorable presiden-
te del International Coun-
cil for Adult Education
(parece que ambos 'pre-
mios" le ilegaron por la
misma cause), diclendo
que es un extraordlnarlo
educador de adultos. En
la ltima asamblea del In-
ternational Council, en la
que fue nombrado presi-
dente, se hizo patente la
incidencia de su vida en
la eleccitin; Oliver (1987,
p. 5), escrIblendo sobre
la educación civica de
adultos entre grupos de
trabajadores, expuso la
historia de la Influencla
de Frelre en estos en-
cuentros:

"Muchos educadores
en NorteamOrica estim
dialogando con los escri-
tos de Paulo Freire...
(quien) confia un enfoque
de la educaciOn de adul-
tos como Instrumento de
transformación social
pare ayudar a las perso-
nas a cambiar las formas
de pensar sobre si mis-
mas y sobre sus socieda-
des...
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"N osotros lee mos
Freire, ensefiamos Freire
en nuestras clases, ha-
blamos sobre Freire en
nuestras reunlones. En el
Tercer Mundo, los educe-
dores de adultos practi-
can Freire. Sus ense-
ha nzas atraviesan las
reuniones a modo de
Asamblea Mundial... Asi
Frel-re... tiene una pre-
sencla en todos los en-
cuentros, incluso aunque
fisicamente no pueda
asistir.

PosIblemente esta
cita comprendfa el snit-
sis de este articulo; Frel-
re es Wen conocldo,
frecuentemente lefdo y
citado, Lpero es slempre
puesto en prictica en los
pafses occidentales de
habla Inglesa? Es ista
una cuestOn importante
porque muchas de sus
teams surgieron en un-
contexto histórico parti-
cular, que no es famillar
pare mucha gente del
mundo rico e industriali-
zado. En general la posi-
ción del presente trabajo
sobre la influencia de
Freire en estos pafses,
con los que el autor esti
familiarizado, defiende la
tests de que esti confl-
nada en su mayor parte a
la teorfa, con algunas no-
tables excepciones. Sin
embargo, la cause no
esti solo en las diferen-
cias del medio politico y
social, sino tamblin en
que su propuesta es al
mlsmo tiempo extgente y
arriesgada de poner en
prictica. La tradiciOn
cristiana esti Ilene de
estos espfritus vallentes
que se han ocupado tan
profundamente de los
dames, que han pagado
con el castigo que el
poder ha promulgado. En
la tradiclon de la educe-



clon de adultos, son
menos los que se han
atrevido a recorrer este
crmino y que hayan su-
frido por ello. Pero Freire
pertenece a ambas tradi-
clones.

Este articulo contlene
tres partes principales: la
primera resume breve-
mente la posiciOn de
Paulo Freire; la segunda
examine su contribuciOn
a la educed& de adultos
y, secundariamente, es-
tudia su influencia; la ter-
cera vuelve sobre el
tema del parrafo anterior
y procura analizarlo un
poco mis ampllamente.
Flnalmente, hay una con-
clusión sobre la misma
naturaleza de la educe-
d& de adultos, que es
clarificada por la discu-
siOn precedente.

La posición de
Freire

Freire ha publicado
siete libros, aunque cier-
temente am aparecerin
mits, y numerosos articu-
los. Algunos de éstos
estin compilados en una
de sus obras (Freire,
1985), en la cual tambien
hay material original. Los
libros forman dos grupos,
con otro en el intermedio;
en el primero se mues-
tran las experiencias de
Latinoamerica, e incluye
los nu:is conocidos, que
fueron publicados en in-
glis en los primeros anos
setenta (Fre Ire, 1972a,
1972b, 1973); el interrne-
dio apareciO mientras
estaba en el Consejo
Mundial de las Iglesias
(Freire, 1978), en Gine-
bra; el segundo grupo ha
aparecido mucho mis re-
clentemente(Freire,1985:
Freire y Shor, 1987; Frei-
re y Macedo, 1987). To-

davia saldrin mis, pues
hay al menos dos: uno
con Antonio Faundez, "La
pedagogia de la pregun-
ta", y otro con Myles Hor-
ton de Highlander, que
a0n no estan terminados;
sin duds, habri otros.
Adereis, tantas obras y
articulos sobre él harian
posible escribir ficHmen-
te un libro acerca de
ellos. No obstante, no es
esta la intend& del pre-
sente escrito ya que ade-
mis ese material esti
recogido en reciente arti-
culo (Jarvis, 1978a).

Parece clerta la afir-
mad& de que la mayor
contribución de Freire al
pensamiento de la educe-
d& de adultos se en-
cuentra en el primer
grupo de libros, mientras
todavia estaba produ-
ciendo sus ideas y recor-
dando las experiencias
que tuvo y las cases que
hizo en la campaña de al-
fabetización de Brasil. No
es poco carifioso decir
que algunos de los OW-
mos escritos han sido re-
consideraciones de
aquellas ideas, trabajdn-
doles Inds ampliamente,
y que han perdido algu-
nas de las urgencias de
los textos originales. La
excepción puede ser el
mis reciente (Freire y
Maceda, 1987), en el cual
inicia una mirada a un
nuevo tipo de temas
como la alfabetizaciOn
critica. Por tanto, es de
los primeros libros de
donde se extraen la ma-
yoria de los puntos si-
guientes.

Hay que recorder que
el primer trabajo de Paulo
Freire en la educed& de
adultos se dio en una
epoca de fermento inte-
lectual y social de Brad!:
la Iglesia CatólIca actua-
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ba con la "Juventude Uni-
versitaria Catholice, que
fue fundada en 1929. Por
otra parte, "Ageo Popu-
lar" fue fundada en 1961-
62 y conquistO a una
clase media Intelectual
siguiendo un movimento
que era explIcItamente no
marxista pero tamblen
explicitamente no una or-
ganizaciOn de la lglesia,
aunque de oriented&
cristiana. Freire tuvo mu-
chas conexiones con
este Oltimo movimiento.
Se dio la sintesls catOlico
marxista y la revoluciOn
brasileña fue anunciada
por mucha gente. Pero,
contrariarnente a lo que
cabia esperar, en 1964
hubo un golpe minter y
nació una era de opre-
skin. Entre los detenidos
y prisioneros estuvo Frei-
re, finalmente exiliado,
primero a Chile y luego a
America del Norte y de Of
peso al Consejo Mundial
de las Iglesias, donde es-
tuvo hasta su retorno a
Brasil en 1980. Inciden-
talmente, el Consejo ad-
quiriO reputed& de radi-
cal en este periodo, pero
Freire (Freire y Macedo,
1987, p. 95) ha clarifica-
do que el consejo ya era
radical antes de su Ilega-
da y que no fue él el ini-
ciador del radicalismo.
Freire ciertamente se pro-
clama cristiano y recono-
ce la significaciOn de la
posición marxista:

"Muchas cosas son
dificiles en nuestro
mundo. Ser cristiano y re-
volucionario, pero am-
bas cosas estin muy re-
lacionadas. Asumo una
total humildad al decirme
que soy un hombre que
intenta Ilegar a ser cris-
tiano y un cristlano que
intenta Ilegar a ser revo-
lucionario. Yo soy un re-
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volucionano cristiano o
un cristiano revoluciona-
rio porque yo deseo lo
que quiero Ilegar a ser.
Prefiero decir lo que in-
tento Ilegar a ser. Como
cristiano te invito a pen-
sar hasta qué punto ésta
es una declaración revo-
luclonarla que se en-
cuentra expliclta dentro
de los evangelios (Costi-
gan, 1983, p. 37).

No obstante, Young-
man (1986) es más criti-
co con el marxlsmo de
Fre Ire, afirmando que en
sus primeros escritos
evitaba el andlisis de
clase! Aunque esto
puede ser verdad, cierta-
mente utilize) más tarde
esta forma de andlisis:

"Hemos de reconocer
que la lucha de clases no
fue creada por Marx, que
no hubo un momento
ideal para el andlisis mar-
xista. No veo cómo pode-
mos negar la existencia
de conflictos en la socie-
dad. El los expresan
contradicciones de inte-
reses. Si uno mira la His-
toria anterior a Marx no
puede negar la existen-
cia de conflictos entre
opresores y oprimidos
6COrrio podemos negar
hoy el que existe entre
los trabajadores y las
clases dirigentes? El pro-
blema consiste en si
todos los cambios han de
hacerse de forma violen-
ta" (Costigan, 1983, p.
36).

En estas citas se
puede ver claramente la
posición ideolOgica de
Freire, pero Youngman
estd sin duda en lo co-
rrecto y es imprudente
ver a Freire como un mar-
xlsta ortodoxo. A través
de su trabajo busca un
mundo mejor para toda la
gente, lo cual ha sido el
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objetivo de muchos mow-
mentos revolucionarios y
radlcales a lo largo de la
Historia. Para Freire
(1972b, p. 40) la educa-
ciOn de adultos puede a-
yudar a traer ese mundo:

"Por esto es por lo
que la naturaleza utópica
de nuestra teoria y pritcti-
ca educativa es tan per-
manente como la misma
educación que, pars no-
sotros, es acciOn cultu-
ral. Confiar en que la de-
nuncia y el anuncio no
pueden ser exhaustos
cuando la malidad de hoy
cede su plaza matiana a
la realidad previamente
anunciada como denun-
cia. Cuando la educación
no es utôpica, es decir,
cuando no incorpora la
dramatica unidad de la
denuncia y el anuncio, es
porque el futuro no tiene
más significado para el
hombre, o porque éste se
halla temeroso de arries-
garse a vivir en el futuro
como creativa supera-
diem del presente, el cual
se le ha hecho viejo."

En Freire, pues, hay
una concepción cristiano-
marxista de la educación;
humanitarismo y utopia,
buscando un mundo que
no puede estar nunca
fuera del contexto del
tiempo, buscando un
ideal que debe siempre
encontrarse en el más
alld, en los mejores tiem-
pos que estan Ilegan-
do.Sin embargo, aparece
como un deseo continua-
mente Ilevado fuera de la
especie humana, una rea-
lidad social alternativa,
un proyecto para el futuro
y unos valores idealistas
desde los cuales se mida
el real, pero probablemen-
te no ideal, presente.

Una de las continuas
finalidades de la educa-

don consiste en hacer
consciente a la gente de
su propia posición en la
realidad social y ayudar-
les a liberarse de sus
lazos con su actual con-
cepción, asi pueden a su
vez Ilberar a sus opreso-
res. Freire comparte con
"Acao Popular" la idea de
la concientizaciOn, que
es 'el proceso en el cual
el hombre, no como reci-
piente sino como sujeto
de conocimiento, alcanza
una profunda conciencia
tanto de la realidad socio-
cultural que conforma su
vida como de su capaci-
dad para transformar esa
realidad" (Freire, 1972b,
p. 51). Un proceso que
Rivera (1972, p.56)
compara con la reencar-
nación o la conversion re-
ligiosa. Este es cierta-
mente el concepto que
más frecuentemente se
asocia con el pensamien-
to de Freire, pero, recien-
temente, él mismo decla-
1.6 que es un concepto
que no utiliza desde hace
mucho tiempo. (Este afir-
macion fue realizada en
un acto pOblico en el
Cecil Community College,
Maryland, U.S.A. en fe-
brero de 1985). Todavia
en su corazOn se en-
cuentra una concepciOn
de la praxis, reflexiOn,
acclOn consciente y ten-
tativa de transfomrar el
mundo y hacerlo más hu-
mano. Como él mismo
(Freire 1972b, p.55) es-
cribe:

"El proceso de trans-
formación del mundo, que
revela esa presencia del
hombre, puede d i rig rse
hacia su humanizaciOn o
hacla su deshumaniza-
ción, a su crecimiento o a
su disminución. Esas al-
ternativas revelan al
hombre su naturaleza



problemitica y le plan-
teen un dilema, requinen-
dole que escoja un caml-
no u otro".

Algunos aspectos de
este cita son bastante
centrales en el pensa-
miento de Freire: el pri-
mero es que el mundo
desarrollado es un mun-
do humano. Todavia pare
mucha gente el desarro-
Ilo se mide por el crecl-
miento de la renta per ca-
pita. Esto para Freire es
más modernización que
desarrollo. Pero esta es
la definición de desarrollo
que muchos represen-
tantes de la culture domi-
nante quisieran que
adoptaran los inmersos
en el subdesarrollo. La
reproducción cultural de
lo dominante es un fen&
meno que Freire no con-
temple como una finali-
dad de la educación.
Esta concepción de la
educación es una mere
transmisión de las ideas
dominantes desde arriba
hacia abajo, desde los
opresores a los oprimi-
dos. Los puntos de vista
de éstos son muy impor-
tantes pare aquallos,
pero eso es contrario a la
humanized(*) del mundo.
Freire este siempre preo-
cupado por la humanize-
don de la gente, por eso
en su ensehanza y
aprendizaje tiene que
haber didlogo, los profe-
sores tienen que apren-
der de sus alumnos, asi
los alumnos pueden tam-
bier) convertirse en pro-
fesores. Este dialOgica
aproxlmación es crucial
en la concepclOn de Frei-
re de como los educado-
res pueden ayudar a los
analfabetos a reconocer
su lugar en el mundo y a
aprender a leer la palabra
y el mundo (Freire and

Macedo, 1987) Para
Freire, la lectura no con-
sists en memonzar pala-
bras sino en conocer los
fenómenos que las pale-
bras describen. Solo a
través de este conoci-
miento puede realmente
darse la ensehanza y el
aprendizaje. Por lo tanto,
no consiste en el Ilenado
de cabezas vacias -su
concepción bancaria de
la educed:5)n- slno en la
creed(*) de nuevo cono-
cimiento en las mentes
de los lectores, en la libe-
radio)) de los lazos que
les atan, a traves de un
planteamiento probleme-
tico de la educaciOn.
Esta yuxteposiciOn de
dos tipos de educed(*)
es besica en el pensa-
miento de Freire, quien
considera que una de
ellas ha estado perpe-
tuando el status quo
mientras fa otra capacita
a la gente pera unirse en
un acto de creación en y
del mundo.

(,COmo entonces Frei-
re liege a la gente? La
dave este en el corazón
de su ensehanza. Ouize
Goulet (Freire, 1973,
1974) ha sintetizado el
mejor compendio de sus
métodos:

- Participando en la
observaclOn de los edu-
cadores, sintonizando
con el universo verbal de
la gente.

- Mediante una ardua
büsqueda de las palabras
generadoras a dos nive-
les: riqueza sildblca y
alta carga de compromiso
experienclal.

- Por una primera co-
dificaciOn de esas pala-
bras en imegenes visua-
les pare que estimulen al
pueblo "sumergldo" en la
culture del sllenclo y le
hagan "emerger" a una
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consciente producciOn
de su propia culture.

- La descodiftcación
por el "circulo de la cultu-
re" bajo estimulo no pro-
tagonista de un coordina-
dor que no es "profesor
en sentido convenclonal,
sino que se ha convertido
en un educador-educan-
do en didlogo con edu-
candos-educadores de-
masiado frecuentemente
tratados por los educado-
res formales como pasi-
vos recipientes de cono-
cimiento.

- A través de una
creative y nueva codifi-
caciOn, ésta explicita-
mente critica y dirigida a
la acción, en Ia cual los
que antes eran analfabe-
tos ahora comienzan a
congelar su rol de meros
objetos en la naturaleza y
la historia social y aco-
meten su conversion en
"sujetos" de su propio
destino.

Goulet (Freire, 1973/
1974, p.ix.) sugiere que
el mensaje central de
Paulo Freire consiste en
que se puede conocer
solo en la medida en que
se problematiza la reali-
dad natural, cultural e
histOrica en que se este
inmerso. Problematiza-
ciOn es la antitesis de la
postura de los tecnocra-
tas ante la resolución de
los problemas. En el co-
razón de su metodologia
este el reconocimiento de
Freire de las dos cultures
y que es el profesor el
que necesita pasar el
puente sobre et vacio. No
se puede esperar que lo
hagan los educandos, y
todavia es ésa la expec-
tativa de la educed&
formal. TeolOgicamente
la aproximaclón de Freire
puede ser consIderada
como encarnacional,
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puesto que el profesor
busca su propia identifi-
cación con los educan-
dos con el objetivo de
entender su mundo.

En este breve suina-
rio de la posición de Frei-
re pueden reconocerse
elementos de la educa-
cion no formal amplia-
mente practicados en el
Tercer Mundo, pero que
son mucho más extraiios
en el Primer Mundo. Se
haran mas referencias a
esto Ciltimo en este arti-
culo. No obstante, ahora
es necesario preguntar-
se por la actual contribu-
ción de Freire a la litera-
tura de la educación de
adultos.

La contribución de
Freire a la educa-
cion de adultos

Es mucho más dificil
intentar estimar las di-
mensiones de esta con-
tri bución porque hay
poca gente que sea tan
excepcional que todas
las cosas que ellas
hagan sean diferentes de
las de todos los dernds.
Ciertamente Freire no es
tan Linico. lncluso, algu-
nos estudiosos han afir-
mado que no ha afiadido
nada nuevo a la educa-
ción de adultos. Griffith
(1972, p.67) dice que su
"asunción de las relacio-
nes entre profesores y
estudiantes no trae nada
nuevo ni tampoco part-
cularmente ütil en la me-
jora del procese. Griffith
esti obviamente en lo
cierto al apuntar que Frei-
re no ha aportado un gran
cambio con su igualitaria
aproximación a la ense-
fianza y estd claro que
este enfoque ya habia
sido trabajado por mu-
chos otros antes que él,
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inciuso aunque él haya
podido ser inconsciente
de ese trabajo. Pero Frei-
re ha intentado argumen-
tar que el microcosmos
de las relaciones entre la
enserianza y el aprendi-
zaje reflejan la relaciôn
social y que las relacio-
nes que él busca promo-
ver reflejan mucho más
estrechamente su utópi-
ca idea.

Boston (1972, pp. 7-
89) ha afirmado que Frei-
re estd demasiado impli-
cado en las relaciones
entre dominados y domi-
nadores, y que existe
otro tipo de relación en
America Latina. Boston
debe estar en lo correcto
al afirmar que existen
otras formas de relación,
y Freire no es el Onion en
enfatizar esas relaciones
de poder en Latinoaméri-
ca, pero su propia expe-
riencia de estar prisione-
ro por lo que enseriaba
demuestra que el poder
es una realidad. Volvere-
mos sobre este punto
más adelante, pero,
antes de abordarlo con
mayores detalles, men-
cionaremos aqui breve-
mente otros aspectos en
los que su contribución
es mucho más Onica.

Habiendo apuntado
un nCimero de criticas de
Freire, desde la valora-
ción que Youngman hace
de él como marxista
hasta la critica de Griffith
a su teoria de la educa-
diem de adultos, seria
bastante posible encon-
trar otras valoraciones
criticas, como la de Ber-
ger (1984), qulen afirma
que sOlo ha utilizado la
educaciOn para fines poli-
ticos, y en realidad todos
esos aspectos estan
siendo serlamente consi-
derados por los especia-
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listas Si no hubiera exis-
tido, ellos no hubieran
sentido la necesidad de
chticar su trabajo 6Hay
otras areas donde haya
realizado una contribu-
ciOn a la educaciOn de
adultos?

Hay que recordar que
el estudio de la educa-
cion de adultos esta to-
davia en su infancia y
que en este campo hay
pocos trabajos de cardc-
ter amplio y comprehensi-
vo. El conocimiento de la
educaciOn de adultos
estd sOlo en proceso d?.
ser codificado, de ser
plicado en las universida-
des, y proviene de una
variedad de disciplinas
(ver Jarvis, 1987b, para
un tratamiento del cono-
cimiento de la educación
de adultos) y fuentes. El
hecho de que el conoci-
miento de la educación
de adultos provenga de
muy diferentes fuentes,
da importancia a la apor-
tación de Freire. Tanto
Mackie (1980) como
Youngman (1986) le yen
como un ecléctico y, en
efecto, para ellos ésta es
al mismo tiempo su forta-
leza y su debilidad. Pero
ésta es también la natu-
raleza del conocimiento
de la educación de adul-
tos, que es una sintesis
procedente de una varie-
dad de otras subdiscipli-
nas, pero Les esto lo que
Freire aportó?

En primera instancia,
el trabajo de Freire es
quiza una de las más
comprehensivas filoso-
fias de la educaciOn de
adultos radical que haya
sido traducida al inglés.
La mayoria del resto de fi-
losofias, con la posible
excepción de BergevIn
(1967), han tendIdo a se-
guir las lineas tradlciona-



les de la fllosofia de la
educacl6n Iniclal, lo cual
esta lobos de ser radical.
En sus escritos hay una
profunda filosof fa huma-
nists de la educacl6n de
adult's que requiere pos-
terlores elaboraciones y
es su humanismo el que
fundamenta lo que debe
ser clasificado como ra-
dical en su pensamiento.
Quizas este es el anfasis
que ha hecho su trabajo
tan aceptable, pero tam-
blén reconocerse
que gene) su !nidel popu-
laridad cuando el mundo
de habla inglesa estaba
todavia receptivo a estas
ideas -de los sesenta a
los primeros setenta fue
el tiempo del idealismo y
del enfasis en la persona
y los derechos humanos;
fue un tiempo de rnovi-
mientos pacifistas, del
coder de las flores y en el
que era elogiada la gente
que se oponia al mito del
totalitarismo.

Inc luso, se hacia el
reconocimiento explicito
de que la educación no
puede permanecer neu-
tral y eso sugirló otras in-
teresantes cuestlones,
que no han sIdo trabaja-
das muy completamente
en la filosofia de este
campo, acerca de las re-
laclones entre conoci-
mlentos e ideologia en la
ensefianza de adultos
(Lin articulo sobre este
tema va a ser presentado
en la Adult Education Re-
search Confererce In
Calgary, Canada, en
mayo de 1988). Sin em-
bargo, el humanIsmo es
también importante en
los anos ochenta, cuan-
do la educación de adul-
tos esta siendo contem-
plada puramente como
una educed& continua
instrumental en un mun-

do altamente tecnologi-
zado y su finalldad esta
siendo deshumanizada y
discutida en terminos de
desarrollo de los dirigen-
tes y de modernización.
No es que eso no sea im-
portante, sino que no
agota toda la educed&
de adultos.

La perspicacia socio-
logica de Freire estuvo
tambien en linea con la
manera en que la sociolo-
gia de la educación cam-
bió en los primeros seten-
ta. Se afirma que asta se
tornó radicai, 1izá mar-
xista, con la publicackin
del symposlum del "Cono-
cimiento y control" en
1971.Esa es tambien la
reflexión de los tiempos,
y el trabajo de Freire Ilegó
al mismo tiempo y coinci-
dia con algunas de las
ideas que entonces este-
ban ganando aceptabili-
dad. Esas son las Ideas,
no tanto marxistas como
de Ia teoria critics, popu-
larizadas por el trabajo de
Habermas en varies de
sus publicaciones. Es
aqui donde el trabajo de
Freire encuentra un acor-
de, y su reclente libro
(Freire and Macedo,
1987), mire a la literature
critica y emancipatoria si-
guiendo tamblen en esa
dirección. Inc luso puede
ser mejor localizar a Frei-
re dentro del campo de la
teoria critica que intentar
colocarlo en la comuni-
dad marxista. Desde que
estuvo unos afios en Eu-
ropa, no hay duda que
tuvo conocimiento de ese
trabajo, aunque debe se-
fialarse que no se refiere
directamente a 61 en sus
ültimos escritos. Sin em-
bargo, gran parte de su
primera filosofia y de su
pensamlento sociológico
refleja el mismo urigen.

Finalmente, hay otra
contribución que Freire
ha realizado y que no ha
sido totalmente desarro-
Hada haste el presente,
en un aspecto en el que
Ia historia de la educe-
ciön de adultos es rice: la
implicación de la iglesia.
No se puede escribir la
historia de la educación
de adultos en los paises
de habla inglesa sin
hacer referencia a la Igle-
sla Cristiana, ya que su
papel ha sido grande y
honorable. Sin embargo,
es la teologia de Freire y
su propia implicación pro-
fatica en la educación la
que le convierte en impor-
tante desde esa pers-
pective. Hay, fundamen-
tando su trabajo, una
todavia no escrita teolo-
gia de la educación de
adultos, aunque Schipani
(1984) ha comenzado a
examiner su trabajo
desde esa perspective.
En 61 aclara las relacio-
nes entre la teologia de la
liberación y el pensa-
miento freiriano, lo cual
es importante porque hay
considerables conexio-
nes con la teoria critica
que estd comenzando
ahora a ser ampliamente
conocida en la teoria de
Ia educación de adultos.

La influencia de
Freire en la educa-
diem de adultos de
habla Inglesa

Hay mayores diferen-
cias entre los dicursos
sobre su contribucIón al
desarrollo teórico de la
educación de adultos que
entre los de su Influencla
en ella. Es significativo el
comentario de Oliver
(1987) -les leido y ense-
fiado en el Primer Mundo,
pero es practicado en el
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Terser Mundol- Los sen-
timientos de este comen-
tario son aceptados aqui
y por eso esta seccl6n
examinard primero su In-
fluencia en la teorfa y
luego en la prictica, con
lo cual seri abordada la
cuesti6n antes planteada
en este artfculo de si
puede actualmente po-
nerse en prictica en el
mundo occidental. Sin
embargo, debe recono-
cerse lo dificli que es va-
lorar exactamente la in-
fluencia de cualquier
pertsador porque muy po-
cos son haste tal punto
discfpulos de algulen que
adopten total y acritica-
mente sus ideas indivi-
duales y queden total-
mente al margen de la
influencla de otros pen-
sadores. Inc luso, puede
ser la iltima cosa que
Freire deseara tener ta-
les acriticos e intoleran-
tes seguidores, pues eso
serfs contrario a todo lo
que ha ensehado sobre
educación y aprendizaje.

Olhmr (1987) da a en-
tender que las ideas de
Fre Ire no son tan aplica-
das en el Primer Mundo
como en el tercer Mundo
y, ademis, estd en lo co-
rrecto. Clertamente Shor
(1980), fue grandemente
Influenciado por Freire e
intentb practicer muchas
de sus Ideas. Ouizi las
dificultades de intentar
ponerlas en prictica en
el Interlor de una ducted
americana estin resuml-
das en el debate del libro
que hicieron Juntos Freire
y Shor. Desgraciadamen-
te, es uno de los libros de
menos kito porque ofre-
ce pocas novedades que
otros educadores de
adultos no hayart experi-
mentado en situaciones
diffciles.
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En el Reino Unido,
donde se ha producido
una Influencia importante
de la educaclin comunl-
taria y al mils= tempo un
movimiento radical, se-
On resume el trabajo de
Lovett, la obra de Fre Ire
esti siendo tomada en
serio. Lovett y otros
(1983, pp. 141-3) escrl-
ben:

(La investlgacion de
la acción comunitaria y el
proyecto educativo) co-
menzaron con un gran in-
teris en las propuestas
educativas de Freire: su
nocl6n de lnvestigaci6n
temitica, su Ilamada a la
Implicaclin en los movl-
mientos sociales de los
oprimidos y su modelo
pedagdgico del diilogo y
la problematizackin, con
profesores preparados
para entrar en debate con
los estudiantes sobre las
cuestiones por ellos su-
geridas. Su pedagogia
fue muy influyente en el
trabajo de los Madill en 1r-
landa del Norte. Sin em-
bargo, lo que quedo claro
durante los tres ahos (in-
cluyendo un semlnario di-
rigido por Fre Ire en el Ins-
tituto en 1979) fue que su
concepciin general es
ambigua en numerosos
as pectos".

Estos trabajos han
clarificado el hecho de
que su concepción peda-
gogica es individualists y
existenclalista, que es
oscuro y demaslado abs-
tracto y que fracasa
entre el deseo de ayudar
a los oprimidos a volver-
se activos y, al mismo
tiempo, el de no estructu-
rarse dentro de la soda-
dad. Clertamente, es por
esto por lo que anterior-
mente se afIrmó que su
intenso ideallsmo con-
vierte su utopia en una
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idea impracticable. Lo-
vett y otros reclaman de-
finiclones pricticas de 11-
beración humane en un
mundo Imperfecto y quizi
esto es lo que los Weans-
tas y los vlslonarlos no
pueden proveer. Pero se-
guramente cabe pregun-
terse si las ensehanzas
de Freire estin slendo
practicadas en el Tercer
Mundo. Esta cuesti6n
nos Ileva a las primeras
cuestiones en las cuales
se preguntaba si puede
ser actualmente puesto
en prictica en el Primer
Mundo.

Tambiin debe apun-
tarse que Inc luso aunque
hay masivas campañas
de alfabetización en Oc-
cldente, sus teorias 11

respecto asf como sus
mitodos de ensehar a
los analfabetos no han
sido muy ampliamente
adoptados, pero no debe
esperarse que los pro-
yectos de alfabetización
del gobierno incorporen
perspectives rad icales,
sin que importe lo efecti-
vas que resulten. En ver-
dad, si la alfabetización
fuera practicada en la di-
rección que 61 sugiere;
puede desestabilizar y,
ciertamente, puede ser
necesario pare la elite
socavar sus ideas en las
sociedades ind ustri ales
avanzadas. De ese
modo, debe ser cuestio-
nado, incluso aunque
fuera polfti -amente post-
ble que sus Ideas fueran
incorporadas en Occl-
dente, si podrfan tener
ix ito.

Puede ser que la idea
de Freire esti siendo sa-
tisfactoriamente puesta
en prictIca en el Tercer
Mundo, pero Incluso en
un compasivo anilisis
como el de Giroux (1983,



p.128) queda claro que
su trabajo no puede ser
aplicado sin una poste-
rior elaboración:

*Esto no debe Imp H-
ear que la pedagogia de
Freire no tiene grletas, o
que sus asunciones cen-
trales ester! Ilstas pare
ser adaptadas a su uso
en paises alejados de las
condlciones sociopoliti-
cas que la generaron en
primer lugar. AI li puede
constituir un pequefio
problema el que su peda-
gogia tenga una parte de
simplificaciones y des-
cuidos teoricos... Pero
más importante es que
contiene algunas pene-
traciones teoricas que
proveen los bloques fun-
damentales del edificio
de una pedagogia radical
para Nortearnerica".

Giroux continCla pun-
tualizando los aspectos
que necesitan ser adap-
tados y sefiala que las
condiciones de domina-
cion en el Tercer Mundo
son muy diferentes a las
del Primer Mundo y que
Freire ha interpretado mal
esto. De acuerdo con Gi-
roux, Freire necesita en-
tender la naturaleza de la
comunicaciem y la hege-
monia !deo logics en las
sociedades industriales
avanzadas con el fin de
hacer su trabajo más rea-
lista. Como se avanzO al
principio de este articulo,
el pensamiento original
de Freire emergiO de un
trabajo que se hizo en
Brasil y fue aplicable en
las condiciones de ese
pais. Clertamente nece-
sita ser adaptado para
convertirse en relevante
en los wises industriales
avanzados, como procla-
man Lovett y Giroux.
Pero Lpuede hacerse
esto?

Claramente, podria
ser posible escribir una
pedagogia radical que
fuera relevante en el Pri-
mer Mundo, y hay ya al-
gunas que hacen que
Freire no sea el Calico,
aunque él ha combinado
lo teológico con lo social
y to politico, lo que le ha
convertido en diferente.
LiQue es lo que le hace
tan diferente shore? Si
sus teorias son sospe-
chose:, en términos occi-
denta;es, Lpor qué es
considerado como tan
excepcional? Giroux
(1983, p.128) sugiere que
se ha convertido en un
heroe popular y quizes
ésta es la piste. iEsto ex-
otica que no sea visto
como una amenaza por el
establishment! Es más
fecil ver la dominación del
poder y la diferencia
entre ricos y pobres en el'
Tercer Mundo, que geo-
grefica y socialmente
este a una gran distancia
del Primero. iLo que Frei-
re ha hecho es visto
como correcto y bueno, y
sobre todo el ha sufrido
por ello y su radicalismo
puede ser aplaudido, si
no se este demasiado
cerca del propio hogar! Si
estuviera en Occidente,
quize fuera mirado como
otros pedagogos radica-
les, sus ideas debatidas
incluso más criticamente
y personalmente califica-
do de tan sospechoso
como ellos.

Sin embargo, el hecho
de que sea un herce po-
pular significa que su tra-
bajo es ampliamente leido
y que algunas de sus
ideas pueden muy bien
encontrar espacio en las
teurfas educativas de
aquellos que son menos
radicales y menos Idea-
!totes que él. Por tanto,
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es probable que su In-
tluencia vaya a continuer
creciendo y que vaya a
quedar como alguien que
ha representado valores,
patrones e ideas. Como
alguien que ha unido la
teoria y la prictica en su
propio trabajo.

Conclusiones

Este articulo ha pre-
tendido mostrar que el
trabajo de Paulo Freire ha
tenido una tremenda in-
fluencia en los paises de
habla inglesa por to am-
pliamente que ha sido
leido, respetado y escu-
chado. No obstante,
como un héroe culto, es
más seguro ver sus ideas
como apropiadas para el
tipo de sociedad de la
cual emergieron antes
que para aplicarlas a Oc-
cidente. Cuando se ha in-
tentado, se ha visto cla-
ramente que esas ideas
no han sido forjadas en
oposición a los más suti-
les usos del poder que se
dan en estos paises y por
eso necesitan modifica-
clones. Sin embargo,
Freire permanece como
muy significativo porque
no sOlo ha revestido el
mundo de la educaciem
de adultos con un idealis-
mo que pocos más han
aportado sino que ha
ofrecido también algunas
pistas de cOmo la educe-
ción puede ser usada
pare crear un mundo
mejor.

LEs, pues, ésta la II-
nalidad de la educación?
Para los griegos, la edu-
cación fue uno de los sig-
nificados del bienestar,
aunque ésta es una vl-
stem indtviduallsta y
egoista. Para Freire, la
educación es un signifi-
cado social y desintere-
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sado de una vide mejor.
La ironia este en que lo
pnmero es soclalmente
aceptable en la practice,
mientras que Freire fue
encarcelado por lo se-
gundo. Pero lo primero no
amenaza a la sociedad
establecida y lo segundo
si. Seguramente ésta es
una parte de la tradición
profética, una parte de la
posición politica radical,
y eso es lo que Freire
trata de combinar.

Finalmente, cabe pre-
guntarse por la riaturale-
za de la educaciOn.
6Tiene valor? Claramente
puede ser usada por la
elite para propagar sus
ideas y por los radicales
para cuestionarlas, e in-
cluso pare extender sus
ideas en una hegemonia
opuesta. Freire este en lo
correcto respecto a que
la educación no puede
ser neutral. e.Pero es la
educación un fenómeno
homogéneo? Quize el
hecho de que Freire sugi-
riera que hay un método
bancario y otro problema-
tizador indica que hay
más de una educación.
En otro lugar (Jarvis,
1985), la idea de las dos
educaciones ha sido ela-
borada, o al menos la de
dos redicalmente opues-
tos curriculums, la edu-
cación de los de arriba y
la de los iguales. Entre
esos tipos de ideales,
este claro que Freire
adoptó el segundo y es
su exponente más cono-
cido, pero por no ser de
los de arriba nunca se
convertird en la encarna-
ción de las teorias edu-
cacionales aceptables a
gran escala dentro de la
sociedad y, si Mega a
serlo,entonces sera co-
rrompiendole, a no ser
que la sociedad que le
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adopte se haya ella
misma convertldo en
mucho mas utópIca que
las socledades que ac-
tualmente aplauden las
teorias de Freire, y laste
no es clertamente un fe-
nómeno de los años
ochenta!
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La prictica educa-
tive
Paulo Freire

Es una satisfacción
muy grande para mi ha-
blar por primera vez en
Barcelona. Pido discul-
pas por solo poder hacer-
lo, y mal, en esta mezcla
de brasiIefio y espariol.
Me gustaria hablar como
ustedes, pero no puedo.

Estoy realmente emo-
cionado de ver tanta
gente inquieta, curiosa, y
me pregunto qua cosas
fundamentales puedo
decir hoy, que correspon-
dan a la ansldedad con
que ustedes Ilegaron a
esta casa. Pero yo
aprendi desde muy joven
que uno hace lo que
puede hacer, lo que sabe
hacer; y es lo que voy a
hacer ahora: decir algu-
nas cosas que estoy
aprencliendo desde hace
mucho tiempo en el
campo de la educación.
Voy a intentar no hablar
demasiado para ver si
sobra un tiempo que po-
damos usar para una
conversación, aun cuan-
do sea muy grande el nü-
mero de personas pre-
sentes.

Me gustaria aqui,
ahora, frente a ustedes,
realizar un ejerciclo que
hago casi todos los dias,
cuando me dedico, en mi
estudio, a pensar o escri-
bir sobre algo. Acostum-
bro a experimentar la
sensación de alejarme
del objeto, el concepto, la
cosa, el hecho, sobre el
cual estoy pensando y,
tomando distancia del
mismo, busco aprehen-
derlo como sl lo pusiera
en mi mano. Comlenzo
entonces a preguntarme



sobre 61 y a contestar las
preguntas que me voy
hacienda en biaqueda
de una comprensión mds
global, mils complete del
objeto de mi cunosidad.
En el tondo, esto es una
forma de estudiar dindmi-
camente. Uno no estudia
solamente cuando lee un
texto, sino también cuan-
do piensa sobre algo.
Este es el ejercicio que
voy a hacer aqui, ahora.

Voy a preguntarme,
como si estuviera solo en
mi biblioteca, qua es para
mi la practice educative.
Y como estoy hablando
en una casa que hace
esto, que trata esto, que
prepara, que capacita
educadoras y educado-
res, y que me recibe por
primera vez con tanta
manifestación de mirk),
me parece que la mejor
forma que tengo de ex-
presar mi estima por
todos ustedes es decir-
les cómo pienso lo que
se hace aqui dentro, que
es la practice y la teoria
de (a educación.

Cuando me pregunto
qua es la practice educa-
tive, ya lo hago a nivel de
generalidad y no de es-
pecificidad. No estoy for-
mulando una pregunta en
torno de una clerta prac-
tice; no me estoy pregun-
tando, por ejemplo, por la
mia o por la de una edu-
cadora de adultos, sino
por la practice educative,
alcanzando a propósito
con la" y no con "una"
una cierta universalidad
de concepto. Obviamen-
te, para contestar esta
pregunta, tenge en cuen-
ta los recuerdos de mi
paso por diferentes prac-
tices educativas para re-
captar los elementos
constitutivos de une cier-
ta practice que uno llama

educative, ya que no
todas las practices son
educativas. Al contestar
las preguntas que nos
vamos hacienda empe-
zamos a descnbir la prac-
tice sobre la cual pregun-
tamos. Vamos a hacer
afirmaciones que en un
primer momento parecen
absolutamente obvias y
son obvias.

La primera afirmación
que creo que podemos
hacer, cuando nos pre-
guntamos qua es la prac-
tice educative, es que es
una cierta forma de ac-
ción que se de en el tiem-
po, en un cierto tiempo
del tiempo, y en un cierto
espacio. Quiero decir con
esto que la practice edu-
cative se da en la historia
y no fuera de ella, que se
da en un cierto espacio y
no en el aire. Más adelan-
te, si hay tiempo, vere-
mos que esta compren-
slain o esta percepción de
la practice educative in-
sertada en un tiempo y en
un espacio implica una
serie de consecuencias
para el educador o la edu-
cadora y para quienes
teorizan la educación.
Percibir la educación
como una expresión con-
creta, un quehacer con-
creto inserto histôrica,
social, cultural y politica-
mente, tiene una gran im-
portancia para quienes
tienen esta practice.

En segundo lugar, la
pregunta nos plantea la
imposibilidad de la exis-
tencia de una practice
educative sin un educe-
dor o una educadora; no
es posible practice edu-
cative sin profesor o edu-
cador (en un sentido más
genérico) o oducadora.
Después vamos a ver
qua papel tiene este o
esta agente. Pero tempo-
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co hay practice educati-
ve si no hay educando
(ya llama la atenciOn de
ustedes pare las obvie-
dades con que nos
varnos enfrentando a me-
dida que empezamos a
contestar; vamos descu-
briendo clue conociamos,
pero que no sabiamos
que conociamos, y esto
pasa siempre que nos
preguntamos sobre las
cosas, sobre los he-
chos). Pero inmediaid-
mente percibimos que
hay algo más que va mds
and o que se afiade a la
existencia del educador y
del educando en este es-
paclo y en un cierto tiem-
po, tampoco hay practice
educative sin un conteni-
do que mediatiza al edu-
cador y al educan-
do.Quiero decir con esto
que no hay practice edu-
cative sin un conjunto de
temas, de asuntos... sis-
tematizados o no siste-
matizados, no importa,
organizados o no organi-
zados de forma delibera-
da, no importa, pero no
puede haber practice
educative si no hay do-
cencia. Puede ser delibe-
rade o no deliberada, más
espontanea que delibera-
da, pero tiene que haber-
Ia. A su vez, la docencia
no existe sinla dicencla,
esto es, no hay posibili-
dad de practice educati-
ve si el educador no
educe y si el educando no
se educa y, al mismo
tiempo, educa a quienes
lo educan. La cosa em-
pieza ahora a hacerse
más compleja y a exigir
de nosotros más refle-
xion. Detengemonos en
esta cuestign del conteni-
do, que en el fondo cons-
tituye el programa o el
contenido programético
de la prectica educative.
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Entonces no hay
práctica educative que
no implique un espacio,
un tempo dentro del
tiempo, que no tenga un
profesor o una profesora,
que no tenga alumnos,
que no se desarrolle en
función de una labor es-
pecifica en tomo de obje-
tos o de contenidos que
mediatizan el profesor y
los educandos.

El tratamiento del
contenido constituye
exactamente lo que nos-
otros Ilamamos ensetian-
za, palabra que no me
gusta pero que voy a
usar ahora provisional-
mente. A esta altura de
las indagaciones, se
plantea para mi la cues-
tión de i.,que e s esa acti-
vidad docente que el
maestro y la maestra tie-
nen que tener?; porque
ustedes imaginen que
seria inviable para noso-
tros comprender una pro-
fesora que no ensetia, a
no ser que este jubilada,
pero, dentro de la clase,
no es concebible. De ahi
que quien ensetia deba
saber lo que ensetia; por-
que seria también otra
cosa muy dificil de com-
prender que una persona
ensefie lo que no sabe.
Por esto es que el acto
de ensetiar implica un
acto anterior y concomi-
tante por parte del prole-
sor, que es el acto de co-
nocer lo que ensetia. No
es posible ensehar sin
comprometerse a n-tes,
durante y, en cierto sen-
tido, después en un pro-
ceso erio de conocer el
contenido que ensetia.

De la misma forma, no
hay acto de aprender,
por parte del educando,
que no implique una cu-
riosidad cada vez más
critica con vistas a la

aprehensidn del conteni-
do del cual el maestro o la
maestra habla o ensetia.
Es un poco complicado,
pero para mi aprender de-
manda aprehender. En
otras palabras, es impo-
sible que yo aprenda sin
aprehender el objeto
cuya naturaleza o cuya
forma de ser intento
aprender. Entonces, el
proceso o la práctica de
la aprehensidin del objeto
o del contenido forma
parte de la naturaleza del
acto de aprender y, por lo
tanto, del acto de ense-
Fiar. Lo que quiero decir
es que el profesor es
tanto mejor cuanto mejor
conoce, por lo tanto,
aprehende el objeto que
aprendido puede ser en-
señado. Fuera de esto,
me parece que la práctica
docente y la práctica di-
cente se pierden en un
discurso casi siempre
muy formal en el cual el
docente describe o perfi-
la el contenido que debe
ser aprendido de forma
mecanicista par parte de
los alumnos. Por esta
razón, siempre digo que
el acto de enseñar es la
forma que toma el acto de
conocer del profesor para
provocar a los alumnos a
asumir la posicion de
quienes quieren conocer
(por lo tanto, aprehen-
der), y no de quienes gra-
ban, desde un punto de
vista puramente mecini-
co, la descripción del ob-
jeto del cual el profesor
habla. Por esta razón la
memorización resulta del
hecho de que aprehendi
el contenido y, porque
aprehendi, lo aprendi, lo
conoci y, porque lo co-
nozco, puedo habiar de
él.

Imaginen ustedes,
por ejemplo, si yo hubiera

simplemente memorize-
do, desde un punto de
vista puramente mecáni-
co, el discurso que estoy
haciendo aqui ahora.
Bastaba un imprevisto en
el auditorio, como, par
ejemplo, el homenaje que
me hacian recientemen-
te 1 , para que yo me
olvidara, por la propia ten-
skin en que me encontra-
ba, de una palabra en mi
discurso memorizado y
perderia la tarde; y volve-
ria al comienzo y tal vez
partiera corriendo. No hay
posibilidad de que esto
ocurra conmigo aqui, pre-
cisamente porque se lo
clue estoy diciendo. No
quiero con esto decir que
lo que estoy diciendo es
la verdad. Es mi verdad; y
ésta la tengo aqui, la
tengo en mi cuerpo cons-
ciente e inteligente y no
solamente en el ejercicio
mecanizado de mi memo-
ria. Yo creo que ahi estd
uno de los puntos claves
que vengo criticando
desde hace más de trein-
ta atios, el de una peda-
gogia o una práctica edu-
cative que se quede en la
periferia de los fenorne-
nos y no que provoque
una curiosidad creciente
en los educandos.

Pero, si sigo insistien-
do en la comprensión de
la práctica educative,
descubro que aim faltan
más elementos que la
constituyen. Entonces
veo la existencla indis-
pensable del profesor, de
la profesora, de los alum-
nos, del contenido. Yo
veo entonces que éstos,
en cuanto mediadores de
las relaciones educador-
educando,dan margen a
la labor docente, a la
labor dicente; hice ya
unos comentarlos sobre
las dos labores. Pero



ahora percibo que los
contenidos demandan,
de qulenes los tratan,
una cierta forma de acer-
camiento, es deck, son
exigent% demandan un
tratamlento especial con
vistas al proceso de
aprehensión que los edu-
candos deben hacer de
&los. Entonces, toda
prictica educative exige
también, como otro de
sus constltuyentes, que
tengamos procedimien-
tos metodologicos, técni-
cos, cor los cuales nos
acerquemos a los conte-
nidos y los tratemos.

El estudio de la meto-
dologia, de la didrictica,
la comprensión global del
fenómeno del curriculum,
por ejemplo, no deberian
ser vistos como cosas
que están más allé o
como departamentos que
nosotros estudiamos
desmembrados de la
comprension total de la
práctica educative, sino
que forman parte de la
naturaleza misma del ac-
to de educar. Es Imposi-
ble que ensefie, por
ejemplo, teoria pedagógi-
ca si no sé ni acercarme
al objeto sobre el cual
hago la teoria. Para mi,
esto exige dos o tres
preocupaciones centre-
les.

En primer lugar, exige
una cierta convivencia y
una clerta comprensión
del acto mismo de cono-
cer, esto es, cutil es el
rol de la subjetividad
hacia la objetividad que
Intent& aprehender y co-
nocer, qué es conocer.
Después, me preocupani
saber como puedo acer-
carme a un clerto objeto
especifico de mi ense-
flanza para, conociéndo-
lo major, dIscutir major
sobra él. De ahi, la impor-

tancia enorme en la pric-
boa educative de los me-
todos, de las tomes,
de la comprensión de los
procesos.

Siendo absolutamen-
te cierto lo anterior, lo
malo es cuando reduci-
mos la práctica educative
a una tecnologia, lo cual
para mi es un desastre.
Es interesante observer
como su reducciOn a toda
una ingenieria metodoló-
gica satisface mucho a
eclucadores que se afir-
man neutros, precisa-
mente porque esconden
una opción que no les
gustana plantear. La af ir-
mac& de neutralidad de
la educación Ileva nece-
sariamente a los educe-
dores a afirmarse como
técnicos de una pnictica
que, necesitando de tec-
nice, no es técnica.

Pero hay también al-
gunos educadores que
cometen el error contra-
rio, que es negar la impor-
tancia de las tecnicas, de
los instrumentos incluso
tecnologicos indispensa-
bles al tratamlento de la
pnictica educative. Yo
procuro ser hombre de mi
tiernpo y por Io mismo me
preocu pa enormemente
la television, la radio, el
video; veo que todo es
absolutamente indispen-
sable que sea pensado,
discutido, trabajado, usa-
do por los educadores de
nuestro tiempo. Obvia-
mente que la cuestiOn de
la tecnologia no es una
cuestiOn tecnolOgica; es,
sobre todo, una cuestión
politica, de la cual depen-
de su uso. Es imposible
para un educador no pen-
sar en esto.

Cuando Ilegamos a
este altura de las pregun-
tas que nos hacemos
sobre ella pant entender-
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la mejor, descubnmos
que no hay prictica edu-
cative, dindose inserta-
dement en un tiempo del
tiempo, en un cierto mo-
mento histOrico, social,
politico y en una cierta
sociedad seria el espacio
donde se da, que no se
direccione hacia determi-
nados objetivos y finali-
dades. Entonces, la
práctica educative es, en
si misma, directive. Me
gusta hacer esta afirma-
ciOn bien radical, porque,
a veces, me sorprendo
con criticas (no s'.empre
de manera desleal, en
ocasiones de manera in-
genua) que me apuntan
como uno de los educa-
dores del final de este
siglo que defienden la no
directividad de la educe-
ciOn. No defiendo la di-
rectividad ni la no
directividad, porque la
educación es directive; Ic
que digo es que es impo-
sible una educación no
directive, es decir, la na-
turaleza de la préctica
educative la hace directi-
ve. Ahora, una cosa es
ser directive y otra que el
educador "mangonee".
Yo no estoy a favor del
"mangoneo", estoy en
contra; pero no puedo
aceptar la postura de
quienes esperan que las
cosas ocurran. La propia
necesidad que la prácti-
ca educative tiene de ir
més alld de si misma la
hace una prictica directi-
ve, una práctica que
transita de un tiempo
hacia clertos suefios. De
ahi tamblén el aspecto
utOpico de la practice
educative.

Sugeriria a mis ami-
gas y amigos que cretira-
mos en nosotros el gusto
de preguntar, pero no las
preguntas que hacemos
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ya un poco mecaniza-
das, un poco burocrati-
zadas a veces en razor,
de nuestro oficio, Lo k,ut
defiendo, para nosotros
sz-res humanos, es la po-
sición de quien siempre
se espanta frente a los
hechos. En el momento
en que empezamos a no
espantarnos, estamos
mal. Todo espanto, todo
susto es siempre segul-
do de preguntas e inda-
gaciones. Entonces, pre-
gut-Aar, pare mi, esta en
el tondo mismo de la na-
turaleza que se viene
constituyendo como hu-
mane a través de los
tiempos y en los espa-
cios; preguntar es una
expresiOn de vide o de
existencia humans. Y
esto, lamentablemente,
es una cosa que la es-
cuela nuestra, en gran
parte, ya no hace. La
educación que estamos
haciendo en el mundo,
con excepciones, es la
educación de la respues-
ta y no la educaciOn de la
pregunta. Los profesores
I legamos a nuestras
sales en el comienzo del
ano y empezamos a ha-
blar, a dar respuestas a
los alumnos, los cuales
no hacen ninguna pre-
gunta. Nosotros damos
respuestas a preguntas
que no fueron hechas, y
a veces ni siquiera sabe-
mos quiénes preguntaron
o quiénes hicieron las
preguntas que provoca-
ron las respuestas que
estamos dando hoy, lo
que es una lestime y una
perdida dentro de la his-
toria. Yo sugeriria que
ustedes hicieran como
ejercicio, no mucho hoy
porque me canser;a de-
masiado, pero a partir de
matiana, muchas pregun-
tas a ustedes mismos.
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Otra pregunta que te-
niamos que hacer para
procurer un perfil más
critico de lo que es la
practice educative, seria
a partir ya de una de las
respuestas. Entonces
nosotros conseguirnos,
respondiendo a una pre-
gunta, percibir que toda
practice educative impli-
ca un cierto acto de co-
nocer, en la medida
misma en que implica un
contenido que tiene que
ser ensetiado y conoci-
do. Y entonces cabe pre-
guntarnos Len favor de
qué este ese conocer
que hacemos los educa-
dores y educandos? Esta
me parece una pregunta
fundamental, Len favor
de qué vengo a la univer-
sided y doy clases?,
Lcual es mi suetio o qué
es lo que me mueve, qué
me trae, qué me empuja a
dar clases en la universi-
dad o en una escuela de
primer grado o de segun-
do grado? Claro que hay
materialmente un cosa
importante: yo necesito
vivir, gano plata y como;
esto esti claro. Pero,
edemas de eso, Lqué me
trae a la universidad para
hablar sobre esto, por
ejemplo?; Lcual es mi
sueño?, que es politico y
no pedagOgico; Lea es
el dibujo de sociedad que
tengo y qué necesita
para que sea matiana ma-
terializado? Necesita que
los educandos, y muchos
de nosotros, ganemos
una visiOn más clara,
mes lucida de la realidad.
Este es la pregunta: Len
favor de qué?

Pero, inmediatamen-
te, me hago otra pregun-
ta: Len favor de quiénes
doy clases?; estoy en el
mundo Len favor de quié-
nes? Y, si estoy en el
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mundo en favor de al-
guien, es porque estoy
en el mundo contra al-
guien. Simplemente qule-
ro decir, como operaciOn
intelectual, es que no es
posible ester a favor de
alguien sin estar contra
alguien, que este contra
ése de quien yo estoy a
favor. Para mf, como edu-
cador, tango que tener
esta pantalla més o
menos clara, más o
menos Iticida. Si mi op-
ci6n es la preservaciOn
de la sociedad tal cual
esti, obviamente que
estoy a favor de los gru-
pos y de las clases domi-
nantes del mundo y de la
sociedad parcial donde
estoy. Entonces, claro
que un educador defen-
deria entonces, o defen-
dere, o defiende, el esta-
do de cosas que esti ahi.
Yo debo ser coherente
con esta opciOn y enton-
ces debo hacer todo lo
que puede en mis clases
para ayudar a incremen-
tar la estabilidad y el pro-
greso del estado de
cosas que este ahi. Sin
embargo, si mi opcion es
otra, si a mi me gustaria
participar con otras gen-
tes en la creación de una
sociedad menos injusta,
tengo que ser coherente
con esta opciOn y hacer
una serie de procedimien-
tos que tienen que ver
con ella y no con otra.
Por esta razOn, aqui no
hay para mi contenldos
que puedan estar en con-
tradicciOn con las formas
de tratarlos y con los me-
todos. Por ejemplo, si mi
sue() es una sociedad li-
beral, yo no puedo usar
métodos autoritarlos.
Imaginen ustedes qué
contradicciOn fantistica
seria que, pensando
como pienso, un alumno,



de repente, levantara la
mano para hacer una pre-
gunta y yo le dijera: "No,
aqui hablo yo". No es po-
sible esto, porque la .on-
tradicciOn seria demasia-
do grande y enterraria el
propio proceso de mi dis-
curso.

Entonces, cuando
hacemos esta pregunta,
6en favor de quiénes y
en favor de qua trabajo
como educador?, descu-
brimos de manera tal vez
más clara que antes que
la respuesta no puede
ser dada por la pedago-
gia, que la respuesta es
politica. Y ahi empeza-
mos a ver como la practi-
ca educativa jamas fue
neutra. La practica edu-
cativa es siempre una
practice politica. Enton-
ces, este Cen favor de
quiénes y en favor de qué
trabajo como educador?
me plantea una serie de
consecuencias. Por eje-
plo, tengo que intentar
ser coherente en mi prdc-
tica con la necesidad que
tengo de definir en favor
de quiénes yo trabajo.
Necesito crear una serie
de virtudes o de cualida-
des como educador que
den base o fundamento a
mi opciôn; por ejemplo,
debo ser competente,
virtud que debe tener
tanto un educador pro-
gresista como uno tradi-
cionalista o reaccionario.
No es posible para que
un educador buscar su
coherencia, la coheren-
cia con su sueño, sin ca-
pacitarse, sin volverse
cada vez más competen-
te con relaciain al conte-
nido que él o que ella
enselia. Obviameiite,
cuando descubro que ne-
cesito cuidar mi compe-
tencia, descubro también
que, para ser más corn-

petente, debo ser cada
vez más exigente con re-
lación al Estado, por
ejemplo. Entonces, tengo
que demandar mejores
salarios, no puedo acep-
tar, por ejemplo, que
digan que el profesor es
un sacerdote y que no
debe hacer huelgas. El
profesor es un profesio-
nal y debe pelear para
ganar decentemente. La
virtud de la coherencia
que el educador debe
tener, crea la virtud del
coraje, de luchar para
poder ser coherente. Y
estos son actos politi-
cos, impregnan siempre
la practica educativa.

Hay muchas otras
preguntas que se van
asociando a estas prime-
ras. Por ejemplo, 6para
qué trabajo?, 1.,por qua
trabajo?, 6córno trabajo?.
Esas son preguntas que
ponen sobre la mesa
cuestiones fu nd amenta-
les para el educador
desde el punto de vista
de la finalidad, de la mo-
dalidad o metodologia y,
en definitiva, de la misma
razón de ser de la practi-
ca. Y cuanto más el edu-
cador se indaga, tanto
más descubre que su
quehacer, que es profun-
damente hurnano y en-
vuelve conocimiento, es
un quehacer eminente-
mente politico.

El educador que se
percibe, al intentar reco-
nocer su practice y peril-
lana, como agente politi-
co, como un sujeto que
conoce y que tiene la
tarea central de provocar
que otros sujetos también
conozcan, ese educador
descubre, al entender por
dentro su practica, que
ésta es también un acto
de belleza; esto es, el
educador termina descu-
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briendo que en la practica
educativa hay una cierta
estética, es decir, que es
bonita. Y esto implica que
el educador, adernas de
ser un politico, adernas
de ser un agente de co-
nocimiento, es también
un artista. Es decir, que
la propia naturaleza de la
practica educadora, en
cuanto practica formado-
ra, plantea ya la educa-
ción como acto estético.
A veces, claro, somos
feos en esa practica, lo
cual no inutiliza la natura-
leza bonita de la practica
educativa.

Y, finalmente, ade-
más de politicos y de
agentes del conocimien-
to, ademés de artistas, el
educador, los educado-
res participan de una
practica que es también
ética. Hay una decencia
en la practica educativa
que debe ser respetada,
que debe ser cultivada.

La cuestiOn, mis ami-
gos y mis amigas, para
mi, es saber côrno, sin
caer en ilusiones, sin
caer en idealismos, sin
dejarse empujar por sue-
fios imposibles, los edu-
cadores pelean para
hacer posibles los sue-
rios que parecen imposi-
bles. Y ésta me parece
que seria una de nues-
tras tareas en cualquiera
que sea el mundo en que
estemos.

Ahora, si ustedes
quieren, podremos con-
versar un poco con algu-
nas preguntas que uste-
des hagan y, si yo se,
contesto.

Coloquio

P2. Cuando usted es-
tuvo en Nicaragua, dijo
que la revoluciôn era la
gran pedagoga. Enton-
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ces, se entiende que se
habia dado un proceso
social que educaba a
todo el pueblo. Quisiera
preguntarle si usted no
podria ayudar a descubnr
nuestras pedagogas
aqui, qué procesos se-
ciales pueden ser peda-
gógicos, o al menos cud-
les no lo son, a cudles
nos tenemos que opo-
ner.

R. iMuy bien! Yo creo
que los procesos socia-
les son siempre pedegó-
gicos y pedagogos. La
cuestion es saber de
quién para qué es el pe-
dagogo. La pregunta que
hariamos a los procesos
seria la misma que nos
hacemos nosotros. Natu-
ralmente, una revolución,
del tipo de la nicaraglien-
se, es una pedagoga de
las masas populares. Yo
diria que lo es de la so-
ciedad entera, pero en
favor de algunas de sus
partes y no de la socie-
dad como totalidad. Por
ejemplo, los antiguos do-
minantes de Nicaragua
no se sienten bien edu-
cados por la revolución,
es obvio que se sienten
maltratados por ella. Si
antes de la revolución lo
tenian todo, y después
ya no, no entienden que
hays pasado a ser consi-
derado como un robo
suyo.

Yo no puedo contes-
tar su pregunta aqui, de
un modo objetivo. Entien-
do que es de una gran im-
portancia, yo empezaria
a trabajarla teóricamen-
te; una universidad de-
biera estar trabajando
estas preguntas. Voy a
aprovecharla para hace,
le una referencia a algo
que me parece importan-
tisimo y que nosotros to-
davia estamos haciendo
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en Brasil y creo que aqui
también. Nosotros, en las
universidades, casi siem-
pre somos profesores y
profesoras serios y se-
ries Conozco una cant-
dad enorme de profeso-
res muy serios, y no
solamente en BrasH sino
en todo el mundo, que es-
tudian realmente sus dis-
ciplines, que Ilevan en
serio su trabajo, que de-
mandan de los estudian-
tes también un montón de
trabajo. Pero casi nunca
enseriamos primero a es-
tudiar a los estudiantes
con quienes trabajamos;
y, cuando digo a estu-
diar, estoy haciendo refe-
rencia directa también a
leer. Casi nunca noso-
tros, profesores que es-
tamos a nivel de postgra-
do, por ejemplo, nos
preocupamos de desafiar
a los estudiantes a que
lean bien un texto.
Damos 200 libros en un
semestre y queremos
que los educandos los
lean, pero no damos
ejemplo de cómo leemos.
En general, pensamos
que ésta no es nuestra
tarea, damos por sentado
que los estudiantes sa-
ben leer hace mucho
tiempo y no saben; algu-
nos de nosotros no sabe-
mos leer todavia. A ve-
ces, insistimos en que
lean bien y en que escri-
ban, pero caemos en una
serie de errores, dicoto-
mizamos leer y escribir
en lugar de tener una
comprensión más dialéc-
tica.

La cuestiOn soluciona
su pregunta. En general,
las universidades no ha-
cemos nada para que los
alurnnos se sientan desa-
fiados a leer la realidad y
no los textos. No se si
ustedes han reparado en
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que nosotros, profeso-
res, somos excelentes
analistas a postenon, sa-
bemos hablar muy bien
de las cosas que pasa-
ron, pero no hacemos
andlisis con relación a lo
que puede venir y siem-
pre esperamos pare ha-
blar después de lo que
pasa. En las escuelas,
cualquiera que sea su
grado, estamos haciendo
a los alumnos leer textos,
pero no el contexto, y los
leen sin relacionarlos con
el contexto de los propios
textos; iesto es horrible!
Cuando usted pregunta
qué procesos, que he-
chos podrian estar ha-
ciendo aqui de pedago-
gos nuestros, yo creo
que la totalidad del proce-
so. Lo que es importante
para nosotros es, en el
proceso que se da diaria-
mente: politico, econOmi-
co, cultural, descubrir las
dimensiones que pueden,
y deberian, ser aprove-
chadas por nosotros sis-
temeticamente para am-
pliar el nivel de claridad
sobre el hecho que este
ocurriendo. Yo creo que,
si un profesor de la uni-
versidad intentara hacer
esto, temeria que los
demes dijeran que este
perjudicando el desarrollo
del programa. Y lo que
pasa es que no siempre
los programas tienen
mucho que ver con lo que
los alumnos estén vivien-
do.

P3. Supongo que las
personas que estamos
aqui estamos de acuerdo
en lo que has dicho de
que el inicio de la clase
se haga con preguntas.
No te pido una formula
megica, pero algOn tru-
quillo seguramente ten-
dres (risas). Cuando no
hay esa receptividad,



esa situación entice, la
capacidad de hacer pre-
guntas, uno se encuen-
tra que no tiene salida y
entonces no tiene más
remedio que estirar
cCómo se podria provo-
car realmente que se
hagan preguntas?

R. Mira, esta misma
es una pregunta en tono
de pregunta. Estd bien
que me haga esa pregun-
ta, porque no me acordé
de esa dimensiOn de lo
que hablé. Lc que pasa
es que preguntar o no
preguntar tiene mucho
que ver indudablemente
con procesos ideolOgi-
cos en los cuales este-
mos metidos. Ustedes vi-
vieron 40 ems e un
cierto silencio impuesto;
digo cierto porque en al-
gunas areas habia un ba-
rullo contra el silencio.

Por otro lado, hay una
large tradiciOn demasia-
do tradicional con rela-
diem a la postura del
maestro, al poder del
maestro; y yo no me
opongo a eso, me gusta-
ria que nos pusiéramos
en nuestro sitio de maes-
tros, me parece muy im-
portante. Los jOvenes se
sienten envueltos en
estos hábitos y Ilegan a
la universidad, después
de haber pasado por las
escuelas anteriores,
donde esa experiencia
sigue siendo sistemati-
ca, salvo excepciones.
Y, si el primer dia el pro-
fesor intenta un inicio de
didlogo, puede ser que
los alumnos digan: "!No!
Aqui venimos porque no
sabemos y esperamos
que usted nos ensefie".
Me parece que el profe-
sor no debe desconocer
este hecho, pero no
tengo ninguna duda de
que ahi hay una oportuni-

dad excelente para que el
profesor o profesora ml-
ce un clerto comentano
que deje a los alumnos
abiertos a la posibilidad
del didlogo durante el se-
mestre. No necesana-
mente todo el dia va a ser
una asamblea, un cambio
de opiniones, porque el
profesor también tiene
que hablar, tiene que en-
señar, indudablemente.

Si un estudiante dice:
"Mire, profesor, perdone
pero esperamos que
usted ensetie" (ya me
ocurrió esto cuando era
más joven), una buena
manera de empezar seria
contestar: "Estoy de
acuerdo contigo, es ver-
dad que yo estoy aqui
para ensehar, seria un
absurdo si yo no ensetia-
ra, pero 6que es ense-

Lo que pasa, sin
embargo, es que esta
forma de relacionarnos
con los educandos es
más exigente; pot ejem-
plo, cuando yo hago esa
pregunta, 6qué es ense-
liar?, tengo que estar
abierto a la respuesta
que venga y tengo que
tener una cierta base,
tengo que conocer lo que
estoy preguntando. Y es
mds facil conocer el dis-
curso de la mañana, que
abrir el campo a un didlo-
go que es más arriesga-
do. Pero es posible, no
es una fOrmula magica,
sino simplemente un ca-
mino para romper con la
postura demasiado ideo-
lOgica; el profesor puede
el primer dia introducir
una serie de curiosidades
en torno de comprensio-
nes mds cientificas que
iluminan Ia naturaleza del
silencio de los alumnos.
Esto no significa, sin em-
bargo, que el profesor
deba olvidar su tarea de

ensetiar el conjunto bási-
co de los contenidos de
su discrplina

P. Siempre me ha pre-
ocupado, me ha hecho
pensar, la responsabili-
dad que tienen los edu-
candos en lo que va a ser
esta sociedad en el futu-
ro, sir posibilidad de ac-
ciOn en ese futuro. Y, qui-
zás también, pensar
quién estã pagando a los
educandos para hacer
evolucionar esta socie-
dad. Me gustaria si nos lo
pudiera aclarar un poco
más, desde su punto de
vista.

R. Estoy totalmente
de acuerdo con tu pre-
gunta, a mi también me
preocupa. Es verdad que
en nuestras sociedades
hay un montón de gente
que paga para que noso-
tros estemos aqui y ellos
no pueden estar; enton-
ces hay una injusticia tre-
menda. La responsabili-
dad social y politica
nuestra debe ser grande,
responsabilidad que no
es una categoria abstrac-
ta, sino muy politica real-
mente; y, una vez más,
volvemos a la cuesticin
de la opción que hace-
mos, de la coherencia
con ella. Cuando un jo-
ven, llamado bien nacido
("nacido en verso de
oro"), no sabe siquiera
que la masa popular paga
para que estudie y cree
que solo el lo paga, es un
deber nuestro como pro-
fesores, que tenernos
una posiciOn abierta pro-
gresista, clarificar cosas
como ésa, aun respetan-
do la posiciOn politica de
los alumnos. Clarificar
córno iluminar los otros
mecanismos de la socie-
dad, cOrno funciona,
córno trabaja, Ilamando la
atenciOn para, por ejem-
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plo, cuánto cuesta que
un joven sea medico en

E una sociedad como la
LL. nuestra, a costa de quidn

un joven brasiletio es me-i dico, canto cuesta por
año Ourante seis &los)
al pals, por lo Unto, a los
campesinos, a los obre-
ros que no tienen ni si-
quiera educación infantil,
cuanto ellos pagan para
que algunos jóvenes de
las clases dominantes de
Brasil se hagan medicos.
Esta pregunta tuya debe-
ria constituirse tambidn
para nosotros en preoct.:-
paciOn politica, y no sofa-
mente pedagogica.

Me gustaria, ahora,
antes de salir, concluir
como empecé, esto es .
agradeciendo enorme-
mente esta prueba de ca-
maraderia, e. afecto,
esta demostracion huma-
na. Yo recibi aqui una
carta muy iinda de una
joven, que se la voy a dar
a mis hijos e hijas. Quiero
decir muchas gracias a
uds., que están aqui, y a
esta universidad, que me
recibe de manera tan
afectiva y tan respetuo-
sa. Son cosas como dsta
las que justifican que yo
siga vivo, profundamente
vivo, cuando podria ya
no estarlo. Muchas gra-
cias.
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Discurso de inves-
tidura
Paulo Freire

La experiencia que, a
lo largo de mi vida, he te-
nido de participar en si-
tuaciones como ésta, no
ha sido capaz de buro-
cratizar mi ser como para
que, aqui y ahora, pueda
hablar friamente, con los
sentimientos contenidos,
como si estuviera auto-
matizado o programado
para comportarme de
cierta forma en dste o en
cualquier otro mornento
de solemnidad.

Por el contrario,
estoy, aqui y ahora,
abierto a lo que va ocu-
rriendo en este acto, que
comprendo como acto
original y no como pura
repeticiOn de actos ante-
riores, apenas semejan-
tes al presente.

Cada vez que recibo
homenajes como dste me
siento experimentando
homenajes diferentes,
con espiritu propio, a
pesar de la presencia de
un ritual académico car-
gado de la casi siempre
necesaria tradición.
Igualmente, aunque no
hubiera, de ceremonia a
ceremonia, procedimien-
tos que revelan trazos
culturales, marcas hist&

tradiciones propias
de cada Universidad que
me hacen, para honra
mia, su doctor, aun cuan-
do una ceremonia formal-
mente repitiera a la ante-
rior, yo me reinventaria
en mi forma de sentirme,
de verme, de expresarme

2 d 6

en el contexto de la cere-
monia.

La curiosidad en la
vida, la creatividad, la
satisfacckm de las nece-
sidades a las que el acto
de conocer se encuentra
ligado, todo eso implica
actividad metódica, pro-
cesos, rutina. La vida
nos coloca frente al pro-
blema de saber hasta
qud punto, sin prescindir
de la rutina, somos capa-
ces o no de escapar de
la rutina de la vida
misma. Hasta qué punto
permanecemos creado-
res, inquietos, insatisfe-
chos; hasta qué punto
vamos siendo capaces
de siempre preguntarnos
y de no dejar nunca de
asustarnos.

Por eso, aqui y ahora,
me siento como si ésta
fuera la primera vez que
una Universidad me otor-
ga el titulo de Doctor Ho-
noris Causa. Por eso he
estado durante todo el
tiempo de esta ceremonia
viviendo intensamente
las reales emociones que
me invaden.

Hay algo, sin embar-
go, que vengo repitiendo
en celebraciones como
esta y en las que a veces
debo hablar.

Voy evitando hacer
discursos formales o dis-
cursos incluso no tan
formales sobre temas de
mi campo de reflexión.

He preferido, hasta
ahora, hablar con pala-
bras de buen querer, de
agradecimiento o de re-
conocimiento por el esti-
mulo y el desafio que re-
cibo de Universidades
como la vuestra.

Palabras de buen
querer y de reconoci-
miento en las que hablo
de mi gratitud a Elza, a
quien tanto debi y debo,



y a quien tanto amé y a
quien jamás olvidaré En
verdad, con Elza aprendi
un mundo de cosas,
pero, sobretodo, con ella
aprendi que cuanto más
amamos, más podemos
amar. Con ella aprendi la
fuerza de la compren-
skin, el poder de la gran-
deza de espiritu, de la
humildad, la importancia
de la capacidad de no
idealizer a aquel o a
aquella a quien amamos,
de entenderle o enten-
derla en su indigencia, en
sus lirnitaciones. Con ella
aprendi que el amor que
libera es aquel en que los
amantes permanecen
porque pueden partir y
parten si prefieren no
quedarse. Libremente
permanecen o parten.

Con ella aprendi que
la pasión es necesaria en
el acto de amar, pero no
es suficiente. Si, por un
lado, la pasión no se afar-
ga en amor y, por el otro,
el amor nutrido en la pa-
siOn no amplia la pasi6n
clándole significado a
cada paso, a cada movi-
miento, mueren la pasión
y el amor.

Fui justamente apren-
diendo tanto con ella y a
ella algo ensefiando, que
creci y juntos crecimos.
Fue aprendiendo con ella
que no es posible un
amor fuerte, grande, ver-
dadero que sea inmune al
dolor e indiferente al
goce, que entendi la in-
viabilidad pare los que
aman tanto de la satis-
facciOn que inmoviliza
como la de la insatisfac-
cion que sOlo inquieta.
SOlo amamos plenamen-
te en la tensiOn dialectica
entre la paz y la
inquietud, entre perma-
necer y partlr, entre el
mledo y el coraje de

amar, de vivir, de moor,
de renacer

Fue con su enserian-
za que aprendi, que con-
firm& ya sin ella en el
mundo, que para vivir
tendria que abrirme a la
vide de nuevo. Y es por-
que con ella aprendi y re-
aprendi a vivir, que
ahora, aqui, en una cele-
braciOn académica no
temo hablar asi, hablar
asi de la belleza de la
vida.

Estoy, aqui y ahora,
recibiendo esta conside-
raciOn académica preci-
samente porque, por mi
mismo y por la influencia
de Elza a quien se une
hoy la presencia de Nita,
nunca dicotomice el pla-
cer de vivir, de amar, el
placer de conocer más ri-
gurosamente el mundo.

Nunca acepté que pu-
diera haber incompatibili-
dad entre una actitud
cientifica y el placer de
vivir.

Me gustaria también,
ya que estoy hablando
palabras de buen querer
y de reconocimiento, su-
brayar aqui cuánto debi y
continCro debiendo, en el
proceso de mi formaciOn
permanente, no tanto a la
préctica académica in-
tensa que he tenido, sino
a trabajadores de cam-
pos y ciudades de dife-
rentes partes del mundo.
A campesinos y trabaja-
dores urbanos, mujeres y
hombres con quienes voy
aprendiendo y, al apren-
der con ellas y ellos,
igualmente voy ensetian-
do Aprendiendo y ense-
hando que no es posible
camblar las personas,
embellecer el mundo, sin
transformar radicalmente
sus estructuras.

Cada vez que me fes-
tejan como ahora pienso
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en ellos y ellas, trabaja-
doras y trabajadores del
campo y de la cludad, de
America Latina, de
Africa, del mundo, con
muchos de los cuales he
estado a la büsqueda de
mejores tiempos.

Quiero finalmente
agradecer a la Universi-
dad de Barcelona, a sus
autoridades, a sus profe-
sores y profesoras, a sus
estudiantes y a su cuer-
po administrativo la honra
de hacerme uno de sus
doctores.

Me siento ahora más
responsabilizado que
antes y prometo hacer lo
posible para no desmere-
cer la confianza puesta
en mi.
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Dialogando con
Paulo Freire
Ramón Flecha

En su discurso de in-
vestidura, Paulo nos dejó
claro a todos que no se
ha burocratizado su ser.
Hablando del amor, de
Elza y de Nita, redescu-
brimos a una persona en
la que el sentimiento de
no someterse a ninguna
ortodoxia previa impreg-
na todas las facetas de
su vida. Si en general no
conviene definir de un
modo cerrado el marco
de una entrevista, en su
caso es completamente
imposible. Si prefijas un
espacio, un tiempo y un
cuestionario acabado, te
ocurre ;o mismo que
analizas su trayectoria y
la repercusión de su obra
con esquemas preconce-
bidos: se te escapa lo
esencial. Por el contra-
rio, dialogando tranquila
y naturalmante con él,
sin la presiOn de querer
convertirle enseguida en
letra impresa, Ilegas a
sentirte muy bien con
una persona que pone el
mismo entusiasmo en las
grandes ideas que en las
pequerias cosas cotidia-
nas. Ante una paella en
la Barceloneta, pasean-
do por el Barrio Gótico o
tomando café en una te-
rraza, fluyen creativas
respuestas a preguntas
que hace tiempo nos ha-
ciamos, tanto si las te-
niamos previamente es-
critas, como si aün no
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habiamos acertado a for-
mularlas.

P. 4,Te das cuenta de
que eres un simbolo, el
pedagogo más conocido
y carismatico de los que
quedan, quiza el ültimo
de una serie de grandes
pensadores que ahora,
con la tecnologia, cuesta
mas que salgan? 605mo
se Ileva eso, sabiendo
que no es solo celebri-
dad, sino también mito?

R. Indudablemente,
me alegra ser consciente
de esto; seria una menti-
ra que te dijera que me
molesta, creo que nadie,
mental y espiritualmente
sano, puede negar eso.
Pero, por otra parte, esa
contestación aumenta
enormemente el sentido
de mi responsabilidad. La
alegria de una tarde como
la de ayer tiene como co-
rrespondencia el sentido
de mi responsabilidad
frente a toda la gente que
vino a verme y oirme, lo
cual no me deja tiempo
para hacerme vanidoso.
Hay también una dialécti-
ca y una riqueza en ese
proceso que trato de des-
cribir. Un intelectual o un
artista, que solo buscan
el aplauso del piiblico y
no trabajan su propio
arte, desusan el tiempo
de la responsabilidad y lo
reemplazan por el tiempo
negativo de la vanidad.
Nunca habia hablado de
esto con tanta claridad,
porque hacerlo hiere mi
pudor personal.

P. Como sabes, tus
escritos comenzaron a
conocerse en nuestro
pais, en ediciones ciclos-
tiladas, a finales de los
arios sesenta. Tanto las
personas que los traian
de latinoamérica, como
los medios en que se di-
fundian, pertenecian ge-
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neralmente a movimien-
tos de cristianos progre-
sistas, lo cual parecia co-
herente con tus textos,
en los que afirmas la con-
tradicción de intereses
entre los trabajadores y
las clases dirigentes y
defines al hombre como
un ser inacabado cuya
plenitud se haya en Ia
uniOn con su creador. Du-
rante muchos afios, hubo
en el movimiento de edu-
cación de adultos dos
tipos de debates al res-
pecto. El primero sobre el
peso del cristianismo y el
marxismo en tu concep-
diem educativa, del cual
ya se ha hablado y escri-
to mucho. El segundo
sobre si tu propuesta pe-
dagógica tiene un cardc-
ter universal o va
exclusivamente dirigida a
quienes comparten los
planteamientos cristia-
nos y marxistas. 6Podri-
as aclararnos esta se-
gunda polémica?

R . Mi reflexión
pedagógica puede ser
aceptada o rehusada por
cualquiera, pero funda-
mentalmente es una re-
flexiOn de quienes se
abren a la comprensiOn
de la realidad, tal cual
esta siendo. Solo a un re-
accionario, de derechas
o de izquierdas, le es im-
posible compartirla. A-
ceptando que mi concien-
cia estd condicionada por
la realidad en la cual
estoy, también debo sa-
ber que tengo capacidad
de intervenir sobre ella.
Me parece que un buen
marxista no podria negar
esto, lo mismo que un
cristiano de postura dia-
lOctica, no reaccionario.

Yo considero que la
practica educativa es
histOrica, social, influida
por las clases sociales y



culturalmente personal.
Aunque no es la palanca
para la transformación de
la realidad, si juego un
papel importante en ese
proceso Parto de que la
p-4ctica educative este

tida a limites, pero
tiene una cierta eficacia.
Si no estuviera sometida
a limites seria omnipoten-
te y, si estuviera total-
mente sometida a ellos,
no podria hacer a;
pero, al ester simp,*en-
te sometida, puede pacer
algo. La cuestiOnpoIiti-
ca y no solo pedagogica,
para los educadores es
saber histOricamente,
culturalmente, cudles
son los limites que la
educaciOn plantea aqui.
Si encontrarnos los limi-
tes, percibimos la efica-
cia que puede tener y,
entonces, captamos el
influjo que esta educe-
ciOn puede ejercer en
una cierta conciencia.

Asumo una concep-
clon educative sustanti-
vamente democretica. No
acepto en absoluto la ma-
nipulaciOn de las masas
populates por los lideraz-
gos revolucionarios, ni la
manipulaciOn de los edu-
candos por el educador.
Pero también rehuso la
posture espontaneista de
los liderazgos frente a las
mesas y de ;os educado-
res frente a los educan-
dos. Tanto los lideres
como los educadores tie-
nen que hacer, que inter-
venir. El rol de los intelec-
tuales dete ser intervenir
y no quedarse como es-
pectadores. Una cosa es
intervenlr como expre-
skin natural del ser del in-
telectual y del politico, y
otra cosa es hacerlo sin
dejar posibilidad de Inter-
vencion a las masas y a
los individuos. Por eso

me siento sustantivamen-
te democretico.

P Aunque en la prec-
tica pueda ser distinto,
teOricamente al menos
parece dificil casar el pa-
radigma de la reproduc-
ciOn de Bourdieu y Pas-
seron, Althusser, etc.
con los optimismos peda-
gOgicos. Incluso apuntan
a una solución teorica a
este problema al decir
que los maestros bien in-
tencionados, que pien-
san que con su practice
van a contribuir a cambiar
el mundo, lo que ester'
haciendo en realidad es
legitimar la autonomia re-
lative del sistema educe-
tivo.

R. Desde una con-
cepciOn profunda e hist&
rice de la reaiidad, se ve
que eso no es verdad. La
clase dominante europea
tiene una gran conciencia
de clase para si y, cuanto
más grande sea esa con-
ciencia, mejor puede or-
ganizar su politica educa-
tive de una manera casi
impecable. Eso no pasa
en las clases dominantes
latinoamericanas; la bra-
sileña a preo-
cuparse por lo educativo.

Por otro lado, consi-
dero que seria una inge-
nuidad de los educadores
el pensar que solos, cum-
pliendo bien su tarea, ya
estarian trabajando mu-
cho por la transformación
radical de su sociedad.
Otra cosa es cuando las
ort anizaciones de profe-
sores empiezan a partici-
par de un movimiento
más amplio, politico, en la
sociedad civil, en contac-
to con los sindicatos de
trabajadores y de los par-
tidos progresistas. Con-
tribuyen asl, desde la ac-
tividad de las escuelas, a
una praxis politica. Indu-

dablemente el papel de
esos educadores progre-
sistas es Nen distinto del
convencional de la es-
cuela, aunque es dificil
porque supone nadar
contra la cornente en
lugar de a favor de ella.

P. Dices que no te
sientes nada vinculado
con la pedagogia no di-
rective. Quize esto sea
verdad respecto dei no
directivismo de Rogers,
pero parece que si hay
puntos de contacto con
la pedagogia institucional
francesa, cuando dice
que, a partir de las limita-
ciones de la institución,
la escuela concreta, el
grupo, etc. puede aspi-
rarse al andlisis social.

R. También entre los
liberales pueden encon-
trarse puntos de contac-
to con Marx. Pero,
profundizando en la
cuestiOn, yo me coloco
en una posiciOn contraria
a la pedagogia no directi-
ve por el hecho mismo de
que también la naturaleza
misma de la educed& es
en si directive, no se
puede educar sin direc-
cionar. El punto de parti-
cle es muy filosófico y po-
litico. El tema este en
cOrno y para qua direccio-
net, y ahi me distancio de
una pedagogia que, sien-
do directive, es manipula-
dora. No acepto que yo
tengo la libertad y debo
imponerla a los alumnos
en nombre de su libertad;
ésa es una pedagogia di-
rective, pero autoritaria.

P. Una persona, que
habia trabajado contigo,
cuestionó el otro dia que,
en las cartillas de la cam-
paha de alfabetizaciOn de
Nicaragua, salieran de-
masiado los comandan-
tes. LOA piensas tt.i al
respecto?
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R. Creo que tenemos
que ser eminentemente
realistas Un pals de ese
tamario, que vivió duran-
te decadas bajo un régi-
men terrible. Un pueblo
que vivió una experiencia
trégica de muerte, de
dolor, de explotación, de
prohibición, con la per-
manente sombra de la
Dietadura sobre ellos,
ideologizando en favor
de Somoza, que tenia el
75% de la riqueza del
pais. Un pueblo que con
la pelea y la lucha alcan-
za el poder y la historia
en sus manos, pero que
el poder más grande del
mutido, el imperialismo
americano, comienza a
amenazar su revolución.
Un revolucionario que pa-
só por esta lucha, que
sabe la significación mds
profunda del dolor de su
pueblo tiene el derecho
de poner el nombre de los
lideres y tiene que decir
al pueblo que pelearon
por él. Hay que vigilarlos,
pero reconociendo tam-
bién su liderazgo. Si di-
ces que se necesita más
dialogo con ese pueblo,
antes de poner los nom-
bres de los lideres, los
americanos Ilegan antes.

Después hay que
tener la valentia de vol-
ver al punto de partida
para recorrer la trayecto-
ria que fue hecha más
aceleradamente. Yo les
dije en Nicaragua: ésta
es una revolución mia, no
porque es nueva, sino
porque es inquieta frente
a ella misma; me gustaria
que nunca dejara de ser
abierta, tiene que madu-
rar pero nunca enveje-
cer, no permitir su buro-
cratizaciOn.

P. Una de las cues-
tiones en las que més
has insistido estos dias
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ha sido en la actitud a
tomar ante la escuela PO-
blzca. 6Es éste un debate
muy candente en Brasil?

Efectivamente.
Desde hace muchos
atios, hay una larga tradi-
ción de lucha en favor de
la escuela pUblica. La
Iglesia más conservado-
ra, no la más progresista,
estd en contra de esa
lucha, pero yo estoy com-
pletamente convencido
de que es bueno el cami-
no de la escuela pUblica.
Hay que pelear para que
la educación de calidad
se dé también en ella. La
Universidad tiene una
gran responsabilidad en
la capacitación de los do-
centes, que tiene que ser
permanente.

P. Con frecuencia,
hablas de Ferrer y Guar-
dia y la Escuela Moderna.
LCudles fueron las dimen-
siones y las causas de su
influencia en Brasil?

R. Liege, a ser muy im-
portante alrededor de los
atios veinte. En mi misma
ciudad habia una escuela
moderna y en Sao Paulo
existian un minimo de
tres, incluso con ese
mismo nombre. Ahora,
dos pedagogos brasile-
hos estan haciendo una
larga investigación para
ubicar la influencia de la
Escuela Moderna en
nuestro pais. Tenemos
una falta de profundiza-
cion en este tema, pero
podria ser que tuviera re-
laciOn con la fuerte pre-
sencia anarquista en los
obreros brasilefios, du-
rante las dos primeras
decadas de glo, con el
impulso de inmigrantes
italianos y esparioles.

P. Ultimamente men-
cionas a Vygotsky en tus
conversaciones. Z.Cuales
son las cuestiones de su

obra que más te han inte-
resado?

R. Cuando le lei por
primera vez, me dije:
iPero si este hombre me
influenció sin yo saberlo!
Era un hombre fantasti-
co; su propia posición in-
dependiente, una cierta
rebeldia, que no se aco-
modaba, ... Su gran con-
tribuciOn de este fin de
siglo es el rol de la con-
ciencia, una comprensiOn
dialéctica de la misma
que va más and de una
comprensión mecanlcista
(mientras que ambas po-
sibilidades estan en
Marx).Su énfasis del
papel de la subjetividad
en el proceso cognos-
cente, desde un punto de
visto cientifico y no idea-
lista, es fundamental en
la pedagogia y la politica.
Yo defiendo en ambas
una postura critica del
sujeto cognoscente y
creo que Vygotsky tiene
mucho que ver con esto.
Hay que revivirlo hoy.

P. Entre muchos inte-
lectuales de la Europa
mediterranea, bastantes
de ellos gestores de re-
cursos culturales, se ha
extendido una corriente
de pensamiento que re-
chaza conceptos como
utopia, progreso, ideolo-
gia y estética, oponién-
doles los de individuo, re-
alismo y estética.
Ultimamente, tO hablas
mucho más que antes de
la estética, pero sin opo-
nerla a la etica, con un
cierto sentido platOnico.
e.COrno ves esa relacicn
en el campo educativo?

R. Me interesa la be-
Ileza de los procesos, de
la acción de la vida. Soy
incapaz de mirar una
.iesa, en la cual me voy a
sentar a tomar un café,
sin procurar descubrir
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algün momento de belle-
za que me la haga agra-
dable. De la misma
forma, encuentro que la
p tica educativa es ex-
traordinariamente bonita,
dependiendo de la capa-
cidad creadora de quien
la protagoniza. Para mi,
cuanto más se orienta
hacia la desocultación de
la realidad, tanto más bo-
nita es. Siendo bonita,
trae consigo un momento
moral, ético. La belleza
está asociada a la etici-
dad, yo no la separo.
Ademas, no disocio todo
ello de la politicidad; veo
una belleza enorme en
trabajar por una pedago-
gia que ayuda a la libera-
cion y una fealdad horri-
ble en una pedagogia
reaccionaria.

P. En la Reforma
Educativa, que estamos
debatiendo ahora, se da
mucha importancia a las
ideas de adaptación y di-
versidad. Se establecen
diferentes niveles de
concreción del curricu-
lum, para adecuarlo a
cada realidad, rompiendo
asi con la uniformidad. TO
has hablado y escrito
mucho de fa necesidad
de que la educaciOn
parta de la propia reali-
dad sociocultural. 6Lo
decias en el mismo senti-
do?

R. Creo que la escue-
la básica, la escuela fun-
damental, desde el
aprendizaje de la lecto-
escritura hasta el final de
la secundarla, deberia
dar una vision global a
todos los ciudadanos,
que abarcara su socie-
dad, su época, su histo-
ria. Estoy a favor de
adaptar, pero no para
quedarse en esto. Por
ejemplo, seria una tonte-
na que en una escuela

rural se diem un content-
do programitico urbano,
pero sena antidemocráti-
co que sus niños se que-
daran simplemente a
nivel de lo rural; cuando
se discute el problema
rural, se descubre que
tiene su raiz en el nücleo
urbano y no and. El punto
de partida se debe tomar
como mediación para al-
canzar la generalidad,
que estd fuera de él. En
otras palabras, seria ne-
cesario trascender el nt3-
cleo local para descubrir
fuera la razón de ser de lo
que pasa en su interior,
pero nunca partir de
fuera. Asi se evitaria el
enquistamiento de capas
sociales, el ofrecer solo a
unos privilegiados una vi-
siOn más amplia de la to-
talidad de la sociedad, lo
cual es injusto.

P. ,Tiene sentido dar
una formaciOn academica
universitaria a los educa-
dores de adultos, contan-
do con que se les ha de
sacar de su propio
medio?

R. Claro que tiene
sentido. La cuestiOn es
que la Universidad se
acerque un poco más a la
prectica, pars dejarnos
contagiar por los hechos
concretos. Hay universi-
dades que tienen buenas
postgraduaciones en
educaci6n de adultos,
con profesores que con-
viven con los proyectos
populares. De otra forma,
sOlo aconsejah libros y,
cuando algün alumno les
pregunta: "6Conoce us-
ted lo que estd pasando
aqui cerquitar, contes-
tan: "No, no hay tiempo".

Tengo la certeza ab-
soluta de que el educador
debe someterse perso-
nalmente a una rigurosi-
dad cientifica, sea a tra-

ves de la Universidad o
no, aunque deberia ser a
través de ella

I
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Libros de Paulo
Freire
Ramón Flecha

Freire triunfO antes en
los movimientos popula-
res que en los estamen-
tos académicos y en las
empresas editoriales.
Es-ta es una de las cau-
sas de que la publicación
de su obra no haya se-
guido las normas tradi-
cionales. Algunos de sus
libros aparecieron en im-
presiones "caseras" an-
tes o simulteneamente a
su publicación oficial y a
veces no con idénticas
versiones. Sus articulos
han sido incluidos en di-
ferentes compilaciones
que se entrecruzan de
una forma a veces un
tanto cadnica. La minu-
close reconstrucción de
ese laberintico proceso,
que ni el propio autor
controla, es uno de los
esti mule ntes estudios
aim pendientes de reali-
za r.

Esta bibliografia es
parcial e incomplete.
Deja de lado todos los ar-
ticulos que solo han sido
publicados aisladamen-
te. Se centre en los libros
y en las compilaciones
más importarnes y que
han tenido una mayor re-
percusion en nuestro en-
torno. De todas formes,
faltan algunos libros que
se esten publicando ülti-
mamente en otros paises
y que no nos han Ilegado
aün en el momento de re-
dactar este relaciOn.
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La educaciem como
prictica de la liber-
tad

Como el resto de la
primera obra freiriana, se
distribuye inicialmente en
reproducciones ciclosti-
lades; a partir de 1965 ya
aparece en portugues y
de 1966 en castellano.
La primera ediciOn portu-
guesa es de Paz e Terra
en 1967, la castellana de
Tierra Nueva/Siglo XXI
en 1969 y la catalana de
Eutrio en 19e7.

Quize el libro más
leido de Freire, recoge la
teorizaciOn de su expe-
riencia brasilefia. Aunque
estuviera prohibido en
Esparia, alcanzO, ya
desde el principio, una
gran difusiOn en los me-
dios de la educaciOn de
adultos. Su lecture nos
puso por primera vez en
contacto con su metodo-
logia de alfabetizaciOn,
profusamente expuesta
en su parte final. Tam-
bién desarrolla los con-
ceptos que constituyeron
el paradigma de los movi-
mientos freirianos: socie-
dad cerrada, culture del
silencio, conciencia ma-
gica, ingenua y entice,
transitividad, educación
liberadora, concientiza-
cion,

LExtensión o comu-
nicackin? La con-
cientizaciOn en el
medio rural.

Apareci6 por primera
vez en Chile en 1969; la
primera edición portugue-
sa es de Paz e Terra en
1970 y la castellana de
Siglo XXI en 1973. Sin
embargo, ya habia apare-
cido en 1969 en Chile,
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donde vivi6 los primeros
años de su exflio. Teoriza
precisamente la expe-
nencia de su trabajo en
este pais

Freire insiste mucho
en que no se puede estar
a favor de algo o alguien,
sin ester también en con-
tra de algo o alguien.
Este Iibro desarrolla la
oposiciOn entre la educe-
ciOn bancaria y la educe-
cion liberadora. Durante
los arios setenta, los mo-
vimientos de educación
de adultos tratamos de
recrear aqui la segunda,
mientras identificabamos
la primera con la EPA ofi-
cial.

La pedagogia del
oprimido

Su primera impresión
fue realizada en 1969 por
la Universidad de Har-
vard, de la cual fue profe-
sor durante 10 meses. En
1970, Tierra Nueva/Siglo
XXI la edit6 en castella-
no. Segim algunos, es la
obra más sOlida de Paulo
Freire. El mismo esti
ahora historiando su tra-
yectoria. Se ha señalado
repetidamente que supo-
ne la integraciOn del mar-
xismo y, en concreto, de
la lucha de clases, en su
permanente concepci6n
humanista cristiana.

La revoluciOn debe
ser cultural, porque debe
consJguir la liberación de
la propia culture alienada,
de la interiorización de
los valores de las clases
dominantes. El objetivo
no consiste en convertir-
se en opresores de los
opresores, sino en con-
seguir la humanizaciOn
de todos; liberarse los
oprimidos a si mismos y
liberar asi a sus opreso-



res. Toda una orientación
cultural para movimien-
tos como los que en Chile
acabaron confluyendo en
el MAPU y como los que
aqui se denominaron
Cristianos por el Socialis-
mo.

Acción Cultural pars
la Libertad

Igualmente, el primer
trabajo con este nombre
fue publicado por Har-
vard el año 1970. Sin em-
bargo, luego se le van
anadiendo otros. Pen-
guin compile y publica
una ediciOn inglesa en
1972. En 1975 aparecen
las versiones castellana
(Tierra Nueva) y portu-
guesa (Paz e Terra),
esta con la adición de
otros textos.

Vuelta sobre temas
anteriores (concientiza-
ción, culture del silencio,
...), desde una nueva
perspective: la educe-
diem debe ser concebida
como acción cultural.
Pero esta acción puede ir
dirigida a la liberaciOn o a
la domesticación. No
existe la posture neutral,
que pretenden quienes
se refugian en la tecnica.

La alfabetización de
adultos no debe set me-
canica ni limitarse a la
lectoescritura, debe
orientarse a una lecture
critica de la realidad.

Cambio

Publicado en 1970
por America Latina, lo
edita Büsqueda en 1976
con el titulo "Educación y
cambio social".

Se plantea Freire las
caracteristicas del profe-
slonal que puede cornpro-
meterse con el cambio

social. Debe emerger do
su contexto, admirarlo
para, objetivendolo,
transformarlo. El trabaja-
dor social puede actuar
con un planteamiento
acritico u orientarse hacia
el cambio, incluyendo
este su propia transfor-
maciOn.

Educación, libera-
ciOn e lglesia

Editado por primera
vez en inglés por Study
Encounter en 1973. La
Aurora publicó una tra-
ducciOn en castellano en
1974 con el titulo "Las
iglesias, la educaciOn y el
proceso de liberaciOn hu-
mane". La misma editorial
publicó una nueva tra-
ducciOn en 1984 con el ti-
tulo de "Las iglesias en
America Latina": su papel
educativo, en el libro co-
lectivo "EducaciOn para
el cambio social".

Desarrolla los temas
del movimiento profético
en America Latina, el
compromiso cristiano, el
andlisis marxista y el
papel del pensamiento
utOpico. Esos elementos
se relacionan en su
comün impulso de la
lucha popular contra la
opresión.

Cartas a Guinea-
Bissau. Apuntes de
una experiencia pe-
dagOgica en proce-
so.

Publicado en castella-
no por Siglo XXI en 1977.
Reune 17 cartas, 11 al
Comisario de Educed&
(Mario Cabral) y 6 a la Co-
misión Coordinadora de
los Trabajos de Alfabeti-
zaciOn. Sin embargo, más
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de la mitad del volumen
consta de una introduc-
ción y un postscriptum,
donde se realize una ex-
tense y rigurosa situación
en el contexto.

Aunque en los años
setenta vive en Ginebra,
continua muy vinculado a
los esfuerzos de alfabeti-
zaciOn de paises del Ter-
cer Mundo. Adernis de
con Guinea-Bissau, cola-
boró también con otros
paises como Angola, Sao
Tome y Principe. Segiin
Paulo, es un libro-informe
nada burocratico de Ia
experiencia. Nos sirve de
detallado y cualificado
ejemplo de cómo entien-
de la lecture de la reali-
dad, a la que debe orien-
tarse la alfabetización.

La importancia de
leer y el proceso rie
liberación

Publicado en version
castellana por Siglo XXI
en 1984 (versiOn portu-
guesa en 1982). lncluye
siete trabajos elaborados
entre 1968 y 1981. Tres
de ellos aparecen tam-
bién en la citada edición
catalana de "EducaciO
corn a practice de la Ili-
bertat" (Eumo, 1987).
Hay otros libros que reco-
gen varios escritos reali-
zados en diferentes
époc as y que, con fre-
cuencia, repiten algunos
de ellos. Solo como ejem-
plc), citamos "Pedagogia
y AcciOn Liberadora"
(ZYX, 1978), "EducaciOn
y Acción Cultural" (ZYX,
1979) y "The Politics of
Education" (Berguin and
Garvey Publishers).

"La importancia del
acto de leer" fue presen-
tado en la inauguración
del Congreso Brasileño
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de Lecture, en el aho
1981. Es una interesanti-
sima relfexión sobre la
propia lecture del mundo
y de la letra en su infan-
cia, con referencias a su
propuesta de alfabetiza-
diem. "Algunas notes
sobre concientización"
(1974) es uno de los es-
critos en que revise criti-
camente este concepto y
rebate la concepciOn de
la educación como palan-
ca de transformación.

Didlogos sobre edu-
caciOn

Edición de Paz e
Terra en portugués,
consta de dos volume-
nes (1982 y 1984). Es el
primero de una large
serie, aun no agotada, de
libros hablados; en este
caso, el didlogo es con
Sergio Guimaraes, edu-
cador brasileho. Sin em-
bargo, eso no significa el
abandono de la elabora-
ción personal de libros
"escritos"; por el contra-
rio, actualmente tiene
cuatro en proyecto.

Una de las caracteris-
ticas comunes a estas
obras es el tratamiento
de una gran variedad de
temas. En el primer volu-
men pasa revista a la en-
sehanza para terminar
defendiendo el dielogo en
todo proceso educativo y
social. En el segundo,
habla de la tecnologia
educative, los medios de
comunicaciOn, los mate-
riales audiovisuales....

ReflexiOn critica
sobre las virtudes
del educador

Publicado en caste-
Ilano por Busqueda en
1985. Una de las virtudes

debe ser la coherencia,
entendida como disminu-
ciOn de la distancia entre
su discurso y su precti-
ca, pero sin caer en una
absolutización, contem-
plando las inevitables
dosis de incoherencia.
Otra son la posture criti-
ca ante la tension entre
subjetividad y objetivi-
dad, y la vivencia de la
tensiOn entre el aqui y
ahora del educador y el
aqui y ahora de los edu-
candos.

Hacia una pedagogia
de la pregunta

VersiOn portuguesa
de 1985, publicada el año
siguiente en castellano
por La Aurora. Didlogo
con Antonio Faündez, fi-
lósofo chileno.

SegOn Freire, el
autoritarismo teme las
preguntas por las res-
puestas que pueden de-
mandar. Los profesores
iniciamos las clases res-
pondiendo a preguntas
que no se nos han hecho.
Frente a esa pedagogia
de la respuesta, la solu-
ciOn este en una pedego-
gia de la pregunta. Esta
no consiste en burocrati-
zar las preguntas. Por
ejemplo, incluyendo un
determinado nOmero de
ellas en et curriculum. De
lo que se trata es de esti-
miller el riesgo de la in-
venciOn y la reinvenciOn,
reconociendo la existen-
cia como un acto de pre-
guntar.

Esa escuela Ilamada
vide

Publicado en portu-
gués por Atica en 1985,
es un didlogo con Frei
Betto, un destacado re

presentante de la teolo-
gia de la liberaciOn, a la
que Paulo sigue sintién-
dose muy vinculado.

Recoge sus respecti-
vas expenencias de edu-
cación popular, prisiOn,
exilio... También reflexio-
nan sobre su metodologia
y conversan sobre su mi-
litancia cristiana y sobre
su sueho posible, del que
tanto habla Freire.

Pedagogia: didlogo
y conflicto

De nuevo dialoga con
Sergio Cuimaraes, parti-
cipando ahora también
Moacir Gadotti, profesor
universitaric brasileho.
EdiciOn en portugués de
Cortez en 1986.

Se distancia y critica
la Ilamada educación no
directive. Segün él toda
prectica educative es di-
rective en uno u otro sen-
tido. Su propuesta es una
educacion enmarcada en
los movimientos popula-
res, basada en el dielogo
y, por tanto, en el conflic-
to. Todo ello en la pers-
pective del intelectual or-
genico gramsciano, que
supone un cambio res-
pecto de sus iniciales re-
ferencias a un marxismo
estructuralista.

(Adernes de los aqui
ya referenciados, han sa-
lido ya otros libros dialo-
gados. En 1987 se publi-
có en portugués Miedo y
osadia: lo cotidiano del
profesor. En el mismo
aho, se editaron en inglés
Literacy: Reading the
Word and the World y A
Pedagogy for Liberation,
de los cuales habla el ar-
ticulo de Peter Jarvis).
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NORMES PER A LA PUBLICACIO &ARTICLES

1. Els articles s'hauran de presentar escrits a maquina, a doble espai i per
una sola cara (aproximadament 30 linies de 70 espais per foli).

2. L'extensió minima dels treballs haura de ser de 10 folis i la maxima de
25.

3. La bibliografia s'incloura al final, ordenada alfabaticament per autors. Hi
constara: autor (en majOscules), titol del Ilibre (subratllat o en cursiva),
ciutat de redid& editorial i any. Per als articles: autor (en majOscules),
titol de l'article (entre cometes), nom de la revista (subratIlat o en cursi-
va), volum i/o nOmero de la revista, mes i/o any, i pagines correspo-
nents. En els casos en qué en les referancies incloses en el text
s'indiqui entre paréntesi l'autor i l'any de la publicaciO, a la bibliografia
l'any es posara després de l'autor i entre parantesi.

4. En el cas que hi hagi figures, grafics o taules estadistiques caldra pre-
sentar-les numerades en fulls a part indicant en el text el Hoc on
s'hauran d'incloure.

5. Cal adjuntar també algunes dades de l'autor: Hoc de treball (departa-
ment, centre ...), darreres publicacions, etc. En total, unes 4 linies corn
a maxim.

6. En full a part s'adjuntara un resum de l'article de no més de 15 linies en
castella, angles i trances.

7. Per garantir la qualitat dels treballs que es publiquin, la Direcció i el Con-
sell de Redacci6 sotmetran els articles rebuts a l'informe d'experts en
cada mataria.

8. Els autors dels treballs que es publiquin rebran gratuflament 2 exem-
plars de la revista.

9. La revista no es far& responsable de les idees i opinions expressades
en els articles.

10. Els treballs s'han d'adregar a la redacció de Temps d'Educació (Divisió
de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, c/. Baldiri Rei-
xac, s/n, 08028 BARCELONA), indicant l'adreça i el telaton de l'autor.
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(p. 352). La teoria de la practica pedagôgica de Basil Bern-
stein: i,Hacia delnde vamos?(p. 362). El curriculum en la so-
ciedad cerrada (p. 376). La teoria de los códigos. Una entre-
vista a Basil Bernstein (p. 388), Breve bibliografia comentada
(p.399)
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Presentació
Jose Luis Rodriguez Il lera *

Aquesta monografia de Temps crEducaciô Os dedicada a l'obra de
Basil Bernstein, el gran socioleg britenic que ha desenvolupat la reflexi6
sobre el sistema i les formes educatives durant els darrers trenta anys. El
seu nom i la seva teoria es troben indissolublement associats a les proble-
matiques d'educaci6 i classes socials, i també amb les problematiques
d'educació i Ilenguatge, fins i tot amb els origens de la sociolinguistica
moderna, amb l'anomenada "nova" sociologia de l'educaci6 britenica dels
setanta i. evidentment, amb les teories de l'educació corn a reproducci6
social i cultural. N'hi ha prou amb aquest ventall de vectors per entendre
que hagi estat objecte de grans afalacs i de grans critiques, que la seva
teoria hagi estat acusada per alguns de deure massa a Durkheim, i que
d'altres, en canvi, n'hagin !boat l'original lecture del concepte durkheimia
de solidaritat, o be que se li hagi retret el fet de pivotar la seva argurnenta-
cid entorn del concepte de classe social,... mentre que d'altres hagin es-
crit sobre la poca exactitud que aquest concepte té en la seva obra i, fins i
tot. que els autors marxistes mes ortodoxos Ii hagin criticat les posicions
"progressistes".

Tota aquesta polemica i tot aquest debat no ens ha arribat aqui, i la re-
cepcio de la seva teoria en el nostre pais ha estat minsa i a deshora: no
tan sols rer la prôpia dificultat de la teoria, sin6 tambe per algunes prime-
res divulgacions mal fetes, afegides a una incomprensible falta de traduc-
cions 1 Paradoxalment, el seu nom Os una referencia "classica" tot i que
per a molts ja force allunyada . Aquest conjunt de condicions fa que unes
quantes generacions de pedagogs i de mestres s'hagin format sense
tenir gaire clar a clue es refereix la teoria dels codis ( nom generic que
adoptarem d'ara endavant per referir-nos al conjunt de la seva reflexi6),
hagin Ilegit, de vegades, autors coetanis de Bernstein, si no directament
influ'its per ell, sense haver fullejat mai cap pagina dels seus textos.

José L. Rodriguez II lera és professor del Departarnent de Teoria i Histeria de
1 Educació de la Universitat de Barcelona. Ha realitzat diverses investigacions
en la linia do la teoria dels codis. en 1985 I 1987. La seva darrera publicació és
Educacicin y cofounicackin ( 1988)
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Paral lelament, la teona dels codis nomes es pot comprendre en el
conjunt de les amplies investigacions empinques que ha generat I que
sOn ( si fos possible ) més poc conegudes encara que les mateixes tesis
teOriques.

Per als que coneixen la trajectOria intel.lectual de Bernstein no cal ex-
posar raons: tota sola justifica qualsevol petit homenatge de reconeixe-
ment, corn poden ser ara aquesis articles. De fet. si que cal assenyalar el
criteri que ha orientat aquesta selecciO, ja que ha estat un criteri, en certa
manera, negatiu: si tot el que apareix en aquest nürnero de Temps
d'Educaciô ha estat escrit a peticiO del coordinador, la cosa certa és que
cap petici6 no fou cursada als membres més prOxims a Bernstein, als inte-
grants de la Unitat d'InvestigaciO SociolOgica de l'Institut d'EducaciO de la
Universitat de Londres, simplernent per evitar una selecciO massa conn-
promesa ja des del començament 2 , tot i que s'ha procurat que la majoria
dels autors que hi han contribult fossin. en certa manera i amb alguns ma-
tisos, deutors intel.lectuals del seu treball intel.lectual: tesis doctorals
(corn en els casos de Cox , Diaz o Dahlberg ) o Ilibres sobre la seva obra
(Atkinson).

Els articles aplegats s'agrupen clarament en dos blocs amb una ex-
cepciO important. L'excepci6 és l'article de Wexler, que clou el recull:
aquest va enviar un treball que només es refereix a l'obra de Bernstein
d'una manera tangencial; [hem mantingut pel seu interés intrinsec que,
corn el lector podra comprovar. és molt alt. Els blocs s6n:

1) Articles que basicament apliquen la teoria per explicar o compren-
dre més be algun fet: ens referim al treball de Dahlberg que, dintre d'un
marc més general, utilitza els principis basics de la teoria dels codis per
donar compte del pas al sistema pUblic de socialitzaci6 a Suecia i al
d'Atkinson. el qual aplica les "categories" bernstenianes de classificaci6 i
emmarcament per entendre el mercat del treball i les experiencies que es
realitzen en tellers i escoles amb persones disminuldes.

2) Articles que basicarnent expliciten i/o desenvolupen conceptes de
la teoria bernsteniana. Per la cronologia interna dels conceptes sobre els
quals pivoten els respectius articles. Cox apareix en primer lloc. ates que
el seu treball fa descansar el pes de molts altres conceptes en la classifi-
cació i l'emmarcament . Cox ha elaborat [article refent-lo d'un altre de mes
ampli ( citat Cox. 1987 ) en que l'arnfasi requeia en la comparaci6 entre
les teories de Bernstein i de Bourdieu.

En segon Hoc hi ha el de Diaz sobre el concepte de discurs pedago-
gic. Corn és sabut. Diaz és el coautor d'un Ilarg treball sobre aquest con-
cepte ( cfr. Bernstein i Diaz. 1984 ). per tant. ning6 altre millor que ell per
desenvolupar-lo.

8
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Corn es podra comprovar es tracta d un article dens en el qual el desen-
volupament teOric domina sobre la descripció empinca En tercer I darrer
Hoc, hi ha l'article de Sadovnik sobre les posicions mes recents de Bern-.
stein, on es comencen a plantejar els fonarnents per a una anAlisi de la
prActica pedagogica (en l'accepcio teOrica que Bernstein dOna a aquest
concepte ).

En fi, desitgem que aquesta petita injecci6 de teoria tingui efectes sa-
ludables: corn a minim el de retre justicia a una obra no gaire Amplia en ex-
tensió, pero Ilarga en el temps i molt complexa en tots els rnatisos i inves-
tigacions derivades, una obra sobre la qual seria bona l'advertbncia, ja
també antiga de Machado:

Quisiera yo- habla Mairena a sus alumnos- que entraseis en el mundo litera-
rio curados de este esnobismo para el cual solo es nuevo el traje que Ileva to-
davia la etiqueta del sastre, y es sOlo elegante quien asi lo usa. Porque si los
profesores no servimos para preveniros contra una extravagancia de tan mal
gusto. i,que provecho sacardis de nosotros" Mas no por esto he de aconse-
jaros el amor a la rutina . ni siquiera el respeto a la tradicien estricta. Al con-
trario: no hay originalidad posible sin un poco de rebeldia contra el pasado.

Notes

(1) Fins a finals de 1988 ho ha aparegut ta primera versiO en castella de la seva
obra. Clases. c6digos y control. vol. Ill: Hacia una teoria de las transmisiones
educalwas. Madrid, Ed. Akal. 1988, tambe se'n va anunciar el primer volum.
Anteriorment. a penes dos o tres articles dispersos i. fins i tot. no gaire ben
traduits. La revista Educaci6n y soctedad hi va dedicar. també, una part del
nümero 4 ( 1985 ).

(2) El compromis no va arribar tan Iluny en el cas dels possibles autors
espanyols: cap de les tres persones a qui yam sol.licitar un article no va tro-
bar temps o disponibilitat per fer-ho.

00 I
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Basil Bernstein :
Societat, Ilenguatge, Educaciô
José Luis Rodriguez Il !era

Si haguessim de trobar un fil conductor del conjunt de l'obra de Basil
Bernstein, no hi ha cap mena de dubte que seria la referència al Ilenguat-
ge: corn el Ilenguato estructura els éssers humans en el procés de so-
cialització, corn constitueix la seva principal eina per copsar el rnOn, corn
els contextos en els quals es produeix la socialitzaciO i l'educaciO es ca-
racteritzen per les maneres d usar el Ilenguatge, corn el Ilenguatge és
alhora jutge i part ": de quina manera possibilita, corn marca les catego-
ries socials ( classe social, sexe, raga, etc. ) en la mateixa essOncia del pro-
cés de socialitzaciO. corn, en fi, el Ilenguatge se subordina, alhora que en-
carna i constitueix un principi més ampli i general que no és sing la
mateixa trama d'all6 que és social: les formes de divisiO del treball, el re-
partirnent i la constituci6 del poder, les formes de control.

Aix6 no obstant. l'obra de Bernstein no és pas una teoria del Ilenguat-
ge, ni tan sols és predominantment sociolinguistica . Sense arribar a dir
que l'aspecte sociolinguistic, en Bernstein, Os poc important ( perque no
seria cert ) cal assenyalar que el sentit global de la seva obra, allO que ha
perseguit al Ilarg de tants anys, només apareix quan se'n fan altres lectu-
res. Atkinson ( 1985 ) ha insistit, amb ra6, en aquest punt: la necessitat de
Ilegir Bernstein en clau estructuralista. NomOs aixi les dicotornies rigides
que solen ser l'estendard reconegut del seu treball ( codi restringiti codi
elaborat, familia personal/ familia posicional, pedagogia visible/ pedago-
gia invisible, escoles tancades/ escoles obertes. solidaritat rnecanica/ soli-
daritat organica, etc. ) ens apareixen corn l'intent d'elaborar una bastimen-
tada per pensar el camp social. Arnb tot, alguns dels plantejarnents més
interessants- més desconeguts de la seva obra-, corn ara la introduccib
dels conceptes de classificaciO, emrnarcament o enquadrament (framing),
regla de reconeixement, regla de realitzaciO, discurs pedag6gic. la con-
cepci6 del codi corn un mecanisme posicionador. etc., ens sembla que
constitueixen elements que es desborden d'un enfocament només es-
tructuralistat .

Pot semblar estrany que considerem important aquesta qUe.tiO. ja
que no és habitual Ilegir-se Bernstein Loin un estructuralista, i encara
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menys questionar-se els limits d una lectura aixi I. en canvi, no deixa tarn-

poc de ser estrany que el moviment estructuralista frances dels anys 40,
50,60 i principis dels 70, que va tenir tanta influancia sobre les ciancies
humanes i socials, no tingues una repercussi6 important ni en la sociolo-
gia prôpiarnent dita ni, per descomptat, en la pedagogia. Només per la ge-
neralitzaci6 de resultats. corn en el cas de Piaget, l'educació ha rebut la
influancia d'aquests pensadors ( i potser del mas estructural de tots, per6
del menys estructuralista ), essent, per& pensada alas com a context del
desenvolupament individual que prôpiament corn a fenomen social.
L'Absbncia d'una reflexi6 estructuralista sobre l'educaci6 ha tingut la con-
seqUancia ( a parer nostre, negativa ) de no introduir de rnanera central
en el carnp te6ric de la pedagogia, de la teoria de l'educació, la tipica se-
paraci6 entre lenomen ( o conducta ) i estructura, aixi corn la conse-
guent recerca dels elements estructuradors de la relaci6 o comunicació
educativa. Aquesta distancia ética , en el sentit de la farnosa distinci6 de
Pike, que es constitutiva de qualsevol reflexi6 estructural i que obliga a
tractar els fets estudiats corn a coses o com a formigues 2 , es potser una
altra de les mancances mOs larnentables de molta part del pensarnent pe-
dagogic contemporani, encara empresonat en posicions idealistes, que
pretenen de subjectivar la teoria corn si fos una rnena d-ideologia es-
pontania del mestre "- si se'ns perrnet de copiar/ traslladar l'expresstO al-
thuseriana. Aquests i d'altres prolegOmens son els que ja es donen per
fets quan Bernstein aborda el fet educatiu, i molt més en considerar la
qüestiO des d'una 6ptica social: i en destaca més, si Os possible, les inte-
rrelacions. els aspectes sistémics entre tots els elements de l'univers
educatiu 3.

Alguns dels textos reunits aqui, i especialment les respostes, de
Benstein mateix. a unes preguntes que Ii yam forrnular, insistiran sobre
aquesta qüestiO; per tant. no hi insistirem més i ens limitarem, per part
nostra, a contextualitzar el desenvolupament de les idees de Bernstein.

Les referOncies de Bernstein a l'educació apareixen ja molt aviat en
fronts diferenciats: per una banda en tot all6 que pertoca a la investigaci6
dels codis: l'educaciO, o millor l'escola, és un rnedi neutre en el qual els
nens de diferent classe social responen de manera diferent en funciO de
la seva cultura prOvia. Un rnedi neutre pert) no pas neutral: l'escola utditza
el codi de la classe rnitjana i marca. per tant. el caire d'aquestes respostes
diferencials; d'alguna manera és corn un escenari on els actors represen-
ten el seu paper sense saber-ho. Les posicions tant dels alumnes corn
dels rnestres estarien sobredeterminades: uns. pel fet d'utilitzar o no el
codi dominant, trobar-se "corn a casa quan son a l'escola- si mas no en
all6 que afecta les forrnes de construcci6 del sentit- o. per contra, pel fet
de desconaixer les pautes de comunicaci6 i trobar-se estrany davant
d'un coneixement llunya i abstracte que és el que defineix, pert. qualse-
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vol pauta en la institució escolar Els altres, els mestres, pel fet de tenir al

davant nens que parlen ique pensen corn ells ( o que es troben en el

cami de fer-ho ), o be nens amb un interés molt baix per la cultura que el

mestre comporta, que prefereixen altres fonts i formes de coneixement i

que només valoren el que és impartit a l'escola pel titol final que els per-

met d' accedir en unes condicions no tan dolentes al mercat de la feina.

Les versions donades per alguns divulgadors d'aquesta primera versi6

de la teoria van ser d'all6 més mecanicista ( i, per tant, d'all6 més clar ), per

més que no fossin exactes. El seguent quadre sintetitza aquesta con-

cepcio inicial, tal corn és explicada, habitualment, per tercers4.

Tipus de
familia

Varietat
de parla

Escola Actitud del
nen vers
l'escola

Disposicid del
mestre vers
el nen

Classe
Mitjana

Familia
personal

Codi elaborat
i restringit

Codi
elabora

Bona Favorable

Glasse
Obrera

Familia
posicional

Codi
restringit

Dolenta Desfavorable

Model Linial

Aquest petit drama s'hauria repetit sense parar r'..ds de rinici de
l'escolaritzaci6 obligat6ria ( al segle XIX ) i arnb més forca quan l'accés a

l'escola primaria a l'educaci6 basica, hauria estat un fenomen de rnasses

en els paIsos occidentals ( en el nostre segle ) . La seva sirnplicitat és la

mateixa garantia de la seva eficacia: tota la psicotecnificaci6 de l'escola no

as altra cosa que el reflex d'una trama que s'esdevindria molt per sobre, o

molt per sota, pelt que, en qualsevol cas. els actors interpretarien majori-

tariament sense saber-ho i sense cap possibilitat de superaci6- en bona

I6gica estructuralista- i les contrapartides politiques de la qual haurien

estat ( en el millor dels casos ) campanyes d'educació compensat6ria. les

quals haurien oblidat la veritat present en el titol. i en el contingut. d'un

fam6s article de Bernstein: Teducaci6 no pot compensar per la societat".
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Aquest argument, d'altra banda, es present e,i tots els tebrics del cor-
rent sociologic que concep l'educaciO corn a reproduccio Des de Bour-
dieu I Passeron ( 1970 ), Baudelot I Establet ( 1971 ) i Bowles i Gintis
(1975), aquestes tres celebres parelles han Ltsistit, encara que amb mati-
sos i ernfasi ben diferents, a considerar que ' escola, i en general el siste-
ma educatiu, no és sinO una gran corretja be transmissie de la societat
classista. Es una gran veritat, no cal dir-ho, tot i que cal que sigui delimita-
da i comentada, sobretot en el cas de la posició de Bourdieu, habitual-
ment Ilegida i mal Ilegida, en relaciO sols a La Reproducca Pere Bour-
dieu és un autor de qui no tornarem a tracer, aqui, la Ilarga i complexa
polemica per superar- conservant el millor de l'estructuralisme levi-
straussia 5 ( per a una presentació del work in progress , fins aquell mo-
ment, Sanchez de Horcajo,1979 )- per be que la seva influencia sobre
Bernstein, i sobre tota la sociologia de l'educacie britanica en general. és
notbria (p.e. MacDonald, 1977: Cox, 1987, per situar les relacions de
complementarietat entre tots dos autors ).En altres casos, la relacie del
sistema educatiu amb el sistema social considerat globalment ha estat
molt menys complexa: les teories de la correspondencia o de la doble
xarxa d'escolarització ( per a les dues classes socials principals ) han pos-
tulat que el sisterna educatiu no és sine un mer reflex ( i en bona legica le-
ninista ! ) del sistema productiu, i que les seves relacions funcionals es
troben sempre i completament determinades per la infrastructure. Sense
negar-los la bona dosi de veritat, i potser veritat en Ultima instancia, el cas
és que es tracta de concepcions periclitades per Ilur extrema simplificacie
cl'un fenomen més complex.

Per contraposicid amb aquests treballs esmentats, l'obra de Bernstein
se sol incloure dintre les teories que contemplen l'educaciá com un me-
canisme, o millor, corn el mecanisme principal, de transmissió cultural. De
fet, la sementica recent en aquest camp intel.lectual és d'alle més subtil:
teories de la reproducció ( Bourdieu, Baudelot, Bowles ), transmissiô
( Bernstein ), produccie cultural ( Willis ), resister-Ida ( Giroux ). etc. Les di-

feréncies d'ernfasi entre unes teories i les altres radica en:

1r) La manera com entenen el paper de la classe dominada en
l'interior del proces educatiu ( més o menys passiu. produint la prepia cul-
ture i no tan sols repliques de la culture dominant. resistint-se mal que be
a l'aculturacie.);

2n) el Iloc i el grau d'autonomia ( relative ) que assignen a les agencies
de socialitzacie, familia i escola. especialment:

3r) la complexitat de les interrelacions que postulen. tant entre les
agencies i els agents. corn entre els micro i macroprocessos. corn. sobre-
tot. la manera de comprovar els efectes de la maquineria socialitzadora,
educative damunt els subjectes, i

14
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4t) el fet d estar mes centrades en els aspectes estructurals (determi-
nar qué o qui (es) produeix, reprodueix, transmet o resisteix ) o en els as-
pectes processuals (determiner corn s'efectua el proces de reproducció
transmissi6-produccie cultural-resistencia ).

La posici6 de Bernstein en relaci6 a la problematica de la reproduce&
transmissig es construeix en diversos moments de la seva obra, i es pot
seguir en part, pelt només en part, a traves de la noci6 de "codi" . De
fet,rargument generic, introduit abans, sobre les diferencies entre nens
de diferent classe social i el seu pas per l'escola recolza mes en una con-
cepci6 cultural Amelia ( corn la defensada per Baudelot i Establet, o pel
mateix Bourdieu ) que no pas en respecificitat de la influencia de codis
linguistics. Efectivament, ja des del primer moment, i precisarnent per
donar compte en forge mesura de rexit o del fracas escolar, apareix la
noci6 de codi corn un conglomerat de trets- linguistics. Os clar, per6 molt
relacionats amb la conducta del subjecte i amb les seves capacitats cog-
noscitives-que intenten de connectar les diferents parts analiticament
distingides: subjecte, conducta, Ilenguatge. assoliments escolars, classe
social. El primer treball de Bernstein ( 1958 ), on no apareix la noci6 de
codi corn a tal, sine la de parla o Ilenguatge public/ formal, ja conté moltes
de les idees posteriors, tot i que hi sOn enunciades d'una rnanera encara
poc matisada, i una caracteritzaci6 del codi [ i.e. del Ilenguatge o parla
blic/ formal ] corn una Ilista de trets més que no pas corn una estructura.
PerO no directament referides a la questio de la transrnissiO considerada
corn un problema per si mateix, sine imicament a la influencia de la classe
social sobre els "estils" cognoscitius o Il linguistics dels subjectes.

El desenvolupament inicial de la teoria dels codis consistira, basica-
ment, a intentar de comprovar l'existencia i les maneres de tots dos codis
a través d'un programa d'investigació arnbicies, realitzat tant pel mateix
Bernstein corn pels membres de la Unitat d'Investigaci6 SociolOgica de
['Institut d'Educaci6 de la Universitet de Londres 6. De tota manera. cal as-
senyalar que els primers treballs empirics han estat criticats I. també, re-
petits amb resultats semblants per6 no identics ( Lawton 1968 ). Si basi-
cament els resultats son congruents. la interpretaci6 generada sobre elle
que implicava rexistencia dels codis no ho Os gens; gran part de la noto-
rietat de Bernstein prove, sobretot, d'una ( suposada ) equivalencia. dife-
réncia de codis = deficit ( linguistic/ educatiu ) de la classe obrera. D'aix6
ye. en part, la dificultat de situar " la teoria dels codis: havent nascut de
punts de vista progressistes i d'" esquerres", ha estat criticada des
d 'aquestes rnateixes posicions (Sinha, 1977, Bisseret. 1979. entre
d altres ). I. en canvi, no es pot dir que el mateix Bernstein hi hagi entrat
de manera directa. en aquesta polernica. ni, d'altra banda, que sigui ben
formulada. L'equaci6 diferencia = deficit porta de drat a pensar que criti-
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ques corn les de Labov ( 1967 ), la ries famosa de totes les que s ht han
fet, te autantic sentit en l'intenor de la teona dels codis 7

La questie no es que el codi elaborat sigui "superior al codi restringit,
que hi hagi un autantic deficit linguistic i cognoscitiu, sino que socialment
se'n valora un més que l'altre ( perqua és, a "grosso modo", l'expressiO
d'una determinada classe social ). Un altre assumpte es considerar. i justi-
ficar, que hagi de ser aixf, pensar que, efectivament. es millor fer servir
formes de comunicació elaborades per al desenvolupament d'activitats
prototipiques de la nostra societat. per exemple, l'activitat cientifica. S'hi
barregen dos aspectes diferents: 1r) la capacitat humana per realitzar tas-
ques complexes, utilitzant corn a base un sisterna de comunicaciO restrin-
git. Aix6 es un aspecte general, encara que basic, del problem: Levi-
Strauss (1960 ) ja va demostrar la capacitat de l'anomenat pensament
primitiu ", sobretot pel que fa a la complexitat dels seus sistemes de clas-
sificació. per insistir-hi més; 2n) el que s'esdevé en les societats occiden-
tals, en qua el grau de desenvolupament i la complexitat de la rnateixa so-
cietat comporta utilitzar multiples formes elaborades de comunicació ( i.e.
independents de context. universalistes i de significats explicits ), es trac-
taria més d'una questiô de fet que no pas de dret. I. arnb tot. és dificil
d'entendre, i fins i tot d'imaginar-se. una societat complexa, postindus
trial. que no sigui fundada completament en formes elaborades de comu-
nicaciO...

De tota manera, i independentment de les posicions personals. la
q0estió de fet és que. en les nostres societats, names posseeix autantic
prestigi social alio que es relaciona amb el codi elaborat. La no-necessitat
que sigui aixf es pot comprovar rnitjancant un argument transcultural: al
mateix temps que es comprova que la prOpia alfabetització i l'accés a for-
mes de classificaciô universalistes ( Scribner i Cole, 1973 ) és un dels
principals efectes socialitzadors i cognoscitius de l'escola, també és cert
que tot plegat esta subordinat a les prdpies pertinences culturals sobre
alto que es considerara més important. I, aixd no obstant. no podem sinO
notar la gran similitud entre el concepte de codi elaborat i les conse-
qUancies cognoscitives ". assenyalades per Scribner i Cole. que provoca
el fet de passar pel sistema educatiu formal (I. correlativament. entre el
codi restringit i el sistema de socialitzaciO no escolar ); per aim!). certament.
cal recOrrer a una noció de codi molt més semantica que la Ilista de carac-
teristiques present en el primer treball de Bernstein, la qual cosa fer res-
salter més aquests aspectes semantics. ja del tot presents en I 'article
"princeps"- ja es produeix des dels primers moments. any 1962. de la te-
ona dels Codis.

La idea de codi apareix lligida als aspectes semantics de qualsevol re-
alitzaciô verbal, a corn aquesta idea manté una relaciO referencia! particula-
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nsta local, o dependent del context en el qual es produeix ( codi restrin-
git ) o mas aviat universalista menys local, més independent del context
( codi elaborat ). Es aquesta " orientacid cap al significat" alld que consti-
tueix el nucli de la redefinici6 de la idea de codi- amb d'altres elements,
cfr. Bernstein ( 1981 ) i la introduccid a Adlarn ( 1977 )-. i que pot ser de-
tectada en diferents realitzacions de la parla. Si aquesta redefinicid es
produeix ja des de 1964, Os forca sorprenent que amb prou feines

tinguda en consideració molts dels comentaristes de l'obra de
Bernstein. Cap a la mateixa apoca es produeixen dues innovacions més,
en el sistema tedric de la teoria dels codis, que compliquen un desenvo-
lupament aparentment tan lineal, alhora que mostren la direccid futura
que prendra la teoria: d'una banda, la indagacid de l'estructura dels con-
textos de socialitzacid familiar: de l'altra, les primeres temptatives per cop-
sar l'ordre propi de rescola. pensada corn una forma de microsocietat
amb les seves necessaries relacions de cohesi6 social i amb els seus
efectes sobre els mestres i. especialment, els alumnes.

Els contextos familiars son una de les peces clau: es distingeixen dos
tipus de families ( posicionals i personals ), dos tipus de sisternes de rols
( adscrits. adquirits ) I. mitjangant una reformulació de les idees del linguis-
ta M. A. K. Halliday, quatre contextos de socialitzacid ( regulatiu. instruc-
tiu. interpersonal i irnaginatiu ). També les relacions entre familia i escola.
En un dels pocs articles dedicats al tema ( Bernstein, 1966 ), Bernstein hi
utilitza la distinció parsoniana entre mitjans i finalitats. per una banda, i la
separacid entre un ordre instrumental i un altre d'expressiu. per l'altra9.
per intentar dilucidar la posicid de l'alumne, el seu grau d'implicaciO da-
vant la cultura escolar. en funcid de la classe social de la familia. i del grau
d'acceptacid de les finalitats escolars ( instrumentals i/o expressives). i
tambe el de la comprensid dels mitjans ( instrumentals Po expressius )
que l'escola utilitza per aconseguir aquestes finalitats. Moltes idees
d'aquestes sOn sintetitzades en un treball classic, traduit a moltes lien-
gues ( Bernstein, 1971 ). on s'utilitza, pelt. profusament la nook) de rol.
que despres ha estat practicament deixada de banda, per intentar en-
senyar de quina manera la investigacid sobre els codis sociolinguistics
esta Iligada a les formes de socialitzacid familiars, a la mateixa estructura
comunicativa de la familia, al sistema de rols. i a les classes socials . Corn
Os logic. tota aquesta problematica as dificil i no tots els seus aspectes
han estat tractats, ni per Bernstein ni pels seus col.laboradors. malgrat les
mOltiples investigacions realitzades en aquests anys9.

En realitat. pero. la problematica és molt rnés complexa que el quo
hem apuntat. Les formes de socialitzacid familiar sem. sens dub!e. les
més basiques i importants. i es produeixen de manera diferent segons la
classe social dels pares i l'estructura familiar. Amb tot, l'escolaritzaciu obli-
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gatOria és un fet que afecta la totalitat ( o gairebe ) de la poblactO intantil

en les nostres societats. La interpretació de les relacions familia-escola,
en termes de la teoria dels codis, pot endevinar-se: la familia constitueix
el context primari de socialitzaciO, Oa on es creen les primeres orienta-

cions cap al significat, les formes basiques d'aprehensiO de la realitat a tra-
yes del Ilenguatge, la manera prOpia de significar l'experiOncia, etc., men-
tre que l'escola constitueix un autOntic lloc de recontextualització, un
procés de socialitzaciO secundaria, on s'enfronten els codis familiars amb
aquells que proporciona el discurs pedagogic dominant. Aquest procés
de recontextualització ha estat analitzat recentment10 ( Bernstein, 1985;

Dahlberg, 1985 ).

D'altra banda, i corn ja hem indicat ries amunt, des de principis dels

anys seixanta es comencen a elaborar les bases d'una analisi (micro) so-
ciologica de l'escola. El punt de partida és una distinció que es manté al

Ilarg de tota robra de Bernstein, encara que amb altres noms, i que sepa-

ra els dos grans eixos de transmissiO escolar: ranomenat ordre instru-
mental (els coneixements) i l'ordre expressiu (les regles morals ). Aquests

dos ordres es combinen amb la distinciO funcionalista entre mitjans i finali-

tats per oferir una mena de graella en la qual se situen les families en la
relació amb l'escola ( p.e. families que estan d'acord amb les finalitats de
rordre instrumental d'una escola perO no comprenen els mitjans didac-
tics que s'ni utilitzen, o qualsevol altra de les possibles variants ), tot si-
tuant els subjectes, alumnes o mestres, en un determinat posicionament
previ a la practica educativa. Tots dos ordres tornen a aparOixer, quasi vint

anys després, i amb altres noms, en rarticle sobre el discurs pedagogic.

Un pas més en ranalisi de l'ordre expressiu es realitza a través de
l'examen dels rituals ( p.e. portar uniforme, fer fila al pati, etc. ) corn a ac-
cions la funciO de les quals tendeix a fomentar una determinada identitat

grupal, o be, una diferenciació ( en categories Iligades a redatel sexe,
etc.).

Per6 en tot cas, tot plegat no sOn sinO preludis de l'intent de descriure
i explicar els canvis que hi ha hagut en l'ordre expressiu ( encara que
tambe en l'instrumental, fent-hi menys Ornfasi, per6 ) de les escoles brita-

niques i, per extensiO, perO amb retard, també de les escoles espanyo-
les. Es molt coneguda la influOncia del pensament de Durkheim en l'obra

de Bernstein. De fet el punt de partida per comprendre aquests canvis Os

la particular lectura que fa Bernstein dels conceptes de solidaritat mecani-

ca i solidaritat organica de Durkheim. Pensades com a principis de cohe-

siO social, generades per la divisiO del treball, ambdues formes de solidari-
tat sobreviurien al canvi orotund experimentat per les escoles (de
"tancades" a "obertes", de tradicionals " a "progressistes" ) i permetrien
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de descnure adequadament no tan sols els canvis en la pedagogia, els
més evidents, potser, sinó tambe les relacions entre els membres de
l'escola. la distribuci6 de l'espai i del temps, les formes de control...

Malgrat que la utilitzaci6 de l'arsenal durkheimia ha estat molt comenta-
da ( Cherkaoui, 1977 ), el cas es que, al nostre parer, son uns altres els
conceptes veritablement claus en l'analisi antropolOgica que Bernstein fa
de l'escola i de les agencies de socialitzaci6 en general. Essencials en
tant que sOn conceptes mediadors , és a dir, en tant que intenten no sols
explicar la questi6 concreta per la qual van ser introduits ( p.e. la nature-
lesa del coneixement educatiu), sin6 que ho fan connectant diferents ni-
yells d'abstracciO i sOn aplicats a multiples problemes. Cox ( en aquest
mateix rujrnero ) ja insisteix prou, i amb raO, sobre la centralitat dels con-
ceptes de classificaci6 i emmarcament11, per insistir-hi molt més aqui.

La classificaci6 o la forge de la separaci6 entre categories.
L'emmarcament o la force de control sabre la relaci6 comunicativa.
Aquesta force pot ser forta o debil, i la combinatOria que en resulta descriu
el tipus de pedagogies: on hi ha classificació i emmarcament forts, és a
dir, alla on tot es clarament separat, cada materia és pensada indepen-
dentment, les posicions socials de professor i alumne es troben clara-
ment distingides, etc.), el resultat és una pedagogia visible- visible per a
l'alumne que pot veure amb claredat on es troba i qué esperen d'ell. On
la classificaciO i l'emmarcament és débil, hi apareix una pedagogia invisi-
ble12 .Tal corn passa amb els codis , aquests dos tipus de pedagoaies
podrien ser entesos corn els extrems d'un continu, definit en aquest cas
per la force de la classificaci6 i l'emmarcament. De la mateixa manera, la
nook) de codi apareix, darrerament, entesa corn una orientaci6 cap al sig-
nificat realitzada en l'interior d'uns valors de classificaciO i emmarcament.

Tot just es a partir de la meitat de la decade dels anys 70 que la teoria
bernsteiniana sembla que reorlenta una gran part de la seva analisi que es
preocupa cada vegada més pels aspectes macrosociolOgics de
l'educaci6 i per corn es relacionen amb els aspectes que ja han estat in-
vestigats.Encara que sembli estrany, aquest tel es gairebe ignorat del tot
pels comentaristes de la teoria dels codis.

De fet cal comprendre-ho en el seu context: les idees basiques de la
teoria que hem exposat anteriorment, tot just es comencen a publicar de
manera global entre 1971 i 1975 ( dates de l'edici6 de Class. Codes and
control. volums 1,2 i 3 ) . En aquesta Opoca l'obra de Bernstein Os ja
"classica per a la majoria de sociOlegs de l'educaciO britanics: de fet,
l'any 1971, apareix el manifest de l'anomenada Nova Sociologia de
l'EducaciO " ( Young, comp., 1971 ),i Bernstein (g; convidat a participar-hi.
ocupa un Hoc destacat en el llibre i. fins i tot, en el reconeixement de deu-
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tes intetlectuals- malgrat que els reconeixements més grans es dingei-
xen a l'interaccionisrne simbOlic i a altres ( micro )sociologies no del tot re-
conegudes. Bernstein hi contribueix amb un dels seus articles més im-
portants ( Bernstein. 1971b ), on situa el tema del coneixement educatiu
en els parametres que regeixen la interacci6, l'emmarcament. i al mateix
temps l'obre a la problematica de la classificaciO.

També per aquesta época, [Open University crea diversos cursos
sobre educaci6 ( p.e. Curriculum, Llenguatge. etc.). Hi ha uns quants tex-
tos escrits per professors molt influIts per l'obra de Bernstein, els quals
exposen i revisen acuradarnent la seva obra i alhora la comparen o la si-
tuen davant d'altres. També es cornencen a conaixer algunes critiques
importants a la publicació de Class, Codes and control ; n'hi ha moltes
que sOn mancades d'una analisi més histOrica- si ho comparem, per
exemple . amb la que fa Durkheim en La evoluciem pedagOgica en Fran-
cia ( Durkheim, 1938 )-, cosa que el mateix Bernstein reconeix en el pro-
leg de la primera edició ( 1975 ) del volum tercer de la seva obra, tal corn
recorda en el proleg corresponent a la segona edici6 ( 1977 ).

Finalment. i potser una cosa més fonamental que tot el que acabern
de dir, cap aquesta época conclouen les principals investigacions empiri-
ques de la S.R.U. I, alhora, es publiquen els treballs realitzats la década
anterior. Sembla corn si la polarnica inicial aixecada per la teoria dels codis
ja s'hagués acabat o, si més no, diluIt, en uns quinze anys d' investiga-
cions i d'evolució de la prOpia teoria. Pert també comenga a resultar clar
que, a la teoria, li cal un cert canvi cap a l'analisi de l'"estructura social
de corn relacionar els codis amb una problematica macro, rnas que no cap
a les analisis de nivell micro, corn son les preconitzades per 1' interaccio-
nisme simbOlic i/o l'etnometodologia. De fet, i exceptuant-ne (parcial-
ment) el treball de Pedro (1981), no pot pas dir-se que els continuadors
no britdnics de la teoria s'hagin dedicat a l'analisi de la interacció a l'aula
(un dels temes triomfadors en la psicologitzaci6 de les problernatiques
educatives que es produeixen durant els anys setanta ).

Aquest conjunt ampli de circurnstancies devien ajudar el fet que un
antic interès se situés en primer pla. Ja en la segona ediciO de Class,
Codes and control ( vol.111). s'hi allarga un article important i se n'hi intro-
dueix un de nou. Peri5 no sera fins a l'any 1981 que Bernstein publicara.
fruit d'un seminari l'any abans amb [equip de Lundgren-13, el que pot
considerar-se corn l'exposiciO més completa, i complexa, de la teoria (Ber-
nstein, 1981 ). De fet [article sobre les modalitats ", corn se'n diu de ve-
gades, es pot considerar el punt culminant de la teoria dels codis, en qué
s'integren més de vint anys de desenvolupament teOric i d'investigacia
empirica, i en qua. sobretot. les tesis rnés sociolinguistiques " dels pri-
mers anys s6n posades en relaciO amb els canvis de la noci6 de codi, on

20

317



microsociologica ( la pada. la interaccio, les formes de comunicadó
a l'escola i a la familia ) és posada en correlaciO, situada en les seves de-
pendencies, valorada, en suma, enfront dels conceptes macrosociol6-
gics: l'estructura de classes. la divisió social del treball, la distinciO entre
poder i control, etc. Es dolorosament obvi dir que les critiques a les posi-

cions de Bernstein, no n'hi ha cap que en faci esment, d'aquest treball.

Bernstein, només comparable amb alguns grans pensadors del nostre
segle,ha introduIt un bon nombre de novetats i de precisions en els
darrers anys, just en els moments en que la teoria semblava ja completa-
ment insinuada en els grans trets. Aixi, doncs, a l'article sobre les modali-

tats, en va seguir un altre sobre el concepte de discurs pedag6gic ( Ber-

nstein, 1984 Bernstein i Diaz, 1984 ), una revisiO de la teoria durant
quasi trenta anys ( Bernstein, 1986 ), i també el desenvolupament del
concepte de practica pedagOgica ( Bernstein, 1988b ). Aquestes idees
noves son analitzades en els treballs de Diaz i Sadovnik d'aquesta mono-
grafia.

Potser en aquests moments, en que no hi ha grans concepcions que
ens sen.oixin de marcs de referenda sobre la totalitat del camp educatiu
(dominat per la psicologitzaciO d'un cert saber pragmatic i amb injust (per-
que es exagerat) pere ampli descredit del paradigma sociolOgic de la re-
producciO ) teories corn la de Bernstein, que després de trenta anys en-
cara no han acabat de construir els seus conceptes, mereixen un debat
cultural i una atenciO més gran per part dels professionals i dels teOrics de
l'educaciO, fins i tot, potser, perque és un vestit amb una etiqueta una
mica usada i perqué a cOpia de pensar-nos que el coneixiem, l'hem ig-
norat massa

Notes

(1) En la bibliografia comentada d 'aquesta monografia, shi poden trobar les refe-
réncies d'alguns flocs on aquests conceptes son introduIts pel mateix Bern-
stein o hi son explicats detalladament. Les presentacions en castella de la te-
ona dels codis seri practicament inexistents ( fora de Cox . 1987 ). si be hi ha
alguns articles que intenten situar l'obra de Bernstein en el conjunt, amb
grans inexactituds. per6: I n 'hi ha d'altres que presenten les tesis mes ini-
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cials- d entre ells podem destacar el d Alonso Hinojal ( 1980 ). Les minors in-
troduccions sOn. sens dubte, Domingos et al ( 1986 ) i Atkinson (1985 )- en
aquesta darrera, s'hi presenta el conjunt de treball de Bernstein des d'una
posiciO sociolOgica que intenta elaborar una problematica molt pr6xima a
l'estructuralisme.

(2) Segons els celebres aforismes de Durkheim i Levi-Strauss. respectivament.
(3) No hem volgut variar aquest paragraf. que fou escrit molt abans que Bernstein

contestes unes preguntes pel setembre de 1988 ( cfr. riles endavant en
aquest mateix nernero ) i es pronuncia respecta aquesta mateixa questiO.
Bernstein s'afanya a mostrar-hi les seves diferencies amb restructuralisme
(mitjancant la inclusi6 del subjecte capac de transformar els codis ). cosa
que ens sembla molt clara- sobretot despres del seu treball de 1980 ( Bern-
stein, 1981 ). L'obra de Bernstein , pelt. es un exemple de males interpreta-
cions. de lectures francament distorsionades. d'incomprensions absolutes i,
per descomptat. d'explicaciO insuficient per la seva banda ( de fet, i per
exemple. l'article al qual ens acabem de referir. Bernstein 1981, pot conside-
rar-se un article central en el conjunt de la seva obra. pel fet de ser molt ambi-
ciOs i pel desenvolupament que en fa, i, en canvi, Os un article que amb prou
teines ha estat comentat per culpa de la seva complexitat. En aquest sentit.
Bernstein no Os un bon exemple de divulgador de la seva teoria. Situar-ne
robra cap a la banda de l'estructuralisrne frances ( amb totes les limitacions.
amb tots els destasaments i amb tots els errors que aix6 representa) permet.
de tota manera, rescatar el sentit general del seu projecte- tal com ens sem-
bla que queda clar en la contesta, ja esmentada, a les preguntes sobre els
objectius de la teoria dels codis- aquest sentit ha estat. potser. la cosa més
sisternaticarnent ignorada per la majona dels seus comentaristes i critics.

(4) Malgrat les simplificacions. el quadre mostra. corn a minim. un primer intent
d'articulaciO d'una problematica complexa. que relaciona sirnultaniament la
problematica de la divisiO de la feina ( dosses socials ). les agencies de
transmissiO educativa ( families i escola) i tambe les conseqüencies interac-
lives derivades dels diferents posicionaments de classe. que fan pivotar-ho
tot en les formes de parla.

(5) Bourdieu ( 1971. 1979 ) sobretot, encara que també en altres llocs. La discus-
sio francesa no s'ha plantejat de la mateixa manera a Espanya, on la "socio-
logia" derivada de rinteraccionisme simb6lic o de retnometodologia ( que era
ralternativa americana a restructuralisme rebutjada por Bourdieu ) amb prou
feines ha tingut cap repercussiO.

(6) Es practicament impossible d'entenOre parts importants de la teoria. sense
recOrrer als treballs del grup ( des d'ara S.R.U. ). Molts dels més representa-
tius sOn publicats en el segon volum de Class. Codes and control ( Bernstein,
1973 ), pert, tambe en una col.lecciO, Primary Socialization. Language and
Education, la qual, dirigida per Bernstein, edita onze llibres en set anys
(1970-1977). entre aquests. els tres volums de la recopilaciO d'articles del
mateix Bernstein. Totes aquestes publicacions. i lamb& un bon nombre
crarticles I informes clinvestigacio interns de la S.R.U.. es dediquen exclusi-
vament al desenvolupament i la comprovaciO dels aspectes més "sociolin-
gOistics" de les tesis bernsteinianes. Paral.lelament. es produeixen una colla
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d investigacions que tendeixen a realitzar, en altres paisos la mateixa tasca
( Atkinson, 1985, per a una bibliografia extensa, i Domingos et. al. 1986, per a
un resum comprensiu dels principals treballs empirics ).

(7) Bernstein no ha contestat detalladament la critica de Lavob. i d'altres, fins no
fa gaire. Ho ha fet quan ha revisat l'evoluci6 de la teoria dels codis.

(8) Aquesta distinció desapareix posteriorment. Quasi vint anys després, pent),
es torna, d'alguna manera, a agafar per definir la noci6 de discurs pedagogic,
si be sota la forma de discurs instructiu ( ordre instrumental ) i discurs regula-

tiu ( ordre expressiu).
(9) Corn ja hem indica? ( nota 3 ), el treball empiric que sosté moltes de les conclu-

sions, que aqui anem enunciant de forma apodictica, es troba escampat en
force tesis doctorals, informes interns de la S.R.U. i en resultats
d'investigacions finangades en aquesta Opoca. S'ha d'entendre que hi ha
hagut un autentic desfasament entre el treball empiric realitzat, la seva publi-
caci6 ( sovint uns quants anys despres de fet ) i l'impacte en la comunitat
cientifica ( clue s'ha llegit quasi exclusivament Bernstein, i sobretot els pri-
mers articles, en detriment de les investigacions dels seus col.laboradors ).
Del treball empiric més recent, cal destacar-ne: Adlam (1977), Holland (1981),
Dahlberg (1985), Dahlberg, Holland i Varnava-Skouras ( 1987).Nosaltres ma-
teixos yam tenir l'oportunitat de repetir l'experiencia de Holland (1981) amb
uns resultats similars ( Rodriguez Illera, 1986 ).

(10) L'analisi de Bernstein es realitza en l'interior de les idees sobre el Discurs
pedagogic (introduft en Bernstein i Diaz. 1984 ) i no la comentarem en agues-
ta presentaci6 perque ja es fa i es desenvolupa a l'article que incloem de
Mario Diaz. lgualment les idees recents ( 1988b ) de Bernstein sobre la prac-
tica pedagrigica es comenten en radicle d'Alan Sadovnik.

(11) Traddim framing per emmarcament. També es pot traduir per "enquadra-
ment". En tot cas no hem pretes d'unificar la terminologia, pelt' si d'evitar tra-
duccions inexactes corn les que apareixen en versions espanyoles d'algun
treball de Bernstein. Classificaci6 i emmarcament se solen relacionar amb la
concepci6 de la gran antropOloga Mary Douglas ( es tracta Tuna hist6ria de
relaci6 intel.lectual sorprenent, corn el mateix Bernstein declare en la intro-
ducci6 al volum tercer de la seva obra. i també corn reconeix ella mateixa en
la seva obra Simbolos Naturales ), sobretot la desenvolupada en Douglas
(1966. 1970 ) .

(12) Les expressions de pedagogia visible i invisible. i l'adjectivaci6 dels codis.
"elaborat" i "restringit". potser no sOn les més adients. Pere.) tant les unes corn
les altres san molt pregnants i han permés, per les connotacions que tenen,
oferir quasi una imatge dels conceptes que s'hi volien expresser. Es pot tro-
bar una descripci6 de totes dues pedagogies en Bernstein ( 1975 i 1988 ).

(13) En el nostre pais, l'obra d'Ulf P Lundgren es desconeguda. Tanmateix, la
teoria d'aquest professor suec es clau en els desenvolupaments de diversos
deixebles comuns I. fins i tot. del mateix Bernstein. D'aquests deixebles cal
citar Dahlberg ( 1985 )i Pedro ( 1981 ). De Lundgren, en altres textos, cfr.
1977/81, i la presentaciO del volum de Lundgren i Pettersson ( comps. 1979 ).
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El articulo es una pre-
sentacien de las ideas
principales de la teoria
de los codigos, asi
como de algunas inter-
pretaciones importan-
tes de la misma. Para
ello. el autor sitba la
problematica en su as-
pecto conceptual a la
vez que en la genesis
histOrica de la teoria.
La posicion de Ber-
nstein en relacien al
estructuralismo. las
entices y simplificacio-
nes de la teoria realize-
das por numerosos cn-
ticos. asi como la
importancia de la in-
vestigacion empirica
realizada por el grupo
de colaboradores de
Bernstein son algunos
de los temas tratados.

Abstracts

L 'article est une pres-
entation des princi-
pales idees de la théo-
rie des codes et de
quelques- unes de ses
interpretations. Dans
ce but. 1 auteur place la
problematique dans
son aspect conceptuel
en méme temps qu *II la
replace dans la genese
historique de la théorie.
La position de Bern-
stein par rapport au
structuralisme. les cri-
tiques et les simplifica-
tions de la theorie
faites par de nombreux
critiques. ainsi que
rimportance de la re-
cherche empirique ef-
fectu& or le groupe
de collaborateurs de
Bernstein sont
quelques- uns des
themes traités.

This article is an intro-
duction of the main ide-
as of the theory of
codes and also of
some important inter-
pretations of this theo-
ry. For that purpose.
the author considers
the whole question in
its conceptual aspect
as well as in the histori-
cal genesis of the theo-
ry. Bernstein's position
regarding structuralism
is one of the themes
covered, together with
the criticism and simpli-
fications made by nu-
merous critics and the
importance of the em-
pirical research carried
out by Bernstein's col-
laborators.
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El contacte del nen amb la socialitzacisi
pUblica al parvulari i a l'escola
Gunilla Dahlberg *

Corn a consequencia de tants canvis esdevinguts a la societat. en els
darrers decennis, molts nens passen gran part del seu temps en alguna
forma de socialització pUblica. En aquest article fare una analisi sobre el
que passa entre el nen, corn a membre d'una familia especifica, i la soda-
lització pUblica al parvulari i l'escola.

Les relacions complexes entre els models culturals i socials que hi ha
en la socialitzaci6 pUblica es poden explicar de diferents maneres i des de
perspectives ben diferents.

M'he estimat més escollir alguns aspectes que considero significatius
en l'analisi de les relacions entre la socialització primaria i la secunderia.

Il.lustrare aquests aspectes partint de les investigacions actuals de
sociologia educativa i. especialment. corn s6n representades en el treball
del soci6leg de l'educaciO angles Basil Bernstein, i partiré també de les
investigacions dutes a terme pel Grup Investigador de teoria de plans
escolars i reproducciO cultural de l'Escola Superior de formaciO de
mestres d'Estocolrn. Aquest grup. el dirigeix Ulf P. Lundgren, I jo mateixa
hi treballo1.

Noyes formes d'integració social

Perque una civilitzaciO. una societat. existeixi i que alhora. pert). evolu-
cioni. cada nova generaci6 ha de ser criada i educada. és a dir. el nen ha
de ser una part de la societat. Cada nen ha d'aprendre a entendre, a ano-
menar i a manejar el seu entorn. El nen apren les idees. les regles socials i
els simbols que son vigents en la seva prôpia culture. i.a través craixO.
tarnbe va construint el seu propi autocontrol.

Guni lla Dahlberg es investigadora de l'Institut d Educacio de la Universitat
d Estocolm. Va realitzar la Test Doctotal en la Universitat de Londres I ha publi-
cat diverses obres. Entre d altres : Context and the Child ;.-; Orientation to Me-
fling. ( 1985 ). I Children. Work and Ideology ( 1987 1. en coliaboraciO.
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Per aixo. en el fons, la socialitzacio reducacio del nen han de tractar
&versos metodes per al control social, que seran els mitjans que la socie-
tat utiiitzi per crear en el nen les condicions necessaries per a la soya axis-
tencia. L'educaciO i la forrnació tracten sempre d'un cert tipus de repro-
ducciO cultural, és a dir, han de recrear coneixements. habilitats i valors
d'una generació a la següent2.

En una societat simple, corn la vella societat agraria. el nen podia mirar i
imitar els pares en la vida diaria i, d'aquesta manera. aprendre les bases
de !a producciO i la vida cultural. El valor i el sentit de la feina, és a dir, la
moral de la feina. l'aprenien al mateix temps que els coneixements i les
habilitats que calien per treballar, ells mateixos, més endavant. Aixi. la
feina arribava a ser la base que contenia tant la producci6 corn la repro-
ducci6 i que, alhora, estructurava, creava sentit i contexta Aquesta mena
de societat es podia descriure corn una societat molt concreta i visible.

Avui. en tornar-se cada cop més especialitzat el nostre mon, els nens
viuen més allunyats de la vida productiva. En l'actual societat de la infor-
maciO, de coses que sOn abstractes i invisibles per als nens, nhi ha rnol-
tes, i d'una manera ben diferent d'abans. Aix6 fa que cada cop sigui rnés
important recuperar el que s'ha perdut - fer visible el que és invisible.

Quan la recuperaciO de coneixernents i habilitats ja no es pot realitzar
en correspondencia directa amb la producci6, cal crear contextos o am-
bients especials per a l'educació i la formaciO.

Per al procés de visibilitzaci6 s'ha creat un sistema educatiu molt
avangat que ha menat a una prolongacio de la formaci6 a totes les edats.
Per tant, des d'un punt de vista histOric, la responsabilitat de la reproduc-
ci6 social ha passat de mica en mica de la familia ( habitants d'un poble,
parents ) a l'estat. Si, anteriorment. la feina era el factor integrador més im-
portant en la societat, ara ho son reducaci6 i la formaci6 en forma
d'instituci6. Podem dir, amb paraules d'Ulf P. Lundgren. que l'entat ha in-
tentat de restablir, ajudat per la pedagogia, alguna forma de visibilitat :

"Aquesta falta d'evidencia és compensada per l'educaciO, que va dirigidla
a la recreaci6 d'una forma de " visibilitat abstracta ", en qua aquest procés

pedag6gic esdeve procés de feina real 4 .

Aim!) implica que el parvulari. per als nens més petits, i l'escola per als
més grans, han arribat a exercir la mateixa funció que abans tenia la feina,
malgrat les diferencies en la forma i el contingut. A través del treball que
els nens duen a terme. al parvulari i a l'escola, contribueixen al desenvo-
luparnent de la societat. encara que no tan directament i visiblement corn
abans. Fins i tot. els nens. avui dia. s6n rnacroautors amb un rendiment
econ6rnic positiu, corn va dir Jens Qvertrup 5 .
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Pedagogitzaciô de l'espai vital dels nens

Les analisis historiques han fet veure que l'actual societat industrialit-
zada., cientificament i tecnicament desenvolupada. es caracteritza per
un control molt indirecte i invisible, en oposició al control directe i visible
de la societat preindustrial6.

Abans la disciplina es dirigia, majoritariament, al cos del nen, mentre
que avui va dirigida a l'anima i a la ment. El control que abans s'exercia es-
pecialment a través del castig, o fins i tot mitjangant una religio més cons-
trenyedora, s'ha substituIt per un control més refinat, que tendeix, entre
altres coses, a crear en el nen alguna forma d'autocontrol interior.

L'estructura comunicativa, en la qual es basa la creació de
l'autocontrol interior. es forga sofisticada i estesa en espai i temps. Exi-
geix un sistema de rols obert i ofereix un gran nombre d'alternatives dife-
rents, en qué la diferenciaci6 entre adults i nens no es basa en l'status.
l'edat o el sexe, és a dir, no va connectada a diferents models formals de
deures i privilegis, sine) a l'adquisici6 de qualitats personals, tant en el nen
corn en.l'adult. Per bastir un autocontrol interior fort, també és important
que la frontera entre el propi jo i els altres sigui clara. perqué el nen pugui
desenvolupar una forta sensaciO d'autonomia, cosa que. d'altra banda,
s'ha de produir a costa de la identitat social.

Es en aquest procés que el nen modern es forma. El nen que amb
el temps haura de ser capag, ell mateix, d'integrai les exigencies de
l'ambient i les esperances. En qué consisteix. doncs, la pedagogitzaci6
de l'espai vital del nen, una pedagogitzaciO en la qual el nen es, alhora,
"rei i presoner ", corn deia l'investigador frances Danzelot ? 7.

Per respondre aquesta pregunta em referiré als treballs teOrics sobre
socialitzaci6 de Basil Bernstein8. Segons Bernstein, hem de considerar
el discurs pedagogic corn una cosa que constitueix socialment el nen i el
col.loca en posici6 ", tn relaciO amb les relacions de control i poder de la
societat. Aquestes relacions de control i de poder son el resultat de la di-
visió de la feina que té Hoc en la nostra societat.

La distribuci6 de la posici6 segueix certes regles establertes que,
primer de tot. impliquen que el nen ha d'intentar d'establir un determinat
tipus d'ordre i consciència. Bernstein hi distingeix dues menes de discur-
sos. El " discurs regulador " mira de socialitzar en el nen els valors, nor-
mes. diferents formes de posicionament pedagogic i diferents estructu-
res de rnotivació. La seva funciO és. per tant. establir ordre, relació i

identitat en el nen. El discurs regulador. pert), no es pot considerar
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separadament del discurs instructiu, es a dir, el desenvolupament dels
coneixements i les habilitats del nen.

Corn que la regulació dels valors. les actituds, la conducta. els conei-
xements i les habilitats del nen que s'esdeve en la socialitzaci6 pUblica va
molt Iligada a allot que. en la nostra societat, es considera legitirn, el nen
també queda constitu'it socialment d'una manera indirecta en relaci6 amb
els principis de control i poder. Es aixi perque, dintre la socialitzaci6 pObli-
ca. sempre existeix una certa selecci6 i classificació de coneixements,
temps i espai , i tarnbé entre els diferents agents de socialitzaciO.

La socialitzaci6 pUblica també es caracteritza pel fet que els objectes i
processos, dels quals el nen aprendre alguna cosa. no es poden veure nt
experimentar directament, sin6 que s'han de representar amb paraules i
imatges. D'aqui sorgeix la necessitat de tenir textos de pedagogia, i per
aix6 tenim el clue Lundgren en diu problema de representació. és a dir.
corn podem representar amb paraules i irnatges el que no hi és ara i
aqui9. Ludgren vol dir que és en aquest context que el Ilenguatge des-
criptiu és tan important i decisiu. En la socialització pUblica s'ha de parlar
de corn es formen les coses i se n'han de descriure les funcions. en corn-
ptes de realitzar-les un mateix. Va igual. avui dia. amb les relacions huma-
nes i la creaci6 de regles socials.

Alguns estudis tambe indiquen que la socialització pOblica té corn a f
nalitat transmetre el significat i [abast, que poden anar més enlle de la si-
tuació ara i aqui i que. per tent. s6n més abstractes i generals- o. dit d'una
altra manera, més independents del context10.

Relacions entre l'ambient socialitzador primari i

secundari

Corn que avui dia la socialitzacib pUblica afecta tants nens. hem de pre-
guntar-nos corn es correspon el context public de reproduccia arnb el
context familiar. Quines conseqüencies tindre per a nens de diferents
capes socials. amb diferents relacions amb l'estat. la producci6 i l'esfera
del control de simbols ? Qué implica el fet que la socialitzaci6 pOblica es
basi tant en la paraula parlada. en els principis independents del context.
corn en un cert tipus d'ordre i de coneixement ?

Per descriure el que passa en el contacte amb la socidlitzact6 püblica
podem partir de la base que el nen. a casa. en [ambient cot itextualitzador
primed. adquireix un determinat posicionament davant l'existencia (vegeu
I 'esquerna de més avall) . El nen adquireix un codi especific i una manera
especial d'orientar-se en la vide. Aquest codi influeix tambe en alb que el

32 328



nen enten corn a rellevant i significatiu de l'ambient que l'envolta. Aix6 in-

flueix en la forma que té el nen de comunicar-se amb altres nens i amb els

adults. Quan el nen es troba amb la sociaRzació pUblica, algunes parts del

codi es trenquen, hi ha una descontextualitzaciO, que es torna a recons-

truir o a recontextualitzar al parvulari, a l'escola o al centre d'esplai. En la

recontextualització. que sempre es produeix en algun tipus d'instituciO

formal, no es pot continuer comptant amb tot alb amb que el nen este fa-

miliaritzat del seu ambient de casa, sinó que es trien algunes experien-

cies i esdeveniments. La recontextualització també implica que aquestes

experiencies tindran un significat nou, entre altres coses perque recol-

zen en un sistema més abstracte i general. Aquests principis de recon-

textualització regulen, per tot aix6, el que es un coneixernent rellevant,

corn es transmetre al nen i quan. Els significats que originen es diferen-

cien considerablernent dels que pertanyen al Ilenguatge familiar.

CODI

AMBIENT DE CONTEXTUALITZACIO PRIMARIA ( case )

descontextualitzaciO

recontextualitzaciO

selecció

reenfocament

abstracciO

AMBIENT DE CONTEXTUALITZACIO SECUNDARIA (centre d'esplai

parvulari, escola )

CODI

En aquest context, la socialitzaciO pdblica es correspon bastant amb la

manera de classificar i anomenar les coses, i també amb la forma de trans-

metre els significats amb els quals els nens estan familiaritzats a case. Ac-

tualment es fan forge investigacions que assenyalen corn els models de

socialitzaciO a les cases varien en funcie de la posiciO social de la familia.

A més, Motton ha descobert, en un estudi sobre la interacció pares-

fills, que els pares de families de classe mitjana, comparats amb els de

33

329



classe treballadora la informacio que transmeten als fills correspon mes a
la que dona I escola11. Brandis I Henderson han obtingut resultats sem-
blants quan es pot constatar que les mares de classe mitjana informen i
instrueixen els fills amb l'ajuda d'aspectes i normes generals. mentre que
les mares d'ambient treballador. per contra, subratllen aspectes que
tenen a veure amb la situacid immediata en qué es troben12. Robinson
també ha comprovat que les mares de classe mitjana pregunten més so-vint als tills i responen extensament les preguntes dels nens13.

A part del fet que [ambient de classe mitjana s'assembla al de la socia-
litzaciô pUblica. pel que fa a la transmissió d'informació rellevant. els estu-
dis també mostren que el seu discurs regulador. és a dir, la manera de
crear ordre amb l'ajuda de diferents normes, valors i posicionarnents. es
correspon amb els principis de recontextualització de la socialitzaciô p6-
blica14.

Un estudi que palesa clarament la proximitat de l'ambient de classe
mitjana amb els principis de recontextualitzacid de la socialització pOblica
és el treball d'Eva-Lis Bjurman. sobre el temps lliure i la vida quotidiana
dels nens de dos barris diferents als afores d'Estocolm: una zona resi-
dencial. d'alt status. a la banda nord. i una zona de cases de Iloguer.
d'status baix. a la banda sud. Bjurman va entrevistar quaranta nens de
classe burgesa i quaranta nens de classe treballadora. TOts tenien 8-9
anys15.

L'estudi evidencia dues caracteristiques molt clares. pel que fa al joc i
al temps Iliure. en aquestes dues zones amb condicions econômiques.
socials i culturals diferents. D'aquestes caracteristiques en direm el jocregulat i el joc no regulat ". el primer caracteritzare la vide dieria del nen
burges. I el segon la del nen de classe treballadora .

L'estudi va reveler que els nens burgesos feien activitats molt dirigi-
des. en el sentit que la seva vida era extrernadament planejada, sistema-
titzada i calculada. El més corrent era que tinguessin de dues a tres activi-
tats obligatiaries a la setmana, corn ara tennis, navegacid. classes
particulars de müsica, muntar a mtg. dansa, etc. Després d'aquesta vide
tan programada, de temps per als amics no en quedava pas gaire. Elsnens burgesos es passaven gairebe tot el temps fent individualment acti-
vitats dirigides. o en forma de joc planejat a casa d'algun company, on elsnens solien jugar per parelles.

En canvi. els nens de classe treballadora passaven les hores de Ileureamb altres nens. Els jocs eren mes espontanis i sortien d'ells mateixos. i
se Killen fen, en forma de jocs amb regles. al pati. al perquing o en jocs
d'equip. corn rhoquei sobre gel. futbol, etc.
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Eva-Lis Bjurman va constatar que es forca paradoxal que la tradici6 del
joc visqui entre els nens de classe treballadora que viuen en cases de
pisos i adossades, i no pas entre els nens dels xalets.

Probablernent els nens de classes treballadores tenen la llibertat que
els permet de produir la seva prôpia cultura del joc, al mateix temps cal
que tinguem en compte que és una Ilibertat amb limitacions.Els nens bur-
gesos, per6, no poden ser consi arats itomés corn a consurnidors de
cultura adulta- la cultura establerta o elitista. De la mateixa manera, els
nens de classe treballadora poden ser vistos corn a portadors d'una cultu-
ra arrelada més popular.

Per tant, moltes coses indiquen que el nen burges, a través del joc re-
gulat, en qua els pares controlen l'elecci6 de les activitats, les joguines,
els companys i els llibres, directament o indirectament, aviat t6 una orien-
taci6 cap als significats leg itims de la societat i les relacions socials.
D'aquesta rnanera es construeix una cornpetència especifica en aquests
nens, una cornpetancia que. en bona part, sembla que es correspon
amb els principis de recontextualització de la socialització p6blica.

Corn es presenta. Ilavors, la manera corn els nens organitzen el seu
entorn davant les experiancies de socialitzaci6 primaria i els principis de
recontextualitzaci6 a rescola ?

Abans he presentat la tesi que la socialitzaci6 püblica es pot caracterit-
zar corn una institució social on les relacions socials es construeixen ? al
voltant de la paraula parlada, i amb l'ajuda dels significats Inures de con-
text, és a dir, significats que poden funcionar fora de la situaci6 ara i aqui.

En un estudi, en el qual es basa la meva tesi doctoral, Context and the
child's orientation to meaning, vaig trobar, entre altres coses, que els
nens que tenien uns pares amb una bona posició social utilitzaven, en
quantitat més gran, significats relativarnent abstractes i independents del
context, quan se'ls dernanava que fessin un exercici de classificaciO: en
canvi els nens de pares amb una posició social inferior. utilitzaven con-
ceptes relativarnent concrets i dintre del context.

En aquest estudi es van entrevistar cent trenta-cinc nens de vuit anys.
les preguntes eren relacionades arnb la feina i la divisi6 de la feina a la
societat. Una part de l'entrevista consistia en un exercici de classificaci6 :
els nens havien de relacionar onze professions diferents (gerent, metge.
professor. empleat de banca, mestre d'obres. oficinista, paleta, soldador,
rnecanic de cotxes. carter, obrer ) d'una manera que ells creguessin que
encaixava i que tingués a veure amb els of icis. Després de posar les
fotografies en una pissarra, sels va demanar que expliquessin per quines
raons els havien agrupat d'aquella manera. Després d'aquest exercici. hi
va haver una entrevista de mitja hora en la qual es feien preguntes sobre
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la feina i la divisiO de la feina, I. irnmediatament després, un altre exercici
de classificació corn el primer. Finalment. un tercer exercici: rintervivador
disposava les fotografies fora de rordre jerarquic de les professions
respecte a raspecte economic. després d'aix6. els nens havien
d'intentar de trobar-hi els principis que l'intervivador havia seguit per fer la
classificaciO.

Els tres exercicis eren de caracter diferent. Encara que els mateixos
nens fessin els dos primers exercicis. hi ha diferéncies si s'observa en
quin context es van dur a terme. En el primer exercici se'ls va donar una
guia relativament petita sobre corn havien de distnbuir les fotografies. Els
nens van haver d 'interpretar tot sols les instruccions de rintervivador i
donar un significat a la situaciO. En canvi. el segon exercici anava precedit
d'una Ilarga entrevista on el nen podia pensar sobre la feina I la divisiO de
la feina. i sobre corn havia d'interpretar les instruccions de rintervivador.
Per tant. rentrevista es pot considerar. en certa manera. corn una ocasiO
d'aprenentatge. El tercer exercici tarnbé era forga dirigit ja que el nen
havia de prendre partit després de la classificacit de rintervivador de les
onze fotografies.

El resultat va palesar que gran part dels nens que tenien uns pares de
posiciO social baixa no es van adonar d allO que els demanava. realment.
l'entrevista. per exemple: en comptes de posar les fotografies en grup.
en parlaven els uns amb els altres. o be. agrupaven les fotografies sense
tenir-ne en compte les professions. També es va veure que alguns nens
d'aquest grup posaven diferents professions en grups. per6 eren Inca-
paws crexplicar verbalment per qua els havien col.locat precisament aixi.
I. a rnés, la seva resposta sovint era més personal i subjectiva.

Després de rentrevista que en certa rnanera guiava els nens i que. a
més. es pot considerar corn un aprenentatge. ja que les preguntes con-
nectaven amb els coneixements dels nens sobre la divisiO social de la
feina. es van evidenciar unes diferéncies interessants. Eren sobretot els
nens de pares de classe social alta els qui utilitzaven la inforrnaciO que for-
nia rentrevista. Després de rentrevista. és a dir. durant el segon exercici
de classificaciti. van donor bastants respostes generals i deslligades del
context. En el tercer exercici de classificaciO augmentaren les diferancies
entre els dos grups pel que fa a la utilització de respostes fora del con-
text. !Ms de la meitat dels nens de pares de classe social alta podien des-
codificar el principi que regia la classificaci6 de les diferents professions
donada pel professor.

El resultat de lestudi s'ha descrit primer i explicat cornparant-lo amb
les experiencies dels nens en els seus ambients familiars. L'estudi. per6.
s'ha portat a terme en una situaciO de test. que té algunes similituds amb
les situacions d'aprenentatge que el nen troba a rescola. on ha
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d interpretar I elaborar inforrnació en forma de preguntes. instruccions.
exercicis i material educatiu.

En Lin altre estudi de classificaciô realitzat per Janet Holland en el grup
investigador de Basil Bernstein. i que fins i tot s'ha repetit a Suecia, hi
hem trobat diferancies similars16.

Aquestes investigacions, sobre la relaciô entre la socialització prirnaria i
la püblica, han tractat especialment les relacions entre la Ilar i l'escola.
Corn que la majoria de nens avui dia van a algun parvulari, és important
preguntar-se de quina manera connecta la funciô del parvulari amb les ex-
periencies i maneres de comportar-se davant la vida qut tenen els nens
de diferents ambients quan arriben al parvulari. S'ha fet un estudi menor
d'aquesta qiiestiO, en relació a un projecte sobre la reforma pedagôgica
al parvularil 7. En aquest estudi. s'hi veuen certes tendencies al fet que el

nen. davant una activitat pedagôgica més estructurada- en grups de sis
anys I, segons corn, en grups en general- apren a explicar, classificar i
anomenar coses de la mateixa manera que a l'escola. Els adults dominen
la conversa quasi tant corn el professor a l'escola, i els nens han de res-
pondre preguntes curtes i ben estructurades, mentre que les experien-
cies concretes dels nens. i també els comentaris espontanis i les refle-
xions de les situacions ara i aqui, ben poques vegades s'utilitzen corn a
punt de partida per a la conversa. Ho podem il.lustar amb el següent
resum d'una classe :

Siv ( professor de parvulari) : A veure: hi ha alguna altra cosa que no hi es a
l'hivern... que alguns ocells en mengen. que volen per raire. que en yam
parlar la setmana passada. I que ara han tornat.
Bosse : Oue ?
Siv : Si. Oué vola ara. per I aire. una pila d'animalons ?
Bosse : Ocells... abelles... bonnets...
Siv : Si. estic pensant en uns animalons molt petits. has dit un...
Bosse : Bonnot...
Siv : Sii. i quins animalons mes hi na 9
Bosse : Abelles...
Siv : Mmmrn... I a mes hi ha altres insectes. aquests que sovint venen i et pi-
quen... En coneixes algun. Alvar 9 Oue ens pessiga a l'estiu i oespres ens ta
picor ?
Alvar : Una abel.a...
Siv Sii ( irnita un brunzit ).
Bosse : vespes
Siv . Pensava en els mncquits
Bosse . ()Lie 9
Sly : Mosquits.

Vist en relacia amb les exigencies que es presentaran als nens a
I escola aixô es positiu. perque se'Is desenvolupa una certa cornpeténcia
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preparathria per a l'escola. Alhora hi ha el risc que les prôpies experièn-
cies dels nens no s'aprofitin corn pretenen els objectius del parvulari, pel
fet que els nens que a casa seva no han apt-6s a dominar el joc del Ilen-
guatge " resulten poc afavorits.

El carActer "normalitzador" de la socialització
püblica

He intentat d'exposar que la socialitzaci6 pUblica té diferents capes
socials. Aix6 té a veure amb el fet que en una situació pedag6gica sem-
pre hi ha una certa selecció de contir.gut, una manera especial
d'organitzar-lo i una selecci6 d'una determinada manera de treballar.
Totes aquestes alternatives es basen, al seu torn, en un codi dominant
en tot alit!) en qué es considera important que els nens prenguin part
quan van al parvulari, a l'escola i al centre de control i poder que hi ha a la
nostra societat.

Corn que la socialitzaci6 pUblica s'ha de presentar sempre, en una so-
cietat democratica, corn a natural i objectiva en relació amb les diferents
capes de la societat, les noves reformes del parvulari i l'escola hauran de
ser, també, iguals. Tot plegat es aixi malgrat que els diferents estrats
tenen una relaci6 diferent amb la socialitzaci6 pOblica i que bona part de
les coses que hi passen tracten de la reproducci6 cultural. Aix6, ho
podem il.lustar amb la seguent cita de Bourdieu 18

It is probably cultural inertia which still makes us see education in terms of
the ideology of the school as a liberating force ( l'école libératrice ) and as
means of increasing mobility, even when the indications tend to be that it is in
fact one of most effective means of perpetuating the existing social pattern,
as it both provides an apparent justification for social inequalities and gives
recognition in the cultural heritage, that is, to a social gift treated as a natural
one ".

Emprant les paraules de Foucault podriem dir que el discurs pedag6-
gic té la funció de normalitzar, és a dir, de transmetre homogenetat19. El
f et paradoxal, pelt, és que alhora es un instrument de poder que dóna.
origen a la individualitzaci6, ja que el control possibilita jutjar els diferents
nivells dels nens i, per aix6, pot rnesurar les diferéncies entre ells.
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Els significats independents del context son poder

Els estudis que he presentat aqui indiquen clarament corn els nens
de les capes privilegiades de la societat han anat adquirint, je de ben pe-
tits, una manera de comunicar-se arnb la realitat que es correspon amb els
principis de la socialitzaci6 pirblica . Podriem dir que aquests nens ja han
adquirit una competencia comunicativa que els dOna la possibilitat de
conquerir poder i exercir-ne.

Per contra, per als nens dels grups dominants, la trobada amb la soda-
litzaciO pitlica pot ser rnés conflictive perque les seves experiencies an-
tenors no s'han valorat ni compres tant.

Un exemple de test d'intel.ligencia realitzat tradicionalment i forge so-
vint, The Wechsler Intelligence Scale for Children ( test WISC ). ens pot
il.lustrar el gran valor que té el pensament lliure de context 20. En un
d'aquests test WISC es dernanava als nens que diguessin les semblan-
ces entre diferents objectes, corn ara muntanya-llac, paper-carbO, sal-
aigua, etc. Els nens que hi donen alguna mena de resposta fora de con-
text obtenen la puntuaciO més alta, mentre que els nens que hi donen
respostes dependents del context tenen una puntuació més baixa o
nul.la.

El segUent resurn, extret del manual. mostra corn s'avalua la resposta a
la pregunta de quines sirnilituds hi ha entre la sal i l'aigua :

13. Sal-aigua :
2 punts - Una resposta que doni a entendre que totes dues son necessaries-
per a viure. o que tenen compostos quirnics.
1 punt Es fan servir per a cuinar. Ingredients naturals. L'home en pot consu-
mir.
0 punts Totes dues es troben al mar. En pots menjar i beure. La sal ve de
l'aigua. Les fern servir

No és dificil de suposar quins s6n els nens que donen les respostes
legitimes en el test WISC. La suposici6 ens duu a l'eterna pregunta de
quin es el millor th de l'idiorna. Aquesta pliestiO es pot respondre des de
molts punts de vista. Els dos usos de l'idioma funcionen en el context so-
cial. és a dir, en la familia del nen, on s'ha desenvolupat.

Dintre de l'ambient de classe baixa [Os que fa de l'idioma. el nen
d'aquesta classe social, i la manera corn es comunica amb la realitat, no és
una cosa defectuosa. No és fins que el nen entra en contacte arnb alguna
forma de proces de recontextualitzaci6 que cornenca a definir-se corn a
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bo-dolent, normal-anormal, una cosa que, al seu torn, condueix a poc a
poc, el nen, a definir-se corn una cosa que no serveix per a res.

En la nostra societat el capital no esta repartit equitativament ni simb6-
licament ni culturalment, i fins el coneixernent i el significat han d'apuntar
al repartiment de les relacions de poder entre individus i grups. Us de
l'idiorna, producci6 de la Ilengua i reproducci6 de la Ilengua van Iligats, en
aquest sentit, a la condici6 social. En aquest context, el posicionament
Inure de context hi ta també una gran prioritat. Es especialment important
d'aclarir aquest posicionament avui que tenim. a més d'una producci6
material molt alta, un mercat de simbols en el qual el maneig d'aquests
simbols ha comengat a transformar-se en una mercaderia i valorar-se en
diners.

Com que el capital cultural i la competéncia comunicativa cada cop s6n
alas importants en la societat actual, és important que tots els qui treba-
lien en l'educaci6 i socialització infantil coneguin els mecanismes que ac-
tuen en les diferents situacions pedag6giques; sobretot per observar la
prôpia actuaci6 en relació amb els diferents nenes, condició fonamental
per proporcionar-los la competancia comunicativa i social que corn mas va
mas indispensable és per sobreviure en la societat.
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Hbern amb la descripci6 de corn es fa l'alletarnent en la societat lapona.
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El articulo explora las
consecuencias que los
cambios sociales de
las ()lamas décadas
han provocado sobre la
socializaciOn infantil.
haciendo que los ninos
entren desde edad muy
temprana en un siste-
ma de socializacign
pUblica en contraposi-
don a su pertenencia
familiar.
El paso de un ambiente
a otro ( de la familia a la
escuela) es pensado
como el de un contexto
primario de socializa-
cign a uno secundario.
Un contexto de socia-
lizaciOn impone.
basicamente. una con-
textualizackin de la ex-
periencia por lo que el
paso a otro contexto
supone un proceso do-
ble de decontextualiza-
ciOn y de recontextuali-
zaciOn.

Abstracts

L 'article explore les
consequences que les
changements sociaux
des dernières decades
ont provoquées quant
a la socialisation infan-
tile, faisant que les en-
fants entrent a un très
leune age dans un
système de socialisa-
tion publique en con-
treposition a son ap-
partenance familiale.
Le passage d'un milieu
a l'autre ( de la farnille a
l'école ) est pensé
comme le passage
d'un contexte primaire
de socialisation a un
contexte secondaire.
Un contexte de sociali-
sation impose. essen-
tiellement, une contex-
tualisation de
l'expérience et donc le
passage a un autre
contexte suppose un
double procès de dé-
contextualisation et de
recontextualisation

The article explores the
consequences that so-
cial changes over the
last decade have
caused upon young
children's socializa-
tion, resulting in the
fact that from a very
young age children in-
tegrate a system of
public socialization in
counterposition to their
family link. The pas-
sage from one enviro-
ment to another (rom
family to school ) is
thought as the pas-
sage from a primary so-
cializing context to a
secundary one. A so-
cializing context im-
poses. basically, a
contextualization of
experience which
means that the pas-
sage to another con-
text supposes a double
process of de-
contextualization and
re-contextualization.
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lnterrupció, reproducció i colonització peda-
gOgica de la vida quotidiana: Classificació i
emmarcament de l'experibncia del treball i

de l'educació.
Paul Atkinson *

Introducció

Aquest article combina algunes observacions sobre la sociologia de
l'educacia de Basil Bernstein amb el tema actual de la desocupacia dels

joves. Perfila i tracta algunes possibles perspectives analitiques dels pro-

grames actuals en les escoles secundaries i col.legis d'educacia superior

a Gran Bretanya, que es relacionen amb l'experiancia de treball i la

introduccia al treball ". ( La bibliografia recent que conté informació sobre
aquests esdeveniments. es, inter alia , Rees i Atkinson. 1982: Eggles-
ton, 1982: Gleeson. 1983: Watson. 1983; Walker i Barton, 1986: Dale.
1985: Cockburn, 1987). L'article explica un aspecte de la sociologia es-
tructuralista de Bernstein. He tractat l'estil d'estructuralisme de Bernstein

més atentament en un altre lloc ( Atkinson, 1981.1985 ). on he intentat
demostar que les seves idees san riques i que es poden aplicar a un se-
guit de diverses situacions educatives ( i d'altres tipus).

L'origen empiric d'aquests pensaments reposa en la nostra avaluacia
de la formacia industrial per a disminults en un comtat del sud de Gal.les.

Hem documentat el nostre estudi d'aquesta formacia industrial en altres

articles, no és la meva intenció resumir detalladament l'essancia dels nos-

tres descobriments ( mireu per exemple Atkinson, Rees i Shone. 1981:
Atkinson i Shone, 1981; Atkinson, Rees. Shone i Williamson, 1982: At-
kinson. Rees i Shone, 1983 ). Al contrari, vull proposar algunes observa-

cions generals sobre aquests programes per als menys aptes en les

Paul Atkinson es professor de la Universitet de Cardiff i dingeix el Departa-

ment de Sociologia. Es autor de diverses obres. entre les que desta-
ca:Language. Structure and Reproduction. An introduction to the sociology of

Basil Bernstein (1985).
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escoles i cotiegis. Aquestes innovacions agafen moltes formes i tenen
moltes posicions diferents, comencen sota els auspicis de diferents
agencies d'educaciO i formaciO. Qualsevol generalitzaciO de les fetes
aqui pot considerar-se prematura o que no respecta l'espectre de varia-
cions que es poden trobar en casos concrets.

A mes. el rneu argument és que necessitem fer una anelisi sodolOgi-
ca que vagi més enlle de l'estudi dels casos locals i les seves particulari-
tats, i que sigui més que comentar i reproduir manifestacions de politica
general.Cal que relacioni les nostres consideracions amb altres anelisis
sociolOgiques sobretot amb sociologia de reducaciO, i dirigeixi la forma i
el contingut d'aquests desenvolupaments .

Per intentar-ho, tot i que de manera molt preliminar, mirare amb selecti-
vitat la sociologia estructurelista de l'educaci6 de Bernstein ( o, de manera
mes general, de la reproducci6 cultural ). No ho intento corn una reclama-
cid al discurs sociologic, es una proposta explicita de part meva, corn a
perspective parcial i prelirninar que s'ofereix pel seu valor heuristic. No hi
ha Hoc en un article corn aquest per argumentar de manera detallada els
merits d'aquesta aproximaci6 o fer comparacions teOriques i metodolOgi-
ques amb altres aproximacions alternatives. En gran part nornés afirmaré
els meus punts de vista. Explicaré el nostre treball al sud de Gal.les, perO
deixo clar que aquest material només Os il,lustratiu i que no és una justif
cació empirica de les rneves observacions.

Classificació i emmarcament

Per guanyar un punt de suport analitic en aspectes "d'experiencia de
treball", vull recOrrer a algunes de les intu'icions del treball de Basil Bern-
stein sobre la classificaciO i lemmarcament" del coneixement educa-
tiu (Bernstein, 1971 ). El nostre interes no és en primer Hoc el contingut
de l'experiencia educative. sinó la seva organitzaci6 formal. L'experiencia
mai no es troba de manera immediata, sempre hi ha un proces
d'estructuraci6 quan els dorninis es delimiten i es partionen en el temps i
en l'espai. Bernstein te a veure arnb els principis d'aquesta estructuraciO.

El treball de Bernstein sobre coneixement de l'escola te arrels fermes
en una antropologia Durkheimiana i en una teoria estruciuralista del co-
neixement ( Atkinson, 1981,1985: Manning, 1982 ). Manning ofereix un
suman concis d'aquesta perspective general:

46

341



Si els noms de les abstraccions s'organitzen en un sistema de classifi-
cació, formen un codi perceptual. un joc de convencions per mirar el

mon. Es connecten i tenen significat. Una teoria del significat és una teo-
ria de la codificaciO. Aquests codis sOn necessaris I. potser. la precondicio

fonamental per al coneixement i l'aprenentatge sistematic... Permeten

que les persones defineixin les relacions fonamentals. llocs. hores ( mar-car.dies, cicles. cerirnOnies ), ordenar obligacions i drets. especular sobre

el significat dels esdeveniments i comprometre's en la interacciO arranja-

da...

Aquestes formulacions estructuralistes representen les formes cultu-
rals disfressacles d'una semiOtica social. i la lingOistica estructural propor-
ciona la metafora essencial per a la seva-sociologia/antropologia. La ques-

tiO, per tant, es planteja per a l'aiialista com una investigació de la
classificaciO dels dominis culturals, les unitats de significat i els limits in-

terns i externs d'aquests dominis.

L'exploraciO del limit és. per tant. fonamental per a la sociologia del
coneixement de Bernstein. com ho sOn els principis de cornbinaciO per-
mesos entre i dins de les unitats estructurals definides. El curriculum es
presenta corn a una adaptaciO formal en clue els elements es troben se-
parats del camp de l'experiencia i es combinen en relacions organitzati-
yes. temporals. d'espai i semantiques dins de la instituciô socialitzadora.

Hi ha, per tant, dos principis complementaris en el treball de Bernstein:
els continguts del coneixement s'han de mantenir separats i els contin
guts s'haurien de combinar de maneres culturalment apropiades. Agues-
tes dues dimensions es poden realitzar i conciliar de maneres diferents
perô Bernstein redueix la complexitat de les seves manifestacions exte-

riors. Per comencar. els principis s'agafen per funcionar a diferents nivells
organitzatius, es parla d'aquests principis en termes de distinciO entre
classificaciO i emmarcament . La classificaciO regula el discurs i el nivell del
curriculum; l'emmarcament regula la pedagogia en tot el que es refereix a
la relació entre professors i alumnes. En les formulacions de Bernstein. la
classificaciO i l'emmarcament poden variar de manera independent. aim!)

Os basic per a [argument posterior d'aquest article.

Quan la classificaciO Os forta , els dcrninis del coneixement ( materies
de [escola o disciplines académiques ) estan estretament Iligats per
membranes simboliques. Els seus continguts respectius estaran clara-
ment delimitats i separats un de raltre. En el context educatiu. hi haura un
emfasi en la "puresa" d'aquestes categorie., i se n'evitara la barreja pro-
miscua o l'encreuament dels limits.De la mateixa manera, hi haure una de-
marcaciO clara entre el que es considera coneixement educatiu "apro-
piat" i el barrejat i "profa" mOn de l'experiancia quotidiana. Quan la
classificació es feble. per altra part. els limits sOn absents o molt permea-
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bles, les matéries i les disciplines estaran barrejades i les membranes
entre ",[educatiu " i [extramural seran més febles. ( Cal assenyalar que
"extramural utilitza la metafora concrete de la paret corn a limit simbOlic
entre el que forma part del curriculum i el que no en forma part, entre el
que esta programat i el temps Iliure, el que és obligatori i el que és volun-
tari. etc...)

De la mateixa manera, quan l'emmarcament és fort. les ordres, la pro-
gramaci6 del temps, el progrés i la representació del coneixement educa-
tiu estaran estretarnent delirnitats. Es a dir, l'agenda de trobades pedago-
gigues estara molt determinada i cohtrolada. ( El punt de control pot anar
d'un Ministeri central al professor-individual. Pot formar part de la tecnolo-
gia dels materials d'ensenyament, aparells etc. Aquest aspecte el desen-
voluparem més endavant.) Quan l'emmarcament es feble aquestes qües-
tions son més flexibles i obertes a la negociaci6 interpersonal. ( Per a
informes d'aquests conceptes en castella mireu Delamont, 1984, pp.51-
55 ; Brunner. 1978; mireu Hamilton 1978 per a un estudi empiric en cas-
tella que explica les idees de classificaciO i emmarcament. )

Bernstein proposa la noci6 de codi corn a principi subjacent
d'estructuraci6 en aquests contextos. El codi d'acumuleciô especifica i
regula la incorporaci6 curricular de continguts clarament diferenciats, molt
limitats i que poden entrar en un grup restringit de combinacions perme-
ses. El codi integrat regula un sisterna poc limitat, amb una gamma oberta
de combinacions permeses. El primer correspon a la noci6 Durkheimiana
de solidaritat mecanica . que es recolza en la juxtaposici6 de segments
estructuralment equivalents. El darrer correspon a la divisiO del treball
complexa i individualista que és la caracteristica de la solidaritat organica.

La tipologia de Bernstein no es propose corn una manera estatica
d'analisi. El centre de la seva analisi es el proces de canvi social que regu-
la i es regulat per les transformacions en els codis estructurants. En els
seus propis articles. Bernstein suggereix que l'escolaritat moderna es pot
caracteritzar en termes d'un canvi de la solidaritat mecanica a la solidaritat
organic& dels principis d'acumulaci6 als d'integracio, amb l'émfasi corres-
ponent en una divisiO complexa del treball. Sota aquestes condicions de
canvi, [ordre moral de l'escola es transforma : de normes i sancions
col.lectives a la negaci6 individual. I de papers adscrits a papers adscrits i
biografies.

Ara l'estructura conceptual de Bernstein es pot criticar des de molts
punts de vista- també perque tendeix a barrejar ret6riques, ideologies i
justificacions, per una part, i l'organitzacio social de la realitat de cada dia,
per l'altra. Les idees principals son extremadament generals, abstractes i
difuses, estan obertes a moltes interpretacions i els exemples empirics
no es poden establir facilment. De totes maneres, segons la intenciO
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d'aquest article, disculparé algunes dificultats. Agafaré les nocions de
Bernstein corn a mecanismes heuristics ,de sensibilitzaci6. més que pro-
posar-los corn a conceptes definitius. ( Atkinson, 1985 )

Un dels perills inherents en l'analisi de Bernstein és la trampa de carac-
teritzar les institucions o els sistemes educatius en termes de tot o res. Es
a dir. intentar situar-los sense ambiguetats en un o altre tipus. ( i.e. acu-
mulació o integrats ). Insistire que el valor del treball de Bernstein és
l'analisi del canvi en la classificaci6 i [emmarcament del coneixement. i a
donar compte de les diferencies no Cinicarnent entre institucions sin6
també dins d'elles mateixes. Llavors podern descriure les tensions o con-
tradiccions en aquests sistemes. Els principis de classificaci6 i emmarca-
rnent poden generar [equivalent semiotic del Iligarn doble de manera que
doni lloc a missatges culturals ambigus. Alternativament, les contradic-
cions es poden disculpar pel que fa a la forma a través de variacions en els
arranjaments formals del curriculum i la pedagogia. En parlarem més en-
davant.

La meva asseveració és que el sistema de Bernstein és particularment
pertinent en el dornini dels canvis actuals en [escolaritat i l'educaci6 su-
perior, sobretot en el que fa referencia a les innovacions curriculars. corn
la introducci6 de rexperiencia de treball ( en el sentit més general )
activitas que s'hi relacionen. Es pertinent. corn Bernstein mateix propose.
una relació entre canvis en les formes educatives i canvis en la divisió so-
cial del treball. A més. la meva opini6 és que aquests curriculums i la seva
implantació mostren algunes complexitats i dificultats interessants en la
classificació i emmarcarnent del coneixernent i l'experiencia. Repeteixo
les observacions de Dickinson i Erben (1983). que suggereixen que
"pot ser Otil mirar rültirna evolució dels plans d'estudis Teducació supe-
rior segons les categories de Bernstein de classificaci6 i ernrnarcament"
(p.109). Creuen. per exemple, que aquesta darrera evolució pot plantejar
caracteristiques poc investigades en el ireball de Bernstein- en particular
la combinació de classificaci6 feble i emmarcarnent fort. Dickinson i Erben
relacionen aquest codi de coneixement amb la noci6 de Grignon de
"technicisation" ( tecnititzaci6 ). En parlarern rnés endavant més detallada-
rnent.

El primer punt que crida l'atenció és la preséncia de classificaci6 feble.
associada a [ambit en expansi6 del limit extern del dornini educatiu. Tot i
que possiblement no és una caracteristica universal d'aquestes innova-
cions. molts projecte actuals que tenen un component de "treball" i es
relacionen amb la formaci6. es conceben en termes d'una forma
d expansi6 del curriculum. Aix6 vol dir que. mentre les matéries acadé-
miques es poden restringir, altres competencies de la vide quotidiana es
consideren importants per a la formaci6. Es fan més febles o s'aboleixen
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els limits que aillen els dominis "ours" del coneixement educatiou i els
mantenen separats de l'experiencia mundana. Fins i tot, més aspectes
de la vide quotidiana s'incorporen aixi al cercle de l'educació i la formació.

D'aquesta manera trobem en aquests contextos que qualsevol i cada
aspecte de la vide quotidiana i de la biografia de l'estudiant es pot incor-
porar i transformar en continguts educatius. (Aim!) no vol dir que
l'educaciô i la formació siguin el mateix que l'experiencia quotidiana. La
primera sempre és una versiô o reproducciO de la vide quotidiana, va
Iligada a les seves normes prOpies de transformació. Tornarem a tractar
aquest punt més endavant ). L'afebliment dels limits en aquest cas es fa.
en part, per la diversitat de flocs de formaciO i educaciO (en la "comunitat
segons la idea dels patrons, en ocupacions externes o en centres de
Ileure, etc.: i també a [interior dels confins instituacionals de la facultat i la
classe ). La retOrica utilitzada per descriure aquestes iniciatives porta, al-
gunes vegades, connotacions d'aquest afebliment del limit i aquestes in-
fluencies mütues : infusió ", transició ". vincle " i similars.

De la mateixa manera, segons la formulaciô de Bernstein dels codis de
coneixement debilment de!imitats. el coneixement i l'experiencia
s'organitzen en termes de principis generals i termes dissimulats. Agues-
tes expressions generals i integradores inclouen Texperiencia de tre-
ball"," l'habilitat social i humane". "la preparaciO per al Ileure". Thabilitat de
comunicació" i altres. Tenen en corm:, que inclouen arees extraordinaria-
ment amplies de la vide de cada dia. que tenen exemples concrets, perà
que no es poden especificar exhaustivament en termes de contingut
curricular.

La diferbncia entre esquemes mes estretament delimitats o classif
cats i els de classificaciô feble. mostra l'estratificaciá del coneixement i
dels estudiants, a la qual cosa es refereix Gleeson ( 1983). Quan parla es-
pecificament de l'educaciO superior marca tres tipus ideals :

Tertiary modern. La nova educaciô posterior que incorpora els no
qualificats. El curriculum emfasitza les habilitats genériques". a través de
l'educaciO vocacional." voc prep ". l'experiéncia de treball i les habilitats
socials i hurnanes ".

Craft . La major part del dia es realitzen activitats artesanals ( dornina-
des pel sexe masculi ). Ara s'incorporen habilitats artesanals femenines :
perruquena estetica. proveiment. infermeria i altres. El curriculum ernfa-
sitza la formaciô per a la feina de la casa i no per al treball.

Academic technical. TradiciO acadbmica i tecnica complete. amb incor-
poracio del concepte de feina professional culte ". El curriculum emfasit-
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za l'educaciO a través de l'angles, les maternatiques i la ciencia. Els estu-
diants inclouen aquestes materies fent treball social, ajudant de laborato-
ri, administraciO, secretariat i altres cursos que pressuposen competen-
cia acadernica ".

Gleeson suggereix que l'educació actual a Anglaterra i Gal.les és sem-
blant al veil sisterna tripartit de l'escolaritzaciO secunderia. lnstituida el
1944 i substitu'ida te6ricarnent amb la introducció de les escoles globals
el sisterna consistia en escoles primaries, escoles professionals i escoles
secundaries per als menys aptes.

En aquesta nova versiO de la divisiO tripartida els aspectes del "treball"
i de la vide adulta proporcionen principis integradors per a un curricu-
lum desclassificat per als menys aptes, en les escoles secundaries i en
les facultats. Hi ha. per& alguna cosa tensa o paradoxal en aquests pro-
grarnes. La majoria dels codis curriculars que es caracteritzen per la classi-
ficaciO feble també tenen emmarcarnent feble.Es a dir, el ritme i

l'organització del treball pedagogic se subjecten a poca determinaciO
pels factors externs ( corn horaris i coses similars ) o el control del profes-
sor. Pent). corn ja he dit, els fets que considerem es caracteritzen més per
un emmarcament relativament fort. A mes. l'emmarcament és més fort
corn més ernfasi es fa en el " el treball "- experiencia de treball. simulaciO
de treball, seminaris a les facultats o qualsevol altra cosa.

La force de l'emmarcament pot deriver d'uns fets complementaris.
Fins a cert punt. pertanyen als mateixos processos de producciO que
constitueixen el "treball" que cal experimentar. Per tal que es pugui expe-
rimentar ha de ser acomplert corn a treball. Aix6 és particularment evident
quan el treball productiu imita o forma part de la situació de treball d'una
indOstria. La logica del procés industrial imposa el seu propi sisterna
d'ordre. control del temps, ritme de progrés i discipline. Cal regular la con-
ducta i l'esforo de l'estudiant segons les feines productives. La realització
de feines de taller, per exemple. requereix que els estudiants facin. de
manera correcta, feines rutinaries i repetitives, han de fer-les regularment
i ben fetes. fins arribar al grau que satisfaci les demandes de la producciO.

De la mateixa manera. l'encontre pedagogic es troba emmarcat més
fortament quan les relacions socials s'apropen als arranjaments de super-
visiO:subordinaciO del terreny industrial. En aquesta versió de
l'emmarcament fort. l'autoritat sapiencial del professor dins del curriculum
academic classificat. es substitueix per l'autoritat burocratica del Hoc de
treball.

A mes. corn que els limits sirnb6lics del contingut del curriculum sOn
més febles. es poden incorporar a l'encontre pedag6gic més aspectes
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de la vida quotidiana i de les actuacions de l'estudiant. Per aix6, la funcido
de la classif icaciO forte en altres contextos es suplanta amb
l'emmarcarnent fort de l'experiencia quotidiana i la conducta personal.
Corn ja hem comentat en altres Hods ( Atkinson et al. 1982 ), la rübrica inte-
gradora de " les habilitats socials i humanes justifica la intervenció repara-
dora dirigida (potencialment) a cada atribut, caracteristica acte de
l'estudiant.

D'aquesta manera, el mateix alumne esdevé el camp i l'objecte de la
mirada supervisora i avaluadora del professor/supervisor. La incorporaciO
de la vide del treball i de la vida quotidiana en el discurs pedag6gic (en
oposició a les matéries de l'escola o a la disciplina " de la classe ) justifica
un domini de l'avaluaciO sempre en expansiO. Tot i que aquesta expansio
no és la seva base racional o funciO, el desenvolupament dels" perfils"
corn a mitjans de l'avaluaciO és ben congruent amb aquesta colonitzaciO
pedag6gica de la vide quotidiana. Aquesta expansió es pot reconaixer
bastant explicitament en compromisos decidits per procedirnents
d'avaluació integral ", "global o de "realització complete ". (El Tailorisme
de la primera direcció cientifica va fragmentar la tasca productive per tal de
facilitar la divisió del treball. les aproximacions contemporanies dissolen
[actor en les seves parts constituents per arribar als mateixos fins )

La Classificaciô i l'emmarcament de la formació
industrial

Sense recapitular en detall l'etnogratia del seu marc. vull il.lustrar breu-
ment algunes conclusions del nostre treball al sud de Gal.les. Ho fare par-
tint de la base d'un dels rrkiduls de formació industrial estudiats. El m6clul
de formaci6 industrial es trobava fisicament separat de la facultat de la
qual formava part, es va situar en un terreny industrial. Va atendre alum-
nes que acabaven l'escola. incompetents i sense feina, els quals es po-
dien classificar corn a subnormals lleugerament educats ( tot i que els
criteris de selecciO dels estudiants eren flexibles ). El m6clul es va equipar
amb un nombre de maquines industrials senzilles ( brogues, torns, etc.).
També hi havia diverses rnaquines de cosir, normalment reservades per a
les estudiants femenines. El moodul va fer convenis de treball amb empre-
ses industrials locals.

La classificacki relativarnent feble dels conilliguts en el nostre m6dul
de formaci6 industrial es reflectia en els diversos termes que el personal
va introduir corn a base de discussió amb els estudiants. No formaven
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part. especificament, de cap programa, s'introduIen de manera espon-
tenia ". van sortir d'incidents especifics del taller. En els nostres informes
(e,g. Shone i Atkinson. 1982) yam parlar d'aquests fets en termes
"d'habilitats socials i humanes"." formaciO per a la vida adulta i formació
per a la vida del treball".Per6 aquests sOn termes per a la nostra prOpia
conveniencia analitica i no corresponen a cap limit curricular de membres
definits.

Un exemple de la gamma de termes introduits son: rnotivaciO, aten-
cio. confiança. fumar. relacions interpersonals, aspecte rmanera de pre-
sentar-se. capitalisme. dernocrecia. publicitat. literature. mOsica clessica.
hipoteques i impostos. En el nostre m6dul. remmarcarnent d'aquestes
competencies era extraordineriament fort: la realitzaciO es feia en primer
Hoc a través de conferencies del personal iniciat, homilies i arengues.

Aquestes conterencies van sorgir de les contingencies de la feina de
cada dia en el medul. i es relacionaven intirnament amb els cornentaris del
personal i les critiques dirigides a la conducta dels estudiants i el seu as-
pecte. Aquest darrer punt recalca el fet que els estudiants estaven sot-
mesos a rescrutini i l'avaluació difusa del personal. L'avaluaciO es dirigia
en gran part al reconeixemenent i la producció de bons treballadors ".
Aix6 inclola aspectes d'habilitats cognitives i motores. atenciO. actitud i
motivaciO. manera de presentar-se. respecte. puntualitat. sentit comO i
aspiracions. D'aquesta manera el taller va esdevenir una especie de pa-
n6ptic. un Hoc on cada aspecte de la moral de restudiant es podia inspec-
cionar i comentar.

L'ernmarcament del coneixement i lexperiencia es Iligava extraordine-
riament amb l'emmarcament de la producciO. La filosofia del m6dul era
que havia d'incloure una proporció substancial de trebell real ". contrac-
tat amb empreses locals, molt més que la simulaciO de treball. El director
creia que aix6 garantia ractivitat "significative". "valuosa" i "decidida". AixO
era contrastat amb el que ell veia corn a "exercicis sense sentit en el cu-
rriculum academic, en el qual els seus alumnes havien fracassat ( i els
havia defraudat ).

El conveni de treball va introduir norrnes dins de les quals el personal i
els estudiants treballaven. El grau de tolerencia del personal en la forma-
ciO dels estudiants pot ser greurnent restringit pel risc d'esgavellar el ma-
terial dels clients. Per tent, el conveni de treball deixava clar que el perso-
nal tindria cura d'adaptar les feines de producciO a les capacitats dels
es!udiants. Els estudiants teen aquelles feines en les quals no podien
esgavellar gaires coses. sobretot en el cas dels menys aptes. Aix6 signifi-
cave que alguns estudiants podien fer una mateixa feina i tenir el mateix
equip dui ant llargs periodes de temps. La formaciO en altres feines. so-
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bretot les més exigents, no era rendible en termes de temps del perso-
nal, material i perduda de producci6.

El conveni de treball va portar algunes obligacions al mOdul. El perso-
nal havia d'assegurar que els nivells de producció eren adequats a les ne-
cessitats dels seus clients i els horaris també es van respectar. Aix6 va im-
posar algunes obligacions, segons les capacitats limitades dels
estudiants.

Hi havia normes equivalents per a les maquines instal.lades en el
mOdul. Hi havia una relaci6 estreta entre el contingut del conveni de tre-
ball i l'equip disponible. Junts definien moltes de les activitats dels estu-
diants, corn l'execuciO repetitiva de les feines productives tan senzilles
corn operacions de foradar i estampar. No seria cert dir que el mOdul era
idèntic a una petita fabrica, perô els métodes de producció del taller i els
horaris oferien pararnetres que emmarcaven " la formaciô.

Deixeu-me resumir els meus comentaris. Reconec que qualsevol pre-
sentació d'aquest tipus sempre pot ser molt simplificada i pot crear mo-
dels molt abstractes. No hi ha dubte que es poden fer contraexemples
empirics, i l'esquema hauria d'estar necessariament obert a la modificació
i l'elaboraciO. Tanmateix, crec que és instructiu intentar verificar aquests
emmarcaments analitics de manera global. Recolzant-me en la teoria de
Bernstein del coneixement i la transmissiô educativa, he proposat que
una caracterització preliminar del camp hauria de tenir la forma següent :

Curriculum. ClassificaciO feble. lnterpenetració de l'educaciO, la formaci6.
el treball, el temps Iliure i les habilitats socials i humanes. La formació orga-
nitzada en termes de categories generals i integrades, aspirant a habilitats
generiques. ben diferenciada dels contextos més academics en institu-
cions iguals o equivalents.

Pedagogia. L'experiencia o simulació del treball proporciona emmarca-
ment fort en la imposiciO de les feines, l'ordenació i el ritme de la produc-
ció. Vigilancia estreta de la participació, l'atenció i la conducta general.
Emmarcament de la cultura quotidiana i de la competéncia en el discurs
pedagogic.

Avaluacid Avaluaciô global dels estudiants de manera que reflecteixi la
incorporaci6 de la vida quotidiana en un codi amb emmarcament fort, pert
amb classificació feble, la creaci6 de perfils corn l'encarnaciO i la validaci6
d'aquesta colonitzaci6 incorporacib.
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Contradiccions

Fins ara. en aquest article, he esbossat i exemplificat alguns elements
claus de la sociologia del coneixement educatiu de bernstein. He indicat
tambe una area d'aplicació actual. Es important veure que la relaci6 entre
aquestes idees no és senzilla. En primer Hoc, la forca relativa de classifica-
ci6 i emmarcament pot canviar i canvia en les institucions i programes
educatius. Segurament aquests canvis es poden manifestar en el tipus
de programa que discutim aqui : el camp té una classificaci6 i un emmarca-
ment més forts que el Ileure ", les habilitats socials i humanes i altres.

Hi ha, per tant, un potencial de tensi6 dins del sistema
d'ensenyament. analeg i que recorda una tensi6 que Bernstein ja ha co-
mentat. Bernstein (1977) ha utilitzat el paradigma de classificaci6/
emmarcament per caracteritzar les relacions de producci6 i les transmis-
sions educatives. Ell creu que. tot i que hi ha clares correspondencies
entre educaci6 i producció concebudes d'aquesta manera. també es
possible veure discrepancies importants. En particular. Bernstein diu :

Hi ha hagut un moviment generacional. certarnent a Anglaterra. cap a la
relaxació dels Cs i Fs que regulen les transmissions de l'ensenyament secun-
dad als alumnes menys aptes i una relaxaciô similar per a tots els alumnes de
l'ensenyarnent primari. De totes maneres. la regulaciô del primer mOdul de
producció al qual estan destinats aquests alumnes d'ensenyament secunda-
ri. és ..... classificaciô molt forte i emmarcament 3 4. El pla d'estudis ( acade-
mic ) de la minoria selecta de l'escola secundaria esta regulat per ... i

sense tenir en compte la regulacio del mgclul de produccio. Aquesta contra-
dicció entre la regulacio de reducaciô i la producciô en el cas dels estudiants

menys aptes és una indicacig de la relativa autonomia de l'educacig. o de
la seva relativa independéncia de la produccib .

( pag. 184-185 ) de Bernstein, 1977

Bernstein, per tant. assenyala la discrepancia entre la classificaci6
feble i remmarcament feble del sistema escolar dels "menys aptes" i el
codi de producció del treball en el qual pariicipen (si ho fan ). Aix6 es des-
criu en termes de classificació i emmarcament fort, un codi que Bernstein
mateix comenta en termes "agents isolats" compromesos en "actes
divisius". (Ell suggereix que el Tailorisme s'aproxima a un sistema de
control associat a un codi de producció corn aquest )

Ara, corn ja he indicat, no suggereixo que els estudiants menys aptes
rebin classificaci6 i emmarcament febles. Al contrari. el codi reflecteix una
barreja estranya d'un pla d'estudis arnb classificació relativament feble i
emrnaratment relativament fort, almenys en els punts claus. La discrepan-
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cia o tensiii a la qual Bernstein es refereix es pot trobar en aquests es-
quemes innovadors. Par lant de manera relativa. vull suggerir la correcciô i
elaboraciO seguent a la meva primera i senzilla formulaciô. Els compo-
nents del " treball a l'escola. facultat o taller representen una classificaciO
i emmarcament bastant forts. en comparaciô amb els components de les
"habilitats socials i humanes ".

Aix6 es pot representar esquematicament de la manera seguent. in-
corporant-hi les caracteritzacions del mateix Bernstein:

Escola I facultat

Elite ++ C++E

menys aptes (- C + E )

treball +C + E

sodal C E.

Producciô

++C ++E

La produccie es deixa en blanc per a l'élite. perque les relacions son
riles complicades i no sOn importants per al meu debat.

Hem suggerit en un altre Hoc ( Rees. Atkinson i Doogan. 1983 ) que hi
ha una tensi6 entre la reproduccia cultural i la interrupciO" cultural en
aquests esquemes. Aquesta tensiô mostra els contrastos que hem vist.
L'emmarcament fort i la classsificaciO relativament forte del treball ". dins
d'un sistema amb classificaciO generalment feble. contrasta amb el codi
que és la base d'altres components.

Hi ha. per tant. una discrepancia potencial en la manera corn cada codi
construeix l'alumne o l'estudiant. Quan la classificaciô i l'emmarcarnent
son febles. l'estudiant es veu en termes de caracteristiques individuals
aconseguides. Bernstein suggereix que l'ordre moral del codi integrat és
interpersonal : el codi d'acurnulaciO regula les relacions entre classes o
segments . basades en atributs fixos i és una questiô de relacions posi-
cionals . Podern veure que els dos aspectes de la forrnació reflecteixen
tendencies oposades equivalents. El treball reflecteix les categories po-
sicionals de capacitat i genere. el treball i la simulació del treball repro-
dueix la divisie de la feina en aquestes linies segmentals. Les habilitats
socials i hurnanes. per altra part. sembla que recalquen les caracteristi-
ques interpersonals aconseguides tot i que l'emmarcament fort
d'aquests continguts els pot empényer cap a formulacions de situaciO de
la persona ).
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Per tent, pot haver-hi una contradicci6 entre la pedagogia més tera-

pbutica " de continguts feblernent limitats i els atributs posicionals de la

classificaci6 i emmarcament forts. De la mateixa manera. pot haver-hi am-

bigüitat es poden emetre missatges contraris corn si el codi instructiu

operés corn un reproductor cultural o corn un interruptor cultural. Hi haure

ambigOitat fins al punt de porter les practiques educatives a una posicio

de correspondència amb les formes o fins al punt que tinguin autonomia

relative. Per tal con, actuen corn a reproductors aquests programes seran

autentiques representacions de les relacions i practiques de treball que

hi ha. El treballador en una maquina o en la cadena de producciO sera el

model, i l'estudiant sera avaluat en termes de "bon treballador d'aquesta

manera. Per altra part. l'aspecte de la desescolarització. la ideologia indivi-

dualitzada i la terapeutica, es realitza amb un codi molt diferent. Aqui el

rnisssatge es de transformaci6 cultural i personal. El bon estudiant es més

decidit que subordinat i respectu6s, més critic que complaent. L'objectiu

sere més emancipador que acomodatici al mon del treball i de la vida

adulta.

Conclusions

En aquest article he intentat il.lustrar i desenvolupar un aspecte de la

sociologia de Bernstein en relació amb una questiO empirica especifica.

Per fer-ho he demostrat que la teoria de classificaci6 i emmarcament és

més que una descripoi6 dels arranjaments pedag6gics o de pla d'estudis.

Es una explicaci6 del poder i del control. Corn ha demostart Foucalt en el

seu treball, el poder es troba en moltes practiques de discipline i control i

la sociologia de Bernstein suggereix una perspective similar. La classifica-

ci6 i l'emmarcament dels continguts educatius sOn un camp en qua les

relacions de diferancia i subordinaciO es mantenen. Les transformacions i

variacions en la forge de les relacions en el domini educatiu produeixen

versions oposades de control i control social.

L'analisi feta en aquest article mostra l'estil de la sociologia o antropo-

logia estructuralista de Bernstein. Es una aproximaciO general que dOna

importancia a les homologies i les relacions sisterniques sense caure en la

reducció de la correspondéncia vulgar o dels arguments funcionalistes.

Aquest ültim punt ha estat darrerament argumentat per Tyler (1987). és

una discussiO de models aparellats de les organitzacions educatives.

Corn Tyler observe. el model de Bernstein situa rorganitzaciO del conei-

xement educatiu i les institucions en el cor de la sociologia educative.

sense privilegiar les versions sobreracionalitzades de ranalisi organitza-
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tiu. fyler concreta la force del treball de Bernstein/Foucault d'aquesta ma-
nera :

En primer Hoc, la negació de l'autonomia del subjecte centra la nostra atenci6
en les condicions a traves de les quals i en les quals es realitzen els fona-
ments de la legitimaciO. En segon Hoc. deslliura la sociologia de l'organitzaci6
de l'escola de la creenca estretament concebuda que el poder en les escoles
ha de reflectir sempre el proces de treball o les contingencies del control so-
cial. En tercer Hoc, aquestes aproximacions rebutgen una teoria nul.la del
poder en les institucions, en la qual la dominaci6 sempre ha de ser el resultat
inevitable de l'elaboraci6 de les seves estructures i creuen, en canvi, en el
potencial 'alliberador de la innovaciO comunicativa. Finalment. creen les
bases per relacionar les unitats d'analisi (alIô que és aparellat ) amb esque-
mes d'organitzaci6 concebuts te6ricament de manera relativarnent inequivo-
ca ( p. 319 ).

La sociologia de Bernstein és extremadament insOlita, gairebé Unica,
en el mon de Ilengua anglesa. No hi ha afinitats amb els seus companys
anglosaxons, sinO amb els representants francesos del pensament es-
tructuralista i postestructuralista: Althusser, Foucault, Pécheux, Derrida i
Bourdieu.Es una llastima que la contribució de Bernstein a
lestructuralisme no tingui un Hoc central en el pensament social europeu.
El seu caracter estrany ha tendit a situar-la en els marges del pensament
angles i america. La trista conseqüencia Os que Bernstein nornes Os ben
conegut pel seu treball sobre Ilenguatge, mentre que les profundes irn-
plicacions de la seva teoria general de classe, discurs i poder. resten poc
reconeguts i infravalorats.
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El articulo pretende
aplicar parte de las teo-
rias de Bernstein al
tema del paro juvenil.
Especificamente. se
basa en un estudio
sobre un plan de em-
pleo para disminuidos
en Gales. El plan in-
cluia un tipo de relaciOn
educativa basada en el
aprendizaje en situa-
ciones de trabajo rea-
les. caracterizada por
una clasificaciOn debit
y un enmarque fuerte.
Atkinson sugiere que
esto no es exactamen-
te asi, y que existe una
contradicciOn entre la
mencionada experien-
cia educativa y la si-
tuaciOn de trabajo que
se caracteriza por una
clasiticaciOn y enmar-
que muy fuertes.

Abstracts

L'anicle pretend appli-
quer une partie des
theories de Bernstein
au probleme des
jeunes au chômage.
Plus specifiquement it
se base sur une etude
d'un plan d'emploi pour
handicapés au Pays de
Galles. Le plan com-
prenait un type de rela-
tion educative basée
sur l'apprentissage en
situations reelles de
travail. laquelle relation
se caracterisant par un
classement peu mar-
que et un fort encadre-
ment Atkinson
suggere qu'il n 'est pas
exactement ainsi et

existe une contra-
diction entre
I experience educative
mentionnee et la situa-
tion de travail qui se
caractérise par un fort
classement et un fort
encadrement.

o
C.) 0

The.purpose. in this ar-
ticle. is the application
of part of Bernstein 's
theories to the problem
of youth unemploy-
ment. More specifical-
ly, it is based upon a
study of an employ-
ment plan designed for
disabled people in
Wales. The plan includ-
ed a type of educative
relation based on ap-
prenticeship in actual
working situations
characterized by weak
classification and
strong overall frame-
work. Atkinson sug-
gests that it doesn
function exactly like
that and that there is a
contradiction between
the above-mentioned
educative experience
and the workina situa-
tion which is character-
ized by strong classifi-
cation and strong
framework.
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Poder, Coneixement i Sistemes educatius :
introducció a les categories de Bernstein.
Cristian Cox *

Introducció

Corn testimonia la varietat d'assaigs aplegats en aquesta col.lecciO
sobre l'obra de Basil Bernstein, la pregunta sobre les relacions entre
poder, significat i consciencia, fonament de la seva sociologia ha estat
abordada a través d'objectes i nivells d'anelisi molt diversos. Al Ilarg de
tres decades el focus de preocupació ha anat canviant, del Ilenguatge en
la familia i la comunitat corn a regulador fonamental de l'experiencia al co-
neixernent, els rituals i els sistemes de control a l'escola corn a reguladors
de la transmissiO de codis elaborats i, darrerament, a les relacions consti-
tutives del discurs pedag6gic pel que fa al sistema educatiu de la socie-
tat. Al costat d'aquesta varietat temetica, la teoritzaciO ha evolucionat des
del tractament a nivell micro de la constitució i distribuciO social de contin-
guts i codis simb6lics determinats, al tractament a nivell macro. L'objecte
de l'article és aquesta darrera fase del pensament de Bernstein, en la
qual la preocupació pels codis del coneixement escolar i Ilur comunicaciO
en [ambit d'escola ha estat expandida en l'intent d'especificar distin-
cions sobre la generació politica i intel.lectual d'aquests codis i les seves
transformacions en els sistemes rlacionals d'educaciO. Aquesta tercera
etapa d'una recerca caracteritzada per la permanencia de les seves pre-
guntes de base i la seva unitat conceptual, a parer nostre, reuneix els fils
centrals de l'obra de Bernstein i constitueix la resposta més acabada, fins
are, al repte, declarat una vegada i una altra corn a critic, de comptar arnb
conceptes i models que permetin d'integrar el micro i el macro en els pro-
cessos de traducciO del poder en categories de consciencia i de la cons-
ciencia en categories de poder.

En el nucli dels processos de traducciO esmentats hi ha, en la societat
conternporenia, les agencies, els textos i les prectiques constitutives dels
sistemes nacionals d'educació. La pregunta que aquestesprectiques fan

Cristian Cox es professor del Centro de lnvestigacidon y Desarrollo de la
EducaciOn, de Santiago de Xi le. Va realitzar la Tesi Doctoral en la Universitat de
Londres i és autor de diverses publicacions.
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sobre la reproducciO cultural representa respondre interrogants de, corn
a minim, tres ambits diferents per6 interpenetrants per6 interperietrats.
Primer, l'arnbit de generació social d'all6 que sera reprodut segon,
l'ambit de la implementaci6 institucional especialitzada de la reproducci6;
el tercer, el nivell de les practiques de transmissi6 en les agencies de
cada cas. No hi ha una teoria, segons Bernstein, que proveeixi de mo-
dels per a una totalitat aixi. En general, els models existents
s'especialitzen per ambit. Les teories macn de la reproducció cultural- si-
guin els enfocaments reproductivistes tout court (Bourdieu, Passe-
ron, 1977 ), de resistencia (Willis,1977) o siguin critics ( Giroux, 1981)- es
concentren en les relacions de distribuci6 social de l'educaciO, o les rela-
cions amb l'educació de diferents grups de classe, etnics. regionals,
etc., ignoren l'organització interna de l'educaci6 i, per tant, els manca una
teoria de les comunicacions pedagogiques ( relacions dintre o constituti-
ves del text- en un sentit ampli- que l'educació distribueix ). D'altra banda,
les teories que se centren en els processos de transmissiO a l'aula ( in-
vestigaci6 sociolinguistica i interaccional ) o a l'escola ( estudis etnogre-
fics ), o del curriculum i la pedagogia, no aborden les regulacions macro-
de distribuci6- dels textos que la comunicaci6 pedag6gica transmet, ni
tampoc la lOgica interna del propi dispositiu pedagogic. Bernstein qualifi-
ca el repte de produir una teoria que superi aquestes deficiencies corn
una tasca immensa i el seu intent d'avancar en aquesta direcci6, corn a
possibles inicis " (B.Bernstein, 1987, p. 60).

En la discussiO que segueix procurem resseguir aquests inicis, cen-
trant-nos en el model proposat per Bernstein per respondre les pregun-
tes sobre la genesi social i les caracteristiques internes de la regla de
consciencia que l'educació intenta inculcar i considerant, sols tangencial-
rnent. la teoritzaciO sobre les regles constitutives i invariables del disposi-
tiu pedagogic ( o el de quina manera de la inculcació esmentada ).

I. Classes i camps: Generalització social de
principis dominants

Bernstein proposa conceptualitzar les bases socials de generaciO de
"qué" sera reproduft ( o variat o canviat ) per l'educacii5 en termes de les
relacions "entre" i "dintre" de classes socials i camps institucionals. ori-
gen, al seu torn, d'uns determinats principis dorninants. Bernstein defi-
neix camp seguint Bourdieu. Segons aquest, un camp resulta de rela-
cions de forca entre agents i/o institucions en Iluita per unes forrnes
especifiques de poder : poder economic. politic, cultural. Es intrinseca al
concepte de camp la noci6 d'un espai de posicions- per exemple. domi-
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nant, dominada-, estructurat en termes d'una disputa especifica i genera-

tiu de competencies i interessos especifics. Un camp funciona simulta-
niament corn a instancia d'inculcaciO i mercat on diferents competencies

tenen el seu preu. Un camp és generat per relacions de poder. No Os un

aparell.

" En un camp, agents i institucions es troben en Iluita. amb forces diferents i
clacord amb regles que constitueixen l'espai de joc. per a l'apropiaciô dels
guanys especifics que hi ha en joc en la Iluita. Ague Ils que dominen el camp

tenen els mitjans per fer-lo funcionar a favor seu; perô han de tenir en corn-

pte la resistencia dels dominats. AixO Os quan tot moviment va de dalt a baix i

els efectes de la dominació sem tals que la Iluita i la dialectica constitutive del

camp moren " . (P. Bourdieu, 1980, p.136)

Una analisi de les bases socials de generaciô d'allô que sera reprodifit

pel sistema escolar, i de les dinamiques de canvi d'allô que sera repro-
&fit, hauria de cornencar per considerar les relacions entre i dintre dels

següents sistemes de posicions que son productes i productors, alhora,
de determinats principis de reproducció cultural : camp de la producciO,

camp del control simbOlic i camp de l'estat. Aixi mateix, hauria de conside-

rar corn uns principis de classes travessen aquestes relacions.

El camp de la producci6 és constituIt pels agents i les agencies les
practiques dels quals creen i reprodueixen els mitjans, els contextos i les

possibilitats de la producció material. La seva especificitat és detinida per
la naturalesa predominantment fisica dels seus recursos tipics i, per con-
sequent, el caracter d'"orientades cap a objectes" de les seves practi-
ques tipiques. El capital economic Os la recompensa, l'aposta i el mitja pri-

mordial en el conflicte que constitueix el camp que enfronta les dues
classes fonamentals d'un ordre capitalista; la dels qui son propietaris i la

classe dels que posseeixen la seva feina.

El camp del control simbOlic és constituit per agents i les agencies,
les practiques especialitzades dels quals creen i reprodueixen els mit-

jans, els contextos i les possiblitats de la produccie cultural. V especifici-

tat del camp recolza la naturalesa predominantment simbOlica dels seu

recursos tipics i l'orientaciO "cap a persones", caracteristica de les seves
practiques. El capital cultural Os la recompensa, l'aposta i el mitja fona-
mental dels conflictes o relacions de force que constitueixen el camp.
Una divisiO del treball del control simbOlic produeix subcamps.1 Minima-
ment, un subcamp de "modeladors" o agencies i agents ditusors, corn

els mitjans de comunicaciO de masses i especialitzats: un subcamp
d'agencies i agents "reparadors", corn els serveis socials i medics/
psiquiatrics; un subcamp d'agencies/agents reguladors, corn l'Esglesia;
finalment, un subcamp de reproducció, constitult pels agents i agencies

del sistema educacional.
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El camp de l'estat ( o de la politica ) el constitueixen les agencies i els
agents que "defineixen, mantenen. varien i canvien el que compta corn
l'ordre legitim i l'us legitim do la force" (Bernstein. 1980. p. 35 ). La re-
compense en el camp politic és l'apropiaci6 del monopoli de la interven-
cia legitima en qualsevol dimensiO o camp de l'ordre social. D'acord amb
aquesta definiciO. no totes les institucions deIEstat en un sentit juridico-
burocretic formen part del que considereM el ce-mp de l'Estat ( o de la po-
litica). Aixi, el.sistema escolar estate! es Una de les agencies fonarnentals
del camp del control simbOlic. Semblantrnent, empreses productives de
propietat estatel pertanyen al camp de la producció. encara que se sitifin
a l'Estat. Podem complernentar la definici6 inicial afirmant que el camp de
l'estat ( o de la politica) es constitilit per les agencies i els agents espe-
cialitzats en la mobilitzaci6 dels recursos crautorització. és a dir. capaci-
tats que generen comandament sobre les persones ( A. Giddens 1982.
p.100 ). D'acord amb aix6, el camp no és generat sols per les relacions
entre les institucions politiques de l'Estat. sin6 també per les relacions
entre col.lectivitats, fora o dintre de l'Estat. el focus d'acció primordial de
les quals és la conquesta del poder d'intervenci6 legitima sobre l'ordre
social corn un tot : per exemple. els partits politics i organitzacions equiva-
lents.Tant el camp de l'Estat corn el camp del control simb6lic s6n orien-
tades cap a persones ". Pelt) nornés en el camp de l'Estat les capacitats
que constitueixen la recompensa o l'aposta del camp es basen. al final.
en l'us actual o potencial de la force. .

Relacions entre camps i dintre de camps. en una societat de classes.
s6n dominades per principis de classe. Classe és el principi cultural domi-
nant creat i mantingut pel camp de la producciO. Es a dir. la teoria conside-
ra " classe corn el principi dels principis de classificacions ( divisions ) fisi-
ques, socials i sirnboliques constitutives d'un ordre. Encara que altres
categories culturals son critiques per a la constituci6 de col.lectivitats.
corn categories etniques. de genere o religioses, les quals, avui dia.
parlen a través de modalitats regulades per (principis) de classe
(B.Bernstein. 1980).

Relacions de classe constitueixen desigualtats en la distribuci6 del
poder entre grups, que es realitzen en la creaci6. organitzaci6. distribu-
ciO. legitimaciO i reproducci6 de valors materials i simb6lics originats en la
divisi6 social de la feina (B. Bernstein. 1977. p. Viii ).

Tornant a conceptes de Bourdieu que ajuden a especificar la genera-
ci6 de principis culturals dominants. sostindrem que les diferencies pri-
maries entre les classes troben el principi en el volum global de capital
que defineix una determinada classe de condicions d'existencia, és a dir,
el conjunt de recursos i poders ( que poden existir tant objectivament
com incorporats ) efectivarnent utilitzables : capital economic, capital cul-
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tural I tambe capital social ( antiguitat i extensio de connexions ) Les dife-

rendes securidaries operants dinti e de cada classe definida pel volum

global del seu capital. separen fra.cions de classes d acord amb

l'estructura del seu capital, és a dir. d'ecord amb les formes diferents de

la distribucid del seu capital global entre les espécies de capital (P.

Bourdieu. 1979, P. 129). Aixi , si es consideren simultaniament principis

de classe i camp. s'obté que els grups c fraccions de la classe dominant i

mitjana basats en el camp de la produccia son més rics en capital econd-

mic que en capital cultural i les seves practiques s'oposen, sisternatica-

ment. és a dir. en tots els dorninis. a les dels grups o fraccions de classes

basades en el camp del control simbdlic. restructure patrimonial de les

quals exhibeix un capital cultural riles gran que no economic.2

Amb el que hem assenyalat n'hi ha prou per fundar un principi

d'analisi dels contextos socials macro de les categories culturals bask

ques que reducacid expressara. després de mediacions i transforma-

dons complexes. El principi és simple ( almenys en la formulació ): princi-

pis de classe i camp constitueixen els elements necessaris d'aquesta

analisi. La premissa de base aqui. que pot deriver tant de Bourdieu com

de Bernstein. és que les relacions externes de reduced& determinants

del "qué" de la reproducciO cultural. no poden ser validament redilides a

les necessitats de reproducciO cultural dels grups o fraccions dominants

de la classe dominant. és a dir. dels agents que dominen el camp de la

producci& Una font d'importencia critica en la definicid dels trets consti-

tutius d'un sistema educacional son els agents dominants del camp del

control simbdlic.

Tant Bernstein corn Bourdieu argumenten que per a aquests agents

el capital cultural és constitutiu de la seva identitat en formes no cornpara-

bles a altres fraccions de classe: d'alguna rnanera reducaciO constitueix

directament els codis dels grups basats en el camp de la producciO ( tant

dominants corn dominats ).

En general. la determinaciO dels limits macroestructurats d'un sistema

educatiu es el resultat de relacions de poder entre agents i agencies del

camp de la produccid. per una banda. i agents i agencies del camp del

control simbialic. per l'altra. tal corn en un moment donat s6n mitjançades

per rEstat. D'acord amb aquesta perspective. diferents formacions hist&

riques expressen diferents relacions de poder entre els grups dominants

dels camps esmentats I produeixen diferents estructures de limits consti-

tuents d'un sistema educatiu.

L, important ernfasitzar que les Iluites sobre els limits basics definitons

d'un sistema educatiu nacional expressen principis tant de classe corn de

camp. és a dir. igualtats i diferencies.
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Les relacions macro d un sistema educatiu expressen sirnultaniament
la logica de la dominacio I els principis culturals oposats d'un camp consti-
tuit al voltant de la producciO i circulaciO de recursos f isles i un camp fun-
dat en la creaciO. distribuciO i reproducciO de recursos simb6lics. Una ana-
lisi del "que" o de les relacions macro del sistema educatiu hauria de
poder produir diferencies sistematiques. tant en termes de l'oposiciO do-
minantidominat corn de l'oposiciO producciO/control simb6lic.

Els "principis dominants", d'acord amb la tech& resulten de "les rela-
cions de poder i els principis de control que determinen els mitjans, els
contextos. la distribuciO, les possibilitats i relacions socials dels recursos
fisfcs i discursius ( Bernstein, 1987. p. 49). Tals principis dominants
de la societat determinen regles basiques d'ordre, relació i identitat que
empiricament corresponen a l'expressiO del partit politic dominant o de
les relacions entre els diferents partits i grups d'interOs tal corn
s'expressen en l'Estat.

Els "principis dominants" d'un ordre no constitueixen directament el
text que l'educaciO procurara inculcar. En general. aquests principis mar-
quen els seus limits externs, perO no defineixen el "dintre" del text, o les
seves relacions constitutives internes, que resulten d'un conjunt com-
plex de processos de transformaciO de discursos que tenen Hoc en pas-
sar dels contextos de la seva creaci6 als de la seva reproducciO
D'aquests processos en dOna compte el seguent nivel! d'analisi.

II. Recontextualització

Margaret Archer. en el treball critic sobre l'obra de Bernstein i Bour-
dieu, Process without Systems (1983), argumenta que en tots dos au-
tors s'ignoren el sistema educatiu corn a tal i els processos de politica
educatiu que fan de mitjancers en les relacions entre sistema educatiu i
societat.

Tant per a Bernstein corn per a Bourdieu els sistemes educatius se-
rien, segons aquesta critica. institucions absolutament permeables "sem-
pre obertes i reflectidores de l'estructura social "(M. Archer. p.197 ). La
critica d'Archer. publicada abans de l'apariciO del treball On pedagogic
Discourse de Bernstein. ens ajuda a situar el nou nivell que abraca la re-
flexiO d'aquest: justament. les relacions de poder-coneixement de nivell
macro que operen com a constituents del discurs pedag6gic de repro-
ducció. El concepte de recontextualitzaciO &ma compte de la lOgica pro-
funda d'aquestes relacions.
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D'acord amb el model proposat en el treball esmentat. la logica pro-
funda de les complexes i multiples mediacions operants entre principis
dominants i el discurs pedagogic de reproducci6 és la d'un procés de re-
contextualitzaciô a través del ciJal principis discursius generats en un de-
terminat context son remoguts d'aquest de manera selectiva. transfor-
mats internament per operacions de selecci6 i reenfocament. combinats
amb altres provinents de camps i contextos diversos I, finalment. recons-
titufts en un nou discurs d'acord amb les necessitats de la seva transmis-
siO i adquisiciO. AllO definitori del discurs pedagogic seria la manca de
continguts propis. el fet de ser resultat d'una operaciO de recontextualit-
zaci6 d'altres recursos. Quins principis discursius se seleccionen. de
quins contextos i com es reorganitzen sOn processos politics que es ju-
guen en les relacions entre i dintre de tres contextos fonamentals :

I) El context primari o de producciO de discurs en el qual "naves"
idees son creades, desenvolupades, canviades. Es el context que d6na
origen al camp intel.lectual . en termes de Bourdieu.3

II) El context secundari o de representaciô de discurs , que inclou els
quatre nivells- pre-escolar, primed, secundari i terciari- del sistema educa-
clonal i que reprodueix el discurs educatiu.

III) El context de recontextualitzaciô o de resituacki de discursos . les
agéncies.els agents i lespractiques del qual regulen el movirnent de tex-
tos/practiques del context primari de reproducciO discursive al context se-
cundari de reproducci6 discursiva. Al seu torn. dos camps operen dintre
d'aquest context: a) el camp of icial de recontextualitzaciO pedag6gica (
burocracia educacional especialitzada de l'esta experts. inspectors,
etc.) i b) el camp de recontextualització pedagOgica que inclou les esco-
les universitaries d'educaci6 i els seus departaments d'investigacio. la
premsa especialitzada en educaci6 i les editorials.

Del context de creaci6 a la transmissiO educative tot text experimenta
almenys dues transformacions: una en el camp de la recontextualitzaciO.
en qué la relaci6 original del text amb d'altres és alterada i en qué el text
mateix es modificat per selecciO. simplificaciO. condensaci6 i elaboraciO:
l'altra en el procés pedagogic que opera transformant un text ja transfor-
mat.

D 'acord amb la teoria. el discurs pedagogic o gramatica de recontex-
tualitzaciO. és a dir. una gramatica d'apropiaciO de discursos regida per te-
ories instruccionals. al seu torn ra,ultat de principis de recontextualitzaciO.
La recontextualitzacid del discurs de la fisica en I 'educaci6 secunderia,
per exemple. la transformaci6 d'un discurs original en un altre d'irnaginari.
en qué les regles de la transmissiO no es poden deriver d'algun principi in-
tern a la fisica ni tampoc de les practiques dels qui produeixen la fisica.
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Fins ara la sociologia de l'eduaci6 s'ha centrat en els missatges que
transmet el dispositiu pedagogic i la forma d'aquesta sociologia queda
fora del camp de l'analisi. Es hora. soste Bernstein, de fixar-se en les re-
gles que constitueixen aquest dispositiu: la "veu" dels sistemes educe-
tius. independent dels seus missatges.

Una cosa decisive d'aquesta "veu" es l'esmentada gramatica de re-
contextualitzaci6 i el caracter virtual imaginari dels discursos que pro-
dueix.

III. Transrnissidt

El tercer nivell que distingeix l'analisi correspon als contextos i les
practiques de transmissiO:adquisici6 a l'escola.

D'acord amb la teoria. l'escola transmet dos ordres fonamentals i inse-
parables: per una banda. imatges de conducta. carecter i estil. un tipus
social. un ordre moral: per una altra. l'educaci6 busca comunicar fets. in-
formacions i procediments necessaris per a l'adquisici6 de la varietat
d'habilitats especifiques. requerides per una divisió social de la feina
complexa. Lescola transmet un ordre instructiu immergit en un ordre
moral: la producció de competencies es troba inimergida en la producció
de relacions d'ordre i identitat social.

En el nivell Ill del model (vegeu el diagrama en l'apartat seguent ) hi
hem distingit tres dimensions constitutives de l'estructura de transmis-
sibiadquisició operant a l'escola4 la dimensi6 de la selecci6. transmis-
sib i avaluaci6 de discursos (curriculum, pedagogia i avaluaci6): a dimen-
sib de les relacions socials de l'escola ( o modalitats de control ): la
dimensi6 contextual-institucional de I 'escola ( l'espai. els mitjans mate-
rials. els arranjaments institucionals). En totes tres dimensions el que Os
moral i el que és instruccional es troben interpenetrats: totes tres dimen-
sions exhibeixen interrelacions de determinaci6 mütua: I. finalment, els
limits constitutius tant dels discursos, com de les relacions entre perso-
nes i les relacions d'espai revesteixen valors. variables hist6ricament de
classificacid i emmarcament(vegeu la secci6 subseguent). La determine-
cio del codi educatiu dominant en un sistema educatiu nacional. o en
una escola. implicara determinar la ngidesa flexibilitat de les classifica-
cions de les diferents dimensions. I tambb la rigidesallexibilitat dels seus
emmarcaments.
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Per acabar, entre la familia/comunitat-com a context generador dels
esquemes mentals primaris- i l'escola hi ha també un camp de recontex-
tualitzaci6 els termes constitutius d'oposició dels quals son : l'escola és
recontextualitzada per la familia/comunitat, és a dir, sOn els significats
d'aquest Oltim pol els que transmet l'escola o. alternativament, l'escola
recontextualitza la familia/comunitat imposant-hi els seus missatges i
codis ?

IV. Model de relacions

El model que es presenta a continuaciO formalitza els elements i els
camps de la discussi6 precedent. Malgrat que la totalitat en qüestiO. i ca-
dascun dels seus elements, fa referencia a relacions de poder, que
només en circumstancies molt especifiques no produeixen oposici6 I.
per tant, variaci6 i el canvi, el model es fAcilment i errôniament interpreta-
ble com a sobredeterminista i tancat. Bernstein remarca les seguents
fonts de dinamisme en el conjunt de relacions de producciO, reproducció
i canvi del discurs pedagogic :

1. Els principis culturals dominants fan referencia a una arena de con-
flictes ( entre i dintre de classes socials i camps ) mes que no a un conjunt
de relacions estables.

2. Hi ha fonts potencials o actuals de conflictes, resistencia i inercia,
entre els agents politics i els agents administratius del camp de recontex-
tualitzaci6 oficial.

3. Hi ha fonts potencials i actuals de conflictes. resistencia i inércia.
entre el camp de recontextualitzaciO oficial i el camp de recontextualitza-
ciO pedag6gica ( també hi ha fonts de conflicte, resistencia i inercia entre
posicions diferents dintre d'aquest darrer ).

4. Hi ha fonts potencials o actuals de conflicte. resistencia i inercia
entre el context primari d'adquisici6 cultural ( familia.comunitat,grup de
pares ) i els principis i practiques de recontextualització de l'escola.

5. Finalment. les transmissions poden trobar-se en la posici6 de no
ser capaces de transmetre el codi desitjat de transmissiO o no voler-ho fer

( B. Bernstein, 1987).
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CONTEXTOS INSTITUCIONALS I COD1 PEDAGOGIC:
MODEL DE RELACIONS

1
Context internacional

NIVELL I: GENERACIO cla4e
prodicció estat control simbalic

principis culturals dominants 1

camp del recontextualització oficial

discurs pedagôpic oficial

NIVELL II: RECONTEXTUALITZACIO

camp de recon iextualitzaciô pedagogica

discur pedagogic de reproduccio

ordre instructiu

ordre moral

regles discursives regles de relacions socials regles de contex

( + -C) ( +

curriculum

pedagogia

avaluaciO

( + C) ( +

modalitats de control

NIVELL III: TRANSMISSIO

transmissors

codi pedagogic

( C),( E)

alumnes
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V. La centralitat dels conceptes. Classificaciô i

emmarcament

Hem destacat al comencament la importencia, en l'obra de Bernstein,
de rintent d'integrar el micro i el macro. Segons el nostre parer, l'intent
es desenvolupa a partir de la nociO d'ordre, en el sentit més abstracte,
corn a sistema de limits de més a menys rigidesa, que operen tant en el
"fora"- el que és social- corn el "dintre"- la consciencia. D'una manera fo-
namental, l'articulaciOdels,diferents aspectes de l'analisi de les relacions
entre poder, significat i consciencia en el marc de les institucions educati-
ves, coni també més enlle d'aquestes, es fa possible a partir d'una con-
ceptualitzacie de limits que son bifronts, simultaniament i inextricable-
ment socials i mentals limits que, per tent, operen en els nivells macro i
micro; o, en termes del model introduit. descriptibles empiricament tant
en la de generació. corn recontextualitzaciO i en la reproducciO d alb
cue, en termes de Bernstein, és la "regla de consciencia" que ha de ser
inculcada per un sistema educatiu donat.

"Codis de classe i les seves modalitats s6n gramatiques semietiques
que regulen l'adquisiciO, reproducci6 i legitimacie de regles fonamentals
d'exclusiO, inclusiO i apropiacie per les quals i a través de les quals els
subjectes sOn selectivament creats, situats i contraposats" (B. Ber-
nstein, 1980).

La dialectica inicial dels codis és entre la seva generaci6 per un ordre
determinat de condicions diferents d'existencia (relacions de classe i

camp) i la seva realització en practiques i textos (practiques interaccionals,
comunicaciO ), i les possibilitats de variacions i canvi inherents a aquestes
darreres. Els conceptes de classificaci6 i emmarcament contribueixen a
especificar els termes d'aquesta dialectica.

Definirem classificaci6 i emmarcarnent, en genreai, i després en relació
amb la seva aplicaciO a les diferents dimensions del procés escolar i les
seves relacions internes i externes (dintre i fora de camp "TransmissiO"

del model)

ClassificaciO, en l'accepci6 més abstracta, fa referencia al principi dels
limits (separacions, aillament) creats pe la divisió social de la feina (de
producciO i/o reproducci6) i definitori de les diferents categories de
practiques, materials simboliques. i les seves interrelacions. Es la sepa-
raci6- aThament entre categoneb (clagencies. agents. prectiques, discur-
sos) allà que genera l'especificitat de cada categoria i la seva base més
elemental de significat ( el significat sorgeix entre categories). Amb la va-

3 6" -
73



riacio de la qualitat dels limits ( la seva major o menor ngidesa ) canvia-
ran les relacions entre categories. el grau d especialitzacio I la seva iden-
titat. El manteniment i el canvi de limits pressuposa relacions de poder.

"Qualsevol intent de canviar la classificaci6 necessariament represen-
ta un canvi en el grau de separaci6 entre categories. la qual cosa per ella
mateixa provocara la restauració del principi de classificaci6 per part dels
encarregats de mantenir-ne la separaci6 (reproductors. reparadors. ava-
luadors) i la restauració d'ells mateixos corn a agents dominants. Perque
aix6 es produeixi els mantenidors de la separaci6 han de tenir poder i les
condicions per exercitar-lo. Aixi. dons. separació pressuposa relacions
de poder per a la seva creació. reproducció i legitimacio" (B.Bernstein.
1980. p. 12).

Les relacions de poder constitueixen i reprodueixen un ordre social
determinat no tan sols a través de la comunicació sing primariament a tra-
yes dels silencis produits per les dislocacions. els intervals. els trenca-
ments. que estableixen les categories més basiques per a lestructuraci6
de la practice. i la percepciO i representaci6 de la practice. Es a dir, el que
es igual i el que es desigual: el que és alt i el que és baix; el que és sagrat
i el que és profa: el que és rar i el que és comb: treball i joc: el que pot ser
unit i el que s'ha de mantenir separat: en el limit. el que és pensable i el
que és impensable. El principi de classificació es refereix al nombre
d'intervals i la force relative de les separacions o limits que constitueixen
un mon socialment definit i. per tent. al seu basament en relacions de
pod e r.

Lemrnarcament es refereix als principis que regulen la forma de les re-
lacions socials dintre de les divisions, o trencaments. constitilides pel
principi de classificaci6. L'emmarcament fa referencia a les regulacions
sobre els processos comunicatius o controls sobre "qué" és possible.
per a les diferents categories d'agents en qualsevol context d'interacciO.
Aixi, doncs. en l'educaciO. l'emmarcament es refereix al principi de les re-
lacions de transmissiO i adquisiciO. rnentre que en la producciO es refereix
a les regulacions existents sobre l'acte productiu mateix corn a conse-
quencia comunicativa d'un agent. Si el principi de classificaci6 constitueix
les diferents categories i les diferents practiques ( amb els seus diferents

graus despecificitat). lemmarcament correspon als principis que regulen
la realitzaciô d'aquestes categories. Lemmarcament substantive la mo-
dalitat de control operant en qualsevol context d'interacció: descnu vana
cions en la forma del control que s exerceix sobre principis de comunica-
cio. El principi de l emmarcament descriu lextensiO I a force de les
relacions pUbliques de la comunicaci6.
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Inherent a la classificacio es la distribucio del poder. inherent a
I.emmarcament és el principi de control.

Lestructura i relacions de classe constitueixen i regulen tant la distri-
buck') del poder corn els principis de control: és a dir, constitueixen i regu-
len les relacions entre categories. la forma jerarquica de la seva constitui-

i regulen la realitzaci6 de categories- és a dir. els principis de control"
(B.Bernstein, 1977, pp.180-181)

Les relacions de classe regulen les relacions entre categories (poder)
i a través d'elles les relacions dintre de categories (control).

Pot ajudar a clarificar els conceptes de classificaciO i emmarcament el
fet de connectar la distinció entre poder i control amb roposiciO entre el
concepte de poder de Weber. corn a relacions individuals de poder ( la
probabilitat que individus han de realitzar o no la seva voluntat contra la
resistencia d'altres). i els conceptes objectivistes i diferents. tant de Dur-
kheim corn de Marx (poder corn a pressiO social consensual i corn a domi-
nació de classe, respectivarnent). El concepte de poder. tal corn és defi-
nit en la teoria dels codis ( i per tant, classificació ) es Hip a les nocions
tant de Marx corn de Durkheim sobre el poder, és a dir, a la idea del poder
corn a constraint social objectiu, i a la idea de la base de classe d'aquests
constraints . Al mateix temps el concepte de control ( i per tant,
d'emmarcament) és prOxim al concepte Weberia de poder. és a dir, basat
en l'individu i en la interacció. La discussi6 rnés recent del concepte de
poder per Lukes també il.lumina sobre la nostra distinci6 fonamental.
Lukes critica les definicions de poder que el restringeixen a fenOmens
de "conductes efectives" i al "paradigma de la decisi6" ( en els nostres
termes, fenOmens de control. relacions cremrnarcarnent) i argumenta la
necessitat de definir el poder no tan sols en terrnes de conductes efecti-
ves per part d'individus que prenen decisions sobre questions explici-
tes. sinó fonamentalrnent. corn un caire de sisterna. proddit per forces
col.lectives i arranjaments socials. i regulador crucial de [agenda politica
o. en termes més generals, els limits d'all6 percebut corn a possible ( en
els nostres terrnes, fenOrnens de poder. relacions de classificaciO) (S.
Lukes,1980).

Configuracions histCricament definides de relacions de classe deter-
minen estructures particulars de poder i control. que generen forrnes dis-
tintives de classificaci6 i emmarcament que defineixen el caracter de les
relacions socials i formes de cornunicació. Forrnes de comunicaci6. en la
teoria. modelen estructures mentals. encara que no pas en un sentit
final.

Aspectes de classificació en un sisterna educatiu defineixen el signifi-
cat social basic de les seves transmissions de coneixement. les caracte-
ristiques de la soya organització interna I les seves relacions socials,
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també les seves vinculacions amb altres agencies dintre del camp del
control simbOlic o fora. D'aquesta manera. pel que fa al coneixement o.
en general. discursos. la classificaciO es refereix a la rigidesa dels limits o
a la separació entre el coneixement que imparteix l'escola i el coneixe-
ment no educacional. Tambe es refereix al grau de rigidesa de les separa-
cions entre els diferents continguts ( materies del curriculum) transmesos
per rescola. Aspectes classificatoris fonamentals de restructure organit-
zadora d'un sisterna educatiu sOn les separacions o encasellaments dels
seus diferents nivells i modalitats (educaci6 primaria, secundaria. terciaria:
humanistica, cientifica; vocacional no vocaciOnal. etc.) i entre els dife-
rents agents (professors/es. alumnes. administradors).

Principis de ciassificaciO rigids poden crear separacions nitides i fortes
entre. per exemple, coneixement escolar i coneixernent no escolar.
entre diferents rams del curriculum, entre nivells de jerarquies cragents.
entre prectiques. entre identitats i competencies especifiques i entre el
subcamp de reduaci6 i la producciO. No cal, certament, que totes les rela-
dons i practiques esmentades se subjectin al mateix principi de classifica-
cid rigida. Alternativament. principis de classificaci6 flexible reduiran les
separacions entre les categories esmentades i, per tant. el grau d espe-
cialitzaci6.

En ranalisi d'un sistema educatiu. remmarcament descriu la forma del
context cornunicatiu o el conjunt de les relacions de transrnissiO-
adquisiciO. Variacions en remmarcament corresponen a regulacions rigi-
des o flexibles (fortes o debits) sobre qué. quan. on i corn del procés de
transmissi6-adquisiciO. El principi d'ernmarcarnent regula la selecciO.
rorganitzaciO, el ritrne, els criteris de la transmissiO escolar, i també la pos-
tura, la posici6 i la vestimenta dels comunicants. Regula. en general. la
practice pedagogica, incloent-hi els aspectes espacials o de local. Alla on
remmarcament és rigid, per exernple, hi haura un limit fort entre el que es
pot transmetre: la transmissi6 seguire regles explicites de seqüencia i
ralumne posseira escas control sobre qué, corn quan i on del seu apre-
nentatge. Un emmarcarnent flexible o debit crea limits borrosos o separa-
cions obertes, permeables. entre el que és i no és comunicable a
rescola, tambe significa que el procés de transmissiO tendira a seguir re-
gles de seqüencia implicites i que a l'alumne se li concedire un control
més gran sobre la selecciO. rorganitzaciO i el ritme del que ell o ella apren
i sobre la seva posture. posició i vestimenta (B.Bernstein. 1980).

Des de la perspective dels codis el nucli essencial de la reproduccio
cultural nu radica en lrestructura de rols o els continguts especifics que
s6n transmesos en la familia. la feina o l'educació. sin6 en relacions de
classificadO i de socialitzaciO. La inculcaciO o incorporaciO individual dels
principis de rordre social no resulta d'un conjunt especialitzat de practi-
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ques ;
missatges sino, mes aviat, de la totalitat dels processos

d explore= dels limits que constitueixen les jerarqutes estructuracions

fonamentals de l'expenencia ( classificactO ) les formes en que aquestes

estructuracions sOn
comunicades i viscudes en les realitzacions intrinse-

ques a la practice (emmarcament).
Ei nucli de la reproducció cultural és

definit per alit) que és tacticament incorporat per l'individu. El que és in-

corporat en el cas de l'escola sem els esquemes classificatoris que els

subjectes adquireixen
imperceptiblement en el proces quotidia

d'experimentar l'ordre de les transmissions
(jerarquia dels rams): l'ordre

de les relacions socials ( jerarquia de les categories socials): l'ordre de les

regles que regulen l'espai. el temps i les prectiques ( regulació sobre ob-

jectes i la seva distribuciO, la seqüencia i el ritme de la transmissió discur-

sive).

El procés educatiu actua scbre la incorporaciO del que és social. la

transformaciO dels limits objectius d'un ordre social en limits i esquemes

classificatoris incorporats: la transformaciO de categories materials i socials

en categories mentals. La :eproducciO social d'un ordre s'aconsegueix,

de manera critica. a través de la seva repr-JducciO cultural.

Notes

(1) Tambe poden ser determmats
subcamps en els camps de la producciô

l'estat.A On Pedagogic Discourse, Bernstein especifica diterents posicions

del camp de control'simbOlic dacord amb les distincions
pUbliciprivat i con-

trol de recursos (fisics o discursius) i ubicaciô de camp. i troba que hi ha

casos de traspassos entre els camps tant en termes d'institucions com

clagencies. Cfr. versio 87. pag. 39. Amb tot. aixo no disminuiria la validesa

de la distincio basica entre camps.

(2) Aquesta és la tesi central de La Distinction on el "camp de control simbOlic"

de Bernstein és "camp de la cultura". Bourdieu
demostra I estructura en

quiasrna de la classe dominant I la classe mit)ana
respecte a Fart. estils de

vida I ideologia politica.

I I.
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(3) Bernstein refereix el seu model als sisternes
educatius europeus Des delcontext Ilatinoamerica o de qualsevol

societat depenent es important deconsiderar que components claus del context primari tendeixen a estar foradel pais 1 que la
recontextualitzaciô en aquestes societats en general implicadimensions internacionals.

(4) El model es refereix al presentat
per Bernstein a On Pedagogic Discourse .

amb Ileugeres variacions formals. El que a l'original apareix corn un set de re-lacions entre
temps-comunicaciOrorganitzacib-espai. ho hem especificat enles distincions. que ens semblen més

facilment contrastables empiricament.regles discursives-regles de relacions socials. regles de context (especial.institucional).
En els nivells I i II del model. hem ignorat les relacions. que Bernstein con-ceptuahtza i discuteix. entre conceptes primans i el camp de recontextualit-zacid pedagOgica. Cfr. B. Bernstein. On Pedagogic Discourse. op. cit.. peg.49a.
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Se realize una presen-
taciOn general de las
principales categonas
del trabajo bersteiniano
de la Ultima decade.
Partiendo del concepto
de campo. (al y como
fuera introducido por
Bourdieu y utilizado por
Bernstein. distinguien-
do el campo de la pro-
ducciOn.el del control
simbolico fcampo de la
culture). y el del Esta-
do ( o de la pohtica I. se
pasa revista a la no-
ciOn de recontextuali-
zackin. asi como a sus
variantes en la relaciOn
familia'escuela. Un mo-
dela global de las rela-
clones entre todos los
conceptos utilizados
es propuesto. La se-
gunda parte del articulo
insiste en la importan-
cia de los conceptos
de clasificaciOn y en-
marque. como concep-
tos mediadores entre
los niveles micro y
macro de analisis.

Abstracts

II s'agit d une presen-
tation generale des
principales categories
du travail bersteinien
de cette dernière de-
cade. A partir du con-
cept de champ. tel
fut introduit par Bour-
dieu et utilise par Bern-
stein. distinguant le
champ de la produc-
tion. celui du controle
symbolique (champ de
la culture) et celui de
l'Etat ( de la politique).
la notion de recontex-
tualisation ainsi que
ses variantes dans la
relation famine- école
sont passees en re-
vue. Un modèle global
des relations entre
tous les concepts utili-
ses est propose. La
seconde partie de
larticle insiste sur
1)mportance des con-
cepts de classement et
d'encadrement. come
concepts médiateurs
entre les niveaux micro
et macro de I analyse.
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A general introduction-
of the main categories
of this last decade's
bernsteinian work is
made here. From the
concept of field.as in-
troduced by Bourdieu
and used by Bernstein.
distinguishing the pro-
duction field, the sym-
bolical control one ( the
field of culture ) and
the State one ( the field
of politics ). the notion
of re-contextualization
is being reviewed, as
well as its variations in
the relation family
school. A global model
of the relations be-
tween all the concepts
used is proposed here.
The second part of the
article insists on the
importance of the con-
cepts of classification
and framework as me-
diatory concepts be-
tween the micro levels
of the analysis and the
macro ones.
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Poder, Subjecte i Discurs Pedag6gic: Una
aproximació a la teoria de Basil Bernstein.
Mario Diaz *

La importancia de Basil Bernstein es pot mesurar per la controversia
que la seva obra ha produit al Ilarg dels seus desenvolupaments. El debat
sobre la seva obra generalment s'ha configurat al voltant dels codis socio-
linguistics en qua la critica ha estat carrsgada de tanta afectivitat i ambi-
guitat que ha augmentat l'opacitat de les analisis i han quedat sense re-
soldre's problemes crucials corn ara les relacions entre codi i cultura, codi i
reproducci6 social o codi i discurs. El debat entorn de les seves tesis
sobre el camp educatiu es rnantenen dintre d'una ternptaci6 totalitaria i
deterrninada que no explore la coherancia o incoherancia interna de con-
ceptes, significats i referancies. El que plantejarem aqui no és la prolon-
gació de la critica, sin6 les possibilitats d'una lecture que explori els con-
ceptes basics que en els desenvoluparnents més recents s'han anat
gestant fins a esdevenir problemes de debat, analisi i teoritzaci6 obligato-
ris.

No vull afegir fOrrnules a les ja plantejades per diferents critics. Prefe-
reixo afegir algun element a aquells que amb un criteri exploratori rara-
ment s'han aproximat a obrir les bretxes d'una tesi que intenta
d'ensenyar corn entre les discontinu'itats de la culture, de les forrnacions
socials. hi ha un dispositiu que estructura, regula i regularitza aquestes
discontinuitats. Penso en Paul Atkinson i el seu Ilibre Language Structu-
re and Reproduction. el qual conclou. amb breus anotacions als nous
punts de vista de Basil Bernstein, punts de vista nous corn el del disposi-
tiu pedagogic o el discurs pedagOgic.

Aqui, doncs, el treball consistirà a indagar certs aspectes rellevants de
l'obra mes recent de Bernstein i a formular diferents interrogants que
aquests desenvolupaments generen.Ates que en aquests desenvolu-
paments hi ha conceptes en estat embrionari o de gestacio, no hi ha
dubte que l'analisi pot resultar problematica. arnbigua i opaca. Farem refe-
rencies a les relacions entre el subjecte, el poder i el discurs (dispositiu
pedagogic). També ens referirern a les relacions entre codi I text.

Mario Diaz és professor del Departament de Curriculum de la Univorsitat del
Valle, a Cali (Colombia). Va ler la seva Tesi Doctoral en la Universitat de Londres
Os autor de On Pedagogic Discourse (1984) .
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1. El programa de Bernstein podria considerar-se corn la recerca d'un
sistema de regles que donin compte de la relaci6 entre les configuracions
externes del poder (limits, classificacions. distribucions) i les seves res-
triccions en la incorporaci6 d'aquests limits. En altres paraules, el progra-
ma consisteix a indagar corn es transforma l'experiencia social sirnbiblica.
corn es &Ina compte dels processos de reproducci6 de sentit a partir de
la posici6 de sistemes significants de poder. D'aquesta rnanera Bernstein
intenta de superar les limitacions provocades pel logocentrisme i la seva
apel.laci6 a la consciancia del subjecte, i per l'objectivisrr i la seva
apel.laci6 a un estructuralisme mecanicista i determinista. En Bernstein
aquestes relacions estan cridades a ser modificades quant a la seva de-
fensa de la dialectica existent en la cultura entre el cos i el fet social, entre
el fet intern i [extern, entre la posici6 i la disposiciO, entre poder i control.
entre la realització i la seva grarnatica dialectica que pressuposa igualment
les nocions d'oposici6 i discontinuftat.

Construir la logica d'aquestes relacions és aclarir el significat de la dia-
lectica entre diferenciació, distribuci6, estratificaci6 ( corn a realitzacions
de poder) i les cadenes significants que es teixeixen en el subjecte des
d'aquestes posicions ( formes de consciencia i practica). Aquestes rela-
cions s'exterioritzen en les manifestacions possibles que hi ha en la inter-
acció, producció, reproducci6 i transformaci6 de la cultura i. amb aix6. de
la consciencia.

En aquest sentit el treball recent de Bernstein és. doncs, no solament
una teoria referent al dispositiu pedag6gic que fa possible tot contacte,
interacció. produccio, reproducció i transformaci6 de la cultura. Posseeix
irnplicita una teoria sobre el subjecte. el discurs, el poder i la discontinia-
tat dialectica que trenca amb els models deterministes que redueixen
l'ordre de les relacions socials a l'existancia i el funcionamem de regles
de contextos en qua els individus esdevenen el suport passiu. D' agues-
ta manera. en el pensarnent de Bernstein, és constitut per les
estructures i ries constituent.

2. Poder- Subjecte. El poder en Bernstein s'expressa per mitja de
simbols, de limits. estableix els limits a l'experiencia i als significats (o cos-
mologies) que els subjectes assignen a l'experiencia. Les veus que
emergeixen dels limits i les iimitacions de la geografia de les posicions es-
tructuren formes de consciancia que perpetuen el sistema de poder.

Quin Hoc ocupa el subjecte en aquesta teoria ? En Bernstein
I estructuració del subjecte a [interior de relacions de poder ( distribuci6
del poder) i principis de control pot plantejar-se en els següents termes :

1. EstructuraciO del subjecte a linterior de les estructures de poder
(distribució del poder) : veu.
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2. L'estructuraci6 del poder (distribuci6 del poder a [interior de les es-
tructures de relacions socials- principis de control) : rnissatge.

3. L'articulació entre la veu (poder) i el rnissatge (cOntrol). és a dr. el
paper estructurant de la distribuci6 del poder fet manifest en els missat-
ges produIts i reproduits pel subjecte.

Sembla corn si el subjecte s'instituis en la delirnitacidiarticulaci6 estric-
ta entre la veu i el rnissatge. i la veu (poder) en seria el principi estructu-
rant. Es clar que no podem pensar en aquest punt sobre el descentra-
ment de la unitat del subjecte. ja que seria del tot simplista reduir aquest
descentrament a l'oposició veu-rnissatge. En la teoria de Bernstein el
missatge té la funció de representar la veu. "el missatge depén de la veu i
el subjecte és una relaci6 dialectica entre veu i missatge". no obstant
aim)... "el subjecte queda establert pel silenci a través del qual parla el
poder". Llavors. quina relaci6 hi ha entre la unitat del subjecte i la relaci6
dialèctica veu-missatge?.

La categoria intermédia entre la veu i el rnissatge és el codil el qual
regula la reproducciii del rnissatge i articula les relacions de poder de la
veu. El subjecte és constituIt per la veu i les seves manifestacions en el
rnissatge.

Un cop s'ha posat en dubte el centrisme del subjecte. el significat es
desplaça. la presència original del significat latent i realitzable en el sub-
jecte (logocentrisme) es desplaca; significar no és legitirnarnent individual
sin6 el resultat de les posicions del subjecte : la veu presenta una relaci6
directa. essencial i absoluta amb el poder. De la veu del poder a la veu del
subjecte. El rnissatge esdevé vehicle la forma de socialitzaci6 en la veu,
el soroll en què s'inscriu el silenci a través del qual parla el poder : soroll-
silenci-missatge-veu-visible-invisible. El subjecte en aquesta relaci6 perd
la unitat en no reconeixer-se unitari i haver-se de reconèixer heterOnom.
subordinat a la veu- i als limits que imposa- que es desplega en la cadena
significant del Ilenguatge. El significant no s'afegeix a la veu. la veu (el
poder) regula el significant. La veu és privilegiada en el sentit del joc de
distribucions en què entri corn a expressió del poder.

La veu confereix poder a la consciencia. és la intenci6 del significant.
la veu es la diferbncia. Les relacions de poder estableixen la veu. La veu
es un efecte de les relacions de poder. El discurs és un efecte de les re-
lacions de poder. AixO ens permetria de dir que quan parlo és la veu la
que parla. parlo per Id veu que confereix legitirnitat als meus missatges.
Es en aquest sentit que la veu estableix relacions privilegiants amb el
subjecte. Confereix un poder diferencial al subjecte. Tot text ernergeix
d'una veu I confereix el "poder discursiu".
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Podriem dir, Ilavors, que en Bernstein hi ha present una teoria del
subjecte, d'un subjecte constituft entre les relacions de poder i els princi-
pis de control dels processos socials. Un dels seus prop6sits fonamen-
tals és analitzar els processos inscrits en les relacions entre poder, signifi-
caciO i consciancia, corn el significat es reprodueix en el llenguatge, per
una banda, i corn el poder distribueix, afla, separa els significats sota la
forma d'orientacions diferents que produeixen/reprodueixen formes de
relaciO social diferent que actuen, al seu torn, sobre les formes de cons-
ciència.

3. Subjecte-Significats . El subjecte, en Bernstein,és constituit social-
rnent.Bernstein analitza la determinaciO dels sistemes simb6lics sobre els
subjectes en la construcció de "relacions especifiques" dintre d'aquests
subjectes. Aquesta problematica- comuna també a Bourdieu- la desenvo-
lupa en ranalisi de significats.

Els significats, en Bernstein, es produeixen en un acord de diferan-
cies socials, en un acord de distribucions. En altres mots, la base per en-
tendre els significats en Bernstein és donada per racord de diferancies i
distribucions paradigmatico-socials (relacions de classe entre els subjec-
tes). El subjecte és construIt pel sistema de diferancies que fixa
restructura. En aquest sentit és el conjunt de diferancies, localitzacions,
posicions que construeix el subjecte i no pas el subjecte qui construeix
les diferancies. Es aixi corn cal prendre les orientacions cap als significats
o cap a restructura semantica.

L'orientació cap a significats es correlativa de la idea que la produccio
de significats depèn de la localitzaciO i distribució dels subjectes en el
conjunt de relacions socials. En aquest sentit, la proposta de Bernstein
es una proposta estructuralista, ronentació cap als significats es correlati-
va de la posició del subjecte en l'estructura. Els significats no es troben
en una forma alada en la relaciO entre significant i significat. Es troben en
les practiques discursives dels subjectes situables/situats en l'estructura.
La ideologia esdevé una funciO de les posicions establertes en relaciO
amb els significats. no son la suma de significats o representacions. Les
posicions ideolOgiques dels subjectes esdevenen una fund() dels codis
corn a dispositius situadors.

En Bernstein els subjectes sOn situats en ordres de significats que
d'una manera o altra representen o realitzen l'estructura social.

'orientaciO a ordres de significats construeix el procés de constituciO
dels subjectes.

L'orientaciO cap als significats onenta el subjecte a posicions especif
ques en restructura social (relacions de classe). El codi esdev6 el mitja a
través del qual el subjecte se situa en relaciO amb el discurs ( relacions di-
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ferencials en el discurs) i per tant amb els significats. Aix6 ocorre a través
de posar el subjecte en relacions socials especifiques.

Per a Bernstein no existeix una orientaci6 cap als significats a priori. En
aquest sentit, rorientaci6 cap als significats resulta de les posicions/
oposicions dels subjectes en restructura social. Lot" 3ntació cap als signi-
ficats és un efecte de la posiciO de restructura. Es pot parlar "utilitzant el
sentit de Deleuze" d'una superdeterminació de rorientaci6 cap als signifi-
cats.

Dit d'una altra manera. per a Bernstein la significaci6 és un proces que
es relaciona amb la posici6 o les posicions del subjecte en la societat i en
les relacions socials. Els sistemes simb6lics constituYts en les relacions de
poder estableixen fins a cert punt els limits a l'orientació i distribuci6 de
significats, i a les estructures sintactiques en qué es realitzen. No obstant
aix6, no significa pas que Bernstein adopti una postura determinista. Els
limits establerts pels sistemes simb6lics poden ser subvertits. trencats,
rebutjats en processos en qué el subjecte excedeixi els limits establerts.
Aquests limits poden ser subvertits, rebutjats, trencats en el mateix pro-
cés de producci6 de significats.

Aix6 és el que assegura la possiblitat de la generaci6 de practiques
significants multiples. Aquestes practiques significants sOn processos
complexos que contenen les possibilitats de transformaci6 i canvi dels
sistemes sinnbOlics.

Si la demarcaci6 dels significats s'estén a la demarcaci6 dels subjectes
que es desprèn de les posicions dels subjectes en els significats. al seu
torn, les posicions dels subjectes en els significats generen les possibili-
tats discursives del subjecte dintre i fora de les demarcacions dels signifi-
cats. En aquest sentit, interrogar les produccions textuals del subjecte és
justament establir-ne els limits i la gramatica subjacent generadora
d'aquests limits o il.limits.

La situació en una orientaci6 té Hoc en el mateix procés d'ingrés en el
Ilenguatge -Bernstein en diu socialitzaci6- (vegeu Social Class. language
and socialisation ). Si l'any 1971 planteja les posicions objectives corn a
determinants d'una orientaciO, el 1983 planteja aquesta posicio i consi-
dera que la problematica de la posici6 dels subjectes en les relacions so-
cials d'una determinada orientació és extensiva a les relacions creades
dintre del subjecte, i atribueix irnportancia a l'estructura del codi en
restructuraci6 de les relacions dintre del subjecte ( la part interna del sub-
jecte) que conformana els nivells de la practica tactica i de la practica in-
conscient.

Segons Bernstein, només en la mesura en qué s.usa la Ilengua. en la
mesura de les variacions de la parla. o en les variacions de la parla. és pos-
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sible de comprendre les orientacions cap als significats. El procés central,
en aquest cas, podria ser corn el subjecte es construeix en relaciô amb el
significat. Les incidències de la cadena de significats sobre el significat
estan relacionades amb les forrnes de relacig social, estan determinades
o provocades per les formes de relacig social (la part visible) i regulades.
al seu torn, per les regles de reconeixement (la part invisible). La cadena
significant s'organitza en el que en podriem dir les practiques especialit-
zades d'interacciô sota la forma de produccions textuals especifiques.

Les regles de reconeixement poden entendre's corn les marques de
separació (o regles de separació) rnitjancant les quals el subjecte esta-
bleix semblances i diferències en l'interior d'un context i entre contex-
tos. Les regles de reconeixernent son subjacents i regulen les regles de
rnanifestaciô en l'estructuraciO de la cadena significant en les practiques
d'interaccig. Les regles de reconeixement formen part del proces de di-
ferenciacig que estableixen separacions que el subjecte fa entre un con-
text i un altre que l'envolta ( context especific d'interaccig). Les regles de
reconeixernent sem fonamentals perquè el subjecte es representi a ell
mateix les diferéncies intrinseques a les practiques especialitzades de
cornunicacig. Les regles de reconeixernent regulen la direccig que pren-
gui la cadena significant (textos o produccions) a través de les regles de
rnanifestacig.

Bernstein analitza, doncs, l'orientaciô cap als significats. no solament
des de les situacions/posicions del subjecte. sin6 també des d'un dispo-
sitiu subjacent que articula les regles de reconeixement i les regles de
rnanifestacig. Les regles de reconeixement i les regles de rnanifestacig
constitueixen el fonament dels processos de comunicacig. Des d'aquest
punt de viOa les relacions dels subjectes amb les relacions socials es
fixen o s'estructuren en el mateix procés de constitucig del subjecte.
Aquestes relacions es poden situar be en la practica tacita o be en la prac-
tica inconscient, o es poden situar en terrnes de les respostes conscients
dels subjectes a les relacions socials imposades per les situacions
(aquest és el nivell de la tensig entre l'ordre establert i el canvi).

Les posicions del subjecte o la situacig del subjecte té Hoc en el ma-
teix procés de cornunicacig (o d'ingres en el Ilenguatge). Un cop el sub-
jecte ingressa en el Ilenguatge. ingressa en practiques especialitzades
de cornunicaciô que generen produccions textuals especifiques. Es en
aquest procés que s'estructuren les regles de reconeixement i les regles
de rnanifestaciO i que s'estableixen les relacions dels subjectes amb les
relacions socials I els seus fonaments posicionals.

Es possible pensar que "la cosa per dir" d'una posicio/situaciô pot ge-
nerar relacions d'oposicig. contradiccig. en el nivell conscient en els mo-
ments irruptius i disruptius. iLlOgics. i aparentrnent irracionals. "La cosa per
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dir" actua (selectivament) sobre la sintaxi de generacio. corn diu Ber-

nstein, "la cosa per dir" que s'expressa en "la cosa per manifestar, les ma-

nifestacions de la cosa per dir no son el producte d'un procés de selecció

i d'ordenacid que es pugui canviar conscientment i que prenen la forma

de metafora de noves possibilitats.

La posicid o situacid dels subjectes produeix certes significacions. Hi

ha una relaciO entre la posicie (situacid) en les relacions socials i les orien-

tacions cap als significats. La posicid!situacid del subjecte la inclou en rela-

cions referencials privilegiades i que privilegien. Es important d'exarninar

rigorosarnent aquests conceptes: les relacions privilegiades (relacions re-

ferencials pnvilegiades) es defineixen corn les relacions que assignen

prioritat a un significat en un context.2Les relacions referencials privilegia-

des es defineixen corn les relacions en qué els significats confereixen un

poder diferencial sobre els parlants.3

Bernstein s'ocupa fonarnentalment de les relacions privilegiants. mit-

jancant l'analisi de les maneres de posiciO del subjecte en el discurs ( i les

seves relacions textuals) i de les rnodalitats de constitucie del text ( procés

de recontextualitzacid).. Fins aqui, tenirn, doncs. que en la definicid de

les relacions privilegiades i privilegiants hi ha en estat embrionari una teo-

na de la produccid/productivitat del significat que depen fonarnentälment

de la dialéctica poder-control. Aquest problema mereix nous estudis.

4. Codi-Subjecte . El codi, en Bernstein. és un objecte transcendent a

la consciencia ? Chi& se'n pot dir. del codi. quan parlern de les relacions

"entre" i de les relacions "dintre de"? Podriem aproximar una resposta ini-

cial : el codi no té res a veure amb els continguts de la consciancia. El codi

no és una construccie psicolOgica. La referencia psicoldgica a la construe-

ció del codi ensenya poc o res sobre el nivell en el qual se situa la seva es-

tructura i el seu funcionament.

En la teoria de Bernstein. el codi genera i regula un sistema de diferen-

cies i semblances. El codi és una estructura els elements de la qual (princi-

pis) constitueixen entre si diferencies i semblances. El que és paradigma:

tic del codi estructura o constitueix les diferéncies i el que és sintagmatic

constitueix les realitzacions de les diferencies i semblances.

Els codis corn a estructures fixen els limits a rexperiencia del subjecte.

defineixen els subjectes o estructuren els subjectes dintre del joc de les

seves tranformacions. El codi produeix posicions des de les quals els
subjectes actuen i realitzen les practiques ideolOgiques. Aixi. "la

segons Bernstein- es crea a través de la situacie i dintre crella".

El problema del subjecte en Bernstein es planteja quan se subiatlla el

paper dels codis I de la ideologia (practica ideoldgica). El subjecte es

constituit en relacie amb el discurs. i es en relacie amb el discurs que sen

3 JO
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situats els subjectes.EI subjecte és constitilit en la relació entre distribu-
cionstposicions i relacions socials.

D'una manera una mica lacaniana. Bernstein distingeix, en la seva teo-
ria, els codis de la ideologia. Els coclis proporcionen la via per a la constitu-
ciO del subjecte en el significat i en les seves relacions socials. Els codis
suggereixen la nociO de subjecte constituit en relacions socials que
orienten cap als significats. El subjecte entra en l'univers simbOlic a traves
dels codis. Aquests no es refereixen a semblances sinó a diferencies.
Aquestes diferencies son regulades pel principi de classificaciO.

La classificaci6 es constitutive del clue és significant ( i del significant ).
de les relacions referencials privilegiades. La classificaci6 és la marca de la
separaciO, de l'aThament. mitjangant el qual identitats o semblances i dife-
réncies poden establir-se. La classificaciO significa i el significant classifi-
ca. La identitat del subjecte s'ateny incloent-lo en un conjunt de classifi-
cacions, s'ateny mitjangant la socialitzaciO en la diferencia i en els
processos de diferenciaci6 (rec6neixement), mitjangant la realitzaci6 de
diferencies en l'exterior del subjecte. en una paraula, per regles fona-
mentals d'inclusiO/exclusiO. En aquest sentit, la diferenciaciO. les separa-
cions. els alaments esdevenen significants del codi. La marca de la clas-
sificaciO, de l'aIllament de la separaciO és significant. s'instal.la corn a
significant en el subjecte. Potser aqui podem trobar un primer sentit a les
regles de reconeixement. En aquest sentit. la inclusiO en el significant és
la inclusiO en una classificaciO i en formes de classificaciO.

El codi presenta un sistema de relacions diferencials (posicionsi
oposicions) entre categories i practiques, susceptibles de ser trobades
en camps diferents (educaciO-producció) (o producciO-reproduccio cultu-
ral). En altres termes categories i practiques s'actualitzen en diferents
contextos (familia. escola, comunitat, regió. diferents agencies-agents de
produccio/control simbOlic). Hi ha subjacent aqui un criteri conegut corn
el fet diferencial el fet singular establert per Deleuze.

L'estructura del codi permet de veure-hi una matriu d'oposicions!
distribucions (posicionsoposicions/distribucions) i de relacionsi
associacions/contigOitats. que s6n jnterdependents. Aixi cada distribució
estableix les seves oposicions i genera formes de relaciO especifica. El
caracter homologic de les distribucions permet d'establir correlacions
entre categories diferents. Aixi. una distribuci6 d'agents es pot corres-
pondre amb una distribució d'agencies. amb una distribuci6 d'espais.
Aques..es distribucions, classificacions. es consideren homOlogiies ja
que es regulen per la mateixa Ilei estructural (Ilei paradigmatica). SOn sub-
jacents d'aquestes distribucions la divisiO social de la feina I les relacions
de poder.
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Hi ha dos trets estructurals del codi (sociolinguistic o educatiu) Per

una banda, el seu caracter de principi determinant en les realitzacions so-

ciolinguistiques (de la parla) o pedag6giques 1, per l'altra, la seva capacitat

de realitzar-se en formes Oferents o diverses (variants elaborades- res-

tringides amb les seves mUltiples modalitats o realitzacions) en diferents

contextos.

Des d'aquesta perspectiva no solament és possible d'indagar les de-

terminacions estructurals de les realitzacions sociolinguistiques / educati-

ves, sin6 també produir noves realitats estructurals educatives / sociolin-

gOistiques. En aquest sentit el codi no tan sols as un principi estructural

sin?) també un principi obert.

La teoria dels codis elaborada per Bernstein ens mostra la idea, o s'hi

fonamenta, que la comunicaci6 entre els subjectes és travessada per la

situaci6 (posició o posicionalitat) dels subjectes en l'estructura social. La

situaci6 forma part no solament del procés de comunicaci6 (socialitzaci6)

sine) que és una cosa que precedeix la cornunicació. Sempre es parla

des d'algun Hoc 'empre s'esta en una posici6 abans de parlar. La situa-

ció del subjecte es una situaci6 en principis dominants (privilegiants) o

dominats ( no privilegiants ) que es realitzen en la comunicació.

L'accés a significacions elaborades (o relacions referencials privile-

giants) és una condici6 per a la significació. La posició o la posicionalitat

del subjecte s'estructura en el procés d'orientaci6 a relacions referencials

privilegiats. Aquesta orientaci6 estableix una relació entre el subjecte i les

condicions de la seva posicionalitat (de la seva situaci6). Si la situaci6

regulada pel codi es una funció de les relacions de poder entre

contextos. aquesta situació (posicio) s'estructura en aquestes relacions i

estableix una relaci6 entre la posici3 del subjecte i les condicions de la

proposicionalitat (els significats per a un subjecte inclOs en una posició-

un context especific). Aquest as el sentit de les relacions referencials

privilegiants. Dit d'una altra manera, les condicions de proposicionalitat-

fent servir paraules de Husserl- son donades per la posicionalitat del

subjecte.
Tenim que l'orientaci6 cap a la significaci6 (els significats que el codi

pressuposa) es constitueix corn un procés complex que implica conside-

racions extralinguistiques (determinacions extralinguistiques), a saber:

l'estructura social, l'estructura de les relacions socials a la familia ( la familia

i les seves restriccions), la situaci6 ideologica i la resposta potencial del

subjecte a les determinacions
esmentades. La posici6 del subjecte en el

Ilenguatge Os la posicio/oposici6 del subjecte en restructura social i vice-

versa. Es clar que aqui no ens referirom al llenguatge corn a Ilengua, sin6

corn a parla. L'objecte Os la pada. no la Ilengua. Només a la parla podem

trobar les posicions del subjecte.
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5 Subjecte discurs pedagogic Per Bernstein la nom de discurs pe-dagogic no es relaciona amb I autonornitzacio de la produce* de signifecats La nocio de discurs pedagogic- i de dispositiu pedagogic- consti-tueix en ella mateixa una critica a les pretensions subjectivistes deldiscurs i a les pretensions transcendentalistes del discurs corn una cosa ala qual el subjecte té accés exteriorment.

Segons rautor. el discurs pedag6gic opera sobre el sisterna de la cul-ture i els seus significats. En aquest sentit és un dispositiu generatiu de"la cosa significada". "La cosa significada" és dominada pel discurs peda-gogic en la dominaciO de la lOgica de la cornunicaci6 pedagogica. "Lacosa significada" forma part de la culture de la recontextualitzaciO.
La recontextualització es manifesta en el procés de significació. La re-contextualitzaci6 fa que un cop recontextualitzats els significats. conver-tits en uns altres signes, actufn corn a significants d'ells mateixos, aliensels significats dels quals s6n signes. tot basant-se en la idea que al signifi-cat pedagogic no hi ha passat res. Les unitats del discurs pedagogic, o eldiscurs pedagOgic mateix. constitueixen un exemple de corn la mutaci6dei discurs passe desapercebuda en el context escolar i corn generanoves maneres de pensar que legitirnen la retraducci6 dels discursos.Aparentment es conserve el sentit quan es transforma el sentit.

Quines estructures hi ha entre el subjecte i el discurs pedagogic ?Podem pensar, intentant de respondre l'interrogant. que el sistema deregles pedagogic transcendeix el subjecte. i el situa. (re)constituint-lo.No podem oblidar. pert,, que el subjecte transcendeix les regles i pro-dueix formes de resistencia o estructures que difereixen de les establer-tes per les regles. En Bernstein. el que es pretén és de situar el subjecteen relaciO amb les relacions socials que emmarca el discurs pedagogic.En aquest sentit. les relacions de poder que genera el discurs pedag6gic
determjnen el camp de significacio legitirn dels rnissatges pedagOgics.D'aquesta manera el discurs pedagOgic es realitza en una varietat de for-mes. i el subjecte pedagogic. de tet. és definit i estructurat pel sistema derelacions del dispositiu pedagOgic (discurs pedagogic).

Mirem de mes a la vora el problema tot adoptant una nova Optica. Si bees cert. Bernstein considera que en els processos de comunicaci6podern descobrir les posicions del subjecte en el discurs pedagogic. la
seva anelisi no es ref ereix als trets superficials de la comunicaciO. La sevaconsideració fonarnental, en aquest cas. consisteix en el fet que sOn lesmotivacions subjacents del discurs el seu objecte cranelisi: la forma enqué les telacions socials s'estructuren i s'organitzen en el dispositiu pe-dagOgic i es manifesten. per exempla en prectiques pedagOgiques Lesregles subjecents sOn el producte d'un procés historic horitzontal i verti-cal pert) es fan presents en situacions comunicatives horitzontals.
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Per aixo. en la mesura que onenten les investigacions cap a la comple-

xitat de les situacions cornunicativo-pedagOgiques. sorgeix la necessitat
d'explorar els processos subjacents que estructuren les posicions,
oposicions del subjecte en el discurs pedagogic. PerO que és el discurs
pedagogic ? Per a Bernstein "el discurs pedagogic sOn les regles de co-
rnunicaciO especialitzades a través de les quals els subjectes pedagogics
es creen selectivarnent" (Bernstein.1987) .4 El fet que el discurs pedago-
gic constitueixi un principi per apropiar-se d'altres discursos, per apropiar-

sels i convertir-los en discursos imaginaris. te efectes sobre els discur-

sos que transforma, sobre les relacions que estableix entre un I altre dis-

curs i sobre els subjectes que produeix.

Per una banda. el discurs pedagogic estableix una relaciO entre el dis-

curs i la imatge del discurs. Estableix una relaci6 imaginaria entre els dis-

cursos i entre els subjectes i els discursos perque produeix un discurs
que no és ell mateix. Al seu torn. produeix una mena de dualitat en ia me-

sura que crea la irnatge de la indistinci6- si més no per als profans- pel que

fa al discurs primari o original.

Des d'aquesta perspectiva. el discurs pedagogic és un discurs alie-

nant perque no permet al subjecte d'establir les distancies que hi ha
entre el discurs pedagogic (corn a imaginari) i el discurs original (corn a

real).

El discurs pedagogic corn a tal anul.la l'efecte semantic dels discursos
primaris i produeix nous efectes semantics que desvien ol sentit primari
del discurs o text. D'aquesta manera la generaci6 oberta i productiva de
sentit en els textos es clou i els limits legitims del sentit. els limits del text.

es reorganitzen. La relaci6 text-context es torna una relaciO tancada. que
esdevé subordinada a les operacions logocentriques de les "conscien-

cies pedagOgiques".
En sintesi, el discurs pedag6gic és un principi que regula el sentit. els

limits del legitimament veritable. els seus significats. i estableix certes
condicions a "la cosa per dir". En aquest sentit el discurs pedagogic Os un

significant del discursos que significa- o que recontextualitza-.

El subjecte del discurs és un subjecte tancat. delirnitat i circumscrit a les

veus predicatives de Iriaginari. Reconstruir aquestes relacions comporta
elaborar una teoria que doni compte de les reapropiacions que sofreixen
els discursos/practiques per la pretesa essencialitat del discurs pedag6gic.

Resum: Hem intentat de presentar en aquest article un conjunt de
problernes intrinsecs als desenvoluparnents tebi ies de Bernstein. E l pro
posit fonamental ha estat recuperar la discussió oberta i lOgica sobre
punts de vista que sOn presents en la problematica dels estructuralismes.
Deixar oberta la discussió significa replantejar les critiques concloents
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derogafives que es configuren en les estratégies generals del dogmas-
me

Notes

(1) Més endavant ens referirem al codi.
(2) Vegeu BERNSTEIN, B. (1986) Elaborated and Restricted Codes , material no

publicat.
(3) Es podria pensar qua la nocio de relacions referencials (privilegiades i privile-

giants) té un sentit transcendental en el sentit que orientacions especifiques
o significacions especialitzades sem correlatives de contextos especialit-
zats. AllO que té significaciO especialitzada- o corn a significaciO- depen del
context especific. Des d'aquesta perspectiva caldria distingir entre els signi-
ficats especialitzats- o prioritaris dintre d'un context, el qual marca prioritat o
especialitat d'X o Y significats- i l'orientaciO cap aquests significats que
depén exclusivament de les relacions de poder.

(4) BERNSTEIN, B. (1987): "Sobre el discurso pedagOgico". TraducciO Christian
Cox dins Cuadernos de Formaci6n PIIE, Santiago.
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Hemos intentado pre-
senter en este articulo
un conjunto de proble-
mas intrinsecos a los
desarrollos te6ricos de
Bernstein. El prop6sito
fundamental ha sido
rescatar la discusi6n
abierta y logica sobre
puntos de vista que
esten pmentes en la
problematica de los es-
tructuralismos. Dejar
abierta la discusi6n
significa replantear las
criticas clausurantes y
derogativas que se
configuran en las es-
trategias generates del
dogmatismo.

Abstracts

Nous avons essaye
dans cet article, de
presenter un ensemble
de problemes
intrinséques aux
développements
theoriques de
Bernstein. Le but
fondamental a éte de
sauvegarder la
discussion ouverte et
logique sur les points
de vue presents dans
la problematique des
structuralismes.
Laisser la discussion
ouverte signifie
remettre en question
les critiques
cleiturantes et
derogatoires qui se
dessinent dans les
strategies generates
du dogmatisme.

386

We've tried to present
in this article a set of
problems which are in-
trinsic to Bernstein's
theoretical develop-
ments. The fundamen-
tal purpose has been to
safeguard the open
and logical debate on
points of view that are
part of the whole ques-
tion of structuralisms.
To leave the debate
open means to ques-
tion again the deroga-
tory and concluding
criticism that can be
seen in the general
strategies of dogma-
tism.
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La teoria de la prActica pedagOgica de Basil
Bernstein: On anem ?
Alan R. Sadovnik *

Karabel i Halsey, en la seva revisió de la bibliografia sobre sociologia
de l'educaciO, van titllar l'estudi de Basil Bernstein de "precursor d'una
nova sintesi" (1977: 62). Tot i que l'avangat estudi de Bernstein sobre la
teoria dels codis va ser molt discutit, va plantejar preguntes crucials sobre
les relacions entre la divisici social del treball, la familia i l'escola i va estu-
diar de quina manera aquestes relacions afectaven diferències socials de
classe en l'aprenentatge. El seu darrer estudi, concretament Classes.
Codis i Control, volum III , comengava el dificil projecte de connectar el
macropoder i les relacions de classe amb els processos microeducatius
de l'escola. Encara que els tebrics de la reproducciO de classes, corn Bo-
wles i Gintis (1976), oferien un punt de vista obertament determinista de
les escoles, perô sense descriure ni explicar allô que hi passava , l'estudi
de Bernstein relacionava els nivells social, institucional i intrapsiquic de
l'anAlisi sociolOgica, i en fer-ho presentava una oportunitat de sintetitzar
les clAssiques tradicions teOriques de la disciplina: Marxista, Weberista i
Durkheimista.

La recerca de Bernstein per entendre els microprocessos
d'escolaritzack5 el va portar a mantenir un cami productiu d investigaciO
desenvolupat en el seu article seminal Classes i pedagogies visibles i
invisibles" (1977), en el qual analitzava les diferències importants entre
dues formes genbriques de transmissió educativa i suggeria que les dife-
réncies en les regles de classificaciá i emmarcament de cada practica pe-
dagOgica (visible= classificaciô forta i emmarcament fort: invisible= classifi-
caciO feble i emmarcament feble)1 es relacionen amb la posiciô social i les
presumpcions de les families ateses per les escoles. L'estudi demostra-
va clarament que els sociolegs de l'educació havien de fer la feina dificil,
empirica, de mirar dins del mon de les escoles i enllapar les prectiques
educatives amb els factors institucionals. socials i histOrics més amplis
dels quals formaven part. Segons parades de Bernstein :

* Alan Sadovnik, es professor de la Universital de Delphi. als Estats Units. Es
socibleg i autor de diverses publicacions.
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Darrere la investigacio hi ha un intent de crear un Ilenguatge que permeti la In-

tegra= dels macronivells dels micronivells d analisi la recuperacio dels
macro a partir dels micro, en un context de canvi potence! El projecte es po-
dria considerar un intent continual d'entendre alguna cosa sobre les normes,
practiques i mitjans que regulen la legitima creed& distribucia, reprocluccia i

canvi de consciencia segons els principis de la comunicacid, a través dels
quals una distribucia donada de poder i unes categories de dominacia cultural

es leaitimen i reprodueixen. En resum, la naturalesa del control sirnbalic.

( 1937a:32)

En els darrers deu anys Bernstein ha desenvolupat aquesta aproxima-
ciO en una analisi sisternatica de les prectiques pedagOgiques.

Primerament, en un article titulat "Sabre el discurs pedagogic" (1986),
perfila una teoria de les practiques pedagegiques que examina els fets
intrinsecs que constitueixen i distingeixen la forma especialitzada de co-
municaciO realitzada en el discurs pedagOgic de l'educació" (1986.1). Da-

rrerament, en l'article titulat "Classe social i prectiques pedagogiques"
(1988), Bernstein amplia aquesta analisi, relaciona la seva teoria del dis-

curs pedagogic amb un substrat social i aplica aquest discurs al desenvo-
lupament continuat de les diferents practiques educatives. El propOsit

d'aquest article és presentar els darrers treballs de Bernstein sobre practi-

ce pedagegica (1988), connectar-lo al projecte sociologic i empiric- més
ampli- del qual és una part integral, presentar un nombre de questions
encara sense resoldre i/o sense resposta, i, finalment, demostrar l'area
de valor aplicatiu important, especialment en relaciO a l'evolució de
l'educació als Estats Units.

Lana Hsi de Bernstein (1988) de la practice pedagOgica cornenca amb
la dislinciO entre "practice pedagOgica corn a transmissora cultural i practi-

ce pedag6gica en termes d'allO que transmet (1988.1) Es a dir, mira que
passa dins de les escoles, tant pel que fa al procés corn al contingut, en
termes del "corn" i del "que". La teoria de la practice pedagagica examina
una série de regles que defineixen la seva logica interna i té en compte
corn aquestes normes afecten el contingut que s'ha de transmetre i, pot-
ser més important, com "actuen selectivarnent sobre aquells que poden
aprendre amb exit" (1988.1). De l'analisi detallada de les normes de les
practiques pedagegiques. Bernstein estudia " les assumpcions socials
de classe i les conseqUencies de les formes de practice pedagOgica"
(1988.1). Finalment, Bernstein aplica la seva teoria de les practiques pe-
dagogiques, primer, a les diferents formes en oposiciO de practice peda-
gOgica ( conservadoraltradicional versus progressista/centrada en el nen)

I. segon, a les formes en oposició dins de la conservadora/tradicional. Fa

la diferencia entre una practice pedagOgica que depen del inercat econO-

mic, la que es centra en leducaciO corn a vocaciO, i una altra que és inde-
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pendent aut6noma del mercat, la qual es legitima per l'autonomia del co-
neixement. A través d'una anàlisi detallada d'aquestes dues formes opo-
sades d'ideologia tradicional, Bernstein conclou que cap de les dues.
malgrat que diuen el contrari, no eliminara la reproducci6 de les desigual-
tats de classe. Per tant, a través d'una consideració acurada i logica dels
treballs interns de les formes dominants de practica educativa, Bernstein
ens fa entendre corn les escoles (sobretot als Estats Units) reprodueixen
all6 que ideol6gicament han de fer desapareixer- els avantatges de clas-
ses social a l'escola i a la societat.

El quadre 1 (1988.3) presenta el model de les practiques pedagogi-
ques. Examina tres normes essencials que determinen la l6gica interna
de la practica: regles de jerarquia, regles sequencials i de progrés i regles
de criteris. Ens mostra corn les discrepancies en aquestes normes defi-
neixen les diferancies entre dues formes generiques, la practica pedago-
gica visible (explicita) i la practica pedagogica invisible ( implicita). Mentre
que el seu primer estudi sobre classe i pedagogia (1977) se centrava en
les regles de classificaci6 i d'emmarcament i en corn aquestes regles es
relacionaven amb diferents classes socials, el seu darrer estudi (1988)
amplia i desenvolupa l'analisi d'aquestes regles ( especialment les regles
d'emmarcament) i aplica als conflictes sobre la practica educativa en els
darrers quinze anys. Aquesta aplicaci6 centra l'atenci6 en el rebuig de la
practica pedag6gica invisible ( progressista) i en el retorn a les practiques
pedag6giques conservadores/tradicionals, i d6na un cop d'ull al conflic-
te, dins del camp pedagogic visible, entre la forma dependent del mercat
( vocacional) i la forma independent del mercat ("classica" o coneixement
aut6nom).

Tot i que Bernstein reconeix la importancia del contingut educatiu per
a l'analisi de la practica pedag6gica ( i certament continua remarcant la po-
sició central de les regles de classificació en definir el qué de qualsevol
practica pedag6gica). en el seu darrer treball posa émfasi en el corn de la
transmissiO: és a dir. examina atentament el proces de transmissiO educa-
tiva i les regles d'emmarcament, perqué, en paraules seves, "quan em
ref ereixo a la lOgica interna d'una practica pedagOgica, parlo d'un conjunt
de regles que son previes al contingut que s'ha de transmetre" (1988.2).

Segons Bernstein, "la relaci6 basica per a la reproducció cultural o
transformaci6 es, essencialment, la relaci6 pedagogica i aquesta relació
pedagogica consta de transmissors i aprenents" (1988.4). Per tant, la seva
analisi posa amfasi en corn les normes de la practica pedagogica definei-
xen aquesta relaci6 i corn aquests processos interaccionals reflecteixen
presumpcions essencials de classe social respecte al nen, al professor, al
paper de la familia i al proces d'aprenentatge. Més important, aquestes
normes reflecteixen principis basics de les relacions d'ordre i poder.
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Quadre I

Reg les

Jererquiques

Prectiques pedagAgiques

(Formes genériques I modalitats)

Prectiques

visibl (explicit)

Coneixement Dependent

autOnom mercat

Sequencies especialitzat/integrat especialitzat/integrat

Ptcges

Criteris

Invisible (implicit)

Intraindividual lntergrup

integrat

Les tres regles de la practica pedagogica. segons Bernstein. s6n les
regles jerarquiques. les regles sequencials i les regles de criteris. ( Una
quarta regla, la regla de recontextualitzaci6. tracta més concretament del
contingut de la transmissi6 i Bernstein l'examina detalladarnent (1986/
87). Malgrat tot, aquest no és el tema del seu darrer treball i, per tant, no
en parlarem en aquest article.) Les regles jerarquiques defineixen les re-
lacions interaccionals entre el transmissor ( professor) i l'aprenent (estu-
diant). i d'aquesta manera determinen Tadquisici6 de regles d'ordre so-
cial. caracter i conducta. que esdevenen la condició per a un enfocament
adient de la relació pedagogica i per establir les condicions d'ordre. carac-
ter i conducta (1988.5). En segon lloc. les regles seqüencials determi-
nen la progressi6 de la transmissió i el ritme segons oh qual raprenent cal
que aprengui (progressos). Tercer, les regles de criteris. segons Bern-
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stein, permeten a l'estudiant comprendre que es pot admetre i qua no
es pot admetre en el procés educatiu. Finalment, Bernstein dernostra
que les regles jerarquiques sOn regles reguladores i les regles sequen-
cials i de criteris s6n regles indicatives o discursives. Utilitzant aquestes
categories, Bernstein examina les dues formes de practice pedagogica
que es van introduir fa una decade, la invisible i la visible. Es a dir, abasta
un concepte anterior escrivint ara les regles que defineixen les formes
progressista i conservadoraitradicional d'educacib.2

El model de practice de Bernstein gira al voltant d'un continu de tres
regles, en termes del seu grau de ser implicites o explicites. Es a dir, les
regles jerarquiques poden ser implicites o explicites. Les regles jerarqui-
ques explicites fan que les relacions d'autoritat i conducta, siguin dares
immediatament per a l'estudiant i les relacions de poder es defineixen ex-
plicitament. Per una altra part, amb les regles jerarquiques implicites, la
relacig entre transrnissor i aprenent és tal que " el poder és emmascarat o
amagat per dispositius de comunicaci6 " (1988.7). De la mateixa manera,
les regles sequencials i de progrés també poden ser explicites o implici-
tes. Per exemple. les regles sequencials i de progres explicites tenen
exemples en programes, curriculums, en les demarcacions del temps cla-
res o en corn i quan el professor i ralumne haurien de procedir. Per una
altra part, les regles sequencials i de progrés implicites eliminen l'habilitat
del nen de ser conscient del projecte temporal, i el deixen dins del pre-
sent. no en el passat o en el futur. Segons Bernstein, on les regles se-
quencials son implicites l'aprenent, inicialment, no pot mai saber el signifi-
cat del seu signe (...) i ( les regles) nornés sOn assequibles al transmissor"
(1988.11). Finalment, les regles de criteris ternbe poden ser explicites o irn-
plicites. Per exemple, quan els criteris son explicits, el nen sempre sabre
qua s'espera d'ell/ella, perqué el transmissor ha deixat clares a
l'adquirent les regles de les expectatives leg itimes.

Per una altra part, quan els criteris son implicits el nen té mes Ilibertat
per crear els seus propis criteris individuals d'avaluaciô. En aquesta situa-
ci6. les regles de criteris s6n nombroses i difuses, i el professor, mes que
actuar corn a transmissor, fa el paper de persona que facilita les coses.
Des d'aquesta discussió teOrica general, Bernstein va d'allô hipotétic a
all6 empiric i perfila la diferéncia entre practiques pedagogiques concre-
tes, en les quals hi ha jerarquia explicita- normes sequencials i de criteris- i
aquelles en les quals les regles sOn implicites. Les primeres les anomena
practica pedagOgica visible ( PV) i les darreres les anornena practica pe-
dagOgica invisible (P1) . La practice pedag6gica pot intentar produir canvis
en els individus ( intraindividual) o entre els grups (intergrup). L'analisi de
Bernstein suggereix que tant la pedagogia visible corn la invisible, malgrat
les diferencies importants en les regles regulatives i discursives, poden
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produir canvis individuals o socials (grup) Son diferents, pero, en el fet
que les pedagogies invisrbles ( que parteixen de teones de desenvolu-
pament, en psicologia i linguistica i antropologia, Os a dir, Piaget,
Chomsky i Levi-Strauss) posen Omfasi en l'adquisiciO i, per tant. la corn-
petOncia, mentre que les pedagogies visibles posen l'Ornfasi en la trans-
rnissiO i en ractualitzaciO ("performance").

Bernstein diu que mentre totes dues formes ( visible i invisible) poden
ser practiques educatives radicals si volen canviar les relacions entre
grups, la practica pedag6gica que domina al Regne Unit ( i tambO als Es-
tats Units) s'ha interessat en el canvi intraindividual. Per tant, en el con-
text d'aquestes formes educatives dominants, Bernstein examina primer
la prdctica pedagogica progressista (pedagogia invisible), la practica peda-
g6gica conservadora (pedagogia visible) i les assumpcions de classe so-
cial de cadascuna .3 Mentre ranalisi de Bernstein es centra en corn
aquestes diferents practiques pedag6giques al final retransrneten les re-
lacions de poder i les desigualtats de classe, el seu estudi mostra el po-
tencial de les practiques educatives per produir el que ell anomena sub-
jectes creatius i, per tant, produir, almenys, la capacitat de transmissiO.
TornarO a la necessitat d'analitzar, més plenament, el potencial radical de
totes dues pedagogies, visible i invisible, una area que Bernstein, fins
avui, no ha desenvolupat prou. En aquest punt, per& és essencial de-
mostrar corn ranalisi de Bernstein de les assurnpcions de classe social de
la practica pedag6gica Os el fonament per connectar els processos micro-
educatius amb els nivells macrosociolOgics d'estructura social i relacions
de classe i poder.

Bernstein creu que hi ha diferOncies irnportants en les assurnpcions
de classe social de la pedagogia visible i la invisible i, malgrat aquestes di-
ferències entre el que ell anomena "modalitats de control antag6niques"
(1988.16), els resultats poden ser sirnilars, sobretot en termes de repro-
ducciO de poder i control sirnb6lic.

Les pedagogies visibles deixen ben explicites les regles sequencials i
les fortes normes de progrOs. Aquestes determinen els programes edu-
catius que s'han de seguir i el grau d'aquisiciO que s'espera. A més, les
regles sequencials i de progrOs de la pedagogia visible, inevitablement,
creen el procés pel qual els estudiants individuals es troben estratificats
dins de rescola i, cosaque Os més important, es troben estratificats corn a
grups dins de la societat. Partint del seu primer i encara discutit treball
sobre la teoria del codi (1987), Bernstein suggereix que, si els estudiants
arriben a rescola amb un accOs diferencial al codi que rnarca la practica pe-
dagogica visible, és evident que alguns estudiants, especialment els que
pertanyen a grups socials subordinats, no podran arribar als requisits ini-
cials de les regles sequencials i, per tant, no podran seguir les fortes re-
gles de progres.
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Qualsevol estrategia que les escoles desenvolupin per tal de millorar
aquests problemes, segons Bernstein continuara essent un sistema es-
tratificat dins de la practice pedagôgica visible, practice que ja és intrinse-
cement estratificadora.

En segon lloc, la practice pedagogica visible situa el desenvolupament
de la lecture en el centre de les seves regles seqüencials i de progres. La
"paraula" i el "text" son les peces sagrades d'aquest tipus de practice pe-
dagogica i, segons Bernstein, sOn el centre del procés segons el qual els
nens de classe mitjana arriben amb més facilitat a dominar les regles se-
quencials i de progrés. Ague Ils nens que poden enfrontar-se amb agues-
tes regles també desenvolupen amb més facilitat els principis del seu
propi discurs i tenen el potencial per entendre les possibilitats que
l'educacie els One en termes d'exploració de noves realitats. Tot i que,
una vegada més, Bernstein suggereix el potencial radical de les practi-
ques pedagogiques, suggereix, també, que les pedagogies visibles,
normalment, produeixen un discurs més metbdic que subversiu. El més
important, perô, es que l'analisi de Bernstein de les assumpcions de clas-
se social de la pedagogia visible indica que els nens de les classes domi-
nades troben dificultats en les seves regles sequencials i de progrés.

Un darrer aspecte del debat de Bernstein tracta de la relaciO entre les
regles de progrés i els Ilocs d'adquisiciO. De manera senzilla, la practice
pedagôgica visible, amb el seu amfasi en el curriculum academic, neces-
sita dos Ilocs d'adquisició, I 'escola i la liar, per tal que sigui una adquisiciO
efectiva.

Aixi, l'assumpció de classe social de la familia de classe mitjana. es
troba en el cor d'aquesta practica pedagi5gica I, un cop més, posa les
condicions per al fracas dels pobres. A més, en les escoles que servei-
xen una classe treballadora baixa i/o la comunitat pobra, Bernstein creu
que l'escola, sovint, adopta estrategies per tractar aquest dilema i aix6
afecta tant els continguts corn el progrés de la practice pedagôgica. De
totes maneres, quan s'intenta millorar les condicions problematiques, "la
consciancia d'aquests nei is (els pobres) es regula de manera diferent i
injusta, segons la seva classe social i la practice pedagogica oficial de les
seves families" (1988.21).

D'aquesta menera, segons Bernstein, "la regla de progrés de la trans-
missiO actua de manera selective entre aquells que poden adquirir el codi
pedagogic dominant a l'escola i aixO Os un principi de seleccie de classe
social (1988.23). Per tant, la forte regla de progres de la practice peda-
gOgica visible ens porta a un procés que reprodueix. dins de les escoles,
les desigualtats de classe social de la societat.
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De la mateixa manera que les assumpcions de classe social de la prac-
tice pedagggica visible son assumpcions que descriminen grups subordi-
nets. les assurnpcions de classe social de la pedagogia invisible tambe
produeixen resultats desiguals. Es una mica ironic que els principis pro-
gressius. que sOn el fonament de la pedagogia invisible. principis desen-
volupats. en part. per oposicidt a les funcions de desigualtat de rescola.
igualment afavoreixen sectors de classe mitjana. molt més que de classe
treballadora i pobra.4

L'analisi que Bernstein fa d'assumpcions de classe social de la practi-
ce pedagogica invisible mira les assurnpcions econômiques i simbOliques
d'espai i temps i arriba a la conclusiô que la practice pedagOgica té les
arrels en restructure familiar i en els processos de la nova classe rnitjana.
és a dir, els que treballen en el control simbOlic. més que directament en
la producciô. Tot i que en el seu primer treball (1977) demostrava que la
pedagogia invisible es desenvolupa sense conflictes entre la vella i la
nova classe mitjana. el seu darrer treball especifica la practice educative de
la pedagogia invisible ( jerarquia implicita, regles sequencials i de progrés
febles. molts criteris) i corn la familia és la base de les seves assurnpcions.
Des d'aquest punt de vista. la naturalesa difusa de la pedagogia invisible
es relaciona directarnent amb el context de r estructura familiar de la nova
classe mitjana. amb remfasi en una divisiô del treball integrad,.. Ines que
segregada. Les seves regles jerarquiques emmascarades i difuses sOn
una reflexici de les practiques de socialitzaciô de la nova familia de classe
mitjana. amb emfasi en les relacions internes d'autoritat més que en la
resposta al control o la force externa. Tot i que les normes de la practice
pedagogica visible discriminen eis nens de classe treballadora. de la ma-
teixa manera. segons Bernstein, les assumpcions de classe de la peda-
gogia invisible dificilment les trobaran les classes discriminades i els grups
etrnics i. per tant. el nen interpretara malarnent el significat cultural i cogni-
tiu d'una practice d'aquesta mena a la classe i el professor interpretara ma-
lament el significat cultural i cognitiu del nen (1988.30). Aixi. en el cas de
la pedagogia invisible, l'anomenada practice educative pregressista és.
en realitat. una practice de classe mitjana. o un segment de la classe mitja-
na, amb les classes problematiques i els grups etnics encara discriminats
per les seves assumpcions basiques de classe social.

Finalment. Bernstein suggereix que rassumpciO basica de la pedago-
gia invisible es una vide académica Ilarga dins de les escoles. ja que
aquest tipus de pedagogia requereix. per les seves normes se-
quencials i de progrés febles, més temps per transmetre el contingut que
s'he adquirit. A més. Bernstein indica que poques vegades hi ha una pe-
dagogia invisible pure. normalment es troba dins d'una pedagogia visible.
Moltes vegades. la pedagogia invisible es la forma dels nivells primaris
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d'escolarització i la forma mes explicita, i orientada acadernicarnent, de
pedagogia visible domina en els nivells secundaris, on la preparaciO per a
la universitat i/o llocs de treball fa més pressió.

Partint d'aquesta comparaciO de practica pedagOgica invisible i visible,
els treballs més recents de Bernstein van del micro al macro i proporcio-
nen una analisi prelirninar dels conflictes recents en la practica educativa.
Aquesta analisi es centra en el conflicte entre dues formes de pedagogia
visible, autOnoma i dependent del mercat, i demostra corn els debats
educatius dels darrers 15 anys s6n, fonarnentalment, sobre la naturalesa
de la practica pedagOgica i els resultats d'aquestes practiques.

En una breu revisiO dels conflictes educatius recents Bernstein obser-
va les dues formes dominants de practiques pedagOgiques actuals. La
prirnera, la pedagogia visible autOnoma (PVA), celebra l'autonomia del co-
neixement i eleva el valor intrinsec del coneixement a la posició de sagrat.
Suggereix que el coneixement hauria de ser important pel seu propi inte-
res i, corn a tal. és un intent de tornar a introduir all() sagrat i de treure-ho
de les coses profanes. El que es profa té exemples en la pedagogia pro-
gressista invisible, amb el rebuig d'una realitat objectiva de coneixement
valuOs i la forma competitiva. la pedagogia visible orientada cap a mercat
(PVM). amb l'emfasi en la no-pertinencia del coneixernent sagrat " i la
necessitat econOrnica d'habilitats i de coneixements aplicabies. Per una
altra part, segons Bernstein, la pedagogia visible autOnoma té una "arro-
gancia que es fonamenta en el clam d'una base moral forta i en la supe-
rioritat de la seva cultura, la seva indiferencia per les prOpies conseqüen-
cies estratificadores, la seva vanitat per la falta de relació amb res que no
sigui ella mateixa. la seva autonomia abstracta que fa referencies a ella ma-
teixa" (1988.34). Per una altra part, la pedagogia visible de mercat. tot i
que es basa en moltes de les critiques de l'esquerra de la pedagogia visi-
ble autOnoma sobre el fracas de l'escola tradicional per trobar les necessi-
tats dels estudiants menys avantatjats, és. en paraules de Bernstein. "un
nou Janus pedagogic" (1988.34): un que, a través de la realitzaci6 d'un
model d' eficacia educativa, és una forma secular rnés de reproduir velles
desigualtats. Aixi, el continu conflicte entre educaci6 basada en el conei
xement i educació vocacional, una batalla que ha estat furiosa als Estats
Units, per be que arnb formes diferents, durant 60 anys, no parla gaire be
de la questiO dels resultats desiguals de l'educaci6 i la reproducci6 de les
desigualtats de classe social. En la conclusiO del seu darrer treball, Ber-
nstein diu. sembla que l'educació per a una democracia. paradoxalment.
requereix corn a condici6 prioritaria una democracia per a l'educaci6 i, pot-
ser. el cost és massa p.lt" (1988.36). Aquesta nota alliconadora es troba
en el cor del projecte de Bernstein. un projecte continuat amb exit en la
seva analisi de les practiques pedagogiques. per6 que encara es incom-
plet. Les properes seccions d'aquest article fan referencia al darrer treball
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sobre la practica pedagogica, tornant al projecte global del treball de Ber-
nstein, suggereixen arees que cal que siguin més examinades I explora-
des, i desenvolupa possibles aplicacions per a la politica I la reforma edu-
cativa als Estats Units.

Moltes de les critiques del primer treball de Bernstein giren entorn
dels temes de deficit i de diferencies. No Os el propOsit d'aquest article
refondre veils debats, pert) Os important veure que la resposta de Ber-
nstein rebutjava l'opinio que el seu treball es basava en aproximacions
de deficit o diferencia. Al contrari, argumentava que la seva teoria del dodi
intentava connectar els macronivells de la familia i les estructures i proces-
sos educatius i, en fer-ho, donava una explicaci6 per a la realitzaci6 edu-
cativa desigual.

Bernstein diu:

La qüestio as la distribuci6 social de significats privilegiats i privilegiants o.
més explicitament, la distribuciO social dels principis dominants i dominats
per a l'exploraci6. la construcci6 I el canvi de significats legitims, la seva ges-
ti6 coritextual i la seva relaci6 amb els altres (...). La modalitat de codi domi-
nant a les escoles regula les seves relacions de comunicaciO. demandes.
avaluacions i la situaci6 de la familia i dels estudis. La teoria dels codis soste
que hi ha una regulaci6 per la classe social de la distribuci6 desigual dels prin-
cipis de comunicaci6 privilegiants. de les seves practiques generatives inter-
accionals i de la base material, en relació amb les agencies primaries de so-
cialitzaciO (p.e. la familia): i que aquesta classe social acta, indirectament.
la classificació i l'emmarcament del codi elaborat transmes per l'escola. de
tal manera que facilita i perpetua la seva adquisici6 desigual.Aixi la teoria del
codi no accepta una posici6 ni de deficit ni de diferencia. sin6 que. centra
l'atenci6 en les relacions entre les relacions macro de poder i les micropracti-
ques de transmissió, adquisici6 i avaluació i al posicionament i I oposiciona-
ment a les quals porten aquestes practiques (1987a: 39-40).

Aixi, des del seu primer treball sobre la teoria del codi fins als treballs
més recents sobre el discurs pedagogic (1986) i les practiques pedagOgi-
ques (1988), el projecte de Bernstein vol partir de l'analisi dels micropro-
cessos ( llenguatge. transmissid, pedagogia) i unir-los a la discussiO dels
macronivells- la discussi6 de corn els codis cultural i educacional i el con-
tingut i el proces educatiu, es relacionen amb la classe social i les rela-
cions de poder.

En un escrit de l'any 1977 Karabel i Halsey (1977.17) afirmen que un
dels priricipals problemes sense resoldre en el treball de Bernstein era
corn les relacions de poder penetren en l'organitzaci6. distribució i ava-
luació del coneixement a traves del context social (Bernstein.
1970.347)
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Durant els darrers deu arys, en el seu treball sobre el discurs I la prac-
tica pedagogica. Bernstein ha continuat buscant les respostes d'aquesta
pregunta i ha desenvolupat un model cada vegada més sofisticat per en-
tendre corn la classificaci6 i les regles d'emmarcament del camp pedago-
gic oficial afecten la transmissiO, la distribuciO i, potser, la transformaci6 de
la consciancia i corn aquests processos es troben indirectament relacio-
nats amb el camp economic de la producciO.

Ivientre que el fet de donar per segura la relació indirecta de l' educa-
cid amb la producci6 i l'arntasi en la manera corn el terreny del control sim-
loOlic no correspon directament al camp econOmic no sera una resposta
als seus critics neomarxistes, aquest treball intenta demostrar les interre-
lacions entre l'economia, la familia i l'escola i corn la practica educativa
mostra tensions complexes en aquestes relacions.

Corn a model te6ric. el treball de Bernstein presenta, de manera prim-
mirada, les regles del discurs i de les practiques pedagOgiques i presenta
una imatge més detallada i cornprensiva del "qué" (regles de classificaciO)
i del "corn" (regles d'ernmarcament) dels sistemes educatius. A més, el
seu darrer article sobre practiques pedagogiques (1988), en el primer in-
tent de connectar aquests processos micro i institucionals al canvi educa-
tiu. proporciona un apassionat, per6 encara no desenvolupat, cami
d'investigacio. Bernstein adrnet que els qui busquen respostes a les
questions educatives dificils. gairebe sempre prefereixen una aproxima-
ciO crall6 general a alb concret, la que comença amb les grans questions
politiques i va fins a una ana!isi de corn treballen les escoles per propor-
cionar solucions o per imposar la seva formulacid. Ell admet, per6, que el
seu projecte vol construir de baix a dalt, una aproximaci6 que busca es-
criure les regles del procés educatiu, per connectar-les a condicions es-
tructurals més amplies I, finalment, posar aquesta analisi en el context de
les grans questions educatives i politiques dels educadors (1987b).Aixi,
mentre els darrers treballs sobre el discurs i la practica pedagOgica certa-
ment han continuat l'esforc descriptiu i analitic de mirar dins de les esco-
les, només cornenca la feina als problemes educatius, una
feina clue, en la naturalesa de l'intent de Bernstein de desenvolupar el
seu model teOric, pot ser necessari deixar per a altres. Tot i que suggerir
que Bernstein hauria d'aplicar el seu model te6ric als problernes diaris de
les escoles és una critica injusta ( si coneixem la importancia i complexitat
del model te6ric), és, per6, un cami d'exploració important. La propera
secciO d'aquest article proposa dues arees possibles d'aplicaciO (totes
dues als Estats Units) amb importants valors te6rics, empirics i aplicables.

Corn a socioleg de l'educaciO. jo. per una altra part, m'apassiono i
m'interesso per les descripcions detallades que Bernstein ofereix. Els
seus treballs han contribuit imrnensament a la rneva prôpia cornprensiO
del treball interior de les escoles i, en l'esperit de "la nova sociologia de
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reducaci6", ha proporcionat una visió.seriosa dels processos de educe-
ció, visiO que busca explicar el significat la importancia d'aquests proces-
sos en el context de la reproduccci6 social, ideolOgica i de classe. Per
una altra part, el que sovint falta és l'evidencia empirica que d6na suport
al model. Es a dir, descripcions d'escoles reels que demostrin no només
els diferents tipus de prectiques pedagOgiques, sing també els diferents
components de classe social.

La meva prOpia investigaci6 de les prectiques educatives a America
suggereix alguns paral.lelismes amb els arguments exposats en "Classe
social i prectiques pedagagiques" (1988)- paral.lelismes que han de ser
provats de manera empirica i completament explicats. Les comparacions
entre escoles pUbliques dels Estats Units, escoles amb estudiants de
classe treballadora, de classe rnitjana i de classe superior a la rnitjana,5 in-
diquen una relaci6 forta entre les composicions de classe sociai de les es-
coles i les seves prectiques pedagogiques, sobretot en les regles jerar-
quiques. La condici6 sOcio-econômica alta de la comunitat implica que les
regles jerarquiques, especialment en els primers graus, han de ser impli-
cites i la pedagogia. encara que visible. és del tipus que Bernstein ano-
mena invisible dins d'una pedagogia visible. La condició socio-
econOrnica baixa de la comunitat implica que les relacions jerarquiques
seran explicites, visibles i autoritaries. A més, en el niveli secundari. la
condició sOcio-econOmica més alta de la comunitat significa que una pe-
dagogia visible autOnorna i la condici6 sOcio-econOrnica més baixa de la
comunitat implica una pedagogia visible dependent del mercat. Tot i que
aquestes relacions no son cap sorpresa. s'han de descriure de manera
empirica i connectar-les amb el model de Bernstein de practice pedagogi-
ca I, potser més important. s'han de Diger explicitament amb la teoria del
codi I, finalment, a una teoria de la reproducci6 da la classe social.

Un altre cami fructifer d'aplicació és mirar l'anaUsi de Bernstein de la
pedagogia visible aut6noma i dependent del mercat segons els darrers
esforços de reforma educative. Tot i que Bernstein fa una descripci6 de
dos models conflictius de practice pedag6gica visible, la discussió mai no
va mes enlla de la teoria i, a vegades, no passa del terreny especulatiu.
S'hauria de connecter. de manera mes analitica i empirica, amb el carnp
de politica educative. Una vegada més. encara que no és una critica im-
parcial suggerir que Bernstein hauri.ld'haver fet aquesta feina, és neces-
sari assenyalar la importancia d'aquesta feina. Per exemple, el model de
Bernstein proporciona una eine Otil per exarninar la hist6ria de la reforma
educative als Estats Units durant els darrers 20 anys. El que segueix és
un breu esquema de corn s'aplica el seu treball.

Des de finals dels anys 60 i 70 fins era, la reforma educative als Estats
Units ha passat del costat progressista del pendol al costat conservador/
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tradicional. Durant els anys 60 i 70 la ref orma va posar l'ernfasi en el pro-
cés de l'ensenyament, la naturalesa individualitzada de I' aprenentatge. la
importancia d'un curriculum pertinent i significatiu. la Ilibertat del nen i la
importencia dernocratica de la igualtat d'opotunitats educatives. La refor-
ma atecave l'escola tradicional perque era opressiva. autoritaria i elitista i
proposava l'adopci6 d'una practice pedag6gica invisible. Al principi dels
anys 80, per& la reforma educative més conservadora va sorgir en el que
es coneix popularment als Estats Units corn el moviment excel.lencia".
Partint d'un informe de la Cornissió Nacional per l'Exceliencia en
l'EducaciO, intitulat Una nacid en peril , una serie d'informes i d'estudis 6
de la comissi6 lamentaven la davallada dels estandards academics i de
l'autoritat i la diluci6" dels plans d'estudis. Darrerament, diversos Ilibre
publicats per critics educatius, corn el d' E.D. Hirsch, Alfabetització cultu-
ral (1978). el d'Alan Bloom El tancament de la ment americana i el de
Diane Ravitch i Chester Finn Que saben els nostres nois de 17 anys ?
(1978), fan un atac a la davallada del coneixement academic i a la inapti-
tud de les escoles pObliques dels Estats Units per proporcionar un cuirri-
culum coherent i amb un nucli comO. que representi les tradicions dels
Estats Units. Segons aquest punt de vista. si els nois de 17 anys no
tenen un coneixement basic del nostre patrimoni cultural, no Os culpa
seva. és culpa d'un sistema educatiu que ha renunciat a la responsabilitat
d'ensenyar aquest coneixement. Els que proposen aquesta tradició re-
coneixen que Os dificil obtenir un acord sobre quin ha de ser el contingut
d'aquest coneixement.7 per6 estan d'acord que les escoles han de re-
construir una visió d'aquesta tradici6. Es important veure que els "do-
lents" d'aquesta orifice san dos tipus de pedagogies: en primer Hoc. la
pedagogia invisible. identificada amb el progressisme. que amb la falta de
classifiacions tradicionals de coneixement i la concentraci6 en la pert--
nencia. segons els critics, sacrificava la recerca d'un cos com6 de conei-
xement: i , en segon Hoc, la pedagogia visible dependent del mercat que
va sortir dels moviments progressistes dels anys 40 i que insistia a donar
als estudiants una educaci6 que prepares per viure i per guanyar-se la
vide. Tot i que la politica d'esquerra havia atacat durant molt temps els
plans d'estudi identificats amb aquesta educaci6 vocacional dependent
del mercat, corn una distorsi6 dels plans progressistes i corn una manera
de la reproducció de classe social, en els anys 80 l'atac conservador va
fer-se en camps no relacionats amb els resultats educatius definits en ter-
mes d'oportunitats de vide, sin6 en els resultats educatius relacionats
amb l'autonomia del coneixement. En termes de Durkheim, aquest movi-
ment educatiu representava un intent de rescatar allô sagrat d'all6 profa

Aixi els darrers 20 anys de reforma educative als Estats Units, especial-
ment en el domini del "moviment excellencia", son un intent de tornar a
introduir la pedagogia visible auttinoma i abstracta per a tots els estu-
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diants De tots els informes de la reforma I dels escnts dels partidans de la
tradici6 educativa es desprén l'emfasi en l'excel.lencia amb equitat.
Creuen que tots els estudiants haurien de tenir un cos de coneixement
com6 i l'oportunitat d'arribar a bons resultats a les escoles. El principi fo-
namental del moviment és el que podem anomenar "elitisme democratic"-
creure que tothom pot aconseguir una educaci6 academica que remarqui
el coneixement, l'enginy i l'activitat de la intel.ligencia. Aquest punt de
vista no és gens consensuat, corn diu Diane Ravitch:

Malgrat el nostre descontentament. no transformarem aviat el sistema educa-
tiu. No és que no es pugui fer. El problema Os que no estem d'acord sobre el
que hauria de ser un curriculum com0 i si hi ha coneixement i enginys que to-
thorn hauria de tenir. Si creiem que hem de tenir un public literari, un public
que pugui entendre la histOria, la politica i [economia, tenir persones que tin-
guin coneixernents de ciencia i tecnologia, tenir una societat en la qual els po-
ders de la comunicaci6 verbal es desenvolupen sistematicament i intenciona-
dement. llavors sabrem que volem per a les nostres escoles. Corn que no ho
sabem. tenim les escoles que mereixern, una imatge acurada de la nostra
confusió sobre el valor de leducaci6 ( 1985.57).

Actualment, hi ha debats sobre les prectiques pedagogiques als Es-
tats Units. Per una part, els tradicionalistes dernanen amb persistencia el
rigor dels nivells academics i un curriculum academic comti En aquest
context, demanen el que Bernstein anomena pedagogia visible aut6no-
ma. Els oponents creuen que no hi ha consens sobre que constitueix el
coneixement necessari i assenyalen els resultats economics i educatius
desiguals de les prectiques tradicionals. A més, els critics progressistes
també entenen la hist6ria de la pedagogia visible dependent del mercat i
les bases de classe social de l'educaci6 vocacional. Per tant, el debat pro-
testa del contingut (classificaci6) i del procés (emmarcament) de
l'educaci6 i la seva relaci6 amb les desigualtats educatives i socials. Natu-
raiment, el tipus de treball teOric presentat per Bernstein és important per
a una discussió posterior. Es important veure corn la reforma educativa als
Estats Units és una imatge de les seves construccions teOriques i vol ana-
litzar per que hi ha aquests canvis educatius i corn es relacionen amb les
estructures politiques i econômiques. Paul William Kingston (1986) ha
contribuIt immensament a fer entenedora aquesta cjOesti6 examinant el
poder aclaridor del funcionalisme, el neomarxisme i les teories de compe-
tici6 i nivell en la sociologia de l'educaci6,i acaba pensant que names la
darrera, postulant l'autonomia institucional del camp educatiu, proporcio-
na una formulaci6 teOrica apropiada. Tot i que no treu importencia a les
aproximacions funcionalista i marxista i accentua la importancia d'integrar-
ne les hipOtesis que es poden verificar empiricarnent en un model més
ampli, aquesta feina encara no s'ha fet. El projecte de Bernstein també
assenyala l'autonomia institucional del camp del control simbOlic (les es-
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coles) I proporciona una manera sistematica de mirar la relació indirecta
per6 forta entre producció I educaciO, s'apropa continuament a aquesta
sintesi. Pere) encara és en el terreny tebric que intenta connectar el
macro i el micro. El que cal és proporcionar un model d'estudis empirics i
connectar els descobriments amb la politica educativa.

Tot i que el model de Bernstein de practiques pedagegiques serveix
per analitzar els darrers 25 anys de conflicte educatiu i de reforma als Es-
tats Units, la seva feblesa este en el seu ideal de forma dualista. La distin-
ci6 entre pedagogia visible i invisible, pedagogia visible dependent del
mercat i aut6noma, és un primer pas important per ordenar els complicats
debats sobre contingut i procés, autoritat i Ilibertat, excel.lencia i equitat.
Tot i que és cert que el moviment conservador " Excel.lencia ", als Estats
Units, d6na suport a la pedagogia visible aut6noma, les realitats del canvi
educatiu impliquen prectiques més integrades i necessitem evidéncia
empirica per entendre corn treballen aquestes formes més integrades i
corn afecten els resultats educatius i la desigualtat.

Una darrera i necesseria anàlisi també sembla apropiada. Tot i que el
treball de Bernstein es centra en la practica pedag6gica oficial, es refereix
sovint al potencial de l'educaci6 per produir subjectes creatius
d'aquesta manera, produir la possibilitat de canvi. Fins ara, Vanàlisi
d'aquest potencial ha estat feta per tebrics de la resistancia (Giroux,
1983). Tot i que hi ha limitacions importants en aquesta aproximaci6
(Kingston,1986.4), ens mostra la naturalesa crucial del problema de
l'educaci6 i el canvi social. kjuesta part del treball de Bernstein, encara
poc desenvolupada, és l'area d'investigacio ales important per a ell i per
a altres que treballen en aquest camp.

Fa qua6i trenta anys, Basil Bernstein va començar amb un planteja-
ment senzill, per6 contundent: corn es poden trobar maneres "d'irnpedir
la perdue de potencial educatiu de la classe treballadora" (1961.308). El
problema de les possibilitats de l'educaci6 va portar al desenvolupament
de la teoria del codi. La teoria del codi, tot i que és una perspectiva potent
i controvertida de les desigualtats educatives, no va proporcionar una
comprensi6 suficient de quines coses passen en les escoles i corn
aquestes coses es relacionen sisternaticament amb els avantatges i des-
avantatges de classe social. En un intent de connectar el macro i el micro,
el treball de Bernstein dels anys 60 es va centrar en un model de les prec-
tiques pedag6giques, cornencant amb els conceptes de classificaci6 i

emmarcament i continuant amb l'esb6s més sistematic del "qué" i del
"corn" de reducacio. On anern ara ? He suggerit tres arees irnportants. En
primer Hoc, necessitem provar empiricament la relaci6 entre la composició
de classe social de les escoles, les seves prectiques pedag6giques lo-
cals i corn i per jue es relacionen amh els avantatges i desavantatges de
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classe social En segon Hoc, necessitem aplicar el model de Bernstein a la
politica educative porter els nostres descobnments empincs a un debat
public.Molts dels debats publics sobre educaciO no tenen cap fonament
tePric. Aquestes aplicacions del treball de Bernstein serien una eina po-
derosa per donar dades essencials als qui marquen unes directrius. En
tercer lloc, hem de desenvolupar una teoria més sistematica de la trans-
formaciô educative que tingui en compte el potencial radical de les practi-
ques pedagogiques. Es a dir, hem de cor,^+ruir un model dialectic que
tingui en compte que els mateixos procus que reprodueixen l'ordre
social a través del control simbblic tenen potencial per crear la possiblitat
de canvi.

En conclusió, deu anys després que Karabel i Halsey (1977.71) van
plantejar que Bernstein hauria de cornencar a connectar els aspectes mi-
crosociolbgics del seu treball amb les troballes macrosociolàgiques de la
teoria neomarxista. cal qüestionar-se si el projecte ha tingut exit. Si el que
esperem és el suport de Bernstein a la teoria neomarxista, la resposta és
no, ja que aquest no era el seu propPsit. Si esperem un intent continuat
de lligar els terrenys social. institucional, interaccional i intrapsiquic i de-
mostrar que els microprocessos de l'escola es relacionen amb les forces
institucionals i socials. la resposta és Ufl si provisional. Si, en tant que el
treball sobre les practiques pedagogiques continua el projecte. De mane-
ra provisional perque encara és incomplet, sobretot en Inger aquest treball
i la teoria del codi. Es a dir. com es relacionen les diferents practiques pe-
dagogiques amb els resultats eduactius desiguals ? Tot i que aquesta dis-
cussiO impregna implicitament el treball recent de Bernstein, cal que sigui
desenvolupada d'una manera més explicita, sistematica i empirica.

Un dels propôsits d'aquest article és suggerir maneres de continuar el
projecte de Bernstein. pet-6 suggerir tante que no és necessariament
Bernstein qui hauria de fer aquesta feina. Potser tan important corn el seu
treball és el ric terreny d'estudi empiric potencial que ens deixa. Corn a
sociôlegs de l'educaciO hem de seguir clarificant i provant el projecte. al
Regne Unit en altres societats, fins i tot als Estats Units. La feina ens es-
pera!
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Notes

(1) Classificacib fa referencia a la relació entre categories ( categories que es
remeten a la divisiO social del treball) i es relaciona amb la distribució del
poder.

Emmarcament , fa referencia a la localitzaciO del control sobre les regies de
cornunicaciO. Segons Bernstein, si la classificaciO regula la veu d'una cate-
goria, l'emmarcarnent regula la forma del seu missatge legitirn" (1987.11).

(2) Bernstein mostra cautela a l'hora de fer servir aquest concepte dualistic
d'educaciO tradicional /conservadora versus progressista perqué adopta el
Ilenguatge dels educadors i és necessari sortir del discurs linguistic dominant
per poder descriure qué passa a les escoles. A més, ell utilitza aquest Ilen-
guatge corn a dispositiu heuristic, i jo també l'utilitzo d'aquesta manera. Corn
tots els tipus ideals. la seva force és l'habilitat de donar-nos una estructura
per entendre els fen6mens socials i la seva feblesa es la incapacitat de con-
siderar les formes integradores. Hem de pensar que la rnajoria de les practi-
ques pedagOgiques no son progressistes o conservadores /tradicionals, o vi-
sibles o invisibles de forma pura. sempre sOn una combinació de totes dues.
en alguns casos van amb més force cap a un costat i en altres cap a I 'altre.

(3) Una altra vegada. aquests s'han de veure corn a tipus ideals. No obstant
aix6, les practiques pedagOgiques progressistes poden ser integradores (
combinaciO de pedagogia invisible i visible). Per exernple. Dewey en Expe-
riencia i educacid (1938) argumentava en contra de les filosofies progressis-
tes que estan molt interessades en els processos amb l'exclusiO del contin-
gut tradicional i demana una filosofia de l'educaciO més integradora i

progressista.
(4) Als Estats Units, aquesta implementaciO distorsionada de la pedagogia pro-

gressista era, per dir-ho en termes de Bernstein. pedagogia visible depen-
dent del mercat ( debatut despres). és a dir, en el moviment educatiu vocacio-
nal que va cornencar als anys 30 i que volia preparar el nen per a la vida.
Sovint els nens que eren de classe treballadora eren preparats per a les fei-
nes de la classe treballadora a través de l'educaciO vocacional i els nens de
classe rnitjana descobrien una pedagogia invisible. Per a una discussiO acu-
rada de l'ascenciO i la caiguda de l'educaciO progressista als Estats Units.
Ilegiu el Ilibre de Diane Ravitch. The Troubled Crusade ( 1983: 43-80).

(5) La investigaciô es basa en l'observaciO de dotzenes d'escoles a la ciutat de
Nova York i a I area metropolitana de Nova York ( suburbis). Es recolza en
les converses amb centenars de professors d'escoles d'aquestes arees.

(6) Alguns exernples de cornissiO d'informes son: College Board (1983), National
Commission on Excellence in Education (1983). Task force on Education for
Economic Growth (1983) i Twentieth Century Fund Task Force on Federal Ele-
mentary and Secundary Education Policy (1983). Exernples d'estudis sOn els
de Boyer (1983), Goodlad (1983), Powell. Ferrar i Cohen (1985) i Sizer (1984).

(7) Llegiu, per exemple, el Ilibre de Diane Ravitch The Schools We Deserve
(1985), per veure un debat sobre la falta de concens en els prop6sits educa-
tius i en el contingut d'un curriculum comO.
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El articulo analiza las
Oltimas propuestas de
Bernstein sobre el con-
cepto de practice pe-
dagOgica. Es analizada
en términos de enmar-
que y de las reglas que
lo constituyen: reglas
jerarquicas. de se-
cuenciación y de crite-
rios, asi como de sus
formas más represen-
tatives: practices pe-
dagogicas visibles e in-
visibles.A :,ontinuaciOn
se intentan correlacio-
nar los conceptos
bersteinianos con las
recientes reformas
educativas en los Es-
tados Unidos, asi como
proponer la continua-
chin de la teoria- en es-
pecial en lo que afecta
a la valideciOn empirica
de la misma. a la inclu-
siOn de sus conceptos
y distinciones en el de-
bate politico y social.
asi como el desarrollo
cie una concepcicin teci-
rica que contemple
más adecuadamente el
potencial renovador
que poseen las practi-
ces pedagOgices.

1 1 4

Abstracts

L 'article analyse les
dernières propositions
de Bernstein sur le
concept de pratique
pédagogique en fon-
ction de son encadre-
ment et des regles
constituantes: regles
hierarchiques, de se-
quentiation et de crite-
res, ainsi que de leurs
formes les plus répre-
sentatives:pratiques
pedagogiques visibles
et invisibles. Plus loin.
l'article essaie de met-
tre en relation les con-
cepts bernsteniens
avec les reformes Odu-
catives les plus recen-
tes aux E.E.U.U., ansi
que de proposer la
suite de la theorie-
spécialement en ce qui
concerne sa validation
empirique.
de ses concepts et dis-
tinctions dans le debat
politique et sociel, ainsi
que le developpement
crune conception theo-
rique envisageant de
fawn plus adequate le
potentiel renovateur
des pratiques peclago-
gigues.
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This article analyses
Bernstein's latest
ideas on the concept of
pedagogical practice.
It is analysed in terms
of the framework and
the rules that
constitute it: rules of
hierarchy. sequencing
and criteria, and also in
terms of its most
representative forms:
visible ans invisible
pedagogical practices.
Next, an attempt is
made to correlate
bernsteinian concepts
with recent educational
reforms in the United
States and also to
propose the extension
of the theory,
especially insofar as it
affects the empirical
validation of the
theory, the inclusion of
its concepts and
distinctions in the
fon of political and

dehate. and also
the development of a
theoretical conception
which would provide a
more suitable
perspective of the
renewing potential
offered by pedagogical
practices.



El Curriculum en la societat tancada *
Philip Wexler**

Actualment els intel.lectuals universitaris nord-americans dediquen
una part petita de la seva ja reduida vide pbblica a rassumpte del curricu-
lum escolar. S'ha reivindicat una culture general, pen:5 sense voler interfe-
rir massa en la feina quotidiana de I 'escola. que és la que produeix conei-
xements especialitzats.

Aquesta reacciô va contra una societat que segons alguns es troba
empobrida per un relativisrne cultural: una societat que s'ha fet massa
oberta. on Tobertura ha fet fora les deltats local" (Bloom. 1987:56). Es
reivindica una culture general amb el propOsit de restaurar "els Grans Lli-
bres". "la tradició", la culture "occidental" a les universitats. i després a tot
el curriculum de rescola.

Es rebutja corn a "formalisme educatiu" (H:rsch, 1987) la visiO del curri-
culum educatiu que entén el coneixement corn a part integral de
l'experiencia i de la practice. de la relació entre el professor i restudiant. El
procés educatiu no és curriculum. Basant-se en la hipôtesi que l'atenció
a les relacions entre restudiant i el professor ha causat la ignorancia con-
temporania. Hirsch afirma que Talfabetitzaciô cultural" requereix un curri-
culum de "culture tradicional" i "informaciô general compartida". Segons
una comissiô del National Endowment for the Humanities (Cheney.
1987:1). és el "procés"... El curriculum hauna de ser el contingut que
transmet la memOria cultural a través de les assignatures de rescola".

Malgrat aquest to profetic (0 potser corn a consequencia) i degut al pa-
trocini governamental d'afirmacions corn aquestes. el curriculum s'ha
convertit actualment en tema. preocupaciô i controversia pUblics. rnés
que en qualsevol moment des que la ciencia sovibtica es va oposar a la
reforma educative. cap a finals dels anys cinquanta.

Philip Wexler ha publical aquest ,irticle en angles, en el Ilibre- Schooling and
the politics of culture . H A Giroux i P. McLaren (eds) i es reprodueix aqui amb
el seu permis iamb el del seu editor. la State Univer.ity of New York Press. 1989,
que mante tots els drets reservats.

P. Wexler es professor de la Universitat de Rochectet. Ha publicat fibres
de sociologia critica durant I Ultima decada. i esta considerat com un dels sociô-
legs nord-amencans mes penetrants.
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L interes en aquest tema no es lirnita nomes als polemics informes del
govern o a l'èxit popular I comercial dels laments sobre Vestal de ruina
intel.lectual entre els joves americans i els seus professors. Ja fa temps
que els cientifics socials afirmen que s'ha posat poc interés en qué
s'ensenya a l'escola i corn els curriculums poden afectar les vides indivi-
duals i l'organitzacio de la societat.

Dins les institucions de la ciéncia social, totes dues bandes -els critics
compromesos i els cientifics sense compromis previ amb cap escala de
valors (i la descripci6 no és massa precisa per cap dels dos)- estan d'acord
que s'enten molt poc el caracter, l'estructura i les consequencies del co-
neixement a les escoles.

Possiblement el primer interès modern analitic en el contingut de
l'educaci6 va ser el treball de la "nova sociologia", especialment a Angla-
terra. Young va escriure (1973:339): "No cal documentar la gairebe total
falta d'informaci6 sobre com es selecciona el coneixement, i corn se
l'organitza i avalua en les institucions educatives" (o en qualsevol altre
Hoc, podriem afegir). Els "nous sociOlegs" corn Whitty continuen amb
l'opini6 que no s'ha fet cap estudi social adequat del curriculum escolar
(1987:110): "... Fins i tot l'exit parcial que va tenir la nova sociologia en re-
orientar la sociologia de l'educaciO cap a temes de curriculum va durar re-
lativarnent poc".

El mateix èmfasi en el contingut del que s'ensenya a l'escola es troba
en la recent, i menys obertament politica. investigaciO quantitativa dels
sociOlegs nord-americans de l'educació. L'estratificaciO de les oportuni-
tats d'aprenentatge (Sorensen i Hallinan, 1977) ha ofert uns conceptes
alternatius per entendre la influència de l'escola. i ha animal l'interès em-
piric en estudiar les diferéncies de curriculum corn a causa de les diferèn-
cies en els assoliments dels estudiants ( Alexander i Cook, 1982). lgual
que en el cas dels nous sociolegs, els investigadors de les oportunitats
d'aprenentatge han volgut corregir l'absència en els paradigmes ante-
riors de variaci6 en els processos interns de l'organii ado de cada escola.
sobretot la desatenci6 al curriculum o al contingut del coneixement corn
a principal determinant dels exits de l'aprenent.

Dreeben i Barr (1987), en la seva investigaciO que considera que "el
curriculum corn a fenomen organitzatiu representa una agenda de tre-
ball", fan la següent observaci6 sobre els paradigmes anteriors
(1987:14): "Cap d'aquestes consideracions ens dOna massa informaci6
sobre les tasques convencionals de lescola de transnietre, a través de la
instruccib, el coneixement contingut en el curriculum".

Gamoran (1987:152:153) recolza aquest einfasi en el contingut del
curriculum en una investigacie en qué :eivindica la irnportancia
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d influences dins rescola "Pero les vanacions en les expenencies dins
les escoles tenen resultats importants pels melts d assoliment La majona
de les diferències dins les escoles van Iligades a les assignatures dife-
rents que els alumnes han han seguit... Els programes que composen el
curriculum -que caracteritzen restructura de les escoles- son la base
d'una diferenciaciO de l'oportunitat dins les escoles". Aquest mateix ern-
fasi en la importancia del contingut del curriculum, apareix en els estudis
d'investigacions de rensenyament. Shulman (1986) pregunta. referint-
se al "problema del paradigma perdut", "Where did the subject-matter
go?" (" On ha anat el contingut?). Shulman, a qui li manca l'interès pole-
mic en una restauració cultural, o rinterès estructural i multivariat dels so-
ciOlegs en una especificack5 social del procés educatiu. recalca el contin-
gut del curriculum des d'un interOs en la pedagogia, en la practica de
rensenyarnent. Quan revisa els estudis sobre l'ensenyament. escriu
(1986:6):

En la necessaria simplificacio de les complexitats d'ensenyar en una
classe. els investigadors ignoraven un aspecte central de la vida de la
classe: el contingut...Fins i tot els que van estudiar la cogniciO dels pro-
fessors s'interessaven poc en l'organitzacio de coneixements sobre el
contingut".

Culture, Relacions socials, HistOria.

Durant aquest periode. els teCrics socials van redescobrir la "cultura"
corn a tema i com a recurs en I 'explicacio. També en aix6, igual que en
l'èrrifasi en el contingut del curriculum. tothom esta d'acord en qué la
comprensiO cultural és pocdesenvolupada. Els defensors avantguardis-
tes de les revolucions linguistica i estructuralista entre altres. inclouen la
cultura en les ciêncies socials des de posicions literaries i filosOfiques.
amb l'argument que tot és un "text". La restaurack5 Parsoniana en la so-
ciologia professional torna a Durkheim per reivindicar novament restudi
de la societat corn a ordre moral i simbOlic. La segona onada del Marxisme
academic teciric es clarament cultural.

El curriculum és una qüestiô cultural. Entendre el curriculum cultural-
ment, perô. vol dir fer més que reivindicar valors culturals preferits o apli-
cal una teoria de cultura general. Entendre el curriculum culturalment im-
plica localitzar el curriculum escolar dins la dinamica d'una cultura
particular. implica mostrar el moviment ambigu de l'estructura d'aquella
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cultura I avancar mes enlla de les categories del sentit comu especial-
ment d aquelles categories de les oposicions I contradiccions culturals
mes evidents

Proposo que les oposicions dinamiques dins de la cultura més amplia
que forma el curriculum son falses. La cultura s'assembla cada vegada
més a un Ilibre tancat. Per aquesta rao la paraula "text" (malgrat les saves
associacions contradict6ries amb la idea de l'obertura) podria ser la parau-
la precisa. el signe hist6ricament apropiat per classificar una cultura tanca-
da.

Una manera d'obrir el Ilibre de la cultura. sembla. és contextualitzant-
lo. posar-lo dins les relacions social. Els textos son morts sense la prag-
rnatica viva de les relacions socials. les interaccions humanes en les insti-
tucions socials. L'esforc per contextualitzar. pragrnatitzar i socialitzar els
textos culturals promet ser un cami cap a la dinamica complexa de la vida
institucional i les practiques que poden fer viva la cultura i el curriculum.

Aqui també. roposiciO entre la cultura tancada i un context obert de
relacions socials. es falsa. Aquesta oposicio ofereix una ideologia que
prornet (falsarnent) el progrés i l'obertura quan ens parla del context insti-
tucional que fomenta l'inforrnal sota la protecciO de l'oficial: de [agenda
activa i personal que conviu amb la reproducciO an6nima de l'estructura
organitzativa: o de la identitat i el jo enfrentats amb la posici6 i la instituci6.
En realitat. la identitat i la instituciO van juntes en les relacions socials. La
sortida social d'un text cultural sense sortida és en ell mateix un concepte
que limita i tanca. A l'escola. igual que a la corporaciO. la fusiO d'identitat i
instituciO estabilitza el context.

Vull descriure aquesta dinamica i estatica particular de la cultura i de les
relacions socials corn una manera d'entendre l'escolaritat I. en especial. el
curriculum. Amb poques excepcions. I 'explicaciO del curriculum corn a
part d'un text cultural que es troba dins del context social i relacional de
I 'escola no ha incl6s una comprensiO hist6rica. Pere) és precisament la
comprensiO hist6rica de la formaciO de la cultura. les relacions socials i el
curriculum la que ens senyala qua hi ha d'obert en aquesta societat.
senyala també el proces d'obertura

Proposo. especificament. que el punt d'obertura actual sigui la practi-
ca cientifica (cosa que no deixa de ser una ironia dins la cultura de scien-
tism -cientisme-). Conforme la ciencia esdevé practicament desmitificada.
el seu antitextualisme i revisionisme itherents ofereixen una alternativa al
tancament de la cultura i societat actuals. La questió sera corn haurem
d'entendre aquesta nova ciancia" i corn podrern utilitzar-la per tal de pro-
duir una situaciO de revoluciO permanent dins el mateix curriculum.
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Culture: Clentisme i postmodernisme

"En el sentit (nes general del pensament progressiu. la 11.lustraciO sempre
ha desitjat alliberar els homes de la por i donar-los la sobirania previa. Pelt
de la terra plenament il.lustrada surt la Ilurn d'un desastre Triomf ant".
Aquestes paraules sem de Horkheimer i Adorno en un atac tebric a la cul-
tura moderna (1972:3-42). El seu blanc és una dinamica cultural en la qual
la raO i la ciancia degeneren a ritual i mite. Algunes de les seves caracterit-
zacions de la cultura del cientisme son: la mentalitat obsessionada pels
fets. la reducciO de les idees a "quantitats abstractes" que esborren les
diferancies. i la dominaciO anivelladora d'un tipus de pensament objectif
cat i mecanic.

En una critica posterior. Lyotard (1984) afirma que la cultura es troba
encaixada dins narratives de legitimitzacio. La raO i la ciancia es barregen
amb les filosofies de la humanitat i de l'esperit corn les grans narratives de
la legitimitzaciO. Pot semblar que Lyotard discrepa de la critica del cientis-
me de Horkheimer i Adorno quan diu (1984:29): "Aquest no és el Hoc de
discutir la reapariciO de la narrativa en la der-Ida...". per6 en realitat ell
també veu la degeneraciO de la ciencia en cientisme. realitzada a través
de la seva incorporaciO a les relacions socials del capital. Per Lyotard
(1984:45-47) "... La ciancia esdevé una forca de producciO, en altres pa-
raules. un moment en la circulaciO del capital". "La ciancia" cau sota el
control d'un altre joc verbal. Aquest es el joc discourse of power (discurs
del poder). performativity (capacitat per ser realitzable), o simplement el
tnornf de la Ilei de la best possible input/output equation (millor equaciO
possible d'entrada/sortida). La ciancia esdevé cientisme. El seu criteri de
validesa no es basa en les grans narratives de l'idealisme i l'humanisme,
sine en la lbgica operacional. en la realitzaciO eficient. Aquest és el Ilen-
guatge del nou "regne de terror" en el qual el coneixernent cedeix davant
de la informaciO i les grans narratives son destruides pel poder operacio-
nal de la realitzaciO eficient.

La ciancia, en la seva forma abstracta degenerativa. ha reemplagat les
narratives antigues de la humanitat, l'esperit i la raO, vinculadores de cul-
tura i legitimadores. En realitat es la ciancia la que proveeix el material po-
pular mes persuassiu per l'estructura profunda de la hist6ria oficial, i no
I 'emancipaciO humana, ni tampoc (corn han vist correctarnent els critics de
la RestauraciO) la "tradiciO classica d'occident i les seves mern6ries de
Grans Llibres".

Perb la victOria del cientisme sobre l'humanisme no és simplement un
factor arnagat dins restructura cultural profunda. Ha sigut la practica orga-
nitzadora central de l'escolaritat des de fa més de mig segle. La investiga-

,

119

4 11



06 seminal de Callahan (1962) descnu de manera detallada el proces pre-
cis segons el qual ta gestiO de la ciència es va convertir en el que podriem
anomenar la gran narrativa practica de l'educaci6 nord-americana. Les es-
coles es van organitzar corn si fossin fabriques. La uni6 de la ideologia
de la practica per estructurar la vida escolar quotidiana cap a una forma so-
cial, Taylorista és un exemple omnipresent de la hipOtesi de Horkheimer i
Adorno, segons la qual una cultura formalista del cientisme reforparia una
vida social quotidiana racionalitzada i alienada (1972:30): "El tipus de pen-
sament derivat de la lOgica ratifica la reificaci6 de l'home a la fabrica i a
roficina". La definiciO de coneixements corn habilitat inforrnaci6, que els
critics de la Restauraci6 cultural deploren (sense veure' la base social)
es la manera corn el cientisme penetra en el curriculum. Aquesta conver-
sió general de la ciència i del coneixement en poder i realitzaci6 és el que
Lyotard descriu corn "... el cami d'emmagatzematge de dades i accessibi-
litat, i l'operativitat de la informaci6".

Aquesta cultura del cientisme a l'escola i al pla d'estudis és robjectiu
critic d'una nova generaci6 de critics de l'educació. Apple (1982) ha re-
rnarcat la forma cornercial (comodity form ) deis paquets que formen el cu-
rriculum a l'escola. Giroux (1983) ha atacat l'instrumentalisrne del discurs i
de la practica educativa. Popkewitz (1987) ha descrit una "psicologitzaci6
del curriculum" corn la infraestructura educativa concreta d'un movirnent
més ampli per aconseguir l'eficiència social. Whitsun (1987) soste que els
discursos actuals del curriculum que es refereixen a "efectivitat i selecci6"
estan al servei de la censura ideolOgica i de les practiques educatives ex-
clusives. Amb termes corn resistance , agency, , contestation i dialogical ,

els critics volen definir alternatives, trobar i crear la forqa que pugui servir
d'oposici6 a una cultura narrativa del cientisme i al curriculum que
I 'incorpora.

La forca opositora ja hi és. Segons Rorty (1982) ni ciència ni filosofia,
sin6 literatura, és la "disciplina que presideix". Si el terma del rnodernisme
literari era d'un jo heroic i estètic en Iluita contra la barbaric burgesa (bour-
geois philistinisrn ) de la cultura industrial, el postmodernisme és més irO-
nic que heroic, és antisubjectiu mes que centrat en ell mateix (self-
centred ) i mes discursiu que psicologic. En realitat, corn sosté Newman
(1985:10): "El postmodernisme es caracteritza sobretot per la 'pomposi-
tat del discurs" (inflation of discourse). Es manifesta en literatura a través
de la idea errOnia que la tècnica pot sortir de la histOria (history) atacant un
concepte de realitat objectiva que ja ha desaparegut del m6n I. en la criti-
ca, desenvolupant Ilenguatges secundaris que volen 'desmitificar' la reali-
tat perà que de fet tendeixen a enfosquir-la encara més".

La renovada preeminència cultural de la Iiterat urn, almenys en les aca-
dèrnies i corn a teoria critica sobre Ilenguatge i literatura ( i no en forma de
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Grans Llibres de la Literature) Os nomes un aspecte del postrnodernisme
La rnigració del postestructuralisme en particular -que considero la teoria
més formal del postmodernisme-, perO també de la teoria literaria en ge-
neral, es reflecteix en el "torn interpretatiu" (interpretative turn) actual de
la ciencia social. La contribució de Geertz (1980) ha estat intentar donar a
la teoria de la ciencia social les rnetafores claus d'una teoria cultural orien-
tada cap a la literature. Pere) l'aboliciO del centre (decentredness), la dis-
tanciació linguistica dels referents objectius, la substitució de la Iluita se-
riosa del jo contra la societat per un conf6s joc de paraules en forma de
Ilenguatge escrit. tot aim:). caracteritza aspectes del postestructuralisme.
Pero, aquests no s6n els 6nics aspectes del postmodernisme. El postes-
tructuralisme no és més que la cara liter:aria del postmodernisrne.

L'ambient natural (ethos ) i la practice del postmodernisrne son as-
sumptes quotidians. Newman descriu la literature postrnoderna corn (infla-
tion of discourse) "pompositat de discurs", i Baudrillard (1981) creu que
aixO és una caracteristica de la culture en general. El canvi del referent pel
senyal en la teoria liter:aria no Os rnés que un element en l'organitzacio
cultural general, segons una lOgica del costurn en la qual el significat es
"completament irndependent dels rnateixos objectes i exclusivament una
funci6 de la lOgica dels significats". L'entorn, per Baudrillard, s'ha "sema-
titzet". La culture regida pel consum. segons la lOgica dels senyals, Os de
funcionalitat total, de serniOrgia total, una culture en la qual hi ha tanta
"passiO pel codi" que acaba "anul.lant la referencia fonamental a
l'individu".

El postmodernisme Os antireferencial, antiindividual. antinarratiu. El
postmodernisme corn a teoria i practice cultural. sernbla ser l'andidot del
realisme instrumental de la culture del cientisme. El postmodernism, des-
arregla, Os juganer, composicional, superficial i irOnic. Sembla. en la teoria
i en la practice, anar a contrapel d'una culture instrumental narrativitzada i
cientitzada. La ruptura del vincle entre senyal i objecte que descriu el
postestructuralisme i the blurring ot genres (contorns borrosos) que re-
sulten de la infusiO de la teoria liter:aria en la deride social tambe son
practiques de la vide quotidiana en la culture postmodernista. La televisió
es la maquina del postmodernisme.

La falta de divisions clares entre els generes Os. en la practice quotidia-
na. la falta de divisions d'una estructura cultural diferenciada. AixO si que
Os antipositivisrne! Meyerowitz (1987:7.6) apunta que "... els rnitjans
electronics han minvat la relaci6 social... Corn a conseqüencia de portar a
molts tipus diferents de persones al rnateix "Iloc", els mitjans electronics
han promogut el desdibuixament de molts papers socials diferents". La
televisiO Os central en el que Luke (1986) anornena "sistema espectacu-
lar' , on "els senyals i la senyalitzeci6 reernplacen el discurs". La funci6
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dels mitjans d'impressi6 ha canviat en una culture postmoderna. La inter-
pretació de Trow sobre la revista "People" (1980) corn primera plena
sense marc és indicatiu d'un text cultural que enfoca les celebritats da-
vent Tuns contextos ad hoc que van canviant. La seva interpretaci6 de la
revista podria ser la base d'un diagnostic cultural més ampli: "mil figures
petites que es mouen confusament contra un fons que canvia".

El postmodenisme sembla ser l'antitesi del cientisme. Respon a
l'estructura lineal narrative del cientisme amb antinarratives intencionades
del Ilenguatge corn a estructura polimorfa. Respon a l'instrumentalisrne
objectiu amb un estil juganer i no-referencial. Obre un cami cap a
l'obertura. pel no-jo i per la reflexi6 permanent que les coses podrien ser
Tuna altra manera. El postmodernisme hauria de ser la base per desafiar
el text cultural del cientisme, en la culture i en el curriculum. Es un recurs
cultural per a una actitud pluralista envers la culture. i aixO és el que cal te-
nir per corregir les discriminacions a base de classe, raga i sexe en
l'educaciO. Obre el camp discursiu a un sentit bakhtinia d' alterity (de
l'altre) (Gunn, 1987), al curriculum com a dialeg (Whitson, 1987). Corn a
minim. haurien de ser el discurs i la practice els que fessin vibrar la culture
pel sol fet dE, ser clarament diferents de la narrative cientista habitual.

La diferencia entre les cultures del cientisme i del postmodernisme és
una false diferencia de superficie que desapareix en l'estructura més pro-
funda de la culture dels productes. La narrative i l'antinarrativa. els ideals
de la deride o del llenguatge sOn en el fons pre-textos que anticipen un
altre text cultural dinernic que els uneix. La televisió tendeix a minimitzar
les diferéncies entre generes i entre gent: perO per aixO no contribueix a
la Ilibertat individual. En l'epoca de l'exposici6 ( exposure ). observe Me-
yerowitz. la televisiO acaba exposant les mateixes "mediocritats" que
tothom. Aquesta minimitzaciO no és. pert), el resultat Tuna culture del
pluralisme que s'ha tornat relativista. corn va proposar Bloom. El tanca-
ment de la culture no és conseqüencia de l'empobrirnent del curriculum
en les escoles i les facultats.

El text cultural es tanca, el cientisme i el postrnodernisme s'uneixen
sota el signe unificador del producte. La incorporaci6 de la ciencia en
l'eficacia realitzadora de la produccio capital analitzada per Lyotard i Hork-
heimer i Adorno és velida també per a les revoltes irnniques del postmo-
dernisme. La culture s'incorpora al mercat i a l'aparell distributiu mes que
als Ilocs tradicionals de producció cientifica. La producció i el mercat junts.
units pel producte, tanquen la culture.

L'autonomia aparent del postmodernisme es revela finalment ser una
calculated evanescence (Hum fragil calculada) (Newman. 1985:192,196):

"En fi. el que va comencar corn un conjunt discontinu de formes i processos
que semblaven independents va acabar corn una successio cegadora de cul-
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tures passatgeres. disserninades per agencies cada vegada rnes centralit-
zades . en qua el calcul economic de rendabilitat era I Onic criten... En qual-
sevol cas, el movirnent postmodern va acabar. corn ho fan tots els movirnents
estetics. quan no va poder oferir valors alternatius al mercat.. "(Bloom. loc.
cit.: el subratllat Os rneu)

L'observaciO de Newman sobre [actual unificaciO de la cultura
académica i la popular. malgrat les diferencies. es pot aplicar tambe a la
unificació del cientisme i el postmodernisme (1985:135: el subratllat Os
rneu): "En els dos casos. la manera de transmissi6 dels mercats esdeve la
realitat dominant. La cultura acaba definit-se corn a mercats per a la cultu-
re". En aquest sentit. Os el "context". la pragrnatica del text. el que tanca
el potencial,creatiu de les tensions dinamiques inherents en el text cultu-
ral actual. Es el context de les relacions socials el que determina si el
curriculum és obert o tancat.

Relacions Socials: institució i identitat

L'esperança dels que feien els curriculums era que les relacions inter-
personals serien capaces d'acabar amb el dornini de la cultura estatica del
mateix curriculum. La frase hidden curriculum (curriculum arnagat) es re-
feria a l'esperança que. fos quin fos el curriculum, les relacions entre pro-
fessor i estudiant. i entre els mateixos estudiants. farien de filtre i modifi-
carien la labor cultural morta del curriculum formal. Entre els sociôlegs va
tornar a apareixer la mateixa fe en la capacitat de les relacions socials per
canviar la direcciá de la cultura. Resistance era la paraula que indicava la
durabilitat de les subcultures extraescolars i el seu poder de transformar
el significat i l'impacte dels rnissatges oficials del curriculum de l'escola.
La narrative del curriculum pot representar la culture més amplia del cien-
tisme. Perô el curriculum amagat i la resistencia dels estudiants. igual que
la cultura del postmodernisme. podria deformar i recodificar la histbria ofi-
cial de l'escola en el bressol de les relacions socials concretes.

L'oposiciO entre el que Os formal i informal. cultura i subculture. la re-
producciO i la resistencia a la vida de l'escola com a dinamica de canvi. ha
resultat ser tan il.lusa corn l'esperanca de veure apareixer dinafnisme i
obertura en l'oposició entre les formes degenerades de la ciencia i el
Ilenguatge en les cultures del cientisme i el postmodernisme. La conclu-
sib irOnica de la investigació de camp de Willis (1977) era que la re-
sistencia confirmava el statu quo.
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La creenca que les relacions socials de I escola podien canviar la cultu-
ra incorporada en el curriculum es basava en una comprensi6 macrosocial
del conflicte de classe i del canvi social. En aquest salt des del curriculum
cap a l'aplicació de teories macrosocials del canvi. no es tenia en compte
que les relacions socials de l'escola no son relacions de classe sense cap
tipus de mediaciO. L'escola és una instituci6 social. Les relacions socials
segueixen les pautes institucionals. L'intent analitic de transcendir els
limits culturals del curriculum posant ernfasi en relacions socials més
amplies ha tingut l'efecte no previst d'ignorar el caracter institucional so-
cial de la vida de l'escola.

En una analisi de TeducaciO corn a instituci6". Meyer observa
(1977:74):

"Actuant a nivell institucional. corn a teoria autoritaria de personal i coneixe-
ment en la societal les escoles constitueixen un sistema ritual clau: un sis-
tema de cerimOnies d'iniciació (personal) I de classificació d'informaciO
(coneixementr.

El poder que tenen les relacions socials per regular i transformar la cul-
tura en educaci6 no passa per la subversiO de la resister-Ida subcultural.
Diriem. millor. que el poder social de rescolaritzaci6 es troba en la seva
legitimitat institucional. tant la vida quotidiana de l'escola corn en el valor
que té reducació dins la societat en general. Lautoritat. i no la re-
sister-Ida. és el punt on es troba la palanca que regeix les relacions socials
de l'educaci6 en rambit de la cultura del curriculum. Aquesta palanca és.
a la practica, de rite col.lectiu. tal corn mostra lesko (1987) en el seu recent
treball de camp sobre l'organitzaci6 escolar. Meyer (1987:169) ho descriu
aixi:

"Corn hem proposat abans. el poder de reducacid es troba en les seves
regles institucionals . que Ii donen un sentit bastant extens i una forte autorit-
at sobre el futur dels estudiants. El contrast implicit aqui esta amb I educaci6
corn a sistema d'interacci6 organitzada. de significat interpersonal i de con-
tingut amb rellevantment immediat".

El resultat d'aquest proces institucional és autoritzar o legitirnar cate-
gories i tipus de coneixennent i tipus de personal en la societat. Sugge-
reixo que. en aquest sentit. les relacions socials de l'escola produeixen
identitats socials col.lectives.

Si el curriculum es regeix per les relacions socials. i si l'aspecte més
important de la seva relació amb la societat és l'autoritat que té la instituci6
per definir el que s'enten per coneixement i personal legitims. és que
hem de suposar que no hi ha cap tipus d'oposici6 dins la instituci69 Es
que hem de suposar que els conflictes i les contradiccions de les rela-
cions socials es tornen riles suaus a causa de la conciancia que tenen els
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alumnes de la forca del poder institucional? La meva resposta ( menys
irônica que la de Wills) es troba en el nostre estudi cornparatiu de la vida
social dels estudiants en quatre instituts (high schools ). Per dir-ho
d'alguna manera. les vides socials informals oels estudiants donen suport
a la hipôtesi que la institució produeix identitats estratificades.

Hi ha estudiants que s'oposen activament a les regles socials i als ritus
de l'escola. De tota manera, cada forma d'oposici6 estudiantil es troba
emparellada amb un model d'afirmaci6 estudiantil. Juntes, aquestes dues
identitats constitueixen un sol sistema que depan d'un sistema superior:
el tipus d'organitzaci6 de l'escola (la seva "forma") en qua l'escola opera
corn a institució de classe. Les dues identitats constitueixen diferancies
dins la uniformitat. tot i que la uniformitat institucional és variable d'una es-
cola a altra segons el Hoc que ocupa l'escola dins l'estructura de classe
social. He descrit detalladament les complicades interaccions a través de
les quals les identitats emparellades s'unifiquen a causa del caracter so-
cial (de classe) de la instituci6; he parlat de symbolic economies of identi-
ty (economies simboliques d'identitat).

Cada una d' aquestes economies té una definici6 institucional, tant si
es considera l'escola corn a fabrica. o corn a agar-Ida d'assistancia. o corn
a country club (club privat). o corn a corporaciO. Dins cada forma institu-
cional. el proces institucional gira entorn de la manera de regular i resoldre
un problema concret de classe social. tant si el problema és la regulacio
de moviment fisic i del cos, la derogaciO social. la incorporació organitza-
cional o el nivell d'assoliment. Dins cada una d'aquestes.formes institu-
cionals. estructures contradictOries o models de relació social es conver-
teixen en el centre de l'organitzacio personal. En la forma fabrica". per
exemple. les relacions socials estructurades d'irnposar disciplina o mos-
trar suport per un individu organitzen les identitats de losers (perdedors)
o good kids (bons nois), i els estudiants apliquen aquestes identitats a
ells mateixos. Aquestes identitats emparellades interioritzades
que és cada estudiant- incloses les manifestacions del desencant en
cada organització educativa. es desenvolupen dins la definici6 especifica
institucional de cada escola corn a organització de classe.

El que és formal i informal. el que reprodueix i resisteix, son dos as-
pectes binaris del procés institucional de producció d'identitat. La vida
social informal, e;i la seva dinamica d'econornia sirnb6lica de la identitat-
entra dins resfera d'influancia de la instituci6. All6 informal és la infraes-
tructura d'allO formal. La formaciO de la identitat. fins i tot en els casos ne-
gatius. oposats. és una part integral del procés institucional i de la seva
definiciO.

Les relacions no son el context que obre tin text de curriculum pres
del Ilibre cultural tancat de cientisme unit amb postmodernisme. Al contra-
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l'aparició d'oposici6 i diferencia dins el context de les relacions socials a
l'escola també s"unifica. La identitat es fusiona amb la instituci6. el que és
individual amb el que és social. Les relacions en les escoles que vaig es-
tudiar no es desenvolupen sense contradicci6 i conflicte interns. pal-6
van cap a un estat insular I tancat.

Hist Oria: la ciència contra la cultura

Hem considerat fins ara una dialactica negativa de la cultura. per6 no
de la ciancia. La cultura. corn va dir Marcuse (1968). fins i tot en les saves
formes més afirmatives i idealistes. ofereix una esperança de transcen-
déncia. la possibilitat de negar el present i d'imaginar una cosa diferent.
La ciéncia. dirien els critics de ia banda de la cultura. només és degenera-
tiva. Es absorbida per la l6gica de la produccio i perd el poder que té. po-
tencialment. per qüestionar els coneixements del sentit comO: acaba al
servei del poder per instrurnentalitzar la cultura. En contra d'aquest punt
de vista. proposo la possibilitat d'una ciancia desconstruida i historitzada
(deconstructed and historicized ). una "nova ciancia" que en la seva es-
pecificitat contextual ofereix l'obertura revolucionaria negada per la cultu-
ra i les relacions socials contemporanies -sobretot a l'escola i en el curri-
culum.

La nova ciancia. i el que ella implica pel curriculum obert. exigeix anti-
patia cap a les narratives grandioses. L'antipatia cap a la narrativa no vol dir
només cap a les narratives grandioses o les "metanarratives" de la huma-
nitat i de l'esperit. sin6 també cap a les narratives de la Ciancia i de la His-
tOria. En canvi. una nova ciancia troba en lespecificitat de la hist6ria i de
la practica cientifica l'obertura promesa per una oposició cultural fracassa-
da i promesa. també. per l'aparell institucional de les relacions socials. La
ciancia especificada. histOrica culturalment. ofereix una alternativa a alb
que Schawb (1978) en el seu assaig sobre l'educaci6 cientifica i el dis-
curs civil anomena la "retOrica només de conclusions".

Penso que hi ha diferents camins que porten a una nova ciancia i cap
a la seva practica educativa corn a curriculum revisionari. Primer, hi ha
l'erudici6 (scholarship ) que s'ha lomat a interessar en els curriculums es-
colars. La importancia dels estudis histOrics del curriculum. exemplificats
pels treballs de Goodson (1987). va més enlla de la intenció de mostrar
corn els grups interessats en el curriculum determinen les mataries a
l'escola. El valor (no anticipat) d'aquest estudi és qua en el procés de re-
lacionar les assignaturaes actuals de l'escola amb la histOria de les discipli-
nes académiques. va resaltar el tel que l'hegemonia actual de la ciancia a
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la universitat es mes important que els critics populars del curriculum
sembla que volen reconeixer. El lligam entre la universitat i l'escola. en el
context historic actual. assenyala inequivocament el paper central de la
deride corn a determinant de la forma del curriculum, a més del seu con-
tingut.

Un segon cami cap a una practice cientifica reconstrukta que s'oposa
a la societat tancada seria una sociologia de la ciencia que fos menys his-
tOrica, pert) que no deixaria de ser contextualista. Al contrari dels estudis
internalistes i també dels estudis macrosocials histOrics i sociologics de la
ciéncia. els constructivistes ofereixen descripcions microsocials i etnogra-
fiques de la produccio de fets i teories cientifiques. Els seus microestudis
empirics. que fins a cert punt semblen ser critiques de la ciencia. també
es poden Ilegir corn a renovacions de la ciéncia narrative per una nova
practice cientifica. Knorr-Cetina. per exemple. resumeix les conclusions
d'algunes de les microinvestigacions (1983:123): "El resultat més fre-
quent dels estudis sobre els laboratoris ha estat que mostren el caracter
puntual. determinat per condicions locals dels laboratoris escollits".

El propOsit investigatiu de Latour (1983:139-169) era el d'estudiar "el
mateix contingut d'allO que es fa dins els laboratoris". El contingut es
compon de les practiques especifiques. incloses les linguistiques. que
funcionen corn a "mecanismes d'inscripcio" a través dels quals es pro-
dueix el coneixement. La ciencia, fins i tot el seu contingut ( el seu curri-
culum, per dir-ho d'alguna manera) s'enten corn un conjunt de practiques
contingents, instrumentals i linguistiques. El contingut Os el resultat de la
practice. La conversiO (deconstruction ) de la deride en practiques espe-
cifiques tambe es descriu en un nivell més macrosocial. histOric i organit-
zatiu en el treball de Elias. Whitley (1982) i altres, corn Rip. que parla
de"...rnirar la deride corn a feina productive. El treball cientific. igual que
el treball en general. mira de transformar els objectes en eines per a algun
fi". Als Estats Units. Mendelsohn (1977) expressa un punt de vista similar
en la seva critica de Kuhn. quan aquest parla d'una "independencia quasi
total de les estructures cognitives. o del contingut dels conceptes. de les
estructures institucionals. per una banda. i dels processos i estructures
socials mes amples. per altre.

Lernfasi en l'especificitat contextual de la practice cientifica corn a
base del contingut del coneixernent es el que ens porta cap a la deride
corn una practice que ringui capacitat per obrir; i aquesta capacitat pot anar
en contra del tancament de. la culture i del cientisme a mans del mercat i
de l'aparell de producci6. Es una practice contingent perque segueix el
que Schwab (1978:134) va anomenar "el caracter revisionari del coneixe-
ment cientific". Lave (1978) aplica aquest punt de vista practic sobre el
coneixement al punt rnes fix del curriculum escolar: la matematica. A base
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del seu estudi sobre les practiques aritmetiques a I hora de comprar men-
jar a les botigues (1984). ella demostra que allô que normalment conside-

rem corn a dades objectives -el contingut del curriculum- pot considerar-
se corn una activitat practice que depen d'un context. La seva investiga-
ció sobre un curriculum traslladat fora del seu context normal Taritmetica
al supermercat- posa en qUestie la percepciO del curriculum corn a objec-

te cultural "format" pel context social. Lave ha invertit la "recontextualitza-
ció" del coneixement descrita per Bernstein (1987): de la pedagogia es-
colar cap al context de produccie. Per Lave, Knorr-Cetina. Elias i altres, el

coneixement es produeix de manera integra i interna dins una activitat
practice contextual, i no en un context extern.

Per Lyotard (1984). a la dialectica de la deride és on es troba la con-
textualitzaciô desconstruida d'una practice cientifica local i especifica.
una practice que per la seva contingéncia i indexicalitat és contraria al tan-
cament cultural. En aquest moment historic hi ha un moviment que pre-
ten deixar endarrera la deride tradicional, narrativitzada al servei del dis-

curs del poder. i vol comencar una nova recerca d'inestabilitats. de
poders que destabilitzen, i que desitja trobar elle) desconegut: a aquest
moviment Lyotard l'anomena paralogy. La paralogia és "una jugada... en
el joc de la pragmatica del coneixement". Pretén produir el que no es co-
neix. rnes que allô conegut. Lyotard troba aquest "nou esperit cientific"
en exemples de la ciencia fisica moderna que requereixen atenciO a les
inestabilitats, les discontinuftats i els estats locals dels processos. La legi-
tirnitzaciO de la paralogia no es l*oficacia, sinó la seva capacitat per produir
l'obertura. "per generar idees... noves afirmacions"(Lyotard). Des del
punt de vista de la ciencia fisica, Prigogine també s'interessa en els siste-

mes oberts i en una deride que no insisteix en l'estabilitat. "Les paraules
claus", afirrna (1984:13). "son no- linearitat, inestabilitat. fluctuacions".

Si l'hegemonia actual de la deride pot superar un "nou esperit cienti-
fic" (vingui del curriculum de la universitat, vingui del cientisme dins la pro-
ducciO). Ilavors el constructivisme i la paralogia no seran alternativers fal-
ses que funcionin de la mateixa manera que funciona el postrnodernisrne
en la culture. No hi ha cap garantia que la ciéncia ho pugui suportar. Pert)

la promesa d'una practice cientifica contextual revisionaria és la seva opo-
sick) al tancament del curriculum i de la culture mitjancant la seva mateixa
definiciO d'allb que constitueix el coneixement. Si es pot realitzar o no tal
definicie del coneixement -una definicie que implica directament un curri-
culum revisionari. un curriculum d'activitat practice més que la mera "trans-
missie" dels grans llibres- no deixa de ser una qüestie practice. L'exit d'un
enfocament del curriculum que sigui practic, histOric. (,untextual I revisio-
nari dependra. crec, del futur de la deride Lent en l'educacie corn en la
produccie.

128 420



Per Horkheirner i Adorno, aquells critics severs de la cultura instru-
mental del cientisme, la dialectica de la ciència no està definitivament tan-
cada. Si el geni obert i revolucionari de la ciencia pot ressorgir del capoll
del cientisme o no, és qüestid histgrica i pràctica (1972:9):

"Pert) la situaci6 no pot canviar per una simple percepci6 purament teOrica, de
la mateixa manera que la funció ideolOgica de la ciencia tampoc pot canviar
per una percepci6 teOrica. Nornés un canvi en les condicions reels de la cien-
cia dins el procés historic pot guanyar una victOria tan gran".
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El articulo es un anali-
sis de coma el interes
contemporaneo por la
cultura entendida como
un texto ha colocado fa
problematica cultural
(p.e. la sociedad como
un orden simbOlico) en
el centro de las discipli-
nas sociales, y c6mo al
andlisis del cu iculurn
debe planteaaselo
como una cuesti6n cul-
tural. La practica den-
tifica, desligada de las
criticas clasicas, apa-
rece para el autor como
el punto actual de aper-
tura de ese libro cerra-
do que son la sociedad
y la cultura contempo-
raneas, y que el curri-
culum escolar esta
transmitiendo.
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Abstracts

L'article analyse
comment l'intarat
contemporain pour la
culture comprise
comme texte a mis la
problamatique
culturelle (par ex., la
société comme ordre
symbolique) au centre
des disciplines
sociales et comment
l'analyse des
programmes scolaires
doit considarer ce fait
comme culture!. La
pratique scientifique.
datachae des critiques
classiques concernant
le scientifisme,
apparait a l'auteur
comme le point actuel
d'ouverture de ce livre
ferma que représentent
la sociata et la culture
contemporaines et que
transmettent les
programmes scolaires.
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This article is an
analysis of the way the
contemporary interest
for culture understood
as a text has put the
theme "culture" at the
centre of all social
disciplines and it
explains that the
analysis of school
curricula should treat
that as a cultural point.
Scientific practice,
freed from classical
criticism regarding
scientifism, appears to
the author as today's
access into the closed
book, namely
contemporary society
and culture, that
curricula are still giving
out.



La teoria dels codis. Una entrevista a Basil
Bernstein.
Jose Luis Rodriguez !Hera

En el context d'aquesta monografia dedicada a l'obra del professor
Bernstein ens va semblar oport0 de comptar amb alguna aportaci6 origi-
nal de l'autor. Estant a punt de publicar-se (a seva obra classica principal
(ja apareguda quan s'editi aquest nürnero de Temps d'educach5 ), va
sorgir la idea d'una entrevista- una entrevista, en aquest cas, "epistolar.

De fet l'estratègia d'una entrevista " a distAncia" permetia de plantejar
unes quantes preguntes sota un mateix tema i incitar, d'aquesta manera,
a una reflexi6 global més que no a aspectes de detall. Bernstein passa re-
vista als principals problemes que ha plantejat i planteja la teoria dels
codis. a les critiques que s'hi han fet i als nous desenvolupaments que
se n'han derivat, al mateix temps especifica forca detalladarnent (ens
sembla que per prirnera vegada ) alguns aspectes de la seva obra no pas
menys discutits: la seva relaci6 amb l'estructuralisme i amb Foucault, la
seva irnplicaci6 amb les pedagogies progressistes, la seva concepci6
d'all6 que és teoria,...

1 . La teoria dels codis i els seus antecedents

1 1. L'estat de la qUesti6

Pregunta: Potser podriem cornencar pal principi. Des de fa 30 anys la
seva obra ha anat fent voltes, corn en espiral, sobre una problernatica
cada cop més arnplia, alhora que hi ha anat mantenint una mena de fil con-
ductor- la referenda al Ilenguatge- en tota la seva diversitat de treballs.

a) Ouins son, segons vostè, els objectius de la teoria dels codis ?

b) Oué queda, de les tesis inicials, "sociolingOistiques", corn se'n sol
dir, al Ilarg dels anys ? Dient-ho d'una altra manera: fins a quin punt el seu
treball actual es troba allunyat, o no, de les saves prirneres reflexions- i no
tan sols tematicament?

Resposta: L'objectiu de la teoria dels ccdis, en el nivell més general,
és comprendre la naturalesa del control simb6lic i, en particular, el paper
que hi ia l'educaci6 corn un transrnissor i corn un transformador d'aquest
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control. Des d'una perspectiva més especialitzada, és un intent de corn-
prendre corn la mateixa distribuci6 de poder pot ser realitzada a través de
diferents modalitats de control. 0 també, des d'una perspectiva de nou
més original, corn una distribuci6 de poder determinada i les seves moda-
litats de control son traddides a principis de comunicaci6 (dominant/
dominada), que posicionen i oposen els grups socials, ja que aquests
principis formen i transformen la consciancia. Augmentant el nivell
d'abstracciô- i em cal dir que tot just fa poc que me n'he adonat- la proble-
matica fonamental es aconseguir la comprensió del dispositiu pedagogic i
de les vicissituds de realitzar-lo.

Si per la tesi original entenem el problema original, aleshores poca
cosa en queda. Si hi entenem la problematica original, as a dir, corn alio

que as "exterior" esdevé "interior", i corn, Ilavors, el que as "interior"
transforma el que es "exterior", aixO, Ilavors, encara roman. Encara més,
molts dels conceptes que apareixen en els articles inicials es conserven i
tornen a aparaixer en altres de posteriors, potser transformats i definits
d'una altra manera- generalment, amb mas precisi6. Hi ha hagut, per
exemple, un intent continuat de definir "codi" i cal esperar que actual-
ment la definici6 general contingui, de forma embrionaria, tots els termes
de la tesi, i també la capacitat per traduir els nivells macro a micro. Altres
conceptes a un nivell més baix, "ordres instrumental i expressiu" reaparei-
xen corn a "discurs instructiu i regulatiu", "escoles estratificades/
diferenciades" reapareixen sota la forma de "codis compilats i integrats",
termes corn ara "posicional" i "personal "apunten tots dos cap a "pedago-
gies visibles i invisibles" i vers el desenvoluparnent de classificació i em-
marcament. Els conceptes basics de l'article sobre el Discurs Pedagogic
(Bernstein, 1986), és a dir, contextualitzaci6 primaria, recontextualitzaciO
contextualitzaci6 secundaria, varen ser utilitzats per primera vegada el
1975, per cloure la introduccie al volum III de Class, Codes and Control.
Després foren desenvolupats corn una nota en l'article sobre "Codes,
modalities and the process of cultural reproduction" (Bernstein, 1981),
abans de ser-ho encara mas en l'article ja esmentat (Bernstein 1986 i
1988). Igualment, l'article de 1981 sorgeix essencialment d'un diagrama
d'una nota del darrer capitol de C.C.C., vol. III ("Aspects of the relations
between education and production"). Per tant, se'm fa molt dificil de con-
testar la seva pregunta: Qua en queda, de la tesi original? " Per a mi la
qüesti6 important no és on comenca una tesi, sin6 on porta.

Voldria afegir-hi que malgrat que la lOgica de la teoria se'ns presenta
treballant mitjancant dicotomies, aquestes no sem simples dicotomies
sin6 sistemes oposicionals de regulació, que donen Hoc a una varietat de
modalitats de codis elaborats, pedagogies visibles, etc.
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1.2. El treball empiric i la Sociological Research Unit

Pregunta: Tot al Ilarg d'aquest temps destaca renorme treball empiric
realitzat per vostè i pels membres de la S.R.U. Molta part d'aquestes in-
vestigacions, per& son poc conegudes, o potser poc Ilegides, i fins i tot
n'hi ha algunes que no s'han publicat mai (i.e. les de G. Turner sobre el
context regulatiu). D'altra banda, I ima publicada en forma de Ilibre
(Codes in Context ) ja té més de deu anys, i els treballs d'investigadors
estrangers en contacte amb la S.R.U. han estat els més importants.

a) Se'n podria fer un balang minim, d'aquests treballs empirics ? Fins a
quin punt es pot dir que la teoria dels codis ( o en quins moments de la
seva gestació o quines parts), esta confirmada empiricament? En tot cas,
corn entén, vost6, la relaciO entre la seva teoria, o en general les teories
de les ciOncies socials, i el treball d'investigaciO empirica?

b) Potser ha decaigut l'interès del grup- o el seu propi- per la validaciO
empirica de la teoria?

c) Quines linies d'investigaciO tO la S.R.U. en ractualitat i quines s6n
les seves connexions amb la teoria dels codis ?

Resposta: Per a mi, la implicació amb la investigaciO empirica és de la
maxima importancia. Es la investigaciO duta a terme pels meus col.legues i
per aquells que treballen en problemes similars alIô que comporta el de-
senvolupament de la teoria, la major finesa i precisi6 dels seus concep-
tes, i també alio que mostra els seus limits i els dels pressupOsits en qué
recolza. No obstant aixO, una de les dificultats que tinc amb les teories de
la sociologia contemporania Os que a desgrat de trobar-lcs interessants
em trobo confüs per la poca capacitat que tenen per generar descrip-
cions empiriques dels seus objectes teOrics. El meu interès i dedicació a
la investigació empirica és, per descomptat, tan compromOs corn sempre.
La S.R.U., perO, ja no hi esta implicada, en el meu projJcte, i té essencial-
ment una estructura federal d'individus que treballen en els seus propis
projectes (p.e. Dr. Janet Holland, Dr. Roger Hewitt). En rültima dOcada he
treballat molt Iligat a estudiants de doctorat fent investigaciO empirica i tre-
ballant en el Ilenguatge de la teoria (Dr. Cristian Cox, Dra. Gunilla Dahl-
berg, Dr. Harry Daniels, Dr. Mario Diaz, Dra. Ana Maria Domingos, Dra. Isa-
bel Faria, Dra. Janet Holland, Celia Jenkins, Dr. Robert Moore, Dra. Emilia
Pedro, Steve Willougby).

Les linies actuals d'investigacia, corn he dit, son dutes a terme pels
meus estudiants i col.legues, normalrnent en altres llocs, que treballen en
aspectes de la tesi general. I aquesta investigaci6 es realitza a tots els ni-
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veils de la teoria. El meu interes ha canviat dels codis restringits a la insti-
tucionalització dels codis elaborats, les agencies i els agents de la seva
reproducciO, els discursos i les relacions socials, els modes que generen
els codis elaborats i la seva relació amb el control sirnb6lic. Quan dic que
ha " canviat ", no es tracta d'un fet recent, sind d'un desenvoluparnent
que va comengar amb el primer article sobre l'escola, publicat, em penso,

el 1964 (Bernstein, 1964-1975).

Veig la teoria corn un Ilenguatge explicatiu que pot generar models
dels quals poden derivar-se regles de reconeixement i de realització per a
la descripci6 i la interpretació ( vegeu Bernstein 1981-1988). M'interesso
no pas més per una manera o metode d'investigaci6 de realitats ernpiri-
ques, sigui quantitatiu o qualitatiu, sinO mes aviat pel rerefons de la inves-
tigaciO en regles fortes de desdripci6 i especificacid- millor encara si han
estat derivades te6ricament.1

Potser cal que explicit qué entenc per teoria:

1) Emergint d'una problemAtica, és creada una sintaxi explicativa per
proporcionar un Ilenguatge en que pugui ser articulada i compresa la pro-
blernAtica.

2) A mesura que la sintaxi es desenvolupa hi ha una interacci6 cons-
tant amb la problernAtica inicial- aqueltta relaci6 és continuada.

3) La sintaxi genera models que especifiquen relacions funcionals I, si
és possible, els seus valors ( més/menys, fort/debil ), i les condicions per
al canvi dels valors.

4) Els models han de generar descripcions explicites de les relacions
que se suposa que regulen. Es a dir, els models han de posseir una forta
capacitat per descriure explicitament els fenômens que els pertoca,
també la varietat de formes de realitzaci6. Aix6 implica ( entitats) regles
no arnbigues per al reconeixement i la realitzaci6 dels fenômens. Agues-
tes regles es deriven del model.

5) Les practiques cornunicatives concretes son les dades requerides
per la teoria d'acord amb les seves especificacions, i proven les capacitats
descriptives del model, duen al desenvolupament de la seva descripci6 i
Ilenguatge ernprat en la descHpció, i també de la sintaxi que genera
aquest Ilenguatge, i finalment proven la totalitat de l'aproximaci6 con-
ceptual a la problernAtica en el seu estat d'articulació.

6) Tot aix6 que acabo de dir és la teoria.

7) Si la teoria és débil, ho not ser per dues raons:

a) Perque no posseeix les capacitats adients per crear models que es-
pecifiquin relacions funcionals, els seus valors, els principis de descripcio
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dels fenômens i de la variació que se n'espera, I, corn a consequancia,
una teoria aixf és incapag de formular sense ambiguetats les condicions
de la seva prôpia exploració empfrica i el desenvolupament (sintactic)
conceptual.

b) Pel fet que aquelles realitats empiriques, tot i haver estat previstes
per la teoria, no es realitzin quan han esfat creades les condicions empfri-
ques per construir-les d'acord amb la teoria. En aquest cas, una part o
tota la teoria s'ha d'abandonar i fer una analisi sistematica per veure si les
noves realitats empfriques es poden col.locar en ['interior de la teoria
sense violar-ne els sup6sits basics. Tot i que sempre hi ha el perill d'una
reparaci6 ad hoc .

Potser hi pot ajudar un exemple del meu mateix treball:

En el treball inicial fins 1968, les orientacions restringides i elaborades
es generaven per posicions de classe regulades en el mode de produc-
ciO. Pert, el mode de realització es regulava per tipus de families que di-
ferien en les seves modalitats de control comunicatiu ( posicional/
personal). D'aquests tipus, se'n podien trobar a totes les classes socials,
pert) un tipus podia ser més modal que un altre. Aquesta formulació exi-
gia el desenvolupament de models i tamba el desenvolupament d'un
Ilenguatge per a la descripció dels modes de control, conjuntament amb
l'especificaciO de qué s'entenia per control per al model. Jenny Cook-
Gumperz i jo yam desenvolupar un Ilenguatge descriptiu (Cook-Gumperz,
1973) que, pel que fins ara jo se, és encara una de les descripcions ge-
nerades te6ricament més elaborada, subtil i exhaustiva que hi ha. Les no-
cions iniciais de "posicional" i "personal" van donar Hoc a un Ilenguatge
més general i subtil, que va transformar la problematica, i al desenvolupa-
ment de l'analisi en termes de classificaci6 i emmarcament per donar corn-
pte de la reproducciO i el canvi de les relacions de poder i control. Corn a
conseqüancia, sorgiren desenvolupaments a tots els nivells de la teoria:
problematica, sintaxi, models, descripcions.

1.3. Algunes critiques i incomprensions.

Pregunta: : El seu nom va associat amb la polarnica, tot i que no hi ha
volgut entrar. Per exemple, s'identifica la seva obra amb el debat diferan-
cia- deficit (en part per la critica de Lavob). També se li ha retret una con-
cepci6 dels codis molt rigida. Tamba una node) de " classe social " poc
definida. I, fins i tot, una certa vaguetat dels seus conceptes, corn per
exemple, els de codi educatiu, pedagogia invisible, etc. En fi, els seus
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critics també han estat criticats pel let de no haver intentat de compren-
dre la seva teoria en tota la complexitat i haver-ne considerat només as-
pectes molt parcials.

a) Fins a quin punt ha considerat encertades algunes critiques? Han
modificat alguna de les seves formulacions o reorientat parts del seu
treball?

b) Quin grau d'acceptació Ii sembla que té, avui, la seva teoria ?En
quins Ambits de la comunitat cientifica? I de la prActica educativa ?

Resposta : Com sap vostè, he respost a les critiques en alguns articles
i en presentacions de monografies de la S.R.U. Cal que digui que la font
principal de desenvolupament de la teoria sempre ha emanat de la inves-
tigaciO duta a terme inicialment per la S.R.U. i, després, per estudiants i
col.legues.

A causa de la seva naturalesa interdisciplinar, la tesi ha estat en part
victima de la classificació de les disciplines en el camp intel.lectual. En
conseqüència, els linguistes l'han extirpada de la seva base sociol6gica,
els psicolegs de la seva base linguistica i de la sociol6gica. Els " te6rics
de la competència, o aquells altres que mantenen una perspectiva sem-
blant, ignoren l'analisi de l'escola i de les seves modalitats de transmissiO,
aixi successivament.

De tota manera, acceptaria que el concepte de classe social inicial-
ment era vague. Sempre m'havia semblat, i encara ara m'ho sembla, que
els critics trien els articles més per criticar que no.pas per veure el conjunt
corn un treball en proces amb una problemAtica. Es clar que el 1968 ( ja fa
vint anys) els codis eren entesos corn a posseIdors de modalitats (posi-
cional/personal), realitzats i transmesos a través de quatre contextos fami-
liars, les variants eren separades dels codis, el camp semantic governava
les realitzacions lingOistiques, i aquestes eren especifiques d'un con-
text. No gaires critics ho varen comprendre. Quan no es troba aIlO que la
teoria espera en punts concrets d'una investigaciO, és una noticia crucial;
per6 només ho és si la investigaciO compleix els requeriments de la teoria
tant en el context que examina corn en els principis d'elicitaciO i descrip-
cio que utilitza.

La teoria ha estat en el camp intellectual i en el camp de la practica du-
rant uns trenta anys, i els efectes tant positius corn negatius han elevat la
consciOncia sobre el paper de l'Us del Ilenguatge, que en ell mateix ha
pogut tenir efectes sobre mestres i alumnes.

Simplement no accepto que els conceptes de classificaciO i emmarca-
ment, les modalitats del codi pedagogic que originaren, sOn vagues. Ben
al contrari, la seva especificaciO és segurament més clara que no en la ma-
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joria de les teories que estableixen modes de transmissi6/adquisici6 que
transmeten distribucions del poder i modalitats de control. No deixa de
ser interessant que la majoria dels critics siguin recontextualitzadors; els
investigadors no tenen tants problemes (vegeu, per exemple, Daniels,
1988).

En general, els critics han estat molt ütils pel fet d'ajudar-me a veure
ambiguitats en les formulacions, ambiguitats des del punt de vista del lec-
tor. Les critiques més severes, més ütils i positives han provingut dels
meus col.legues d'investigació i dels meus estudiants. Aqui el meu
deute és molt gran.

Es dificil d'avaluar l'status de la teoria actualment, ja que diferents in-
vestigadors treballen en diferents aspectes en diferents palsos. La meva
avaluaciat general és que l'interès actual és menor pel que fa a les
formulacions més micro, les inicialment sociolinguistiques, posem fins a
1968, i que ara sembla que hi ha una investigaci6 més basada en els
treballs que arrenquen del 1981, dedicats a la producci6 del discurs
pedagogic, a les modalitats de la seva transmissió i la seva relaciu amb el
control simbOlic.

Sempre hi ha hagut una relació no gens facil amb els neomarxistes,
que veuen el meu treball amb una barreja d'ambivalancia i sospita per la
seva influancia durkheimiana. Jo s6c, al meu torn, molt critic amb les incli-
nacions romantiques i de vegades populistes d'alguns representants
d'aquesta perspectiva. Malgrat que hi ha algunes excepcions, la majoria
d'aquests treballs no generen descripcions fortes d'agencies, discursos,
practiques, modes d'adquisicio, sin6 que més aviat s6n un diagn6stic
dels Ilocs de patologia social (opressi6). AllO que tanmateix s'ha passat
per alt ( i crec que Atkinson globalment, en la seva acurada analisi, també
subestima ) és l'efecte del neomarxisme sobre el meu treball, especial-
ment el d'Althusser, la teoria de la ideologia del qual hi ha tingut una enor-
me influancia ( Cfr. Bernstein, 1981/1986 ).

1.4. La influancia d'altres pensadors: Durkheim, Halliday, Douglas, Bour-
dieu, Foucault...

Pregunta : Un aspecte molt important de la seva obra, i de vegades
no gaire comprès, son les relacions que mantO amb altres desenvolupa-
ments contemporanis. Els més obvis, perqué vosta mateix els ha reco-
negut i explicitat, sOn els conceptes de solidaritat mecanica i organica in-
troduits per Durkheim. Pelt també la concepci6 funcional del Ilenguatge i
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la classificaci6 dels contextos de Halliday. Lantropologia estructuralista
de Mary Douglas. La sociologia de la culture de Bourdieu. Nies cap aqui,
s'he comparat la seva teoria amb parts importants de l'obra de Foucault.
Voste mateix s'ha referit algunes vegades a la influencia de Vygotsky, de
Sapir...

a) Fins a quin punt el seu projecte s'emmarca en la tradiciO estructura-
lista-sobretot francesa-, corn s'ha dit de vegades?

b) Fins a quin punt es pot mantenir la comparaci6 entre el seu treball i
el de Foucault? Es pot tornar a obrir el debat al volant de l'anelisi institucio-
nal, les forrnacions discursives i altres tematitzacions molt estimades pel
pensament frances de les dues Cr [times decades?.

Resposta : En diverses ocasions he reconegut el meu deute envers
les persones que esrnenta. Atkinson, en el seu Ilibre recent, propose
que el projecte es compren més be corn a pertanyent a la tradici6 estruc-
turalista francesa, mentre que Mario Diaz identifica similituds i (em sembla
a mi) diferencies considerables amb Foucault.

Una de les dificultats és que diferents pensadors m'han inflifit en
diferents estadis de la tesi i en diferents camps. Per exemple, en el camp
psicologic Vygotsky, en el camp linguistic evidentment, Halliday, tocant al
Ilenguatge Cassiner, Sapir, Whorf i, a la mateixa epoca (1958-1968),
Mead. Apuntalant el camp sociologic, per descomptat, Durkheim. L'altra
connexiO 6bvia i explicita amb l'estructuralisme va venir a través de la
influencia de Mary Douglas i el desenvolupament dels conceptes de
classificaci6 i emmarcament quan ella desenvolupava els seus
conceptes de grup i graella.

Es pot col.locar globalment la tesi en la perspective estructuralista?.
Crec que globalment, no.

El concepte de codi uneix nivells macro i micro d'anelisi i remet a un
transmissor que tant crea ordre corn els mitjans per transformar-lo. En
aquest sentit, els codis creen subjectes, pert els subjectes transformen
els codis. La classificació constitueix la "veu" del subjecte irOnicament a
través dels silencis i dels transtorns de les relacions de poder. Per6 el
principi de classificaci6 conté en ell mateix les contradiccions, les divi-
sions i els dilemes que el rnateix principi prove de silenciar, i, per tant,
aquests entren en la constitució del subjecte. Ordre, desordre i transfor-
mació es troben incorporats en el subjecte a diferents nivells de cons-
ciencia. L'emmarcament, que regula els limits de les comunicacions legi-
times, és a dir el "missatge", es alhora el control sobre la consciencia i els
mitjans del seu canvi. Per tant, no estic segur que Atkinson l'hagi encer-
tada del tot quan diu que és una teoria sense subjecte. L'encerta quan
assenyala l'atenci6 sobre el caire estructuralista subjacent.
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En el cas de Foucault penso que hi ha diferències importants. Jo no
mantinc pas que el poder es horitzontal, ni accepto un subjecte comple-
tarnent descentrat, dispers; per contra, i a mOs a més dels micropoders,
crec que hi ha una distribuci6 dominant del poder regulada per les rela-
dons de classe, pert amb formes cada cop més complexes- tot i que ho
puguin ser menys en apoques de depressio econtrnica.

Encara que estiguem " travessats" pels discursos, aquests discursos,
si no hi ha altre remei, parlen a través de les classes. En aquest sentit, els
discursos de les relacions de micropoder son subordinats a la regulaci6
de classe. Aix6 no vol pas dir que ens calgui un model sofisticat de les re-
lacions de classe i de la seva relacit amb l'economia i el control simbtlic.
El meu èmfasi comparteix amb Foucault una preocupacit principal pels
discursos del control simbtlic, pert el rneu interOs se centra en corn es fa
substantiu el control sirnbtlic, per i en les relacions socials, en els proce-
sos de transmissit, adquisicit i canvi. M'interessen els transmissors per
mitja dels quals es constitueix i es realitza el control simb6lic. Segons el
rneu parer, les normalitzacions tenen modalitats i jo estic implicat a des-
criure'n les diferents funcions regulatives, les consequOncies i les condi-
cions socials de canvi. Finalment, i en poques paraules, rn'interessen
menys els discursos que les relacions socials que els produeixen, els
transmeten i els carpien.

2. La practice i els conceptes

2.1.Classificació i Emmarcament

Pregunta: De tots els conceptes introdults en la seva obra, els de
classificacit i emmarcament potser tenen un estatut especial. Em sernbla
que funcionen una mica corn a conceptes mediadors entre diferents
nivells d'analisi i de realitat social, que constitueixen un mica el Iligam
explicatiu de corn funciona el conjunt del seu model.

a) Hi esta d'acord, amb aquesta interpretaciO? Si és aixi, podria
plantejar-se, pelt, que a moments sembla corn si utilitzés tots dos
conceptes (i en especial el de classificaci6) en diterents ordres de
generalitat. Potser la mateixa formalitat del concepte en permet aquest
Os, per6 la ventat Os que tendeix a confondre si no s'explicita.
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Si no Os aixi, podria explicar el Hoc que ocupen aquests conceptes en
l'economia global de la seva teoria ?

b) Una altra parella de conceptes fonarnentals és la de "regla de
reconeixement/regla de realitzaci6". Ja fa mOs d'una dècada que foren
introddits i el seu valor explicatiu és molt important; no obstant no han
experirnentat cap desenvolupament posterior, potser perque s'han
considerat conceptes ben definits...? Es podria pensar de relacionar-los
amb d'altres de provinents de les ciències cognoscitives? Dit d'una altra
manera, la regla de reconeixement es podria formular en termes de
"frames",o de conceptes sirnilars?

Resposta : Els conceptes de classificaciO i emmarcament s6n
intrinsecs a la definici6 dels codis i les seves modalitats.

El codi Os definit corn un principi regulatiu, adquirit tActicarnent, que
selecciona i integra: significats rellevants (regla de reconeixernent),
formes de realitzaciO ( regla de realització ), contextos evocadors.

1. Els significats rellevants pressuposen el seu reconeixement i el

reconeixement pressuposa la seva especificitat contextual, i

l'especificitat contextual pressuposa un principi de classificació dels
contextos. Per tant, classificació Context Regla de reconeixement.

2. Les formes de realitzaci6 pressuposen formes apropiades de
realització, que pressuposen regles de realització especifiques de
context, és a dir, controls sobre la comunicaci6 legitirna en aquest con-
text- la qual cosa pressuposa el seu emmarcament.

3. El context és definit pels valors interns (i) i externs (e) de classifica-
ció i emmarcarnent. que regulen el reconeixement dels significats legi-
tims, les forrnes de realitzacid, i tambe la ralitzaciO amb aftres contextos i
significats.

4. Els significats rellevants o orientacions cap al significat s6n definits
corn a relacions referencials privilegiants i privilegiades ( restringides o ela-
borades). Els significats sOn privilegiants perquO confereixen poder al
parlant, i aquest poder prove d'un altre context, extern al context actual;
Os a dir, es tracta d'un tret del principi de classificaciO i de la distribucid del
poder que aquest principi manifesta. Per tant, el fet privilegiant deriva de
les relacions de poder entre contextos. Les relacions referencials "privile-
glades" es refereixen als controls sobre la selecci6, l'organitzacid, el
ritrne de significats en el context, i Os. per tant, una funci6 del mode de
control sobre els significats en [interior del context; els significats sOn re-
gulats per l'ernrnarcament del context. Per consegüent. tenirn:
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Poder Control

Contextos Entre Dintre

Principis Classificaci6 Emmarcament

Reg les Reconeixement Realització

Aixt, doncs, diferents orientacions cap al significat son manifestades
per codis elaborats/restringits i els seus modes de realitzaciO. per la seva
classificació i emmarcament. D'aquesta manera, els contextos microinter-
relacionals i les seves practiques especifiques transmeten poder i con-
trol. Diferents modalitats dels codis elaborat i restringit actuen selectiva-
ment sobre les regles de reconeixement i realització per produir diferents
practiques comunicatives especialitzades: diferentment especialitzades
per la distribuci6 del poder i els principis de control.

Nivel! institucional:

Es pot agafar la definició de codi en la seva forma mOs general i fer
veure corn pot ser traddida des dels nivells microinteraccionals als nivells
institucionals.

Nivel Is Interaccionals Practiques institucionals

Significats rellevants Practiques discursives

Formes de realització Practiques de transmissió

Contextos evocadors Practiques organitzatives

VostO té ra6: Classificaci6 i emmarcament poden ser usats a diferents
nivells analitics i a diferents nivells de realitat social, i arriben a ser el mitja
tant per distingir entre nivells corn per cornprendre les relacions entre ni-
yells. Per tant, els conceptes s'han d'utilitzar a diferents nivells i els nivells
han de ser distingits amb claredat.

Des d'un punt de vista més empiric H. Daniels ha ensenyat (CORE.
1988) els diferents nivells de classificaci6 i etimarcament, i també la seva
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relaci6 amb les regles de reconeixement i realitzaciO, per a formes de co-
municaci6 tant verbals corn visuals. Daniels ha mostrat la relaci6 que hi ha
entre escoles regulades per valors diferents de classificació i emmarca-
ment, i les regles de reconeixement i realització utilitzades pels alurnnes
per distingir entre el discurs cientific i ['artistic. Els nens de les escoles
amb valors debils de classificaci6 i emmarcarnent podien reconeixer la di-
ferencia entre textos artistics i textos cientifics, perO ells mateixos eren in-
capagos de produir aquesta mena de textos especialitzats de manera que
poguessin ser reconeguts corn a tals per mestres i nens d'altres escoles
amb valors més forts de classificació i ernmarcament.

El treball de Daniels ( fet sota la meva supervisiO ) es pot considerar
corn una investigaci6 empirica molt important sobre la relaci6 entre els va-
lors de classificaci6 i emmarcament, regles de reconeixement i realitzacio,
i la formació de diferents modalitats de consciencia pedagOgica.

2.2 Discurs pedagOgic.

Pregunta : El seu darrer treball ("On Pedagogic Discourse") sembla
donar una nova perspective a alguns temes. De fet, realitza una critica de
la majoria de les teories de sociologia de l'educaci6 partint de la base de
considerar-les externalistes". Des d'aquest angle de la practice educati-
ve, també s'han criticat, molt sovint, aquestes teories perque es limiten a
oferir un diagnostic de la " realitat", sense oferir-hi alternatives. Potser hi
ha faltat un compromis més gran (fins i tot més concret) amb determina-
des prActiques educatives. En aquest sentit:

a) Creu que la seva analisi del discurs pedagogic ( i, en general, la teo-
ria dels codis) es solideria d'una practice educative "progressista", es pot
situar corn a tal, i.e. valorada en !Interior de la seva teoria ?

b) Fins a quin extrern el seu treball és solament "descriptivo-
explicatiu",o be té, també, un component més pragmatic i normatiu? En
definitive , corn entén, voste, la relaci6 teoria-prectica ?

Resposta : L'article "On Pedagogic Discourse" és VUItirn, fins ara,
d'una serie que va comengar amb "Sources of consensus and disaffec-
tion in education" (1964). L'article barreja, per proposar un nou sistema
d'analisi, conceptes i relacions prefigurats en treballs anteriors,
d'aquesta manera s'il.lustra, una altra vegada, el fet que els articles suc-
cessius sempre es construeixen sobre articles previs i els desenvolu-
pen. Es veritat que l'article no sost6 una posici6 radical; aixO val més dei-
xar-ho per a aquells que consideren més important anunciar la posici6 en
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què es troben que no pas el rnatode d'analisi. Evidentment, i a diferència
d'altres, no hi ha cap proposiciO que exposi una pedagogia de
l'emancipaciO, que generalment no comporta cap analisi fonamental de
la naturalesa de la practica pedagôgica i els seus discursos. Allô que rn'ha
impressionat es l'extraordinaria estabilitat de la gramatica fonamental del
discurs pedagogic, independentment de la forma ideolôgica de la socie-
tat. Canviar la base social del mode de producció no canvia necessaria-
ment ( de fet, rarament) la modalitat de la reproducció cultural a travOs de
l'educaciO. I aquesta és la qüestiO que cada cop he intentat de compren-
dre.

No hi ha res més optimista que una comprensiO sisternatica de les rea-
litats. No hi ha res, al capdavall, més depriment que un error en aquesta
comprensiO per culpa de donar romanticisme a aquesta realitat al servei
d'un futur espuri. Corn a conseqiikcia d'aixO, en la meva obra ben po-
ques vegades hi ha recomanacions, receptes, declaracions sobre le
condicions d'un canvi pedagogic radical. L'esperanga essencial per al
canvi sorgeix no de la prOpia esperanga sinci de la comprensió dels di-
versos modes de regulaciO de la consciència i de la relaciO amb les dife-
rents bases socials. I sempre ho he intentat de fer mantenint-hi un cert
escepticisme. En la meva apoca he vist fallar massa practiques progres-
sistes" a causa d'una analisi inadequada de les bases socials i de les con-
dicions per a aquestes practiques. Si alguna cosa roman en el cor de la
tesi és el desig de proporcionar una forma d'analisi mitjangant la qual una
"practica progressista" pugui ser reconeguda corn a tal, i les condicions
per a la seva implementaciO efectiva puguin ser compreses conjuntament
amb les opcions implicades.

Notes

(1) Els metodes clinvestigaciô se seleccionen en relacio al problema
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Notes bibliografiques sobre l'obra de
Bernstein
José Luis Rodriguez Illera

BERNSTEIN,B. (1971): "Clase social, lenguaje y socializaciOn", dins
Educackin y Sociedad. 4, 129-143, 1985.

Aquest article, potser el mes traduYt i citat de Bernstein, és una bona
exposiciô de la teoria dels codis en el periode 1958-1971. Agafant enca-
ra corn a punt de referencia els problemes més sociolinguistics, l'article
desenrotlla les referencies classiques a l'obra de Halliday i també a la con-
cepcie semantica dels codis.

BERNSTEIN,B. (1971): " Acerca de la clasificaciOn y del marco de refe-
rencia del conocimiento educativo", dins Chases. codigos y control. Hacia
una teoria de las transmisiones educativas. Madrid, Akal, 1988.

Article publicat en una compilack5 sobre la naixent " nova sociologia de
l'educacig britanica a l'any 1971. Bernstein introdueix dos conceptes
particularment heuristics per comprendre un bon nombre de questions
educatives. la classificacig i el framing o emmarcament ( a vegades tradu'it
corn a marc de referencia ").

BERNSTEIN. B. (1971-1977): Class. Codes and Control . London, Rou-
tledge and Kegan, 3 volums.

L'exposiciô més complete de la teoria de Bernstein fins ara. El volum
primer se centre en la problematica més lingOistica, en els reajustaments
successius del concepte de codi, etc. El segon volum Os una compilacki
de treballs empirics de Bernstein i els seus col.laboradors, a més de con-
tenir dos assaigs tegrics al final. El tercer volum, potser el mes important,
conté els treballs referents a l'aplicaciá de la teoria dels codis a l'escola, i
tambO l'inici dels treballs més generals sobre les relacions entre educació

producció.
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BERNSTEIN,B. (1981): " Codes, modalitis and the process of cultural re-
production- a model", dins Language in Society, , 10,3, 327-363 (1981) .
Tambe dins M. App!e (ed): Cultural and Economic Reproduction in Edu-
cation, London, Routledge, 1982, 304-355.

Aquest Ilarg article és [exposici6 més complete i complexa de la teoria
dels codis. Desgraciadament publicat en compilacions i revistes, de
manera que és un xic dificil de tenir-hi accés. Bernstein ha depurat molt la
teoria a [any 1981, i realitza una exposició molt formal, no gens didActica i
a vegades excessivarnent escarida, de tota la teoria. Es pot considerar un
article fonamental en el conjunt de la seva obra i una de les contribucions
més importants mai fetes a les tesis que pensen la problernAtica educative
a [interior d'una teoria de la transmissiO cultural.

BERNSTEIN,B. (1985): " On Pedagogic Discourse" dins J. Richardson
(ed): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education.
New York, Greenwood Press, 1986, 205-240.

Despres de [article sobre les modalitats de 1981, Bernstein inicia un
gir o un aprofundiment, segons corn es miri, en aspectes no tractats fins
Ilavors, especialment en aquest article, en que intenta pensar el que ell
anomena discurs pedag6gic, les seves formes oficials en la familia i en

i també els processos de recontextualitzaci6 necessaris per can-
vier entre les diferents formes.

BERNSTEIN, B. (1988): Clases, COdigos y Control II. Madrid, Akal, 1988.
Versió del volum 3 de Bernstein (1971-77). Ja cornentat.
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Presentació
Josep M. Puig*

La proposta de la Direcció i del
Consell de Redacci6 de la revista
Temps d'Educació de dedicar la
secci6 "Tribune" a considerar els
vincles entre l'educaciO i els va-
lors, i més concretament a replan-
tejar-se l'educació moral, és per
diversos motius molt oportuna.

Si ens ho mirem estrictament
des del punt de vista de
l'educaci6 i la pedagogia, és molt
pertinent dedicar-hi atenciO per-
qué aixf es contribueix a repensar
una temetica que sempre ha tin-
gut una enorme importencia en el
pensament pedagogic, per6 que
en els darrers temps, almenys a
casa nostra. havia estat una mica
abandonada. De fet la pedagogia
va néixer i durant molt temps es va
desenvolupar tenint com a tema
prioritari i a vegades corn a imic
terna el que avui ens ocupa:
l'educació moral. Més endavant es
va convertir en topic I dir que

Dr. Josep M. Puig. professor Ti-
tular de Teoria i HistOria de l'educaciii
de la Universitet de Barcelona. Espe-
cialitzat en temes d'educaciô moral
Teoria de l'Educacie. Autor de les se-
guents obres: Teoria de l" EducaciO.
Pedagogia de l'oci. Educaci6 moral
democracia.

l'educació tenia dues vessants: la
instrucciO, grecies a la qual es
transmet qualsevol mena d' infor-
maci6 que els adults consideres-
sin necesseria; i la formaci6
personal, que de fet també treba-
llava amb informed& per6 que es
deia que tenia corn a objectiu la
transmissió dels valors que havien
de propiciar la construcciO de la
personalitat moral. Més recent-
ment, la pedagogia tant en la ves-
sant te6rica corn en laplicaci6
practice ha tendit a oblidar, de fet a
oblidar inconscientment en molts
casos, la dimensió moral de l' edu-
ced& Aquest fet ha estat provo-
cat per dos fen6mens generals i
un altre més propi de la nostra si-
tuació particular, per6 tots ells han
actuat en el mateix sentit: desdi-
buixar l'ambit de la forrnació social i
moral.

La pedagogia ha sofert dos
tipus de pressions que han contri-
buit a provocar l'aband6 de les
preocupacions centrades en la
formació moral. Ens referim, per
una banda, a la intensa pressiO
economicista i utilitaria que s'ha
exercit damunt dels sistemes edu-
catius. L'educaciO s'ha entes tea-
ricament i practice con una
condici6 del desenvolupament
economic dels estats; corn a con-
seqüencia s'ha invertit molt a rni-
llorar les prestacions dels
respectius sisternes educatius i

s'ha tendit a avaluar els resultats
de l'educaciO en funció quasi ex-
clusivament de la seva contribució
al desenvolupament economic,
oblidant-se normalment altres fa-
cetes de l'educaciO.

442
151

' c',4 1,,--sa



Josep Ma. Puig

El segon fet que ha pressionat
el pensament i la practica pedago-
gica per fer oblidar els temes refe-
rents a la formació moral és de
caire fonamentalment epistemol6-
gic. Té a veure amb la dificultat
amb que s'ha trobat la pedagogia
per tractar de manera "cientifica i
tecnologica" els temes de valors.
La voluntat de fer de la pedagogia
una ciancia en el sentit positivista
del terme ha provocat el desplaca-
ment de les preocupacions i ocu-
pacions investigadores i prac-
tiques vers aquells temes que
més facilment podien ser tractats
amb els criteris epistemol6gics im-
perants. V educaci6 moral 6bvia-
ment pot ser objecte d'investi-
gacions empiriques i de tracta-
ment tecnol6gic, per6 ha presen-
tat més dificultats que altres arees

sobretot, manta unes vessants
irreductibles a les ciancies amb
voluntat positivista: ens referim al
seu caracter normatiu, critic i dial6-
gic. Fins fa ben poc temps agues-
ta tendancia ha contribuYt també a
ocultar les preocupacions per la
formaciO moral.

Finalment, hi ha un tercer fac-
tor més particular que també ha di-
ficultat la consideració positiva de
la formaciO moral i civica. Ens refe-
rim a la vinculació que s'ha entas
que necessariament havia de tenir
l'educaciO moral amb practiques
educatives heter6nomes d'un fort
caracter adoctrinador. La hist6ria ja
no tan recent del nostre pais ha
f et que es tendis a vincular la for-
macio moral amb una mala educe-
die) religiosa i una mala educaciO
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civica. Bo i que tal vinculació no
tingui cap suport te6ric i hi hagi in-
finitat d'experiancies educatives
de sentit contrari, no s'ha pogut
evitar que actués com un impor-
tant fre per al reconeixement
obert que és impossible sostreu-
re a l'educació moral, i tampoc s'ha
facilitat la percepció que els mi-
llors projectes pedag6gics han
anat sempre associats a una pro-
posta moral i civica. En sintesi,
ens sembla poder dir que aquest
fet particular i els altres dos de
caire més general han estat algu-
nes de les causes de la poca aten-
ci6 que en els darrers anys ha
merescut l'educaciO moral i que
cal anar reparant en benefici d'una
veritable educaciO integral.

Malgrat tot, no son Unicament
els motius interns de la pedagogia
els que justifiquen la convenian-
cia d'una nova dedicaci6 a l' edu-
caciO moral. Cap d'ells no seria
potser prou significatiu si la matei-
xa evoluciO de la societat no ha-
gués plantejat la conveniancia de
dedicar nous esforços als temes
atics. SOn molts i diversos els fets
que demanen aquesta nova sen-
sibilitat pels temes morals, per6
aqui Unicament voldriem esmen-
tar-ne els següents: la necessitat
de guiar-se aut6nomament en so-
cietats obertes i plurals on han
desaparegut les seguretats abso-
lutes; la necessitat de reflexionar i
regular molts dels conflictes que
avui té plantejri la humanitat en
conjunt algurr., d'ells de supervi-
vancia-, conflictes que no tenen
una soluciO cientifico-tacnica sinO
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que requereixen una reorientaci6
atica; i finalment la necessitat de
dotar-se d'habits i procediments
per resoldre amb justicia els con-
flictes personals i socials: és a dir,
d'instaurar, fonamentar i aprofun-
dir la democracia. L'escola eviden-
tment té alguna cosa a fer en
relaci6 a aquests temes, i educa-
cio moral pot ser un dels camins
per fer-ho.

L" oportunitat que ha demos-
trat la revista Temps d'Educacki
en plantejar-se el tema dels valors
i de l'educació moral, que hem jus-
tificat breument, es multiplica si
considerem el moment en qué
aixO s'ha fet. El sistema educatiu
del nostre pais es troba a tots els
nivells en plena reforma, i ben

segur que reflexionar sobre el
que es diu explicitament i sobre el
que queda suggerit en aquest
"Tribuna" pot ser d'interès per a
tots.

Quant a la manera d'organitzar
la reflexi6 que presentem aqui cal
fer algunes consideracions. En
primer Hoc, varem demanar la parti-
cipació a sis persones representa-
tives de diferents ambits: Victoria
Camps, Josep Gonzalez Agapito.
Rafael Grasa, Jaume Lor6s, Joan
Mestres i Josep Ma. Rovira Bello-
so. A tots ells els remetérem un
breu escrit en qué insinuavem la
tematica que voliem tractar sugge-
ricm en concret alguna questiO i
els demanavem un escrit.
Aquests escrits es publiquen
complets en la primera part
d'aquesta "Tribuna". Posterior-

ment es va convocar una taula ro-
dona, perO abans de realitzar-la es
va trametre a tots els participants
una fotocOpia dels escrits de la
resta de membres de la taula. Amb
aixO es va aconseguir dedicar la
taula rodona a una discussió de
les idees expressades en els res-
pectius articles que ja tots conei-
xien i també una ampliaci6 i

matisaci6 de les respectives pos-
tures. El contingut de la taula ro-
dona ha estat impossible
transcriure'l complet, per tant hem
optat per fer-ne una ressenya sin-
tatica, que es publica en la sego-
na part de la "Tribuna". Aquesta
ressenya, bo i que parteix d'una
transcripci6 del que cada un del
participants va dir en el transcurs
de la taula rodona, és Obviament
responsabilitat de qui la signa.
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Educaci6 i Valors

Josep Ma Puig Rovira

Quan ens plantegem el tema
de les relacions entre l'educació i
els valors -utilitzant, corn fern habi-
tualment, el terme "valors" en un
sentit més ampli i més planer que
en l'axiologia- podem referint-nos
a una varietat de ternatiques prou
diferents entre si. bo i que proba-
blernent serven també lligams
rnutus prou clars. Aqui a tall de
suggeriment voldria presentar
tres tipus de problemes, diferents
per6 vinculats, que designem. so-
vint indistintarnent, amb expres-
si6 "educaci6 i valors". Ens referirn
a la controvèrsia sobre la neutrali-
tat de la ciència, a les finalitats de
l'educaci6, i a la fornació moral i ci-
vica.

En primer Hoc. la pedagogia en
tant que ciència que. entre
d'altres coses. vol intervenir en el
procés educatiu, ha d'interrogar-
se sobre quins son i corn es justifi-
quen els criteris que Ii permeten
programar aquesta tasca optimit-
zadora. Ens preguntem si des de
la pedagogia es pot o no es pot
decidir sobre la conveniència de
modificar l'educació o sobre la di-
recci6 que aquesta rnodificació
hauria de prendre. Dit d'una altra
manera, ens preguntem si real-
ment a partir de l'estudi de
l'educaci6 podern ernetre un judici
critic -una valoraciO- a prop6sit de
la realitat educativa, i si en conse-

quèricia aquest pot ser un carni
per justificar racionalment i legiti-
mar socialment els fins de
l'educaci6. De fet. es tracta de
saber en quina mesura la pedago-
gia, des del seu mateix si. pot fer
una critica de l'educaci6; és a dir,
si pot produir un saber critic sobre
el seu objecte d'estudi. Es obvi
que tothom en tant que ciutada
pot i ha de donar la seva opini6
sobre l'educació, pert, aqui el que
esta en joc és si la ciencia esta Iliu-
re de valors, o si per contra la den-
cia pedag6gica pot produir
justificadament un pensament cri-
tic. que sigui tacnic i alhora tingui
capacitat per orientar i justificar
racci6 pedag6gica. Corn és sabut
el positivisme ha reduit aquest
problema dient que l'estudi de
l'educaci6 no pot fonamentar cap
opció de valor, i que per tant els
fins Oltims de l'educaci6 son el re-
sultat de la decisiO dels individus o
de la societat en el conjunt.
D'acord amb aquesta posiciO els
fins haura de ser transmesos pos-
teriorment als professionals de
l'educaci6, que es limitaran a ope-
rativitzar-los ideant les tecnologies
adients. Altres postures entenen
que la reflexi6 pedag6gica pot
contribuir a descobrir les patolo-
gies de la realitat educativa i, en
consequencia, ha de denunciar-
les i proposar els mitjans que en
facilitin la transformaciO.

En segon Hoc, amb l'expressio
"educació i valors" també ens re-
ferirn a l'anomenat problema de
les finalitats de l'educació. a la di-
recció vers la qual volem orientar
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els resultats de la intervenciO edu-
cativa. Es obvi que en certa mesu-
ra la resposta que donem al primer
interrogant ens condicionara
aquest segon nivell de discussi6.
Si horn considera que la pedago-
gia en tant que conjunt de sabers
no pot dir res sobre valors, és evi-
dent que haurem de buscar una
manera de determinar les finalitats
de l'educació independentrnent
de qualsevol afirmació que tingui
l'origen en les disciplines pedagO-
gigues. Si per contra horn consi-
dera que la pedagogia pot
implicar-se en la discussiO sobre
els valors, part del contingut dels
fins de l'educaciO vindra determi-
nada per les elaboracions
d'aquest nivel' critic i valoratiu de
la pedagogia. En qualsevol cas,
per& sembla que la discussi6 de
les finalitats de l'educaci6 no
s'esgota en les consideracions
epistemol6giques a l'entorn de si
la pedagogia esta lliure de valors
o no. Hi ha altres factors de caire fi-
losOfic, antropologic, religi6s, poli-
tic, etc. que contribueixen a
dibuixar una concepci6 del m6n i
dels homes que tindra inevitable-
ment un important paper en la dis-
cussi6 de les finalitats de
l'educaciO. Certament, el pensa-
ment pedag6gic per determinar
els seus fins s'ha basat en diver-
ses concepcions de l'home i del
mon. Per6 és precisament aix6 el
que avui sembla no ser gens clar.
D'on es poden treure raons prou
legitimes per dibuixar un perfil de
futur del que volem aconseguir
amb l'educaciO de les noves ge-
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neracions? Ni en la religiO, ni en el
suposat sentit emancipador de la
histOria, ni en el desenvolupa-
ment natural del mateix educand
no semblen poder trobar-se ga-
ranties suficients per fixar els fins
de reducació en les societats
complexes i plurals. Aquesta si-
tuaciO pensem que es viu amb an-
goixa mas o meys lücida per part
dels educadors. Quan l'educaciO
progressista ha deixat de tenir un
model clar al qual enfrontar-se,
s'ha vist progressivament manca-
da dels signes identitat que fins
fa uns anys Ii atorgaven una certa
seguretat i direcciO. Les finalitats
educatives s'han convertit sovint
en conceptes que, una vegada
allunyats del marc en qué van nal-
xer, diuen poc i no han pogut ser
redefinits. En altres casos les fina-
litats s'han convertit en objectius
operativitzables molt concrets,
per6 sovint amb la consciancia de
trobar-se davant de formulacions
degradades o empetitides del
que voldriem que fossin els ideals
de l'educaciO. Finalment, moltes
vegades els fins son ocupats per
una voluntat d'eficacia tacnica, pel
que fa a la societat, i d exit perso-
nal, pel que fa a l'individu. La
questiO ens sembla que rau en si
hi ha possiblitats de recuperar una
definiciO dels fins que, sense
caure en una concepci6 total i pre-
figurada de la societat i els homes,
vagi més enlla de la mera accepta-
ci6 de les situacions de fet.

Si el saber pedagogic t6 dificul-
tats per establir el seu estatus te6-
ric en relaci6 amb els valors i si la
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definici6 de les finalitats de
l'educaci6 se'ns presenta corn
una empresa poc clara, resulta evi-
dent que l'acció pedag6gica es-
colar en l'ambit dels valors sera
també una tasca conflictiva. Ho és
pets motius que hem esmentat als
apartats anteriors, pen5 tambe per
les condicions sOcio-culturals con-
cretes en qua es du a terme
l'acció educativa. El clima social
tancat que, per la seva homoge-
naitat i menor complicaciO, facilita-
va en altres moments l'educaci6
moral i civica dels homes, avui a
mea,ra que s'ha diversificat esde-
ye un factor important de descon-
cert. En concret, la desaparició del
codi moral 6nic i l'esclat de la uni-
formitat en les solucions als con-
flictes de valors han donat carta de
ciutadania a la Ilibertat i autonomia
dels individus, per6 ha facilitat
molt menys l'entesa solidaria entre
ells. Hi ha, doncs, una diversitat
de punts de vista a propOsit del
que és correcte i desitjable, i una
multiplicitat de postures sobre
qua podem fer, pare) son postu-
res discrepants que, mes que
conviure constructivament i dialo-
gant actituds que permetrien
treure el maxim benefici de la Ili-
bertat i autonomia de cadasc6-, en
la majoria dels casos s'han limitat
corn a maxim a coexistir suportar-
se. Els conflictes de valors s6n
abandonats a les apreciacions
"segures i omnipotents" de la
ciencia i la tecnica, o a les deci-
sions més subjectives que en
cada cas prenen els homes. No
sembla haver-hi Hoc per a una re-

flexi6 racional, bo i que potser no
6nicament racional, i col.lectiva a
propOsit dels conflictes de valors.
Davant d'aquest estat de coses,
les escoles que es volen pluralis-
tes, i refusen procedir a la inculca-
ci6 d'una opcio de valor
determinada, troben dificultats per
fer quelcom amb un minim de se-
guretat i coherancia. Per una part,
no els resulta fad tirar endavant
una educaci6 moral racional, dialo-
gant i solidaria; pelt per altra
banda no els deixa prou contents
la practica, potser més habitual, de
no fer res o gairebe res, amb el
benentes que els problemes mo-
rals s6n problemes que només
poden tractar-se per mitja de la
pura decisiO individual que cadas-
c6 ha de prendre quan les situa-
cions concretes de la vida Ii ho
demanen. No satisfa, sobretot,
perque aquesta actitud acaba por-
tant cap a una moral orientada ex-
clusivament a l'exit personal i al
profit, i guiada a tot estirar pels dic-
tats de la racionalitat cientifico-
tecnica més immediatista.

Aquest diagnostic, en la mesu-
ra que sigui encertat, ens obliga a
formular-nos algunes preguntesi
Es possible pensar en uns valors
o grans principis que poguessin
informar un programa d'educaci6
moral per a tothom en una societat
democratica i plural? Quina relació
mantenen o haurien de mantenir
l'educaciO moral amb l'educació
religiosa, l'educació civico-poli-
tica, l'educaciO per a la convivén-
cia, la formaci6 filosOfica i atica? La
discussiO de les finalitats de
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Josep Ma. Puig Rovira

l'educaciá i de les relacions entre
els valors i el saber poden ajudar-
nos a pensar l'educaciO moral?.
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"Educar moralment
és educar democrb-
ticament"

Victoria Camps

1. Meutralitat de la ciència

Les preguntes a l'entorn de la
neutralitat de les ciències son una
mica anacrôniques, sobretot si
parlem de ciancies humanes.

Es evident que cap d'aquestes
no pot defugir la valoració o la
prescripciO quan pretén nornés
descriure fets. Es pregunta: la
ciancia pedagOgica pot produir un
pensament critic, racional i legitim,
sobre els fins de l'educació ? Crec
que la resposta no és que pot o
no pot fer-ho, sin6 que ho ha de
fer. Una altra cosa es explicar corn
pot justificar els fins o valors pro-
posats, corn els dOna legitimitat
social. No tenim un model de dis-
curs clar i precis per a aquestes
cibncies. La logica, o el raonarnent

Dra Victoria Camps. catedratica
de la Universitat autônoma de Barce-
lona. Ha publicat entre d .altres: La
imaginacio atica i Elica. retemica i po-
litica. En ractualitat esta dirigint una
emplia i Historia de la Etica. de la qual
ja podem llegir el primer volum.

deductiu, no funciona si volem
"deduir" o inferir valors o prescrip-
cions a partir de la descripciO de si-
tuacions de fet. SOn, perO,
necessaris i ineludibles aquests
tipus d'inferències en les ciències
humanes.

I és dificil o impossible intentar
una legitimitat teOrica, a priori. de
les nostres valoracions. La veritat
total, plena, no hi és mai. Tan sols
arribem a intuir o conèixer mitges
veritats, que l'experiancia anirà
confirmant o refutant. Es per aim')
que la reflexi6 abstracta sobre els
fins ideals de l'educaciO sempre
resultara estèril. Més productiva,
en canvi, és la proposta que par-
teix de la realitat que coneixem i
tenim al davant, i no ens satisfa del
tot. La proposta derivada de la cri-
tica. Subscric, doncs, la posiciO
esmentada al final del text: la re-
flexi6 pedagogica pot contribuir a
descobrir les patologies de la reali-
tat educativa i, en conseqüancia,
ha de denunciar-les i proposar els
rnitjans que en facilitin la transfor-
mació ".

2. Finalitats de reducació

Cap cièricia, cap disciplina, no
pot donar-nos una concepci6 de
l'horne o del mOn prou exhaustiva
per deduir-ne una forma de vida
justa o un programa pedagOgic
progressista. Les religions o ideo-
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Victoria Camps

logies, que foren el fonarnent de
diferents opcions pedag6giques,
han perdut credibilitat. El nostre
pensament no té altra garantia
que els valors que hem anat des-
cobrint i fent nostres al llarg de la
histOria. La declaraci6 universal
dels drets humans n'és un exem-
ple. Crec que la resposta a agues-
ta seciona qüesti6 no és gaire
diferent de l'anterior. La societat
reconeix -explicitament o implici-
ta- uns valors discutibles corn a va-
lors ètics i, per tant, corn a fins
ültims de l'educaci6. Aixi, l'èxit in-
dividual, la professionalitat, la ri-
quesa material sOn bens
estimables, per6 no els fins que
haurien de determinar la tasca pe-
dagOgica. Aqui també la critica als
valors que fonamentalment
mouen l'acció humana ha d'anar
dirigida a descobrir altres valors
que ni la societat ni els individus
no consideren de fet corn a es-
sencials. S'ha de tenir en compte,
per6, que en la societat urbana,
corporativa, l'individu no té una
sola vida coherent i homogènia
(corn sembla que tenia el ciutada
de la polis grega), sin6 que repre-
senta diferents rols que Ii exigei-
xen atributs o qualitats funcionals i
sovint contradictOries. Aquesta re-
alitat incoherent de la gran ciutat,
la pedagogia l'ha de reconéixer i
acceptar corn un fenomen indefu-
gible. Pent) sense deixar-se instru-
mentar. Precisament, aquest
reconeixement de la realitat fara
projectar uns ideals de futur, un
art de viure, amb possibilitats de
compensar les insuficiències del
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pragmatisme i individualisme de la
vida quotidiana.

3. Formació moral civica

El pluralisme de la societat ac-
tual -i l'absência aparent de dog-
matismes- fa que tothom senti
mOs el pes de la responsabilitat
educadora i al mateix ternps un
gran desconcert. El que ha passat
amb la religi6 és paradigmatic. La
nostra societat ha passat d'oferir
una opci6 religiosa monolitica a no
oferir res, una vegada s'ha vist el
fracas de la doble opci6 entre
btica o religiO. Ning0 no sap què
hauriem de fer ni corn fer-ho. Aix()
mateix caldria dir de la disciplina.
D'una educaci6 gairebe militar,
hem passat a acceptar un desor-
dre essencial que no facilita gens
la tasca pedagOgica.

Es dificil trobar normes que si-
guin prou flexibles per adaptar-les
a les circumstancies diverses i
que, al mateix temps, donin pau-
tes de conducta clares. Repeteixo
el que ja he dit: crec que l'Onica
manera de sortir una mica del des-
concert és analitzant les faltes de
la practica. Hom ha dit que els va-
lors s6n aixO: la constataci6 d'un
defecte, d'una falta. Es evident
que la nostra democracia en té
moltes, de faltes: per manca de
tradici6 i d'educació adequades. I
educar moralment és educaule-
rnocraticament.



Educar moralment es educar democraticament

Tots els valors morals estan
presents a la Constitució.
L'educaci6 religiosa és una altra
cosa: caldria distingir el que és
una formaci6 religiosa que inclou
una moral, de la instruccid religio-
sa corn a part de la nostra tradici6
cultural.
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"La sortida del propi
jo per establir una
relació amb els al-
tres."

J. Ma. Rovira Belloso*

1. No em sembla inUtil realitzar
un exercici semblant al que va fer
Descartes en la IV Part del Discurs
de la Méthode , amb la diferencia
que ell volia dubtar de tot -s'enten
metôdicamentl- mentre que jo
voldria trobar aquell valor nuclear
-aquell nucli generadol de valors-
del qual no poguessim dubtar de
cap manera, malgrat la perplexitat
en que ens submergeix el nostre
temps de cultura plural.

Un valor indubtable, universal,
es a dir, que provoques el con-
sens unanime de la gent: que tin-
gués la qualitat que Plato
assignava al Be: "Alla que tots
desitgen". Malgrat que el Be
pugui semblar una certa abstrac-
ciO, malgrat que el valor que pro-

El Dr. Josep M. Rovira Belloso
es catedretic de Teologia Sistemetica
de la Facultat de Teologia de Catalun-
ya. Algunes de les seves obres mes
significatives s6n: Estudis per a un
Tractat de Déu: Trento. una interpre-
tacIO teolOgica. La Humanitat de Deli:
i Fe i cultum al nostre temps.

posaré pugui semblar un valor
massa "formal", necessitat d'una o
d'unes determinacions materials.

La capacitat de sortir d'un ma-
teix per tal d'establir una relaciô
correcta amb l'altre o amb els altres
em sembla el valor que pot reunir
!es condicions esmentades: tot i

ser en certa manera "formal", cal
determinar-lo amb concrecions
reals; és, per& un valor indubta-
ble i universalment desitjable.

2. Corn en moltes questions fi-
losOfiques i teolOgiques, ve al
nostre ajut quelcom que podem
saber amb certesa, malgrat que
siaui negatiu: aquelles determina-
cions reels que no sOn aquest
valor. Dit amb més precisiO: que
son contraries a aquest valor. Ja
és molt si arribem a saber que la
Pedagogia és bo que estableixi
disposicions i condicions per tal
que el subjecte no caigui o recai-
gui en:

l'aIllament o el tancament a tota
forma de convivéncia,

- la manipulacio o l'absorcici dels al-
tres:

el domini, sobretot l'obtingut per
la forca irracional: l'agressivitat o la
violencia;

altres formes que configuren
l'educand corn un factor de vehi-
culacia del mal -dany fisic o moral-
vers l'altre.

Oue pugui ser la relaciO correc-
ta amb els altres és quelcom quo,
sobre la trama de la petita o gran
histOria, anire emergint segons
l'orientaciO del valor universal / for-
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Josep Ma. Rovira Belloso

mal i sobre de la pedra de contrast
de la negativitat o contravalorb
que actuen d'indicadors concrets.

3. Llperli és tan "formal" el valor
basic de la comunicació correcta
que brolla del reconeixement de
l'altre?Sempre m'ha cridat l'atenció
que, en questions de convivèn-
cia, el niveli del que en diem "les
formes" tendeix a confondre's en
determinats punts amb alto que
en diem "el tons".

Vui dir que- en questions de
convivència- el corn va Iligat i impli-
cat amb el qué.

No crec satisfactori, per tant, el
desenvolupament d'un corrent
formalista que renunciOs a tota
substantivitat, vull dir a tot valor
substantiu i s'acontentes amb sim-
ples formes sense continguts.
6Pero Os realment possible sepa-
rar, ni amb el bisturi més afilat, la
forma del fons ? En realitat en els
valors que enunciarO ara mateix
s'hi troben implicats:

saber-se expressar;

saber escoltar l'altre;

copsar les coses amb realisme i
objectivitat;

copsar les persones amb el rea-
lisme adient (adonant-se que
estem en un altre nivell que
l'anterior);

romandre oberts a la totalitat del
que és real, me's que no pas tan-
car el cercle de la racionalitat en
forma tal vegada excloent.

4. No voldria allunyar-me gaire
de les percepcions primordials. Es
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tracta, a més, d'unes primeres
aproximacions al tema, i aquesta
és Lira bona raó per deixar-lo tot
just encetat.

Amb tot, crec haver mostrat al-
guna pista que apunti a la sintesi
entre el corn i el qué ; entre la
forma , centrada en el respecte a
la realitat, i el fons , centrat a saber
cornunicar experibncies de conei-
xement, afecte i capacitat d'acció
comuna.

En resum, hem dibuixat la in-
tuIciO fonamental que apunta corn
a valor basic i innegable la sortida
del propi jo per establir una relaciO
correcta amb els altres. L'itinerari
per aclarir progressivament no
sols el nucli sin() també el desen-
volupament del valor basic consis-
teix a contrastar-lo amb el fons de
negativitat, que senyalitza el que
Os contrari a la cornunicacii6 hurna-
nitzadora, i a resseguir-lo amb cer-
tes "formes" o valors formals que
es manifesten en definitiva corn a
fronterers als continguts o, fins i
tot, corn a veritables continguts.

5. Sovint s'esdevé un fet, que
sol repetir-se amb diverses va-
riants i que sens dubte exerceix el
paper d'una confirmació a poste-
riori del criteri de fons mantingut
aqui: cal oferir a l'infant i / o a
l'educand, no sols el que Eugenio
Trias anomena "ordres formals
buides", sini5 tambO orientacions
que arribin a determinacions con-
cretes: a "continguts".

El fet, en esquema, ve consti-
tuIt per l'abstenciO de tota actitud
pedapbgica per part dels pares
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La sortida del propi jo per establir...

envers els fills petits (de 2 a 8
anys).

L'actitud inhibit6ria sol presen-
tar dues variants: una, més ideolà-
gica; l'altre té corn a coartada la
ignorancia de l'itinerari i de les acti-
tuds educatives.

La prirnera variant em fa evocar
un fet dels anys setanta: uns
pares suportaven estoicarnent
que el nen de 4 anys tires vasos a
terra, per tal d'evitar en la genera-
ci6 que pujava els traumes repres-
sius de la generació anterior.

Per altra banda, un cas especi-
fic,en el qual horn addaa la
ignorancia de les reaccions peda-
g6giques adients- el "no saber
educar"- corn a Unic motiu de
l'actitud d'abstenció, donava corn
a resultat una escalada d' agressi-
vitat fora mida per part del nen.

No calen gaires interpretacions
d'aquests fets. Tan sols assenyalo
que l'absència total d'indicacions i
de condicionants pedag6gics en
relació a un infant no acostumat a
regir-se per la seva ra6 o per la ra6
dels pares, equival a l'absència de
principis racionals, socials, btics,
en l'itinerari del creixernent.

No intento que l'irracionalisme
aparegui corn una fantasma desti-
nada a infondre una por saludable
a l'abolici6 dels valors de signe
nihilista. Constato, per& que
l'imperi del desig pueril, labil im-
rnotivat, arriba a travessar la fronte-
ra del que és c6mic i inofensiu per
endinsar-se en el més petit dels
despotismes, pert, despotisrne a
la fi: el dels infants.
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"L'Ensenyament, ho
vulgui o no, fa prose-
litisme"

Jaume Lords*

En una real societat democrati-
ca i plural nornés hi ha, en el fons,
consens etic sobre la democracia i
el pluralisrne. Perri els motius,
etics també, per fer d'aquests dos
termes el marc on es contraposen
i es trien Iliurement els valors, i el
mateix fet de fer de la democracia i
del pluralisme valors compartits,
sorgeixen de concepcions i op-
cions etiques diferents, de justifi-
cacions diverses d'un marc i uns
valors consensuats en tant que
tals, per6 sense consens en les
causes de per qué constitueixen
valors i marc de l'opciO Inure per als
valors. Es pot ser, en resum, de-
m6crata i acceptar el pluralisme,
per motius diferents. I encara que
en l'eix d'aquests motius hi hagi
un consens sobre la Ilibertat i la
dignitat de l'home, hi ha moltes i

Jaume Lores Os escriptor, perio-
dista, critic de la realitat social i poli-
tica. Ha publicat diversos Ilibres entre
els quals sobresurten: Societat. cul-
ture I pensament: Catalunya, politica i
socialisme: La transiciô a Catalunya
(1977-1984). el pujolisme i els altres:
El 1984 de Catalunya.

possibles justificacions i interpre-
tacions d'aquesta Ilibertat i digni-
tat. En negar la possiblilitat d" una
etica amb una justificació racional
amb valor universal s'arriba a
aquesta conclusió, tant si la nega-
tive és per un a priori de la teoria
moral prôpia en contra de la pre-
tensiO universalista d'aquesta teo-
ria, corn si és per la constatació
d'un fracas cada vegada que
s'intenten cercar fonaments uni-
versals per a una etica. De fet,
per6, en la tria de la democracia i el
pluralisme corn a marc fonamental
de l'etica hi ha opcions diverses,
que, si be en la seva racionalitat
poden no tenir un caracter univer-
sal, en la seva raonabilitat -en la
barreja d'intel.ligencia i voluntat
que hi ha en l'opció- es poden ex-
plicitar amb un Ilenguatge que
pugui ser entés universalment.
Juntament, doncs, arnb el con-
sens sobre uns valors fonarnen-
tals -pluralisme i dernocracia- cal
que hi hagi el dialeg pluralista i de-
mocratic sobre les diverses justifi-
cacions i interpretacions d'a-
quests valors. L'opció personal és
comunicable en els seus motius i
d'ella. sempre, de f et i de dret,
se'n fa un cert proselitisme. prose-
litisme i comunicació d'all6 per que
s'opta, dels motius de l'opci6 i de
la interpretaciO dels seus contin-
guts. Una escola, una educabi6
sera o be fruit de l'agrupaci6 per a
la tasca ensenyant i educative de
diverses persones que, a més de
compartir uns valors fonamentals,
comparteixen l'opció que els clôna
validesa (i Ilavors sera una escola
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Jaume bares

confessional de signe religiOs o
irreligios) o be resultara ser fruit de
l'agrupaci6 de persones que, des
d'opcions amb justificacions i in-
terpretacions diverses, consen-
suen en uns mateixos valors (i
aleshores sera pluralista, pert) no
neutral sin6 dialogal). I, si aix6 suc-
ceeix amb l'atica que fonamenta la
democracia del pluralisme, encara
succeeix alas amb els valors que
des de la democracia i el pluralis-
me es trien per guiar la vida: reli-
giosos o no i amb referencia a tots
els aspectes de la quotidianitat in-
dividual i col.lectiva. Per6 és una
il.lusi6 pensar que l'ensenyament
pot ser neutral totalment amb ca-
muflarnent de les opcions dels
mestres sobre els valors adhuc en
les mataries pretesarnent més
cientifiques. L'ensenyant, ho vul-
gui o no, fa proselitisme amb els
dits i els fets i l'escola, ho vulgui o
no, fa proselitisme a través del seu
projecte educatiu particular. Per6
aquest proselitisme pot tenir un
sentit positiu en l'arnbit del plura-
lisme si admet la possibilitat
d'escales de valors diverses i de
justificacions diverses a les op-
cions. Pluralisme no significa neu-
tralitat aséptica i quimarica. Pere)
esdevé negatiu quan sota la capa
de neutralitai o de ciancia amaga
que hi ha.una opció per uns valors
i un marc plural amb el qual cal
sempre ser respectugs. Tant
l'escola confessional corn la plural.
si vol en jugar en el marc de
l'educaci6 en la democracia i en el
pluralisme, no han d'arnagar les
seves cartes ni les cartes dels al-

tres. Peri) es pot acusar aquesta
posicig de preconitzar una educa-
ci6 en el relativisme i a través del
relativisme. Aix6 nornas seria veri-
tat si es tries el cami d'un fals
eclecticisme amb aparenga neu-
tralista arnagant les cartes de les
opcions o, mas fondament, si es
confongues pluralisme i democra-
cia amb relativisme i es conside-
ressin aquells que creuen que els
seus valors poden ser fruit d'una
opci6 amb argumentaci6 dialogal
universal corn uns totalitaris que
trenquen el marc democratic. Hi
ha també un totalitarisme que con-
sisteix a absolutitzar dogmatica-
ment el relativisme i negar
l'aspecte dialogal dels que prete-
nen trobar una fonamentacie.
base per als valors que con uni-
quen en el dialeg i que no impo-
sen fora del joc democratic.
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"Pluralisme, toler6n-
cia i obertura s6n va-
lors que poden ad-
quirir universalitat."
Joan Mestres*

Fer uns apunts i presentar
unes reflexions sobre els valors i
l'educació avui no es pot fer des-
contextualitzant-nos del moment i
la societat en qua vivim. Una so-
cietat democratica, pluralista, en
procés de recuperació de la seva
entitat nacional, de creaciO i trans-
formació cultural, on es confron-
ten tendencies tradicionals i

arrelades a la consciancia col.lec-
tiva i d'altres tendencies noves, in-
novadores que produeixen una
mutaciO cultural i tenen un impac-
te corn mai no s'ha produIt a la his-
Vida fins ara.

Un dels principals problemes
que es presenten és el de la di-
versificaciO cultural per part de mi-
nodes que dominen tecnologies
de comunicaciO, de biologia i de
manipulaciO de la natura. SOn mi-

El prof. Joan Mostres, ha estat
professor de la Facultat de Pedagogia
amb la qual col.labora encara sovint.
Es alt Inspector de l'Estat a Cata-
lunya. publicat molts articles prin-
cipalment entorn a temes corn el bilin-

i l'organitzaciO i avaluaciO de
centres.

nodes culturals amb una forta inci-
dancia en la realitat i la seva trans-
formacidi en aplicacions diferents,
tenen un gran poder, pert) sovint
hi ha poca connexiO entre elles.

Per contra, es presenta una
massificaciO i homogeneItzaciO de
les cultures: avui, a qualsevol gran
ciutat del mOn es distribueixen els
mateixos productes culturals en
formes diverses (audio-visuals, ali-
mentaries, de vestit, formes de
comportament...). Paralielament
sorgeixen fenômens diferencia-
dors de defensa de les cultures i
llengues minoritaries que bus-
quen noves formes de desenvo-
lupament propi, sense restar

Els valors i les concepcions de
l'home, la societat i la vida sOn crei-
xentment diferents i diverses.
Fent una simplificaciO, que corn-
porta un cert falsejament de la rea-
litat, tan complex, es podria dir
que hi ha uns valors i cosmovi-
sions propis de les elites
intel.lectuals amb grans diferan-
cies entre si, uns valors propis de
cultures nacionals amb forts com-
ponents tradicionals de caracter
religiós o politic amb més o menys
tint nacionalista, i finalment una
cultura "Jeans-Coca-Cola-hambur-
guesa" homogeneItzadora, que
també comporta els seus propis
valors. Des de cada perspectiva
es jutgen els valors dels altres dos
sectors corn a cosa " estranyada ".

Aquesta triple divisiO és falsa i
de fet, amb més o menys intensi-
tat, es viu en tot individu i
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col.lectivitat. Es produeix aixi un
fenomen caracteristic i quasi "
universal en tots els individus i

col.lectivitats, per tancats que esti-
guin, d' "estranyarnent". Hi ha un
pluralisme que té components po-
sitius i que ens obliga a tots, i de
manera constant, a un debat-
dialeg sobre la nostra identitat i els
canvis que es van produint i la di-
recci6 en qué evolucionen el m6n
i les cultures.

La Pedagogia i l'escola tampoc
no se'n deslliuren i potser ho
viuen amb contradiccions més
punyents que altres sectors. Per
sobre i al costat de qualsevol sis-
tema de valors conformat i definit
(opci6 ética ), hi ha la preséncia de
les altres opcions, que hi influei-
xen decisivament.

No crec que els pedagogs ni
els professionals de l'educaci6 es
puguin deslliurar d'aquest pluralis-
me de valors. Les noves genera-
cions i els seus educadors ( pares
o professionals ) reben informa-
cions contradict6ries per la TV,
per les esglésies, pels diferents
partits politics, per l'ambient i el
context divers. Inevitablement es
produeix una constant confronta-
ciO interna. El pluralisme no sols
en la societat, sine en la pr6pia
ment de cada persona, és un fet
inevitable i creixent.

Per aix6 una educaciO etica
avui Ines que mai és. no pot deixar
de ser-ho. oberta. Estem con-
demnats a la Ilibertat, a optar
constantment i a viure les contra-
diccions entre el que és propi i

1 /0
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"l'estrany", que també és, en certa
manera, nostre. Es produeixen fe-
n6mens de solidaritat, de toleran-
cia, de cooperaci6 i d'amor
juntament amb fenômens de pas-
sotisme, radicalitzaci6, egoisme i
odi. Desentranyar aquesta dinarni-
ca interna als individus i a les
col.lectivitats, amb una creixent
autoconsciència dels mecanismes
que les produeixen, forma part del
creixement i l'educaci6 moral. Una
autentica educació moral no es
pot separar d'una educaci6
intel.lectual, estetica dels senti-
ments i de la voluntat.

Pluralisme. tolerancia i obertura
que implica dialeg auténtic amb
els altres ( els estranys ) sOn valors
que poden adquirir una universali-
tat. No crec que sigui possible,
avui, una educació etica fonamen-
tada en un adoctrinament que so-
vint nornes ha proddit reaccions
oposades o addictes intransi-
gents. No crec valida, ni possible
o eficag, avui, una etica sense op-
cions ni diversitat. Evidentment,
un educador pot fer-ho, per6 els
resultats que aconseguira segura-
ment no son els desitjats. En
canvi des d'un sistema de valors
plural i obert, respectu6s etica-
ment i intel.lectualment amb totes
les altres opcions. es pot fona-
mentar una educaci6 solidaria i en-
riquidora.

Aixo no vol dir que s'hagi de re-
butjar una sincentat. autenticitat i
juntament amb l'exposici6 dels in-
terrogants que es presenten. sOn
la Ilavor i el fonament sobre el qual
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es pot incidir en una educaci6
etica. El problerna que se'ns pre-
senta ara és corn es pot fer una
educació etica on hi ha més inter-
rogants que afirmacions i nega-
dons, o en tot cas les afirmacions i
negacions no poden ser presen-
tades d'una manera absoluta.

Com es pot conciliar en la
consciencia individual i col.lectiva
l'amor a les coses prOpies (tradi-
cid, Ilengua. rnaneres de fer i ser )
amb l'amor a les coses que ens
vénen de fora ? Corn es poden
evitar radicalismes insolidaris i

cecs ? Corn es pot acceptar la di-
versitat i actuar amb correcció en
un m6n cada cop més petit, on les
diferéncies econerniques entre
nord i sud s'incrementen ? Corn
es pot guiar el desenvolupament
cientific i tecnolegic ? Corn podem
conéixer el que ens cal coneixer.
en l'allau d'informaci6 que ens en-
volta i les manipulacions de la in-
formaci6?... Aquestes questions
etiques, epistemologiques i so-
cials sOn els grans interrogants
que cal respondre. I no crec que
siguin sols els pedagogs qui les
han de respondre, sine que for-
men part d'una resposta etica
col.lectiva, universal on participen
inevitablement tots els grups i ten-
dencies, des dels passotismes
fins als adoctrinats més ortodoxos
de totes i cada una de les doctri-
nes tancades, passant pels que
investiguen. estudien i es pre-
gunten constantrnent sobre els.
cada cop més nombrosos, aspec-
tes de la nostra realitat.
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"Dotar l'educand de
la capacitat de rede-
cidir el que està be o
malament es donar-li
una educació moral
prog ressiva."

J. Gonzalez-Agapito*

L'educaciO moral Os de carec-
ter summament canviant. A
aquesta conclusió arriba fecilment
qui s'hi aproxima des d'una 6ptica
hist6rica i que dOna raO a la seva
etimologia: costum. I, corn tot cos-
turn, Os referida a un context so-
cial que Ii &ma sentit. Pensem,
per exemple, en els models
d'imitació moral exaltadors de
l'homosexualitat que podem Ilegir
al Convit de Plato o al Ilibre cinque
de la Politica d'Arist6til. Compa-
reu corn s'educe moralment sobre
aquest aspecte fa cinquanta anys i
corn s'educa ara mateix.

El Dr. Josep Gonzelez-Agapito
Os professor Titular de Teoria i Histô-
ha de l'Educació de la Universitet de
Barcelona. Ha publicat recentment,
Rosa Sensaf i Vilà, fer de io vide es-
cola . Aixi mateix ha fet irnportants
aportacions a la recerca bibliografica,
corn ara el Ilibre: Bibliografia de la Re-
novaciô PedagOgica i el seu context.
1900-1939.
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Establir unes bases immuta-
bles d'educaciO moral indepen-
dents del context social o cultural
ha estat una de les deries peda-
&gigues de moltes epoques, fet
que sernbla forge quimeric a la Hum
de l'esdevenir historic occidental. I
no cal dir-ho si ampliem la nostra
anelisi de forma comparative a al-
tres cultures, corn son el mOn isle
mic o les vuit regles de vide que
propose el Dhammapada o el Li
corn a norma moral de vide.

Fetes aquestes considera-
cions, que per altra banda son
una obvietat, examinern quina és
la mira, el prop6sit i la destinació
de l'educaciO moral.

Per a mi els fins de l'educaciO
sOn per aquest ordre:

1. Ajudar l'educand a desenvolu-
par el seu esser, o sia el seu auto-
desenvoluparnent.

2. Aprendre els models de la so-
cietat.

3. Adquirir el patrimoni cultural.

El que és fonamental, basal, és
ajudar l'educand a desenvolupar-
se, a desenrothar el seu ésser.
L'educaciO moral no pertany a
aquest primer i primordial ordre,
sinO al segon en la prelaciO: el
d'aprendre els models de la socie-
tat. Pertany, doncs, al camp del
rnodus, de la forma i, per aix6, Os
variable en el temps i les cultures.
L'educaci6 moral és l'educació en
un model de comportament, tan
important corn es vulgui, i, fins i

tot, necessari per viure en societat
i en un medi determinat. Confon-
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dre l'objectiu de l'educaciO amb
l'educaciO moral és defectiu.

Si fOra raquitic confondre
l'educaci6 amb l'adquisici6 del pa-
trimoni cultural, també ho fOra con-
fondre-la amb el nivell moral. el
qual educa el que haig de fer. corn
he de comportar-me. corn he
d'actuar. corn he de pensar. Aix6
sols és un model de comporta-
ment. I no hi ha dubte que és im-
portant adquirir-lo. Si l'obeeixo
sere acceptat primer per la mare.
després per la familia. el mestre.
l'escola i la societat.

L'educació moral actua sobre
el que en podriem dir la part psico-
logica de l'individu i l'adreca a
l'adquisiciO d'hbbits que son ne-
cessaris per a la vida en un rnedi
social determinat. Crea uns habits
semblants als que adquirirn per
educaci6 per cobrir les necessi-
tats del nivell biologic.

Per6 corn a educadors cal que
tinguem present que. tot i que
sOn necessaris. quan funciono
amb habits no desenvolupo res.
Viure "biol6gicament" -permeteu-
me l'expressi6- no comporta cap
creixement d'ordre psicologic. no
comporta autentica educació corn
a procés d'ajuda al desenvolupa-
ment de l'esser. de l'auto-
desenvoluparnent.

L'educaci6 moral, si histOrica-
ment hagués tingut una eficacia
Optima, hauria perpetuat unes de-
terminades estructures rnentals i
uns models ben concrets. Per
sort la histOria de l'educaciO mos-
tra que aixO no lia estat aixi. sinO
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una evoluciO de l'educaci6 moral
0. si es vol. dels valors que la infor-
men Es notori que ha existit una
evolució de l'educaci6 moral
d'enca que la pedagogia classica
anava a la percaça de ser un estil
de vida coniorme a la norma ideal
o del filOsof que. ultra comprendre
la natura de l'univers o la societat,
pretenia ensenyar un sisterna de
valors morals concret. te6ricament
i practica.

Mentre funcionern dins unes
estructures mentals, dins d'uns
models, no hi ha evolució.
L'evoluci6 es produeix quart
l'educador cerca per a si mateix i
per a l'educand quelcom propi i
s'arrisca -corn Socrates o Freire- a
perdre "acceptaciO social". Mentre
mantinguem l'educand tancat en
unes estructures mentals o mo-
dels no es pot créixer. Dit més cla-
rament: té prohibit desenvolupar-
se.

Aix6 no significa. ni de bon
tros. la desqualificaci6 de l'edu-
cació moral. sinO que pretenc si-
tuar-la en el seu Hoc. Car l'esser
huma necessita viure interrelacio-
nat amb els seus semblants i no hi
ha un autoclesenvoluparnent cor-
recte si no es fa en i dins la socie-
tat.
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Es justament en aquesta 6pti-
ca que l'educaci6 moral té el seu
valor. Aprendre els models de la
societat, corn ja hem vist. és el
segon objectiu de l'educació que
ha de permetre viure socialment a
l'individu. Refusar la necessaria in-
tegració de l'individu en el sistema
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de valors morals, en Meal ètic i en
l'estil de vida vigents. sols porta a
la inadaptaciO. la qual no és altra
cosa que, a través de la negaci6 .
continuar vinculat i presoner de
les mateixes convencions contra
les quals horn pretén rebel.lar-se.

El conflicte entre Ilibertat per-
sonal i adaptaci6 social. que tant
preocupa el movirnent de l'Escola
Nova i en particular la renovaci6
pedag6gica catalana, és un fals
conflicte que oposa la Ilibertat indi-
vidual entesa corn a necessitat de
fer all6 que em dOna la gana a la
necessitat social de l'individu.

El problerna real és educar per-
qué l'educand pugui decidir qui-
na és la gana que Ii d6na de fer. I

que aix6 no sigui fruit dels condi-
cionaments apresos en el seu
procés educatiu. especialment en
el primer periode de la vida, du-
rant alb que alguns anomenen els
anys plastics.

La qüesti6 rau en aix6: corn es
pot fer una educaci6 moral que no
caigui en l'adaptaci6 I que no im-
pedeixi. ans faciliti, el fi primordial
de l'educaci6: ajudar l'educand a
desenvolupar el seu ésser.

Dit d'una altra manera, si
l'educand fa quelcom bo moral-
ment perqué creu que ha de fer-
ho corn a conseqUancia de la pro-
gramaci6 educativa, ens trobem
no pas davant d'un acte basat en
un principi atic. sin6 en un acte
d'obediancia.

lndependentrnent que l'acte
sigui adequat i correcte, aquest
acte no es pas fruit d'una decisio
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aut6norna i atica. L'educació a tra-
yes dels segles ha estat massa ve-
gades un vehicle fomentador
d'obediancia inconscient a un
codi moral determinat. La hist6ria
de la pedagogia mostra corn molts
cops la pretesa educaci6 moral no
tenia altre fi que conformar
l'educand a uns principis. I, fins i

tot en aquells casos en qué volia
transrnetre una etica racional -ja no
diguem en els altres-, l'objectiu de
l'educació moral no era altre que
rnantenir l'educand dependent,
subm is.

Aixi. doncs, fora d'alguna ex-
cepci6, l'educaci6 moral hist6rica-
ment ha estat fonarnentalment
una acció adaptativa, amb
l'objectiu de conformar l'educand
a una autoritat o a uns principis
educatius, tot mantenint-lo de-
pendent. Si sabern corn es de
canviant l'educaci6 moral histOrica-
ment i en l'espai, hem de dotar
l'educand no solament de les pau-
tes necessaries per viure en so-
cietat. sin6 també de la capacitat
de canviar-les. Fer que pugui des-
triar el que és arbitrari. inaplicable
o destructiu, i integrar en cada si-
tuaci6 el que mena al seu creixe-
ment. Dotar l'educand de la
capacitat de redecidir el que esta
be o malament és donar-li una
educaci6 moral progressiva. recol-
zada en accions que quan s6n
examinades en la seva realitat pre-
serven la salut. la dignitat de la
persona i de la humanitat.

Una educaci6 moral té sentit
des de la creenca que ésser hurna
no és totalment fruit de l'herancia i
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l'ambient i, per tant, que la perso-
na ta capacitat per modificar -ni
que sigui parcialment- aquests
condicionaments, cosa que impli-
ca que la mateixa educaciô moral
ha de ser fonamentalment dotar
l'individu de l'esmentada capacitat
de redecidir si no vol ser una
pressiô mOs d'aquells condiciona-
ments.

Es dotant l'educand en qües-
tions morais d'una autantica capa-
citat d'adult, corn a posició atica
que respongui a un respecte
basic per si mateix i pels altres,
que horn fara que s'acceptin les
pautes morals fins que la realitat
las indiqui d'una altra manera.
Aix6, penso, es una educaci6 per
a una moral que discrimina i reco-
neix el que és negatiu i el que Os
positiu.

Comparteixo la visiO de James
que una conducta as moral, Os
ètica, si millora l'amor propi, des-
envolupa la integritat personal i la
integritat en les relacions, dissipa
les barreres ficticies entre les per-
sones, crea un nucli de confianga
gendina en si mateix i en els altres
i facilita la realitzaciá de les possibi-
litats humanes sense originar
dany a altres.

En suma, una educaci6 moral
basada en el principi fonamental
que l'educaci6 és desenvolupar el
propi ésser Os autodesenvolupa-
rnent, i en conseqüancia educa
en una moral que adequa
l'individu a la societat, no que
l'adapta socialment, de manera
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que Ii preserva la Ilibertat i l'impuls
de creixernent i expansió.
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"L'educacid en va-
lors pot considerar-
se un aprenentatge
innovador."

Rafael Grasa*

Fa gaireb6 quaranta anys David
Riesman assenyalava a The Lo-
nely Crowd, en ocupar-se dels
canvis en la formaci6 del caracter
social relacionats amb canvis en
factors estructurals corn el creixe-
ment demografic, que una de les
especificitats de les societats for-
mades per assers humans extra-
determinats (other-directed )era la
pardua de pes dels pares corn a
agents forrnadors del caracter, en
detriment -entre d'altres- dels
mestres. Fins i tot arriba a dir que
en aquesta situaci6 el " rot del
mestre sol ser el d'un lider
d'opini6 ", per concloure a la fi
que, Was l'émfasi que horn posa-
va a transmetre als nens que la
cosa important no era tant
l'aprenentatge o les activitats corn
a tals sin6 Ilur adaptaciO al grup

* Rafael Grasa és professor de
Relacions Internacionals a la Univer-
sitat Autanoma de Barcelona. Ha tre-
ballat per fonamentar i divulgar el
pensament i l'acció entorn de
l'Educació per la Pau i de l'Educacid
Moral. Es un col.laborador assidu de
Cuadernos de Pedagogia, on té publi-
cats nombrosos articles.

(Ilur cooperació, iniciativa i capaci-
tat de lideratge), el rol del mes1re a
les escola modernes podia corn-
parar-se al del departament de re-
lacions industrials en una fabrica
no menys moderna (i nord-
americana ): " el nen (...) apran en
l'escola a ocupar el seu lloc en una
societat on el grup es preocupa
menys per alio que produeix que
per les seves relacions grupals in-
ternes, la seva moral ". D'aix6 an-
terior segueix, 6bviament, que
dif Icilment algO hauria discutit
aleshores que durant el procés
educatiu s'inculquen determinats
valors, principis morals i adhuc
normes molt concretes.

.Actualment, tanmateix, tot i

que hi ha una bibliografia abundo-
sa sobre educaci6 i valors, educa-
ci6 moral, educació civica i

mataries afins, i, malgrat la prolife-
racial -amb l'aval d'organitzacions
internacionals corn Nacions Uni-
des o UNESCO o l'articulat de Ileis
corn la LODE- de tasques educati-
ves parcials amb dares connota-
cions valoratives (educaci6 per a
la pau, educació per al desenvolu-
pament, educaci6 per a la
comprensiO i cooperaciO interna-
cionals...), la relacid entre educa-
cid i valors no sembla ser motiu de
gaire preocupaci6 entre els
col.lectius d'ensenyants. Segons
el meu parer, no es tracta sola-
ment que els utopismes pedag6-
gics hagin estat bandejats de
l'ordre del dia i que ben pocs ma-
nifestin explicitament voter educar
"éssers humans nous per a un
mOn nou", o del fet que els movi-
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ments de renovaci6 pedagOgica
s'hagin escorat molt -massa proba-
blernent- vers solucions "tecno-
cratiques". El fenomen té més
pes: ha tornat a obrir-se cami la
creenga que l'educaciO és, i ha de
ser, neutra, almenys tant corn
sigui possible, que l'educaci6
moral -suposant que horn
n'accepti l'existència- ha de limitar-
se a aspectes formals (per exem-
ple, familiarització amb el raona-
ment moral), principis abstractes o
mera clarificaci6 de valors (en el
sentit de Rath, Simons o Howe).
Dit clar i catala: tal vegada seria
ben facil trobar que l'actitud pre-
dominant a la nostra comunitat
educativa es la que afirma que
l'educaciO moral no ha de trans-
metre un conjunt de normes pre-
cises a l'alumnat.

Aquestes linies introductOries
del debat estan escrites, al contra-
ri, des d'una doble convicciO: que
postures corn l'esmentada son di-
frcilment sostenibles i que, a més,
reforcen alit) que -amb expressi6
pregnant- l'Informe al Club de
Roma sobre l'Aprenentatge ano-
mena "malbaratament de poten-
cial huma d'aprenentatge". A favor
de la meva convicci6 trobo dues li-
nies de raonament: 1) que
l'enunciat que "l'educaci6 és neu-
tra i no hi ha lloc per als valors" no
resisteix la confrontació amb els
fets; 2) que "analfabetisme ètic"
-el risc de descomposici6 moral en
qué es troben les societats mo-
dernes- amenaga, per continuar
recordant l'esmentat Informe, la
supervivència i la dignitat de
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l'espècie humana. Vegem un pa-
rell d'observacions sobre amb-
dues coses.

1. Educació i valors

a) L'educació, la "socialitzaci6
metOdica de les joves gene-
racions" segons cèlebre expres-
ski de Durkheim, acompleix, a tra-
yes per exemple de les diverses
institucions d'ensenyament, tres
funcions basiques: transmetre co-
neixements, inculcar valors i re-
produir la desigualtat social. En
aquest sentit, l'educaciO és, ha
estat i sera un important factor de
socialitzaci6, del procés de cons-
trucció social de la realitat,
d'interioritzaciO del m6n que "cada
societat concreta dOna per des-
comptat". EducaciO i valors s6n,
des d'aquesta 6ptica, quelcom in-
destriable, afirmaciO, d'altra banda,
perfectament compatible amb
concepcions corn les de Clyde
Kluckohn en definir "cultura" corn
l'expressiO dels valors d'una so-
cietat i "valor" corn la formulaciO
d'all6 desitjable.

Segons el meu parer resulta
un contrasentit sostenir precisa-
ment avui que la transmissiO de
valors és quelcom exclusiu de la
familia o, en determinats casos,
de certs grups confessionals,
quan la societat moderna ha dele-
gat bona part d'aquestes funcions
en les diverses instancies socialit-
zadores relacionades amb
l'educació i, per tant, en part en el
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sistema oscolar. No es pot reduir
el problema de la relaci6 entre
"educaci6 i valors" a la discussi6
sobre si s'han de transmetre o no:
es comuniquen sempre, per dir-
ho a la manera de l'escola de Palo
Alto. La cosa important és discutir
quins, corm qui els elegeix i si, en
fer-ho, s'afavoreix o no I 'autono-
mia moral. Qualsevol que, partint
de la naturalesa doble de l' edu-
caci6 -conservadora de l'existent i
dotada alhora d'un cert potencial
de canv i-pretengui educar en pro
d'un mon (i d'unes persones)
millor ha de prendre en considera-
ci6 quins valors han de contrares-
tar-se i quins haurien de
potenciar-se per donar ale al de-
senvolupament personal i a la
transformaci6 social.

Naturalment, afirmar aix6 no
pressuposa, almenys en el meu
cas, reivindicar la concepcio dels i
les educaciores corn a instruments
de virtut, modificadors d'esperits,
lligada a la idea de la infencia corn a
edat debil, aetas in firma, que exi-
geix discipline i principis rigids, a la
concepciO de l'infent corn a tabula
rasa on es pot i s'ha d'inscriure
qualsevol regla.

b) Tanmateix, d'aix6 anterior,
de l'afirmaci6 que valors i educaciO
sOn indestriables, no segueix que
tots els valors siguin morals, al-
menys en sentit filos6fic. Valors
corn l'ordre, la netedat, la meticu-
lositat, deixant de banda are el fet
que sigui desitjable o no el seu fo-
ment a les primeres edats de la
vide d'un individu, no tenen res a
veure amb l'educaci6 moral. Quan

es parla d'educar en valors,
doncs. no s'ha d'entendre que es
tracti necesseriament i exclusive
d'exercitar-se en eleccions de
carecter etic. Probablernent, molts
dels problernes i de la polemica
entorn de l'educaci6 de valors te-
nen a veure amb generalitzat
de l'expressiO "educaciO de va-
lors" en sentit restringit, d'edu-
caciOmoral. Al.ludeixo a qües-
tions corn el risc d'adoctrinament,
la polemica sobre l'existencia o no
de principis universalitzables, la
neutralitat del / la ensenyant, etc.

c) L'educaci6 de valors ha de
ser sempre una educaciO diferen-
ciada, car el nen, l'adolescent i

l'adult tenen processos de valora-
ci6 diferents, per raons de sentit
comil i independentment del f et
que horn cornparteixi o no, total-
rrient o parcial, l'enfocarnent
cognitiu-evolutiu sobre el desen-
volupament moral. En el cas
d'adolescents i adults, l'educaci6
de valors podria considerar-se un
"aprenentatge innovador". I no
nornés en el sentit trivial que els
valors solen ser capacitats
obertes, no rutinitzables (pensen
per exemple, en la cooperaci6 o la
solidaritat), en qué resulta dificil
constatar els hipotetics progres-
sos, entre d'altres raons perqué
posseir-los no implica ne-
cesseriannent exercir-los. Tambe
en el sentit més precis i nou de
l'Informe Botkin al Club de Roma,
en caracteritzar-lo per la seva ca-
pacitat d'anticipar-se a les neces-
sitats futures i de possibilitar la par-
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ticipaciO dels qui aprenen. Un ap-
renentatge, per tant, que no
nornés pot resoidre problemes
sinO, sobretot, suportar canvis, re-
novaciO, .reestructurack5 i refor-
mulaciô dels problemes: el tipus
d'aprenentatge, enfront del de
"manteniment", capag d'enfrontar-
se a la problematica nova que
posa en perill la supervivancia de

2. Educació moral

De les cinc modalitats o enfo-
caments d'educaciO en valors que
figuren a la taxonomia de Superka
(Values Education Sourcebook,
Colorado, 1976), inculcack5, de-
senvolupament moral, analisi de
valors, aprenentatge per a l'acció i
clarificació de valors, els dos més
importants (el del desenvolupa-
ment moral fonarnentat en els
treballs de Piaget i Kohlberg i Iligat
a la tradició de filosofia moral "for-
mal" que va de Kant a Rawls, i el
de la clarificació de valors, amb
dares arrels en la psicologia huma-
nista el relativisme atic)
presenten, segons el meu parer,
un problema: la fugida dels con-
tinguts, be per por de l'adoc-
trinarnent o per posar en perill
robjectiu d'autonomia moral. Hi
ha. a més, d'altres problemes me-
reixedors de discussiO i reflexiO:

1) Les critiques, en particular
les de Carol Gilligan, al model cog-
nitiu-evolutiu tot adduint que la
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"universalitzacie s'hauria fet a par-
tir de l'experiancia de nens barons
sense tenir present les di-
ferancies de socialitzaciO entre
nens i nenes basades en les
practiques socialitzadores dife-
rents a qua sol al.ludir-se en em-
prar el concepte "gènere".

2) El paper de la influancia
educativa ambiental i les diverses
propostes d'eixamplar les dimen-
sions relacionals als centres
d'ensenyament per minvar les
condicions alienants i els efectes
negatius en el procés socialitza-
dor de fenômens corn el caracter
compulsiu de la vida escolar, la for-
macio de comportaments reactius,
l'aIllament de les persones entre
si...

3) L'existancia o no de valors
generics o generalitzables, quel-
corn directament vinculat a l' "anal-
fabetisme atic" anteriorment
esmentat.

En aquest sentit, caldria pre-
guntar-se si aquest analfabetisme,
que dificulta resoldre problemes
d'espacie -les diverses relacions
de dependancia generades per
les variades formes de desigualtat
existents i la constant vulneraciO
de drets economics, socials i poli-
tics que sofreixen bona part dels
habitants del planeta-, no té algu-
na vinculaciO amb la perpetuaciO i
interioritzaciO del conformisme i
d'altres habits orientats a normalit-
zar els comportaments socials que
el sistema educatiu transmet, par-
ticularment mitjangant el curricu-
lum ocult. La resposta a la
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pregunta té importants conse-
quències per a una educació
moral que no renunca als contin-
guts.

A tall de suggeriment, la ja anti-
ga proposta de Margaret Mead de
fomentar "valors omnicompren-
sius", que permetessin a cada
poble veure's a si mateix i els al-
tres pobles corn a parts d'una tota-
litat a la qual cadascit "deuria, de
forma diferent, una lleialtat compa-
rable i fidedigna perô no uniforme,
idèntica o necessAriament similar",
podria constituir un cami per trans-
metre la idea que "vivirn en un sol
mOn" i frenar el fenomen de la
"pseudo-especiaciO cultural", que
(d'acord amb Lorenz, Erikson i Ju-
lian Huxley, encunyadors del con-
cepte) afavoreix la resoluciô
violenta dels conflictes en dificul-
tar la inhibick5 de l'agressio intraes-
pecifica.

Es tractaria en suma de no re-
nunciar a l'educaciO de valors, a
fer explicits els continguts més
generalitzables que horn tria per a
l'educack5 moral, tot sabent, perô.
que el canvi radical de la nostra so-
cietat no vindra solament de
l'educaciô sinó de l'acciO. Es trac-
taria, doncs, per dir-ho provocati-
vament i de forma paradoxal,
d'educar per no estar en pau, per
tenir aquest neguit a què apunta-
va la proposta de l'aprenentatge
innovador.
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J. M. Puig Rovira

Amb la finalitat de debatre les
opinions que cadascun dels au-
tors invitats havia expressat per
escrit en els articles que es repro-
dueixen en les pagines prece-
dents a aquestes notes, i després
d'haver Murat a tots ells una copia
del que havia escrit la resta de par-
ticipants, ens trobarem en una
taula rodona oberta als estudiants
i professors de la DivisiO de Cièn-
cies de rEducació de la Universitat
de Barcelona. Hi varen intervenir
Vict6ria Camps, Josep Gonzalez
Agapito, Rafael Grasa, Jaume
Lorés, Joan Mestres i Josep Ma.
Rovira Belloso, moderats per
Josep Ma. Puig. La taula rodona
es va dividir en tres parts. En la pri-
mera, els participants pogueren
precisar o ampliar alguna de les
posicions mantingudes en Ilurs
escrits. En la segona part, els
membres de la tauia van debatre
les opinions que acabaven
d'expressar. Finalment, els assis-
tents pogueren mantenir breus
dialegs amb els diferents mem-
bres de la taula i donar les seves
opinions si aquest era el seu
desig.

En les pagines segUents do
narem compte del que shi va dir,
o millor, d'aquelles idees de
totes f6ra impossible- que ens
semblen més rellevants. Malgrat

tot, som plenamet conscients de
la dificultat de fer una ressenya
objectiva del que va ser la taula ro-
dona. Qualsevol treball cultural
ens ofereix un ampli ventall de
possibles lectures diferents, I

cada lector en consequència en
treu suggeriments personals
també diferents. Bo i la impossibili-
tat de renunciar a la prôpia percep-
ci6 de les idees, mirarem que
aquesta sigui una presentació
fidel a la realitat, respectuosa amb
les opinions dels participants en la
taula i informativa per als possi-
bles lectors. De tota manera, vagin
per endavant les disculpes que
els demana el compilador pels ex-
cessos que la seva subjectivitat hi
hagi pogut introduir.

Podem parlar avui de valors
segurs?

Les ocupacions professionals
dels participants que van interve-
nir en els primers torns de parau-
les o la preocupaci6 per aclarir
alguns punts fonamentals abans
d'entrar en tematiques prOpia-
ment educatives va orientar la pri-
mera estona de la conversa
entorn de la possibilitat de reco-
nbixer criteris, principis o valors
que puguin ser acceptats univer-
salment o molt ampliament. De fet
es tractava de veure si, per da-
munt de la pluralitat d'opcions que
presenten avui les societats de-
mocratiques i complexes, és pos-
sible pensar racionalment que hi
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ha criteris que tothom pot reconai-
xer corn a desitjables, i aix6 sense
tornar a models de valors abso-
luts, criteris suficients per bastir
una vida personal i col.lectiva
justa, acceptant per6 la multiplici-
tat de punts de vista, creences i
maneres d'entendre el que per a
cadasc6 Os una vida bona i felia.
Formulats d'una manera o d'una
altra, sembla que els contertulis
que intervingueren a proposit
d'aquesta tematica reconeixien
algun principi o criteri ütil per guiar,
regular o normativitzar la vida ark-
tica de les persones i dels
col.lectius. Ens sembla fins i tot
possible establir una gradaciO en
les posicions quant a la concreciO
en la formulaci6 deixos criteris o
principis. Podriem establir un cert
ordre que aniria de la critica cm a
criteri per obrir-se carni en el mon
dels valors, proposta formulada
per V. Camps, a un principi
d'alteritat corn a nucli de valors,
que ens proposava J. Ma. Rovira
Belloso, fins a arribar finalment a la
proposta de R. Grasa que entenia
que en la formulaci6 dels Drets
Humans tenim almenys una pri-
mera aproximaci6 prou %/Alicia a
uns criteris clars que permeten cri-
ticar les formes concretes de vida i
acostar-se a una relaci6 correcta
amb els altres.

Aixi, V. Camps ens deia que "la
critica as un recurs molt de la nos-
tra apoca perqua no sabem ben
be el que hem de dir. Avui tenim
més idees sabre el aue no volem
que no pas sobre el que volem, i
la majoria dels valors que tenim
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son valors que han nascut d'una
manera negativa, han nascut corn
a oposici6 a uns altres valors que
hem heretat, pert que no hem
volgut i hem rebutjat. Per ser una
mica mas concrets, penso que
l'educaci6 avui no té gaire clar
quins s6n els fins que s'ha de pro-
posar perque no tenim idees cla-
res de quin tipus de persona és la
persona que volem, no tenim una
idea clara de quin és el fi de la vida
humana. Ara be, si que tenim uns
valors que definiria con a valors
oberts, i que han sorgit per oposi-
cio als valors que nosaltres hem
heretat. Concretament, en el te-
rreny de l'educaciO, el valor de la
utilitat, el valor de la disciplina, el
valor del sacrifici, el valor del tre-
ball, el valor de la competitivitat
han estat rebutjats. Els valors que
tenim avui sOn valors de la demo-
cracia, uns valors, més que for-
mals diria que son oberts, en el
sentit que es valora el pluralisme,
la tolerAncia, l'autonomia d
l'individu i sobretot la Ilibertat. s
clar, en ser uns valors oberts an
uns valors critics. Es a dir, e que
fan és oposar-se a un ipus
d'educaci6 excessivament rigid.
En aquest sentit, penso que la cri-
tica Os la via que tenim perqua ens
manquen continguts, perque ens
manquen idees positives sobre el
tipus de p9rsona i el tipus de so-
cietat que volem."

?Ms endavant, J. Ma, Rovira
Belloso mirava de formular una in-
tuIci6 de valor, i donar-hi consis-
tarcia en la qual, segons el seu
parer, tothom podia estar d'acord.
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Aixi, afirmava que el seu era un
"desig d'imitar all6 tant conegut
del discurs del mètode cartesia:
trobar un valor del qual ja no po-
guéssim dubtar per ra6 d" haver
arribat a una certa evidancia o a
una certa obvietat, un valor que
sigui, al mateix temps, tant un
nucli "penja-robes" on es puguin
afegir vertebradament altres va-
lors, corn un nucli de consensus.
Quin és aquest valor que, ni que
sigui formal, es presenta corn una
obvietat, corn alb que tots desit-
gem? Penso que és la capacitat
de sortir d'un mateix per tal
d'establir una relació correcta amb
l'altre o amb els altres. Realment,
dit aixi, s'assembla al principi d' al-
teritat. Aquest principi, en la meva
terminologia, formal, potser no és
tan obert ni tan formal corn sem-
bla. Hi ha un moment en qua allO
que és formal i all() que és de fons
arriben a ser la cara i la creu d'una
mateixa moneda. Aquest principi
que sembla tan formal resulta que
no ho és tant si tenim en compte
el que acabem de dir: alit) que cer-
tament no volem. El que certa-
ment no volem no és solament un
principi que és equidistant d'uns
extrems, sin6 que d'alguna mane-
ra assenyala un carni. Es a dir, no
volem l'aIllarnent, no volem el tan-
cament, no volem la manipulacio,
no volem l'absorció pels altres, no
volem el domini, sobretot el que
és obtingut per l'impuls irracional,
l'agressivitat o la violancia, no
volem exacerbar la capacitat de
segregar el mai que potencial-
ment trnim a vegades els hu-

mans. Llavors aquest principi for-
mal acomboiat per tot el que no
volem ens dOna una linia bastant
positiva. Crec que és la linia positi-
va d'aquests dos-cents anys de
democracia. Aquests principis, em
refereixo als Drets Humans, han
anat cristal.litzant en una sarie de
concrecions que cada vegaJa s6n
menys formals i cada vegada s6n
més el retrobarnent de l'altra des
de la prOpia Ilibertat."

En aquesta mateixa linia
d'afirmaciO de criteris comuns o de
valors universals, R. Grasa pre-
senta, primer, els motius que fan
possible pensar en uns principis
ampliament acceptables, i acaba
proposant la DeclaraciO Universal
dels Drets Humans corn a millor
formulaci6 d'aquests valors mi-
nims pero (Ails per treballar quoti-
dianarnent. Comenca preguntant-
se si "és possible que efectiva-
rnent puguem rnantenir una série
de valors que afectin el conjunt de
l'espacie hurnana sense cap tipus
de referencia atica, de sexe, de
gènere, etc?" La resposta que
ens dona fou clara: "Crec que si.
Crec que si, rnentre hi hagi una
sarie de problemes greus. Per
exempla, en primer Iloc, el paper
cada vegada més important de
l'educaci6 corn a conforrnisrne,
corn a preparaci6 de les persones
per acceptar un desordre i una in-
justicia present al planeta. En
segon Hoc. el paper que tO la
pseudo-especiació cultural corn
un dels elements que fan inhibir
l'agressivitat intraespbcie, foment
dels conflictes i de l'explosiO vio-
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lenta dels conflictes." Per fer front
positivament a aquests fets "la De-
claraciO Universal dels Drets Hu-
mans podria ser un marc inicial per
comengar a treballar amb aquests
valors omnicomprensius, per in-
tentar solucionar aquest tipus de
problemes."

Crftica, reconeixement de
l'altre i Declaració Universal dels
Drets Humans foren, al meu
parer, els acords expressats mes
o menys explicitarnent per la majo-
ria dels participants. En aquests
criteris o valors podem trobar avui
una guia per a Veducaci6 moral.

Malgrat tot, aquests valors de
consens no signifiquen homoge-
ne'itat i uniformisme de parers, ni
tampoc obliguen a limitar expres-
sió dels propis punts de'vista. Tot
al contrari, a partir d'aquest rere-
fons cornO -crftica, alteritat, Drets
Humans-, hi ha necessariament
un cert proselitisme a favor de les
prôpies opinions proselitisme que
no és dolent sin6 condició neces-
saria del pluralisme democratic.
Aquesta opini6 ens plantejava J.
Lorés en la seva primera interven-
ció, quan ens deia que "en una si-
tuació de democracia i pluralisme
teOricament hi ha certa neutralitat
en les relacions entre els uns i els
altres quan s'expressen valors. A
la practica aquestes relacions son
de proselitisme la major part de les
vegades proselitisme no en el
sentit pejoratiu del terme, sin6
corn a intent de convOncer els al-
tres de les raons objectives que
un te i donar-los contingut univer-
sal. Es en aquest sentit que val
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més un proselitisme obert que en
senya les cartes, que un proseli-
tisme submergit, amagat o
camufiat. En educaci6 sovint ens
volen vendre de forma proselitista
valors no atribuIbles a una perso-
na, aquella que els defensa, sine)
atribuint-los a la ciència, a la filoso-
fia, al pensament, o a la histOria.
De fet, corn que vivim de fer pro-
selitisrne, no ens en podem des-
liiurar, almenys tinguem-ho con-
trolat, siguem-ne conscients. Te-
nirn tot el dret a defensar les nos-
tres raons subjectives en norn de
la dernocracia i el pluralisme, per6
sapiguem que el pluralisme no és
neutral i no convertirn en manio-
bres de suggestiO la nostra pecu-
liar visió de la realitat."

En certa manera, aquesta inter-
venci6 tancava una relaciO irnagi-
nada formada per dos pols
mOtuament necessaris: els inte-
ressos, les opinions i justificacions
que cadascO aporta des de la seva
particular posicio al debat i a la
convivéncia col.lectiva, i el contra-
pés essencial de la crftica, de
l'obertura als altres del respecte
als seus drets, que cap opini6 o
creenca personal no pot oblidar i
deixar de respectar. Probable-
ment el proselitisme no exempt
d'autocrItica i el respecte als altres
son dues condicions fonamentals
del dialeg democratic.

4 7 )

Es possible reduced() moral?

Bo i partir d'una formulacio de
valors esperancada, no tenim en-
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cara cap garantia que el reconei-
xement d'aquests valors i el con-
tingut que expressen permeti
convertir-los en un programa
d'educaci6 moral. Cal, doncs,
veure si aquests valors poden arri-
bar a vehicular-se a través d'un
proces educatiu. A l'entorn
d'aquesta ternatica voltaren un
nombre notable d'intervencions
dels participants en la taula rodo-
na. Crec que és possible distingir
una doble problematica que, a
pesar d'estar relacionada, no és
ben be igual. En primer Hoc, algu-
nes intervencions assenyalaven la
dificultat que l'educaci6 moral po-
gués anar més enlla de la mera
adaptaci6 a les normes socials
existents. Es deia que de fet
l'educaci6 moral ha estat sempre
fonamentalment transmissi6 hete-
r6noma de valors i convencions
socials. Per tant, s'afirmava impli-
citament que seria molt complicat
o impossible transmetre un tipus
de valors corn els proposats tan
poc arrelats a la realitat social que
envolta l'educaciO. Malgrat tot, hi
va haver forga coincidancia a ad-
metre la necessitat i la possibilitat
dels homes de transcendir les
normes morals imposades.

La segona tematica controveti-
da quedava expressada en ague-
Iles postures que, potser preci-
sament perquè reconeixen I 'au-
tonornia que suposen el judici i

l'acci6 moral, no veuen gens clar
com la formació moral dels homes
pot convertir-se en matéria d' en-
senyament; en definitiva, corn pot
ser transrnesa didacticament.

Quant a la primera questiO, J.
Gonzalez-Agapito ens plantejava
amb claredat i insistència la dificul-
tat de reconèixer, per una banda,
el caracter adaptatiu de l'educació
moral i, per l'altra, defensar-ne la
vessant transformadora de les rea-
litats donades. Corn ell ens deia, i
mirant-ho des de la hist6ria de
l'educació," l'educació moral es
veu corn un fet molt relatiu. De tal
forma que em plantejava si es pot
fer educaci6 moral. Perque al llarg
dels temps, si contrasteu I edu-
caci6 moral dels temps classics
amb la que es fa avui, i ,si compa-
reu la que es fa en les diferents
cultures existents avui dia, moltes
vegades sembla una cosa real-
ment canviant i fins i tot absoluta-
ment contradict6ria. De tal manera
que per a mi la primera pregunta
és plantejar si es pot fer una edu-
caciO moral en el sentit classic del
terme. Apunto la dificultat no
només de trobar aquests valors
universals que abans s'han ex-
pressat, sin6 a més a més la con-
veniència de veure corn realment
s'educa moralment. Si educar es
condicionar, i educar I6gicament
almenys per a mi- és condicionar,
corn realment es pot educar en
uns determinats valors saltant-se
els propis condicionaments, les
privies gradacions? De fet, tots
tenirn l'experiência quotidiana que
alto més influent en determinat
moment, per exemple l'educaci6 a
partir del model dels nostres
pares, no s6n els discursos for-
mals amb que el pare o la mare
ens donaven un missatge educa-
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tiu, sin6 els missatges educatius
quotidians, els que es feien justa-
ment de forma involuntAria.
Aquests missatges son els que
realment han marcat i han determi-
nat la nostra educació. Plantejava,
per6, que l'educació moral seria
poder buscar la possibilitat de re-
decidir aquestes gradacions i
condicionaments, perquè en cas
contrari no existeix una educaci6
moral entesa correctament. Quan
obro moralment be, m'hauria de
preguntar si és fruit d'una adquisi-
cio btica o simplement és un acte
d'obediència a una programaci6
inconscientment adquirida i grava-
da. De fet. si no puc redecidir no-
vament aquests valors, aquesta
estructura adquirida , dificilment
també es pot parlar de Ilibertat."

Emfatisant aquest segon as-
pecte de la dialéctica que ens
planteja J. Gonzalez-Agapito,pen-
so que la capacitat de redecidir és
també present, formulada de dife-
rents maneres, en les aportacions
dels altres membres de la taula ro-
ciona. Aixi, per exemple, quan R.
Grasa ens parlava de la possibilitat
d'entendre l'educaci6 moral corn
un aprenentatge innovador, corn
un aprenentatge que intenta anti-
cipar els problemes i buscar noves
solucions qua prefigurin un futur
millor i més just, pensem que va
afirmava també i potser principal-
ment que l'educaci6 moral és re-
definici6 de valors. Aixi mateix
quan suggeria que l'educaciO
moral implicava una pedagogia de
la disidència i de la pérdua
d'acceptaci6 social, anava més
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enlla de la simple adaptaci6 a les
normes socials imposades. Des
d'una altra perspectiva, J. Mestres
ens indicava aue avui no es pot
fer educaci6 moral honradament
sense convertir-la en un lloc de
manifestaci6 de dubtes. Per6 619-
viament no sembla gaire clar corn
podria fer-se una educaci6 moral
adaptativa basacla en el dubte. El
dubte en la mesura que esdeve
un element positiu és un impuls
per a la creativitat i la transforma-
ciO, per6 dificilment serveix corn a
eina per a la repeticiO. D'una ma-
nera semblant s'expressava J.
Lorés quan afirmava que all6 "que
s'ha de desvetllar en l'educaci6
és una actitud ètica o una actitud
moral. Una actitud moral és una ac-
titud de triar, és una actitud de lli-
bertat. Es a dir, vol poder fer-se
preguntes, poder dir no, poder dir
si. Aix6, per6, és molt dificil per-
que avui els nois estan socialitzats
en cert sentit abans d'anar a es-
cola, i estan socialitzats per coses
més fortes que la mateixa escola o
la familia." Reconeixent també
que els nois avui s'insereixen en
una societat plena de limitacions i
injusticies, J. Ma. Rovira Belloso
insistia pert) en la confianga en
l'espècie humana, en la capacitat
d'aprenentatge que té l'home i

que, més enlla del que sovint es
suposa, li pot permetre redecidir
Inurement.

Amb tons i matisos diferents
crec que es va arribar a una con-
clusiO coherent amb la defensa
que s'havia fet anteriorment de va-
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lors corn la critica, l'alteritat i els
Drets Humans. La proposta d'uns
valors no presents de manera ge-
neralitzada en la societat fa dificil
pensar que puguin ser transme-
sos per socialitzaciO. Aquest tipus
de valors impliquen en canvi la
possibilitat de l'home de pregun-
tar-se i dubtar de les formes este-
blertes, d'anar més enlla dels
costums que aquestes formes im-
posen, de redefinir-les, i d 'apren-
dre noves maneres de conviure
justament. Per tent, bo i reconai-
xer el fort component adaptatiu
que conté l'educació -aspecte
que de cap manera pot conside-
rar-se corn a negatiu-, l'educaci6
moral implica també la decisi6
conscient de canviar el curs dels
esdeveniments, de fer volguda-
ment la prôpia hist6ria personal i
collective.

La segona questi6 que hem
plantejat al principi d'aquest apar-
tat ens porta a un interrogant que
plena entorn a l'educaci6 moral
des del mateix principi de la refle-
xio pedagogica a Gracia. Ens refe-
rim a la disputa sobre si la moral es
pot ensenyar o no. Sense voler
entrar en els molts problemes de
Ilenguatge que dificulten aquesta
discussi6, per6 sense pretendre
dir tampoc que tot el problema es
nomes una qüestiO de Ilenguatge
o de sensibilitats, ens limitarem de
moment a assenyalar les dues li-
nies de reflexi6 que es varen ma-
nif estar en el transcurs de la taula
rodona. En opini6 de V. Camps,
"la moral no es pot ensenyar. La
moral no es ensenyar perque és

una questi6 practice, és un saber
practic que s'apren amb la practi-
ce, s'apren amb els exemples,
s'apren d'una altra manera que
corn s'apren un saber te6ric. La
moral no es pot ensenyar, i per
tant, si d'alguna manera s'han de
transmetre valors morals, es fare a
través d'uns comportarnents que
no son especificament morals. La
moral s'ensenya en ensenyar ma-
tematiques; la moral s'ensenya
ensenyant a menjar, a ser net, a
respondre preguntes i a través de
molts altres comportaments quoti-
diens. Ensenyar moral és ensen-
yar altres coses, ensenyar altres
coses és imposar un principi, una
manera de fer, un saber que és
adaptació social, per6 que perme-
tre que després els nois puguin
dir no a aquesta adaptaci6 social.
De fet, no es pot educar en la dis-
sidencia, sine) que educar és en-
senyar a obeir, ensenyar a dir si a
determinades coses perque des-
pies es pugui dir no."

Enfocant des d'una altra pers-
pective la qüestiO de les possibili-
tats de l'educació moral, J.
Mestres reflexionava sobre el
tipus d'aprenentatge que supo-
sen el judici prectic i el comporta-
ment, i el distingia del que és
propi de les disciplines intel.lec-
tuals. Per tent, venia certament a
reconaixer que no es pot ensen-
yar la moral de la mateixa manera
que s'ensenyen maternatiques o
s'ensenya un idioma. Malgrat tot,
aprofitant una altra tradició de la
Gracia classica, no vela la conve-
niencia de renunciar a un cert
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tipus de tractament pedagogic de
la moral: "s'ha dit que no es pot
ensenyar moral, pelt) el que passa
és que els nois aprenen moralitat.
No estaria gaire d'acord amb r afir-
maci6 que no es pot ensenyar
moral. Crec que qualsevol escola,
qualsevol professor, vulgui o no
vulgui, s'ho proposi o no s'ho pro-
posi, fa educaci6 moral, una edu-
ced() moral que fins i tot pot ser
contraria al que ell es proposa
conscientrnent, o contraria al que
diuen les seves prograrnacions,
per() fa educaci6 moral. Cal,
doncs, diferenciar entre F educe-
cio moral que es fa de reducació
moral que caldria fer, pen!) aim) no
ens permet dir que no fern educa-
ci6 moral.

"Sense resoldre les questions
de fons implicades en aquesta
discussiO histOrica, penso que al-
menys podria arribar-se a una
certa delimitaci6 dels problemes
mirant de precisar a qua ens refe-
rim quan parlem d'educació moral.
Crec que part dels malentesos
venen de replicaciO indistinta de
l'expressio "educació moral" a dos
tipus o nivells d'aprenentatge di-
ferents. De fet, es parla d' educa-
ci6 moral corn l'intent de fer
persones bones i virtuoses. En
aquests casos normalment s' ar-
gumenta que no és possible
reducació moral. Vist aixf el tema,
probablement aquesta opinio es
raonable, puix que no es veu
gens factible la possibilitut d'actuar
directament sobre una hipotetica
disposiciO psicologica per a la
bondat. Malgrat tot, tambe s' utilit-
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za rexpressió "educaci6 moral"
per referir-se a la formaci6 d'un se-
guit de disposicions psicolOgi-
ques que sol entendre's que
tenen a veure amb la moral, bo i
que no es poden confondre amb
la "capacitat per a la bondat" que
abans esrnentevem. Aixi és diu
que és possible formar el judici
moral, l'empatia, la facilitat de pre-
veure conseqüencies, autore-
gulaciO, la capacitat de dibleg, o
altres de semblants. Quan s'este
d'acord amb aquesta opiniO,
tambe es sol creure que és possi-
ble reducaci6 moral. Crec que
aquesta argumentaci6 es tambe
raonable. Al meu parer el proble-
ma este a no especificar a qua
ens referirn quan diem que
reduced() moral és possible o
quan afirmem que no ho és. Per
tant, podem dir que de fet nomes
és possible reducaci6 moral en
sentit estricte per referir-nos a
l'acciO damunt d'aquestes disposi-
cions que podrfem anomenar de
nivell inferior -corn és ara, per
exemple, el judici moral o la capa-
citat de dialeg-; en canvi no
podem fer directament res per fer
bo un educand, Ilevat Obviament
d'esperar que la formació de totes
les anteriors disposicions inferiors
donara un resultat que a vegades
qualifiquem corn a "bondat". Crec
que és a partir d'aquesta distinci6
que podem parlar de curriculums
explicits o ocults- d'educaci6
moral sense caure en una incon-
gruencia, si es defensa la no-
possiblitat de reducaci6 moral, o
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sense c6rrer el perill d'un optimis-
me ingenu, si se'n defensa la
possibilitat. Cal esperar finalment
que l'educació moral entesa
d'aquesta manera facilitarà la for-
mulaci6 de preguntes i interro-
gants, la redecisiO en l'esfera de
valors i l'aprenentatge de formes
justes de convivència que ante-
riorment defensAvem corn a notes
de la personalitat moral madura.

Elerrs.nts per a un curricu-
lum d'educació moral

Algunes intervencions dels
membres de la taula rodona es
van orientar a presentar diferents
indicacions entorn a qué ha de ser
l'educaci6 moral i quins son els cri-
teris en que ha de fonamentar-se.
Les intervecions de J. Mestres
aportaren en aquest sentit una
gran quantitat d'elements. La pri-
mera fou una aproximaci6 al que
ha de ser l'educaciO moral. En
aquest sentit, opinava que
"l'educaci6 moral avui ha de ser
una tasca en qué hi hagi afirma-
cions del que és bo; en qué hi
hagi tamb6 negacions, perquè cal
saber clarament qué no és bo; i en
qué hi hagi interrogants. L 'educa-
ció moral, avui més que mai, si vol
ser honrEda, ha de ser manifesta-
dora de Jubtes." A partir d 'agues-
ta definició es poden derivar dues
linies d'acció educativa en el camp
de l'educació moral que varen ser
destacades en diversos moments

de la taula rodona: en primer Hoc,
la transmissiO de certs continguts i
habits que els adults considerem
necessaris per a la vida col.lectiva
i, en segon Hoc, el tractament re-
flexiu d'una sèrie de temes i situa-
cions vitals que ens plantegen
conflictes de valors i per als que
no tenin respostes clares.Trobem
una altra vegada la tensió entre
socialitzaci6 i redefinició creativa
de noves sortides per afrontar si-
tuacions de dubte. Ambdos ob-
jectius requereixen un tractament
curricular especific, bo i que la ma-
joria dels participants pensaven
que juntament amb un curriculum
explicit calia desenvolupar totes
aquelles situacions que afavorei-
xen experiencies positives d' inte-
rrelaciO personal i d'entesa i

decisiO dernocrAtica en el si de
l'escola.

L'esbOs de proposta curricular
que ens va fer J. Mestres, junta-
ment amb les aportacions d'altres
membres de la taula, tenia en
compte els següents aspectes:
primer, la transmissiO del conjunt
de principis i normes que s'ha
donat la societat per regular la
seva vida -aquest Ambit sovint es
concreta en l'estudi de les [leis fo-
namentals d'un pais, especial-
ment la ConstituciO, i els valors
que les fonamenten. Segon, la
traducció pel que fa a la conducta
d'aquests principis es concretava
en la proposta d'una formació per-
sonal en els valors i el habits civics
de convivéncia. Tercer, més enllà
dels habits civics, s'ha de consi-
derar un altre conjunt d'hAbits
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que, sense afectar tan directa-
ment la vessant püblica de la con-
vivancia, sOn condicions basiques
per aconseguir una interrelaciô
personal correcta. Quart, aconse-
guir aquests objectius suposa
també dotar-se d'una Optima for-
maciO de la voluntat i dels senti-
ments. Cinque, cal formar també la
capacitat de prendre posici6 da-
vant dels molts problemes que els
mitjans de comunicaciO i la pr6pia
experiéncia ens presenten dia a
dia.

Les anteriors propostes no
han de fer-nos oblidar, corn deia J.
Mestres, que massa sovint dis-
senyem els cu ".:ulums "parlant
de l'individu i de la societat, pert,
oblidem completament els grups
primaris en que es fa l'autantica
formaciO moral. Es a dir, el grup-
classe, les relacions familiars, i

totes aquelles situacions en qué
l'actitud d'entendre l'altre, d" ac-
ceptar-lo i de manifestar la manera
de ser prOpia de cadascii esdeva
el millor curricuium d'educació
moral." Es tracta,doncs, de trobar
en I 'ambit d'allO més quotidia una
manera adequada de conviure
que no es basi tant en declara-
cions i coneixements, sin6 en una
manera de ser personal respec-
tuosa, solidaria i amatent.

En sintesi, podem dir que ens
varem acostar a un curriculum mixt
en el qual, juntament amb les ex-
periancies de relaci6 inlerperso-
nal que proporcionen els grups
primaris, es considera també el
conjunt d'aprenenfatges -informa-
cions, habits i preses de posici6-
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que una educaci6 moral completa
hauria de propiciar. Es una pro-
posta curricular que no contradiu
les aportacions de la taula rodona
que anteriorment hem assenyalat.
En concret, pensem que és un
bon cami per acostar-se als valors
de la critica, robertura als altres i el
respecte del Drets Humans, valors
que ens permetran fer compatible
la necessaria adaptaci6 social amb
la disposiciO a redecidir autOnoma-
ment nous valors i noves formes
de convivancia.

478



Taula Rodona

El objetivo central de
esta Tribune es que
tipos de valores cabe
considerar hoy, y cOmo
ha de entenderse la
educaci6n moral en
una sociedad pluralis-
ta. Para ello se han
reunido las aportacio-
nes de V. Camps, J.
Gonzalez-Agepito, R.
Grasa, J. Lords, J.
Mestres y J. M.Rovire
Belloso. En base a los
textos que elaboraron
se celebro una mcsa
redonda en la que se
ampliaron y discutieron
las distintas posturas
reflejadas en ellos. Se
reflexion6, primero,
sobre la posibilided de
definir unos valores
que pudieran ser acep-
tados de rnanera muy
general. En tat sentido
se aceptó que la orifi-
ce, la abertura a los
demas y el respeto de
los Derechos Humanos
pueden ser guias de
valor suficientemente
explicitas. Se planted
tambien la distinciOn
entre una educaciOn
moral exclusivamente
adaptetiva y una edu-
cacilon moral que pn-
mare la capacidad de
redecidir autonoma-
mente las formas de
vide que cada uno inch
vidualiza.

,

Abstracts

L'objectif central de
cette "Tribune" est de
debattre sin le type de
valeurs s'agit de
considerer aujourd'hui
et comment il taut com-
prendre reducatioi,
morale dans une soci-
éte pluraliste . A cet
effet, les travaux de
V.Camps, J. Gonzalez-
Aodpito, R. Grasa, J.
Lores, J. Mestres et
J.M. Belloso ont ete
rounis. A partir de ces
textes, s'est fait une
table ronde o6 l'on a
elargi et debattu les dif-
ferentes positions re-
fletdes. On a reflechi,
tout d'abord, sur la
possibilite de Mink
des valeurs qui pourrai-
ent etre acceptdes de
maniere trés ,Onerale.
Dans ce setts, la cri-
tique, l'ouverture aux
autres et le respect
des Droits de l'Homme
ont ete acceptes com-
me guides de valeurs
suffisamment expli-
cites. ll a af..ssi ete
question de la distinc-
tion entre une educa-
tion morale exclusive-
ment d'adaptation et
Line education morale
qui mettrait l'accent
sur la capacite de re-
decider de facon auto-
nome les formes de vie
chacun considdre de-
voir adopter.
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The central objective of
this "Tribune" is to de-
bate about what type of
values should be con-
sidered today and how
moral education should
be understood in a plu-
ralistic . With this end
in view, V. Camps,
J.Gonzalez-Agdpito.
R.Grasa, J.Lores,
J.Mestres and J. M.
Rovira Belloso have
brought their papers to-
gether. They elabora-
ted different texts
which did the ground-
work for a round table
and the various stand-
points reflected in the
texts had an opportuni-
ty to be widened and
discussed. First, a re-
flexion took place
about the possibility of
defining values that
could be generally ac-
cepted. In this sense,
criticism, open-min-
dedness and the re-
spect of Human Rights
were judged explicit
enough to be value gui-
des. Then, the ques-
tion came up of the dis-
tinction between an ex-
clusively adaptative
moral education and a
moral education that
would focus on the
capacity to re.decide
autonomously the dif-
ferent ways of life that
each one considers
they should adopt.
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L'Humanisme Liberal
Pere Grases *

L'any 1946 vaig encunyar la denominaci6 Andres Bello, el primer hu-
manista de America , corn a titol d'un Ilibre meu imprès dintre de les Edi-
cions " El Tridente " de Buenos Aires; una designacio que ha estat afortu-
nada perqua des d'aleshores es fa servir corn a aposici6 habitual quan
s'anomena Bello. Des d'aquella data tan Ilunyana, he treballat
l'argumentaci6 del caracter de Bello corn a humanista. El resultat actual de
les moves reflexions constitueix el terna d"aquest assaig.

No hi ha cap rnena de dubte que Bello encarna, amb la seva vida i la
seva obra, el tipus hurnanista , tal corn el defineix el Diccionario de la Real
Academia Espanola : "Persona instruida en letras hurnanas"; aixi corn
també en la primera accepci6 del concepte humanisme " cultivo y cono-
cimiento de las letras humanas". El segon significat, pen!), que en registra
el Diccionario , "Doctrina de los hurnanistas del Renacimiento", as, sens
dubte, evident que no correspon a la personalitat de Bello.

Sernpre he tingut la preocupaci6 que hi ha alguna cosa que no encai-
xa en aquesta definició d" humanisme", quan es pensa en els trets que
ens evoca la figura de Bello i els compara amb els grans homes del Renai-
xement, tot i que s'hi hagi de reconaixer un denominador com6, un fons
equivalent entre els humanistes dels segles XV i XVI europeus i el tipus
huma d'un home corn Bello. En les meves reflexions he arribat a conclu-
sions diferenciadores entre la ra6 i la causa vital dels humanistes euro-
peus renaixentistes i l'ideari, les condicions, els prop6sits i les realitza-
cions d'un ésser corn Andras Bello, el qual conforma el seu pensament
sobre unes bases culturals i de tradició molt diferents i projecta les seves
tasques cap a una altra mena d'horne incitat per unes circumstancies his-
tOriques radicalment diferents i en una geografia que irnposa singularitats
que no tenen res a veure amb les que eren viscudes en el Vell MOn du-
rant el pas de l'Edat Mitjana a l'Edat Moderna. Tot plegat irnplica una nova
visiO de !Thorne, quant a la seva educaci6, corn a individu i corn a particip
de les noves societats arnericanes.

Pere Grases (Vilafranca del Penedes, 1909) Os un dels millors americanis-
tes conternporanis. Doctor honoris causa per diverses Universitats ( Los Andes,
San Marcos, Miami, Cambridge, Barcelona). La seva docencia s'ha desenvolu-
pat, principalment, a l'Institut Pedagogic Nacional i a la Facultat de Filosofia i Lle-
tres de Caracas. També ha donat cursos a diferents universitats. Citern. entre al-
tres, Harvard, Yale, Indiana, Stanford, Berkeley i Cambridge.
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En unes altres circumstencies, inedites per al comengament del segle
XIX, hem de recolzar els fonaments del raciocini d'Andres Bello en el fet
de construir dintre de la seva anima els principis de civilització i ordena-
ment aptes per a uns nous pobles que naixien del seu propi govern, en
constituir-se en Estats independents. Bello s'enfronte al repte de donar
normes i continguts a les repübliques d'aquest continent.

De nou en terra americana, Bello va abandonar la dedicació a les tas-
ques erudites pures n'havia donat excel.lents mostres en alguns dels
escrits publicats en la Biblioteca Americana (1823) i El Repertorio Ameri-
cano (1826-27) de Londres i va concentrar la seva poderosa atenci6 als
temes d'educaci6 per als compatriotes d'Arnerica. Hi ha una grandesa
real en aquesta reOncia a les investigacions d'alta especulació cientifica
en la filologia de les cultures classiques i en els testimonis de culture me-
dieval, que va substituir per la tasca d'ensenyar i escriure sobre les disci-
plines que necessitaven els nous Estats. El seu magisteri oral, comengat
quan va arribar a Santiago de Xile l'any 1829, i la seva obra escrita, des
dels tractats i compendis fins a la constant coliaboraci6 periodistica,
tenen un objectiu clar: educar les generacions que van voler escoltar la
seva paraula de mentor dels interessos espirituals de les persones i de
les comunitats. D'altra manera no podriem explicar-nos les transforma-
cions que experimenten les seves preferbncies. lmmediatament inicia, a
Xile, la seva obra poligrefica, allô que avui contemplem corn a esborrona-
dora obra d'educaciO. Ell mateix s'endinsa en l'estudi i domini dels pro-
blernes juridics plantejats per l'organitzaci6 d'un Estat. Bello, que no
havia seguit lligons de dret, es converteix en legislador i codificador de
l'ordenament legal de Xile, i des d'alle influeix admirablement en les altres
reObliques germanes. La seva activita: de jurista, de la qual no havia
donat senyals abans del retorn a America, forma la major part dels seus
escrits. Potser en aquesta consideració podem veure clarament i rotun-
dament el rumb que Ii exigeix la seva missi6 d'educador de la gent que
poblaven els paIsos americans. Les seves aclaridores recerques erudites
van ser deixades de banda davant d'unes exigencies mes peremptOries i
urgents. Primer de tot calla posar les bases i els fonaments socials perque
la vide en comit fos viable. Era la primera necessitat.

De la mateixa manera va crear amb un estil nou l'administraci6
no solament en aquelles parcel.les de govern de que era titular ( les rela-
cions exteriors), sin6 que exerci de fet un imperi intel.lectual en la marxa
total de les tasques Obliques, tal corn podem apreciar en les memories
presidencials, de les quals va ser autor reconegut.

El seu consell va abracar les aplicacions multiples i diverses de
l'aconduIment d'un poble des del poder.
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AndrOs Bello (1781-1865) pertany cronol6gicament a la generaci6 de
la independència Pel seu caracter i per la missy!) que el desti Ii tenia re-
servada no podia enquadrar-se en les legions que espasa en ma van Hui-
tar intrèpidament pels ideals de l'emancipació.

Format en les Iletres classiques arriba a dorninar la cultura Ilatina en els
dies de joventut transcorreguts a Caracas; i més tard, a Londres, va
adquirir coneixements profunds de Ilengua i literatura gregues. Sempre
va estudiar a fons els classics espanyols del segle d'Or. El dornini
classicist& an les Iletres antigues fou adquirit plenament des de la seva
primera jovenesa.

La contemplaci6 i la convivència amb la naturalesa sOn visibles des de
les seves prirneres produccions literaries del periode de Caracas.
L'esplendidesa del paisatge del tropic va portar-la impresa a l'anima fins al
final de la seva vida. En la seva etapa londinenca .amplia extraordinaria-
ment l'horitz6 dels seus coneixements en Iletres greco-Ilatines, medie-
vals i en la literatura de tots els temps fins a les primeres manifestacions
romantiques. La prolongada estada a Anglaterra des de 1810 durant
dinou anys ha perfeccionat les bases humanistiques de les Iletres classi-
ques, ha donat sentit universal als seus records de la natura americana i el
seu esperit s'ha amarat de la noblesa de la causa de la llibertat. S6n els
tres factors que em sembla veure en Bello, per poder entendre'l corn a
humanista representatiu d'una nova concepci6 de la cultura.

D'aquest humanisme en dic humanisme liberal , el qual haura de ser la
Ilei civilitzadora per edificar les societats americanes que han arribat a la Ili-
bertat nacional. Gosaria dir que defineix l'humanistne america fins als nos-
tres dies. Encara s6n vius els dos grans interrogants que es van plantejar
els fundadors: la identitat i el desti en Ilibertat.

Les traces distintives d'aquest humanisme liberal s6n ben diferencia-
des dels trets constitutius de l'humanisme renaixentista. Intentarem de
glosar-ne els aspectes divergents més destacats.

La Perspectiva Cultural d'America es presenta tota en futur, mentre
que l'humanisme renaixentista anava Iligat pel pes de la hist6ria, per més
que tota renovaci6 humanistica signifiqui sempre una forta rectificaci6 de
l'època precedent, ja que es pr6dica d'un nou ideari estOtic, amb la ne-
cessaria renovació dels fonarnents de la vida espiritual. En el Renaixe-
ment, basant-se en la revelació del mOn greco-Ilati, se sacsejaren els fo-
naments d'uns habits culturals. Aixi ho explica Ferrater Mora en el seu va-
luOs Diccionario de la Filosofia : " El Renaixement va produir l'amor i el
culte a l'Antiguitat Classica, considerada com un exemple d'afirmaci6 de
la independ6ncia de l'esperit hurna i, per tant, del seu valor aut6nom I de
la seva dignitat".
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Certarnent els humanistes americans no posen els ulls aqui Es una
altra cosa. La nova estetica americana Os anunciada en les pnmeres es-
tances de la Silva Alocución a la poesfa , de Bello.

El contrast més flagrant entre l'humanisme del Renaixement i
l'humanisme liberal america es troba en l'ambit en que es produeix.
L'home del Renaixement elabora les obres en el recolliment del cenobi o
en el silenci del gabinet de treball, mentre que a America es creen les for-
mes de cultura, quasi diria a rake lliure, de cara a l'horitz6 obert que ofe-
reixen la naturalesa i la gent tot esperant amb anhel un missatge vital. La
reflexi6 de l'humanista america va cap als pobles de manera oberta corn si
es tractes d'advertencies E unes societats que necessiten sentir la parau-
la diaria, en veu alta, mentre que ls pensadors del renaixement estam-
pen Ilurs idees en infOlios que triguen a arribar al coneixement de la gene-
ralitat de la gent.

Les comunitats americanes requereixen el missatge orientador, corn
a entitats de nova planta, corn a pobles en formaci6, mentre que els Ile-
trats renaixentistes es dirigeixen a comunitats amb un passat rnil.lenari,
carregat de tradicions qup es proposa d'ensenyar el reformador, que
contempla preferentment el mOn classic. La prolongada evoluciO de
l'Edat Mitjana europea havia predisposat els anirns per rebre el nou ideari
dels humanistes, els quals redregarien el seu rumb amb noves claredats;.
fet que no és, certament, semblant al que es produira a l'America emanci-
pada, rEdat Mitjana de la qual sOn els tres segles colonials, radicalment
diferents dels temps medievals europeus, en els quals es va viure una si-
tuaciO cultural d'indole ben diferent.

A America, els humanistes dels Estats republicans perseguien princi-
palment l'assoliment de la solidesa politica en els paisos alliberats, men-
tre que a Europa predorninava en els hurnanistes la reforma tant a través
del plaer i el gaudi de l'erudiciO, corn mitjangant la conternplació de les
obres d'art de l'antiguitat. El contingut i fi pedagOgico-politic sera distintiu
essencial en l'humanisme america. Viu el moment critic de crear un pen-
sament original, amb respecte evident a la tradiciO hispanica, malgrat el
tall violent de les guerres d'alliberament.

Les distancies enormes , i la soledat dels centres de pobla-
ciO del continent arnerica donen una dirnensió diferent a l'acciO dels hu-
manistes, en disparitat evident amb la realitat geografica del Vell MOn, on
les ciutats i els Ilogarrets eren a la vora, cosa que representa una diferen-
cia considerable ja que aixO condiciona l'acciO dels homes de pensa-
ment.

El saber i I 'erudici6 sOn els fonaments de l'humanisme renaixentista i
els seus protagonistes s'esforcen a cornunicar-los als possibles adeptes,
mentre que en el continent america l'home de pensarnent ha de forjar un

200

484



'humanisme liberal

designi d'eminent contingut educatiu, per amber a consoli-
dar els nous estats Ihures, amb una nova ordenaciO de la vide pOblica
dels ideals humans. El domini del saber classic es substituit per
relaboració d'uns preceptes per a uns pobles Iliures, per a noves institu-
cions. Celia delinear un nou concepte de ciutada.

Si rhumanisme ha de buscar la caracteritzaci6 de rhome, no hi ha cap
dubte que rhome america requeria unes altres definicions i un altre perfil
de civilitzaciO.

Crec que queda justificada la designaci6 d" humanisme liberal per als
forjadors intel.lectuals de les repObliques independitzades d'aquest
continent, que és la seva aportació més transcendent a la civilitzaci6
occidental.

La vide cultural a [America espanyola va anar vinculada durant els tres
segles colonials a les regles, mes o menys uniformes, generalitzades en
tot [Ambit de rimperi. Les universitats s'establiren segons el model de
Salamanca i els mestres i els docents seguien els ensenyaments i les in-
terpretacions predominants a les escoles peninsulars. De la mateixa ma-
nera, les institucions pObliques es conformaven a disposicions de carac-
ter uniforme. Els homes de ploma- fora d'alguns casos de trets individuals
corn l'Inca Garcilaso i no gaires estan fortament lligats als models i
corrents de la literature hispanica. Les expressions del pensament se-
guien també fidelment el raonarnent après d'Espanya. La vide politica-
amb diferencies naturals- era prescrita per la legislaciO des de la metrOpo-
li. Aim') es del tot veritat fins a la segona meitat del segle XVIII, quan aparei-
xen els primers simptomes de manifestacions particularistes: n'hi ha es-
clats en diferents punts d'America, en diversos moments. Aleshores, la
teoria de rEstat cornenga a patir els embats de remancipació ideol6gica,
que haurà de culminar en radopcio dels principis dels drets de [home i
del ciutada, base de les doctrines que seran el detonant de la revoluck5
politica del primer terg del segle XIX.

Un continent immens poblat d'ajuntaments aIllate es despertara, en
una sincronia admirable, amb la proclamacio de la voluntat de recupera-
dO de la seva personalitat nacional. No sembla pas que hagin estat les
Ilums de la illustraciO la causa determinant de les conviccions americanes,
perque de fet el seu resse) va ser esces, molt relatiu. L'estudi de movi-
ments tan expressius corn el de Gual i España (1797) permet d'arribar a
aquesta conclusiO. V aspiraciO congenita a la Ilibertat, cartacteristica dels
pobles hispanics, els portava cap a les bases igualitaries del republicanis-
me amb els seus riscs i avantatges. Perque la seva implantació fos pacifi-
ca hauria calgut un nivell de culture politica molt avangat, que no era certa-
ment el de les societats hispaniques de final del segle XVIII. La transfor-
maciO profunda, radical dels habits de pensament i conducta dels ciuta-
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clans cap a la democracia, des de l'abandonament i el repudi de la teoria
del Dret Divi dels reis, era una autentica revoluciO, apareguda en el m6n
america- al nord i al sud- amb plena originalitat. Les bases ideologiques
d'aquesta determinaci6 representen l'expressiO d'un anhel en el m6n
d'occident, ja que havien de substituir l'autoritat emanada per una férria
organitzaci6 piramidal del domini espanyol ( el monarca al cim, i en estrats
successius, el govern, el Consell dindies, els virreis, els capitans gene-
rals, les intendencies, etc.), pel respecte i l'obediencia al vei que reunis
la suma de voluntats dels antics sibdits transformats en homes Mures.

Els drets de les persones havien de prevaler davant un sistema inade-
quat per a l'alliberament que proclamaven. Aquest canvi en les conscien-
cies Juan German Roscfo l'anomena "el triomf de la Ilibertat enfront el

despotisme", tftol del seu fam6s Ilibre, publicat en primera edici6 a Filacial-
fia, el 1817. Roscio, antic professor de canons ( per tant adherit durant un
temps al credo del dret divi dels reis), justificava la seva "confessió de pe-
cador penedit" en abjurar les antigues creences i fomentar les noves en
els mateixos textos bfblics, amb els quals abans va demostrar que ser re-
publica no era incompatible amb la fe de la religiO cat6lica. Encara més, en
les seves deduccions arriba a estampar que la idea republicana esta mes
d'acord amb el cristianisme que la submissiO a un poder personal, sovint
desp6tic.

Les causes de la revolució emancipadora radiquen principalment en
aquesta alteraciO dels fonaments filosOfics, mes que no en els greuges
que America invocava davant els governs autoritaris durant el domini colo-
nial. En la solidesa d'aquesta nova persuasi6 hi hem de veure la ra6 per la
qual es va mantenir ferm l'esperit emancipador que va permetre de soste-
nir una Iluita prolongada fins a la victoria dels patriotes.

El reconeixement dels drets humans és a la base d'aquest nou
humanisme, que sens dubte es l'aportaciO americana mes gran a la
cultura occidental.

Sobre un dilatat continent, sembrat d'institucions municipals. s'hi ope-
raria un canvi a fons en les ments arnericanes. Les seus dels ajuntaments
( embrions d'Estats, cadascun amb les seves zones d'influencia ) van
sentir l'exemple clefs seus conduidors. Els actes de rebel.lia en el segle
XVIII parteixen de velles i de noves ciutats ( Cuzco, Caracas, La Paz, cku-
ta, Merida, Quito, etc.) com a presagis del que sera el primer terg del segle
XIX. No crec que tot aix6 es pugui explicar pel fet que el missatge enciclo-
pedista els hagues colpit l'anirna. Les protestes i la decisiO s'estableixen
flies en l'evoluci6 natural individualitzant, afavorida per la dispersiO de les
ciutats americanes i la Ilunyania de la metrOpoli. On es parlava espanyol
sempre s'ha de comptar que hi ha un suposat independentista, indivi-
dualista. corn a conseq0encia quasi autornatica del progres en la cons-
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clef-tele dels props drets La tendencia a la cohestO vertebrada entre co-
munitats és !luny de la manera de ser de les poblacions que parlen caste-
Ile Aquesta forge disgregadora o centrifuge es troba en els origens de
l'aspiració a la Ilibertat.

Sobre aquest tele) de fons cal situar les ensies emancipadores.
L'exemple dels Estats Units- i el seu franc exit inicial- va ser un poderOs
esperó per a la decisiO del mOn castellanoparlant. S'hi va afegir la formula-
cio dels principis concordants dels drets de l'home i del ciutade.
L'erudiciO neoclessica i reducaciO escolestica no serviren de gaire al pro-
grama i a l'impuls per a la independitzaciO. Alguns professionals universi-
tads, no gaires, n'esdevingueren protagonistes. PerO sOn els homes de
mOs culture- alguns autodidactes- els qui menaren els pobles cap a la Ili-
bertat. SOn persones que al costat de la formaciO escolp' van ser observe-
dors que s'enfortiren els Anims en les prOpies reflexions i es decidiren
d'una manera particularment ferma i segura. Contempleu la brillant pleia-
de de noms que, des de Francisco de Miranda, el Precursor, fins als no
tan notables, es nodrien la voluntat en la passio per la Ilibertat, per invertir
en l'epopeia de l'alliberament.

On recolza la cause de la fermesa d'aquestes decisions ? He dit en
una altra banda que estic convengut que l'explicaciO es troba en les arrels
rurals, en la forge de la tradici6 agreria en els noms més notables de la lluita
per la independencia. El camp enforteix el carecter i la voluntat i prepara
per a la vida d'una manera vigorosa, tal corn va cantar el mateix Bello en la
Silva a la Zona Tórrida . La naturalesa forja una altra consciencia. La majoria
dels prOcers de la independencia de Veneguela provenen d'un medi
camperol I fins la mateixa capital. Caracas, tenia més ambient rural que no
ciutada.

Bello va dir:
honrad el campo, honrad la simple vide
del labrador y su frugal Ilaneza.
Asi tendran en vos perpetuamente
la libertad morada.
Y freno la ambici6n y la ley templo.

La creaci6 de la Universitet de Xile, reiundada sobre la instituci6 colo-
nial de la Universitet de Sant Felip a la ciutat de Santiago, és obra de
Bello. Ser-ne nomenat Rector havia de ser, per a l'humanista, una de les
més grans satisfaccions, si no la més gran. que va rebre en la seva sego-
na petria. La Universitet de Xile era, per Ilei, el centre regulador de l' en-
senyament en tota la RepOblica xilena. Bello va tenir a les mans instru-
ment idoni per posar en exercici la seva excepcional preparaciO en
l'educaci6 requerida pels pobles americans. Deu haver sentit l'emoci6
d'estar situat en el Hoc mes desitjable somniat mai a la vide, en aconseguir
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ent dels seus coneixements assolida en l'etapa londinenca i dels anys
d'experiencia en la naci6 )(Ilene Reunia, doncs, tots els elements per em-

prendre la seva empresa més gran en reduced() I fou aixi.

L'oraci6 inaugural de la Universitet de Xi le, de 17 de Setembre de
1843, traspua r alegria intima d'aquell que se sent honrat I felig davant
d'un encerrec desitjat, per dificil que sigui. Comenga el discurs amb pa-

raula segura i va desenvolupant amb profund domini del tema el que ha

de ser reducaci6 en una societat americana. Amb equilibri mesurat posa

les bases de la universitat republicana a America. Sense mica de disso-
nencia enumera els prop6sits i els metodes que han deguiar reduced&
Mai no hauria pogut ser emblema de Bello l'apassionada dicotomia de
Sarmiento, " civilitzaci6 o barbarie ", amb la qual no s'hauria pogut crear

una educaci6 viable. Tot el text es aprofitable i es, a més, escrit amb la mi-

llor prosa amb que mai hagi escrit l'humanista. Es pot dir que resumeix i

concrete en unes pagines breus la gran aventura del pensament, gaudi-
da en la seva existencia apartada i silenciosa, ara en el més alt carrec

que mai haure exercit a la seva vide. Tots els dies anteriors, tan profito-

sos i replets de treballs profunds, podia abocar-los en rordenació del que
havia estat el fi eminent de tots els seus afanys: el fi dels seus compatrio-

tes americans. El discurs es suma, admirablement ponderada, exposada
amb tota la profunditat de qui ha estat anys amb els ulls posats en el con-

sell a les noves societats del continent. Proclamare els seus principis en

una perfecta exposici6 i deixare establerta la doctrina que ha de ser

la tasca educative en tots els nivells.

La Ilei de la nova Universitet tambe es fruit del seu talent, per la qual

cosa el discurs d'instal.laci6 Os la glossa i exposici6 de motius i finalitats
mes autentica que mai s'hagues donat en establiments d'aquesta mena.
La filosofia magisterial de la nova America hispana és en les seves parau-
les i ressonaren a les orelles del seu auditori corn el missatge d'un savi
humanista que Iliura als oients els conceptes substancials.

En realitat veia possible tot el que havia imaginat: la instituci6, les

seves facultats, que defineix magistralment, tot desentranyant la significa-

ci6 de cada secci6 de coneixement, a partir de rafirmació dogmatica de la

unitat del saber: totes les veritats es toquen.

Tot plegat impregnat pel seu ideal de veure els homes en perfeccio-
nament intel.lectual i moral, en un clime propici. Aixi s'enten la seva ab-
sencia reiterada: " La llibertat és l'estimul que d6na un vigor sa i una activi-

tat fecunda a les institucions socials ".

Quan eleva a conclusions de caire universal l'esdevenidor que ende-

vine per a la Universitet, s'encen el to del discurs, per formular el vot mes

solemne que es pot invocar davant una comunitat d'educadors:
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Que els grans interessos
de la humanitat us inspinn

Aixi parla un humanista, quan ds educador.
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El autor a modo de en-
sayo, nos habla de un
momento crucial en la
historia de Hispanoa-
merica: su emancipa-
ciOn de la metropolis. Y
en este proceso de in-
dependencia juega un
papel fundamental lo
que el autor llama hu-
manismo liberal, que si
bien posee un eco leja-
no que recuerda al hu-
manismo renacentista.
se diferencia nitida-
mente de este gracias
a sus ansias y anhelos
de libertad politica. Li-
bertad que las nacien-
tes RepOblicas recibi-
ran como un nuevo
halo y que, desgracia-
damente, no heredaren
del tiempo de la Colo-
nia.
En opinion del autor
fueron hombres de la
generacien de la inde-
pendencia. coma An-
dres Bello. los que di-
vulgaron este humanis-
mo liberal. Y este hu-
manismo tome cuerpo
en una pedagogia, en
una educacien, que no
sabia nada de viejas
tradiciones ni escolas-
ticas. y que deseaba
poner los cimientos de
una civilizaciOn que
ahorn for mese hom-
bres para la libertad.

206

Abstracts

L'auteur, en guise
d'essai, nous parle
d'un moment crucial de
l'histoire de lAmerique
latine: son emancipa-
tion de la métropole.
Et. dans ce processus
d'indépendance, ce
que l'auteur nomme hu-
manisme liberal joue un
role fondamental; et
cet humanisme, bien
qu'il nous fasse penser
a 1 'humanisme de la
Renaissance, se diffé-
rencie nettement de ce
dernier par les désirs
ardents de liberté politi-
que. Une liberté que les
Republiques naissan-
tes vont recevoir
comme un nouvel halo
et que. malheureuse-
ment, elles n'hériteront
pas des temps des Co-
lonies.
D'aprés l'auteur, ce fu-
rent des hommes de la
generation de
l'indépendance.
comme Andres Bello.
qui diffusérent cet hu-
manisme liberal Et cet
hurnanisme se concre-
tise en une pédagogie
et une education qui ne
seven it rien des vie,-
Iles traditions ni des
doctrines scolasti-
ques. et qui voulaient
crder les bases thine
civilisation qui forme-
rait des hommes pour
la liberté.
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The author. by way of
an essay, tells us
about a crucial moment
in the History of Latin
America: its
emancipation from the
Metropolis. In this
process of
independence
something that the
author calls liberal
humanism plays a
fundamental part.
Although it echoes
Renaissance
humanism in some
distant way, it clearly
differenciate:. itself
thanks to the desires
and urges for political
freedom. The new-born
republics will receive
this freedom as a new
halo and, unfortunately
won't inherit it from
colonial times.
Accordind to the
author, it is the men of
the Independence
generation. such as
Andres Bello, who
divulged this liberal
humanism. Such
humanism concretized
itself by means of
pedagogics and
education patterns that
ignored old traditions
and scholars and that
wanted to establish the
bases of a civilization
that would then prepare
men for liberty.
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Wittgenstein i Freinet, el filôsof mestre i el
mestre filôsof
Pierre Clanché *

Wittgenstein i Freinet no es van trobar mai. Probablement ho ignora-
ven tot run de l'altre. El primer, nacut a Viena en 1889 i mort a Cambridge
en 1951 ha estat considerat per alguns corn el mOs gran fil6sof d'aquest
segle. El segon, nascut a Gars ( Alps maritims ) en 1886 i mort a Vence
(Alps maritirns) en 1966, ha creat un dels més importants, si no el més im-
portant, moviments francesos de pedagogia activa, d'escola moderna,
més coneguda amb el nom de pedagogia Freinet. Durant molt de temps
criticada amb violbncia, jutjada avui dia corn a passada per alguns, Freinet
continua sent una referència dificil de rodejar, encara que la seva peda-
gogia sigui en realitat poc practicada ( només pel 4% dels mestres de
l'escola elemental ).

A més del fet d'ésser contemporanis, Wittgenstein i Freinet tenen en
corm) haver estat tots dos mestres a la mateixa 6poca i en condicions ge-
ografiques i socials totalment comparables.

A primer cop d'ull, aix6 no és suficient per apropar-los. Fil6sof de voca-
cia, Wittgenstein exerceix l'ofici de mestre durant 6 anys. Freinet serà
mestre 40 anys la seva obra " filos6fica ", tardana, per altra banda, ha
estat considerada amb condescendència sovint justificada. Horn prefe
reix justament els seus escrits pedagogics i militants. En Ilur origen social i
Ilur formació tot els separa. La familia de Wittgenstein és una de les fortu-
nes industrials més grosses de l'imperi Austro-hongares. Després de bri-
Hants estudis tècnics a Viena i Berlin i abans d'interessar-se per les ques-
tions filosofiques, L. Wittgenstein es destina a una carrera d'enginyer en
aeronAutica. Fill de petits pagesos, Freinet segueix la filiaci6 primAria su-
perior que el conduirà a l'escola normal de mestres de Nica; pensa per un
moment presentar-se al concurs de la inspecci6 per6 renuncia rApida-
ment a aquest projecte.

* Pierre Clanché és professor de Ciencies de l'Educacio a la Universitet de
Bordeus II. Temes: Pedagogia Freinet. La producciô de textos a l'escola. Les
metodologies de formaciô d'adults. Ultimes publicacions: El nen escriptor
(1984 Actualitat de la pedagogia Freinet (en coLlaboracie amb J. Testaniere ) i
una obra més antiga traddicla n1 castella El Texto libre (1978).
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Per tant, en més d'un punt, les idees i les practiques pedagogiques
del filosof mestre i del mestre filosof s'assemblen Son alguns d'aquests
punts de convergència que m'esforgard de treure a la Ilum. Veurem que a
la manera amb la qual run i raltre articulen la reflexio filosofica la prActica
sotmeten la questiO de raprenentatge a una critica pragmatica - ella matei-
xa subordinada a l'imperatiu &tic Tuna esperanga social- no hi manca inte-
its en el temps present.

Primer apropament: Ilur situacio " moral al final de la guerra mundial.
Tots dos tenen trenta anys. Tots dos han fet la guerra. Tots dos l'han patit
en Ilurs cossos i Ilurs esperits. Wittgenstein veu morir molts dels seus pa-
rents, ell mateix és fet presoner i queda tancat 9 mesos a Montecassino.
Freinet ds ferit al pulmO i ha de quedar-se molts anys en una residència.

Corn Molts joves d'aquesta generació, se senten més deprimits que
alleugerits. Ho volen fer tot perquè la carnisseria que han viscut sigui
"L'Oltirna de les Oltirnes". Els moviments pacifistes es multipliquen.
Leducacio és aleshores considerada com el vector que ha de forjar una
generació que no es deixara anar a les errades de la precedent... Per a
Freinet, la via és tragada. En contra de l'opinio dels metges agaf a una
classe rural a Ber-sur-Loup ( Alps maritimes). Per a Wittgenstein, rorigen
socials que el predisposen a l'exercici d'una professiO aleshores poc va-
loritzada. Acaba d'escriure el seu Tractatus logico-philosophicus , que
tindra prou dificultats per trobar un editor. Alguns, entre els quals B. Rus-
sel, veuen ja en ell una de les grans esperances de la filosofia. Ell mateix
considera aleshores la seva carrera filosofica acabada. Abans e penetrar
en el si filosofic i fer-hi la carrera que coneixem, va exercir les activitats de
jardiner en un convent, arquitecte i rnestre.

Comes pot fer el lligam entre el filosof abstracte i el mestre devot dedi-
cat a alfabet -..ar els més pobres?

El Tractatus , s'acaba amb un aforisme cèlebre per6 malauradament
mal tradult, en frances almenys, per P. Klossovski, 7. Les coses de les
quals no es pot parlar s'han de callar ", és a dir, tots els discursos que no
es poden traslladar a proposicions senzilles denoten un estat del mon
cloncs. no es pot, conseqüentment, mesurar el valor de veritat ( ex: les
proposicions que concerneixen rOtica, l'estètica i la religiO)..., "s'ha de
callar: aquestes matbries s6n fora del camp de la filosofia i de la racionali-
tat. Aquesta interpretaciO corrent i inexacta prove:

1. D'una (raduccio poc fidel. Aqui tenim el text alemany: Wovon man
nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen", la versiO anglesa re-
coneguda per Wittgenstein; " What we cannot speak we must pass over
in silence " i dues traduccions franceses literals: AII6 de qué no es pot
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parlar és all() que s'ha de callar" o be " Quan no es pot parlar d'alguna
cosa, horn ha de callar aquest tema". En cap cas no s'ha dit que s'hagin
d'abandonar les questions de les quals no es pot parlar !

2. D' una interpretació positivista de la filosofia de Wittgenstein. En rea-
litat, Iluny de deixar de banda el camp dels valors, Wittgenstein pensa que
és l'unic que val realment la pena.

Gran admirador de Tolstoi, portant una vida ascOtica malgrat la seva for-
tuna, considera la seva missiO d'intel.lectual corn una feina Otica abans
que qualsevol altra cosa. Al final de la seva vida, renunciara a
l'ensenyament per por de fer mal als seus estudiants. La seva gran em-
presa de construcci6 del discurs filosdfic no es destina a anul.lar la filoso-
fia, perô si a depurar-la perquO sigui presa seriosament. No és runic
d'atacar aquesta feina de sanejament filos6fico-Otic. Al mateix moment,
tres dels grans escriptors austriacs de l'Opoca, K. Krauss, H. Von Hoff-
manstal i R. Musil, comparteixen les mateixes preocupacions. Les rela-
cions entre Wittgenstein i aquests autors, aixi d'una manera mOs general
que la importancia que ddna a les questions Otiques, es desenvolupa en
el Ilibre d'A. Janick i S. Toulmin, Wittgenstein, Viena i la modernitat. Si,
doncs, Wittgenstein escull l'ofici de mestres, no és ni per menyspreu ni
per girar-se d'esquena a la filosofia, sin6 per perllongar el Tractatus aqui
on l'ha deixat ( aquesta famosa proposici6 7). Sobre aquest punt els dos
extractes de cartes que segueixen son formals:

La primera, al seu amic P. Engelmann: " Treballo molt i voldria ser millor
i mes intel.ligent. Pen!) be, aquestes dues cases sOn una sola i mateixa
cosa. Que Déu m'ajudi ".

La segona, al seu editor Von Picker: " La intenció del Ilibre és &Lica. He
pensat incloure en el prefaci una frase que no hi figura ara, per6 que re-
produiré per a vosaltres aqui, perquè pot ser que us doni la clau de
l'obra. El que jo volia escriure era aix6: La meva obra comprOn dues parts:
aquella que hi és representada, més tot alto que no he escrit. I és precisa-
ment la segona que és important. El meu Ilibre traca els limits de l'esfera
Otica d'alguna manera de [interior, i estic convencut que es l' ünica mane-
ra rigorosa de tragar-los ". En Ilur llibre, Jaznick i Toulmin insisteixen en
aquesta idea, " les dificultats aixecades per la interpretaci6 del Tractatus
provenen en gran part d'aqui: que i la logica concerneixen totes
dues alio que es pot demostar, per6 que no es pot dir".

Quan esdevinguO mestre, Wittgenstein va mostrar alto que no es pot
dir. Aleshores " la seva Ilengua es fa d'un cop muda", corn ho diu un dels
seus biografs, A. Hübner.

Abans d'ensenyar a Trattenbach, petit poble molt pobre de la Baixa
Austria, situat a prop de Kirechberg am Wechsel, a uns seixanta quilome-

493 209



Pierre Clanché

tres de Viena, avui dia seu de la Wittgenstein Gesellschaft , passe un any
a l'Escola Normal de Viena i hi obté el Zeugnis der Rerfe fur Volksschu-
len" ( certificat d'aptitud) el 5 de juliol de 1920. Viena "la roja" era alesho-
res administrada per socialistes reformistes generosos- aquells mateixos
que en 1927 construiran la Karl-Marx-Hof, primera ciutat obrera salubre i
dotada d'equipaments sanitaris i socials moderns-. El ministre
d'educaciO, 0. GlOkel, havia ernpres una reforma escolar destinada a afa-
vorir l'alfabetitzaciO dels nens de les classes populars. De manera mani-
festa, Wittgenstein ha estat impregnat d'aquesta reforma, de la qual per-
sonalment encara no se gairebé res sinó que s'inspira en la psicologia de
C. Bülher, ja que encara no he pogut aconseguir l'article d'E.C. Hargrove,
dedicat precisament a aquesta qüestiO.

Wittgenstein comenca a treballar el 18 de setembre de 1920. En mol-
tes cartes remarcare l'aspecte pobre, inculte i vulgar de la poblaciô.

Freinet ha comengat fa sis mesos abans, H de gener de 1920, en un
petit poble de l'interior de la regió de Nice, tan pobre corn Trattenbach. Si
els dos homes han viscut experiencies comparables durant cinc anys de
la guerra, és ben evident que Freinet no té al darrere l'experiencia cultural
i filosofica de Wittgenstein; pen!) no és el pedagog descalg, l'autodidacte
bucOlic que presenta la seva esposa Elise en el seu Ilibre, per altra banda
indispensable, Naixement d'una pedagogia popular. . Segons ella, Frei-
net hauria inventat una manera nova i revolucioneria de fer la classe, per-
que, debilitat per la ferida al pulmO, no la podia fer de la manera habitual.
De fet se sap que Freinet ha descobert i Ilegit tres pedagogs de l'escola
de Geneve i s'hi ha trobat molt d'hora , Cousinet, Ferrière, Dottrens. Se
sap també que ha tingut contactes amb els moviments alemanys
d'EducaciO Nova, que ha participat en un congrés a Leipzig i visitat les es-
coles d' Hamburg. El primer article que publica en 1921 en la revista
L'escola emancipada no és altra cosa que la traducció efectuada sota la
seva supervisiO, d'un text d'un pedagog alernany, Adolphe Rolch, titulat
Pedagogia de la nostra naturalesa més intima , amb el subtitol " Capitalis-
me de culture"... D'aqui a pensar en una filiaciO comuna de les prectiques
pedagOgiques de Freinet i de Wittgenstein, via la reforma Glökel, només
hi ha un pas. De moment, la falta d'anelles complernenteries
m'impedeixen fer-ho amb certilud.

Tot aim!) era referent a la culture pedagtigica. Peri) hi ha un altre cantO
de la personalitat de Freinet totalment inseparable del primer i que és en
la seva culture i els seus compromisos politics. Freinet és i sere tota la
seva vide un home d'esquerra i d'extrerna esquerra. El fonament de la
seva pedagogia és inseparable d'aquest compromis. Ell diu que "S'ha de
fer la revoluciO a l'escola" i al diari del movirnent Ii dOna el titol de "L' edu-
cador proletari". Fascinat per la revolució soviética, tal corn ho este Witt-
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genstein, que té el dubte I pensa anar-se'n a viure a I "URSS. Freinet fara
el pelegrinatge en 1925. R. Daniels, el seu primer corresponsal, escriu a
propOsit Viviern en rambient de les jornades d'octubre 17 que
van trasbalsar el mOn. Sentiem un desig profund d'alliberar-nos i

d'alliberar el fill de la subjecciO. Ben decidits a fer una cosa diferent de la
que haviem patit, buscavem la nostra veritat, és a dir el nostre acord amb
nosaltres mateixos i amb el mon...". Tots aquests aspectes han estat ana-
litzats per J. Testanière en la seva tesi inédita Els nens de les classes po-
pulars i l'escola, és possible una pedagogia popular (Paris IV, 1982) i per
D. Roycourt en una mernOria de DEA inédita ( Rouen). Alguns es desen-
volupen en el volum d'actes del simposi Actualitat de la pedagogia Frei-
net , obra que ha de ser publicada a la Premsa Universitaria de Bourdeus.

Aleshores, tant, per Freinet corn per Wittgenstein, al mateix temps i en
les mateixes condicions, el compromis en la carrera de mestres és viscut
corn una rinissiô a prop dels nens del poble, missiO sobretot ética en el cas
de Wittegenstein i politica en el cas de Freinet. Pert), en aquest context
historic, atica i politica van molt unides. Lapropament entre totes dues és
aleshot es pertinent, pen:5 en realitat va més enlla. En el pla mateix de les
practiques pedagogiques, tots dos homes es troben en molts punts.

Horn pot en primer Hoc avancar aquesta idea: que tots dos tenen la vo-
luntat de fer accedir els nens de les classes populars a la cultura per una
transformaciô en la mesura de fer la classe i per una adaptació de rescola
a la vida real dels nens i a les realitats de la societat tacnica industrial.
L'originalitat de run i de l'altre no resideix tant en els sistemes pedagO-
gics ( les idees que apliquen preexisteixen, la majoria ) corn en l'execuciO
de les practiques Iligades a les exigencies politico-etiques.Ara donaré
tres exernples convergents d'aquestes practiques.

1. Freinet retrau a reducaciô escolar de fabricar el seu propi univers de
practiques i d'eines cornpletament desconnectades de les practiques na-
turals del nen i sobretot de revolucie) tecnologica de la societat. Es el que
ell anomena " rescolastica". Lluitara en contra d'aquesta tendancia intro-
duint a I 'escola objectes tacnics reals ( la impremta que permet el " verita-
ble treball ") I integrarb progressivament les novetats tecnolOgiques ( la
camera, la radio, I' estilografica, el magnetofon, el retolador). Pere) aquests
objectes hauran de ser adaptats als nens perqua no siguin percebuts
con) a fetitxes perillosos.

Corn a bon enginyer, Wittgenstein introdueix la tecnologia en un medi
cultural que, sense dubte, no coneixia gaire, portant maquines a rescola.
fent que els nens en fabriquin i conduint-los a visitar les fabriques de les
foranies i tambO el Museu TOcnic de Viena.
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2. Freinet retrau a l'escola d'aillar el nen de les realitats de la vida so-
cial, cultural i familiar i de separar de manera radical els modes
d'aprenentatge " naturals " que el nen realitza abans i fora de l'escola, arti-
ficials o " escolAstics ". Es per aquesta raó que fa sortir els nens del qua-
dre escolar i els posa en contacte amb la naturalesa ( realitzack5 de crianga
i de plantacions) , amb les realitats econômiques locals (visitar els arte-
sans), geografiques, per mitja de la corresponclència (els primers corres-
ponsals de Freinet viuen en un petit poble de pescadors a la Manche a
Tregunc (Wes du Nord) a uns 800 quilometres de Bar-sur-Loup. Agues-
tes activitats s'exploten després, dins la classe, i serveixen als aprenen-
tatges candnics que aixi prenen sentit.

Horn sap que Wittgenstein tenia el costum de visitar els artesans i els
masovers del poble amb els nens de la seva classe, la qual cosa Ii va atrau-
re la vindicta dels pocs propietaris una mica afortunats, perô, en canvi, la
simpatia del mossèn de la parrôquia. Horh sap també que organitzava ex-
cursions a la muntanya i viatges a Viena que ell mateix pagava amb els
seus diners.

3. Guardava per a un punt de convergència exemplar entre tots
dos homes, perquè és simptornAtic de la manera amb la qual l'un i l'altre
articulen l'exigència ètica Iligada a l'esperanga social i els mitjans tècnics i
humans propis per a satisfer-la, o almenys tendir-hi. Es tracta de la qües-
tiO de l'aprenentatge de l'ortografia, tan costosa en alemany corn en fran-
cès. Les solucions que preconitzen no son ni voluntaristes (corn a
l'època ) ni estrictament didactiques (corn ara), pelt si pragmAtiques. Tots
dos fan aquesta pregunta senzilla:

Corn es pot fer per ajudar els nens a fer el minim de faltes possibles ?
el seu corol.lari:

Quines eines prActiques es poden posar a Ilur disposiciO per ajudar-
los i perquè hi arribin de forma autônoma ?

Entre aquestes eines escolliré per comparar-les el Wörterbuch far
Volksschulen de Wittgenstein i dos fascicles publicats per la CEL (coo-
perativa de producció del moviment Freinet ), rOrthico i Escric tot sol .

Mentre que Wittgenstein no aconseguia fer publicar el seu Tractatus,
reditorial Holder-Pichler-Tempsky acceptava sense dificultats el manus-
crit del Worterbuch . Pero l'adrninistraci6 escolar, malgrat que fos favora-
ble a la reforma Gael, estava sense dubte confusa per la concepck5
d'aquest diccionari i va vacil.lar durant molt temps abans de donar-hi el
seu vist-i-plau, de tal manera que el llibre no va sortir fins al 1926, any de la
dimissió de Wittgenstein ! Ell es va veure obligat a donar un text explica-
tiu d'un gran interès perquè, a part d'algunes cartes, constitueix
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testimoni directe de les posicions pedagOgiques del seu autor Recorda-
re ara els tres arguments principals i presentaré paral.lelament aquells dos
diccionaris publicats pel moviment Freinet, els prefacis dels quals s6n
més succints, ja que Freinet es va explicar ilargament sobre la qUesti6 de
l'ortografia en els textos polemics, corn el celebre " Plus dels manuals es-
colars ", o més teOrics, corn " El metode natural ".

a) Meta de l'obra.

Corn he dit abans, l'objectiu no és ni d'ensenyar ni de corregir, sin6
d'ajudar ( abhelfen ) els alumnes a millorar Ilurs rendiments despertant Ilur

consciencia ortogratica ". Com s'hi pot arribar ?

Primerament cal que l'alumne estigui motivat; " l'ortografia de les pa-
raules esdevé un problerna interessant i urgent per a l'alumne, principal-
ment quan arriba a l'escriptura i a la correcci6 de les redaccions". PerO
aquesta rnotivaci6 no és suficient, cal que el nen tingui accés directament
a la grafia correcta. I d'aqui un altre principi:

L'automatitzaci6: "Tan sols un diccionari dOna a l'alumne la possibili-
tat d'ésser completament responsable de l'ortografia d'all6 que escriu,
perque dOna els mitjans segurs de trobar i corregir les seves errades
quan ell vol". D'aquesta exigéncia resulta un Oltirn principi:

La individualitzaciO: "No és la classe que apren corn s'ortografia, sin6
cadascun dels alumnes considerats individualment".

Aquests tres princiris es tornen a trobar exactament en la pedagogia
Freinet:

El principi de motivaci6 resulta directament de la invenci6 per Freinet
de !1 institució del text Iliure, al qual he dedicat jo mateix una gran part de
les meves investigacions.

Pel que fa als dos altres principis, s6n enunciats explicitament en la
breu presentaci6 d" Escric tot sol ": "Per que aquest repertori? Abans
de tot per donar al més aviat possible l'autonomia al nen que escriu. Es
una eina que Ii permet de tornar a trobar, sol i rapidament, les paraules ne-
cessaries per a la seva expressi6 escrita".

b) Critica dels diccionaris usuals i necessitat d'aquest fibre.

Wittgenstein critica dos diccionaris d'Os escolar. El primer és en dos
volums. L'ordre dels arguments avancats per Wittgenstein per recusar-lo
es totalment signiticatiu:

Argument sOcio-etic: és massa car Argument practic: és diticil de ma-
nipular perque pesa molt Argument pragmatic: conté massa paraules
que els alumnes no fan servir mai, cosa que fa la recerca dificil i pesada
per a les paraules usuals Argument utilitari: no conté algunes paraules
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molt utilitzades, que sOn justament aquestes en que els alumnes fan fal-
tes més sovint.

El segon diccionari, encara que més petit, tampoc no li és gaire simpa-
tic perquè combina els dos Oltims defectes del més gros.

Consequentment, haver de comengar a dictar un diccionarl als seus
alumnes és una tasca Ilarga i delicada ( cal controlar a la mesura que es fa );
Wittgenstein comenca a fer-ne un ell mateix a partir de la seva experiencia
corn a mestre.

Els dos quaderns Freinet no sOn gaire cars i bastant practics de con-
sultar. Horn pot Ilegir en el prefaci de " l'Orthodico que les dues qualitats
d'un bon diccionari d'ortografia sOn la seguretat i la rapidesa... Per a una
recerca rapida.

Els diccionaris petits sempre tenen un volum exagerat. Ho hem fet tot,
doncs, per reduir i per fer que la recerca sigui més rapida. I en aquesta
d'" Escric tot sol " el diccionari s'ha dut a terme cooperativament, dia a dia
en les nostres classes, observant directarnent els nens en els seus errors
i els seus encerts, en el procés de recerca durant l'elaboraciO de Ilurs tex-
tos i de Ilurs cartes ".

c) Justificaci6 de la tria i de la classificaci6 dels termes.

Prirnerament l'elecci6 dels termes. El Worterbuch conté 2500 ter-
mes. Wittgenstein en justifica l'elecci6 per uns criteris pragmatics i no per
criteris lexicogràfics i " Norries les parautes familiars als alumnes de
l'escola elemental austriaca son repertoriades ", per6 " d'altra banda cal
que el diccionari sigui al més complet possible per moltes raons i la més
insigniticant no és pas la següent: si l'alumne busca paraules en va, esde-
vindra insegur ( unsicher) i a la Ilarga no consultara més el diccionari". Par-
tint d'aquest principi general, ell adopta un cert nornbre de disposicions
Iligades a les particularitats de la Ilengua alemanya pel que fa als compos-
tos, les paraules d'arrels llatinesi les expressions dialectals.

Escric tot so! " Comprèn uns 3600 mots. Les paraules escollides s6n
aquelles utilitzades pels nens ( depuraci6 sistematica dels textos i de les
cartes ). Aquest vocabulari ha estat confrontat amb les diferents Ilistes uti-
litzades per l'elaboraci6 del frances donamental". En L' Orthodico , es
precisa que, per raons d'economia, les paraules rares, aquelles que
tenen una ortografia que no presenta cap dubte i els termes d'Os local no
hi s6n repertoriades. En canvi, hi figuren algunes formes verbals corrents
pen5 dificils per als nens ( per exemple, cbst. if taut, etc.) .

Per fi la classificaci6 de les paraules. La Ilengua alemanya té un proble-
ma en aquest aspecte. 6 Cal seguir estrictament l'ordre alfabOtic( principi
logic) o be agrupar els derivats darrere la paraula de base ( principi psico-
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pedagogic) 9 Wittgenstein respon AixO depén dels casos I Son sempre
els arguments pedagegics I pragmatics que han de guanyar " En cada
cas en qua la referencia a un principi dogmatic va en contra de la meva
meta, aquesta referenda s'ha d'abandonar, encara que aix6 compliqui la
tasca de l'autor (...). Moltes i moltes vegades els principis psicolOgics ( alla
on ralumne busca la paraula, corn s'ha de fer per protegir-lo de la millor
manera de la confusiO) trenquen els principis de grarnaticals ". En cada
cas cal trobar un comprornfs (Kompromiss ) ajuntant les paraules que
tenen, segons l'expressió que fara fortuna en les investigacions filosOfi-
ques, un " aire de farnilia " ( Verwandt ). Som ja Iluny del Wittgenstein pur i
dur del Tractatus .

La dificultat especifica del frances va Iligada a la diferancia entre fonia i
grafia. Aquesta diferencia és una font de faltes frequents en els princi-
piants i fa la recerca inoperant en un diccionari classic. Es per aquesta rao
que en Orthodico "s'ha de trobar la paraula buscada no Onicament al seu
Iloc ortografic, sine) tambe alla on es pensa que s'ha de trobar ".

D'aquesta manera es troba la paraula "hache" i la paraula "entre" a la
Iletra,A, la paraula "quatre" a la Iletra C i la paraula "cinquante" a la Iletra S,
etc. Es senzill, per6 calia pensar-hi!

En aquest Oltim punt es veu la convergencia perfecta dels punts de
vista de Wittgenstein i de Freinet. Voluntariarnent he marcat els acords
entre tots dos pensaments. Es ben evident que hi ha també algunes di-
vergencies, principalment pel que fa a l'aprenentatge de ies matemati-
ques i les relacions personals mestre/alumnes. D'altra banda son aquests
problemes relacionals que obligaran Wittgenstein a dirnitir l'any 1926.

Caldria perseguir i aprofundir la confrontaciO a un pla més filosOfic,
comparant la noció wittgensteiniana de "forma de vida" amb la nociO Frei-
netiana de tecnica de vida ". Aix6 sera objecte d'un altre estudi.
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Aunque salidos de hori-
zontes sociales y filo-
seficos muy distintos,
Wittgenstein y Freinet
practicaron durante el
mismo periodo pedago-
gias del todo compara-
bles enunciando princi-
pios éticcs y pragmati-
cos que se pueden
poner coma paralelos y
que aün pueden servir
de modelo para una ar-
ticulacien entre la refle-
xien filosefica y el
tomar en cuenta las re-
alidades empiricas en
materia educativa: la
misma preocupacien
ética de elaboracien
cultural de los alumnos
originarios de los me-
dios desfavorecidos (lo
cual no era frecuente
en la dpoca); metodos
prgarnaticos que se
apoyaban en la utiliza-
cion de herramientas
pedagogicas adapta-
das a los jevenes; el
tener en cuenta los
contextos familiares y
culturales propios de
los niños; desprendi-
rniento del saber aca-
demico y acento en las
tecnicas y tecnologias
modernas; creacien de
comunidades de vida
(se puede cornparar el
concepto de "tecnica
de vida" en Freinet con
el de "forma de vida" en
Wittgenstein).

Abstracts
Bien qu'issus d'hori-
zons sociaux et philos-
ophiques trés diffé-
rents,Wittgenstein et
Freinet ont pratique du-
rant la memo période,
des pedagogies tout a
fait comparables en
énoncant des princip-
ies Othiques et pragrna-
tiques que fon peut
mettre en parallele et
qui peuvent encore
servir de modèle pour
une articulation entre la
reflexion philosophique
et la prise en compte
des realités empiriques
en matiere d" educa-
tion: même soucis Othi-
que d 'elevation cultu-
relle des éleves issus
des milieux défavori-
ses (ce qui a l'époque
n'etait pas frequent);
methodes pragmati-
ques s'appuyant sur
rutilisation d'outils pe-
dagogiques adapt&
aux jeunes enfants;
prise en compte des
contextes familiaux et
culturels propres aux
enfants; désenclave-
ment des savoirs aca-
demiques et accent
rnis sur les techniques
el/es technologies rno-
demos; creation de
communautes de vie
(on peut comparer le
concept de "technique
de vie" chez Freinet
avec celui de "forme de
vie"chez Wittgenstein).
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Though they come from
very different social
and philosophical hori-
zons, Wittgenstein and
Freinet practised dur-
ing the same period of
time very comparable
pedagogies, enunciat-
ing ethical and empiri-
cal principles that can
be put in parallels and
that can still be used
as models for an articu-
lation between philo-
sophical reflexion and
the consideration of
empirical realities as
far as education is con-
cerned: identical ethi-
cal concern for cultural
improvement of pupils
coming from disadvan-
taged social groups
(such concern was not
common at that time);
empirical methods
based upon the use of
pedagogical tools
adapted to young chil-
dren; consideration of
the children's specific
family and cultural con-
texts; liberation from
academical knowledge
and stress upon mod-
ern techniques and
technologies: creation
of communities of life
(one can compare Frei-
net 's concept of "tech-
nique of life" and Witt-
genstein's "way of
life").
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Concepcions i raonaments en l'Us de
sistemes de referència galileans.
Marina Caste lis i Llavanera*

1. Introducció

Durant la darrera decada s'han multiplicat les investigacions sobre les
idees que tenen els nens i els estudiants en general de diversos aspec-
tes que s'estudien a les classes de Ciancies i de l'impacte que les clas-
ses de Ciancies fan sobre aquestes idees ( Driver i Erickson, 1983, Gil-
bert i Watts, 1983, Osborne i Freyberg, 1985, etc. ).

Es pot parlar d'uns acord generals en els resultats d'aquestes investi-
gacions tal corn les resumeix Osborne i Wittrock (1981), per un costat, i
Charnpagne, Gunstone i Klofer (1983) i també Driver, Guesne i Tibergien
(1985), per un altre:

a) Els estudiants, des de molt joves, adhuc abans de rebre un ense-
nyament cientific formal a les aules, desenvolupen significats per a mol-
tes de les paraules usades a les classes de Ciancies i rnaneres de veure
el rnón en relació arnb els temes que s'ensenyen a les classes de Cien-
cies.

b) Les idees dels estudiants sovint s6n diferents de les visions dels
cientifics i frequentrnent no san conegudes pels professors, per6 per als
alumnes s6n prou (Ails per explicar-se els fenômens i per fer prediccions i
treure conclusions.

c) Els estudiants, en donar interpretacions dels diferents aspectes
dels fenômens, sovint es contradiuen, per6 ells no reconeixen aquestes
contradiccions. La necessitat de coherancia i el criteri de coherancia no
sOn apercebuts de la mateixa manera per l'estudiant que pel cientific.

d) Les idees dels estudiants poden mantenir-se sense ser influencia-
des, o algunes vegades ser influenciades en formes impensables, per
l'ensenyament cientific.

'Marina Castells i Llavanera. Departament de Didactica de les Ciancies Expe-
rimentals i la Matematica, Universitet de Barcelona. Grup d'HistOria de la Fisica.
Institut d'Estudis Catalans.
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e) Encara que s'han usat diferents tecniques per explorer aquestes
idees dels estudiants, hi ha una gran consistencia en els resultats trobats
en investigacions fetes a diversos paIsos i usant molt diverses metodolo-
gies.

Aquestes idees i " visions " dels estudiants en relaci6 amb la Glenda
reben diferents noms: " idees intuItives ", quan es vol fer referencia a
l'origen d'aquestes idees, " pre-concepcions ", " concepcions ", quan es
vol fer referencia a un Us general de les idees d'abans i/o durant
l'ensenyament. En alguns casos, es vol destacar l'organitzaci6 de les
idees i les seves relacions amb Ns de termes corn " estructures cogniti-
ves ", " rnarcs conceptuals ", " esquemes conceptuals ", " models dels
nens ". En altres casos, el terme usat és qualificat amb l'adjectiu d- alter-
natiu " ( per exemple, " concepcions alternatives ", " marcs conceptuals al-
ternatius ", etc.), que ernfatitza la diferencia entre les idees dels nens o
dels estudiants i les acceptades per la Glenda.

La nostra investigacio se situa dins de la tradici6 investigadora que
queda dins del paradigma i constructivista . Segons aquesta tradició,
l'adquisici6 dels conceptes cientifics es un proces actiu i creatiu en el
qual els estudiants van elaborant idees sobre els fen6rnens que obser-
ven, per() que les noves expediencies que tenen els les fan modificar i, al
mateix temps que van establint connexions entre els diferents coneixe-
ments, el grau de complexitat de les estructures conceptuals va creixent.

Aquestes estructures poden ser anornenades esquemes o marcs
conceptuals . El que Os important, segons aquest paradigrna, Os que
aquestes estructures no es mantenen estatiques i no canviants sin6 que
es van desenvolupant continuament.

En aquests moments, en el camp de la Psicologia de l'aprenentatge
encara no hi ha un acord clarissim quant als termes que cal usar.

Per nosaltres els termes " marcs conceptuals " i " esquemes concep-
tuals " seran usats amb un mateix significat, correspondran a " maneres
de pensar " ( corn s'entenen els conceptes i la seva interrelaci6 i els pro-
cessos que es fan servir ) que orientaran les respostes dels estudiants als
problemes que els plantegem.

2. El tema de la nostra investigacio

La nostra investigaci6 es vol centrar a investigar, descobrir i comprovar
i marcs conceptuals alternatius dels estudiants en Cinernatica classica , en
concret en relaci6 amb la idea de sistema de referencia 1 i corn es trans-
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formen les magnttuds cinemàttques en passar des d'un S R. Inercial a un
altre que es mou relattvament al primer amb velocitat constant. Aquests
S.R. s6n galilesns, és a crir, es mouen a velocitats molt inferiors a la de la
Hum.

Es un fet conegut, i ho hem pogut comprovar en la nostra practica ha-
bitual de professors de Fisica, que els nostres estudiants tenen moltes
dificultats a respondre questions i problemes de moviment referits a S.R.
també en moviment. Aix6 no ens estranya, ja que, per un costat, si revi-
sem la hist6ria de la Fisica, ens adonem que ha costat molt eliminar les no-
dons de moviment i de rept:* absolut i de separar la Cinernatica de la Di-
namica, per altra banda, sovint en els nostres manuals de Fisica es fa una
Cinernatica de S.R. en rep6s (respecte a terra), sovint sense especificar-
ho, poques vegades es treballen a les classes de Fisica exemples que es
considerin des de S.R. en moviment ( respecte a terra ) i, quan la situaciO
ho requereix aixi, s'agafen més corn a problemes de composici6 de movi-
ments, que no pas corn a problemes de canvis de S.R. ( aixi, per exem-
ple, els problemes de rius i de trens, etc.).

El moviment i el rep6s sOn conceptes relatius a un S.R., la nociO de
moviment o de rept* absolut no té sentit a la Fisica. El concepte de S.R.,
per tant, as basic i fonamental. Aquest concepte, per6, és important no
nornés per a la comprensió de la Cinematica, sin6 també per a la d'altres
branques de la fisica. La nook) de la relativitat del moviment pr6pia de la
Fisica Classica, sobre la qual centrarem la nostra investigaciO, és una
noci6 que a l'estudiant Ii convé d"adquirir perqua sense aquesta visiO re-
(ativista del moviment li sera molt dificH entendre ma's endavant la Fisica
relativista segons la perspectiva actual.

2.1. El problema ffsic que investiguem.

Si tenim dos S.R. en moviment relatiu uniforme i considerern dos ob-
servadors en rep6s relatiu a cada un dels sistemes i que observen un ma-
teix objecte en rnoviment, cadascun d'aquests observadors, és a dir, des
de cadascun d'aquests S.R., els observadors, amb ('ajut dels seus instru-
ments de mesura, obtenen les dades del moviment d'aquest objecte. es
tracta de: 1) comparar els resultats obtinguts des de dos S.R. en movi-
ment relatiu uniforme i 2) particularitzar al cas que un dels S.R. no tingui
moviment relatiu a la terra .
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2 2 El punt de vista de la Fisica i el del I(enguatge corrent

En la descripció de tot movirnent mecanic d'un punt material, les mag-
nituds que ens especifiquen aquest moviment s'han de referir a un siste-
ma de referencia. A la Cinematica, doncs, s'opera amb un S.R. que
s'enten corn un sistema de coordenades espacials i una de temporal
seguint rexposició de Einstein al seu Ilibre " L'evoluciô de la Fisica ", po-
driem pensar la seva materialitzaciô en un conjunt de barres i de rellotges
rigidament units entre ells i indeformablement, als quals hi ha un observe-
dor associat que té la tasca de fer mesures i que podria caracteritzar cada
esdeveniment per les seves coordenades (X,Y,Z) i l'instant en qué suc-
ceeix.

En el Ilenguatge corrent, aquests termes S. R. o referencial i d obser-
vador no tenen el mateix significat, de fet l'observador es un personat-
ge que observe, que mira pelt que no té cap necessitat de fer mesures
ni de definir un S.R., en tot cas si utilitza referencials sere en un sentit
d'espai Onicament. Hi ha la idea comuna de considerar el repôs en oposi-
dO al moviment, agafant repôs i moviment d'una forma intrinseca i no rela-
tius a un S.R. S'usen correntment expressions corn la de " moviment real
o vertader" corn a oposada a la de moviment aparent ", especialment en

Astronomia.

En la Cinematica classica es tenen unes Ileis de transformaciO i uns

invariants galileans que fa falta conaixer per poder resoldre problemes
de Cinematica en els quals es requereixen canvis de S.R.; aquestes Ileis
sovint no solen donar-se explicitament a les classes de Fisica i els estu-
diants o be no les saben o be, si les saben, les apliquen malament.

D'aquestes !leis i invariants es poden treure les següents regles de
transformaciO:

a) la de canvi de velocitat.> > > -->
Vg (0) = VA (0) + Vg (A) on Vg (0)és la velocitat de l'objecte per B.

és a dir, la velociat d'O en el seu S.R.

b) la invariancia dels intervals de temps.

A tA = A tg

Cosa que significa que els rellotges de dos observadors de dos
sistemes de referencia estan sincronitzats i trobaran el mateix valor per a
la durada d'un fenomen.

c) La invariancia de les longituds o 'Tuna forrna rnés general de les
distancies instantanies .

IA= lg
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Per distanciainstantania, entenem distancia que separa dos punts en
un instant donat, aquesta distancia pot ser també la longitud d'un
objecte deformable o la distancia que separa dos objectes en moviment.

d) El canvi de desplagaments.
--> > --> >
dB (0) = dA (0) + dB (A) on dB (0) representa el desplacament de

l'objecte 0 mesurat per l'observador B.

Aquestes Ileis son molt senzilles i sembla que l'estudiant no hauria de
tenir gaire dificultat a aplicar-les. De tota manera certes nocions que hi ha
al darrere, corn la de S.R., no sOn tan simples.

3. Antecedents de la recerca

Hem trobat poques investigacions sobre el tema concret de la nostra
recerca, per?) hem trobat altres treballs que s'han fet per aclarir les con-
cepcions que tenen els estudiants en altres aspectes de la Cinernatica i
que, corn els primers, també ens han estat molt 6tils per ajudar-nos a in-
terpretar algunes de les respostes dels estudiants.

Edith Saltiel (1978), en la tesi doctoral que presenta a la Universitat
de Paris VII, es proposa d'explorar i analitzar formes espontanies de
raonarnent dels estudisnts en cinernatica elemental quan sOn requerits
canvis de S.R. que es mouen a velocitat constant els uns en relaciO amb
els altres. Després d'analitzar les respostes a una série de questions que
foren fetes a estudiants d'l 1 anys d'edat i a d'altres de 1r. i 4t. curs
d'universitat, arriba a la conclusió que semblava dificil poder atribuir els re-
sultats obtinguts només a l'aprenentatge escolar, sin6 que semblava que
podrien explicar-se si s'assumia l'existència d'un sistema organitzat que
anomenaria model natural ", en oposiciO al "model cinematic dels fisics".

J. Aguirre i G. Erickson (1984) toquen el tema de S.R. i de la relativitat
de les magnituds cinemdtiques en la seva investigaciO sobre les concep-
cions dels estudiants sobre les caracteristiques vectorials de tres magni-
tuds fisiques ( posici6, desplacament i velocitat ). L'objectiu dels autors
del treball era investigar si els estudiants tenien clares les caracteristiques
de les magnituds vectorials, perO per fer-ho trien aquests vectors eine-
matics i, per aixO, els seus resultats ens ajuoen a veure la cornprensió que
els estudiants tenen d'aquests vectors. En les preguntes que fan als es-
tudiants, la situaciO és un riu amb la barca que es mou respecte de l'aigua.
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Els suecs S.Lie, S. Sjoberg, R. Eke/and i M. Enge (1985) fan un es-
tudi per veure la comprensiO dels estudiants suecs en diversos punts de
Mecanica. Passen un test a estudiants de diversos nivells i dues qües-
tions son per veure la comprensió que tenen de la " relativitat classica ".
Una idea que semblen compartir molts estudiants , és aquesta : que, una
vegada perdut el contacte amb el S.R. ( o el suport, per exemple en un
salt), el moviment esdevé " absolut ", la velocitat del tren o de la Terra no
es mantenen en un saltador dins d'un tren o en uns avions que volten la
terra. Aquesta idea sembla ser molt general. També la troba Mc. Closkey
(1983) investigant amb estudiants universitaris. Aplicant aquesta idea,
molts estudiants diuen que un objecte transportat per un mobil cau se-
guint una trajectOria rectilinia i perpendicular a terra i segons Closkey
aquesta creenga podria derivar de la teoria intffitiva de l'impetu. Els qui
mantenen aquesta creenga expliquen que un objecte adquireix un impe-
tu quan es pitjat, estirat o llangat, per?) no quan és transportat.

Robert Whitaker (1983) arriba a unes conclusions que estan d'acord
amb les de Mc. Closkey, investigant amb estudiants d'una escola supe-
rior de Fisica. En relaci6 amb altres aspectes de la Cinematica, D.E. Trow-
bridge i L.C. McDermott investiguen sobre la comprensiO dels conceptes
de velocitat ( 1980) i d'acceleraci6 (1981) en una dimensiO.

En relaci6 amb la velocitat, amb estudiants de la Universitat de Wash-
ington trobaren que hi ha una confusi6 entre velocitat i posició que per-
sisteix a través de la instrucci6. Alguns estudiants expressen que, quan
dos objectes en moviment es troben de costat, tenen la mateixa velocitat
instantania, adhuc encara que es tracti d'un cas d'avangament. TambO al-
guns estudiants associaven la idea d'anar davant a portar més velocitat.

Sobre la comprensi6 del concepte acceleraci6 molts estudiants s6n
incapagos de distingir entre els conceptes de velocitat i canvi de velocitat.
Reconeixen que l'acceleraci6 implica canvi de velocitat, pen) no reconei-
xien que també incorpora l'interval de temps en el qual el canvi té Hoc.

Uns resultats que estan d'acord amb els de Trowbridge i McDermott
foren trobats per Alister Jones (1983) entre estudiants d'l 1 a 16 anys.
El matode usat per obtenir informaci6 era una entrevista sobre els fets
observables i sobre exemples presentats en dibuixos ( métode desenvo-
lupat per Osborne i Gilbert).

4. Proposta de la investigacIti

Lestudi vol ser una iiivestigació de les idees, les concepcions i els
processos de raonament fets servir pels estudiants quan es troben amb
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situacions en qu6 entren en joc sistemes inercials de referencia en movi-
ment relatiu.

Vo lem veure si les concepcions i el raonament que fan servir els estu-
diants dep6n o no del context del problema plantejat i si depen del Ilen-
guatge fisic amb qu6 es expressat el problema.

Volem veure si fan servir idees intuItives adquirides per la seva
pr6pia experiencia fora de les aules o be si raonen a partir de coneixe-
ments adquirits a I .escola i de passada descobrir concepcions errônies
que mantenen.

VOlem definir " models conceptuals " que hi ha entre els estudiants
quan resolen problemes de Cinemetica que requereixen situar-se en
S.R. en moviment o fer canvis de S.R. en moviment relatiu.

Volem ordenar aquests " models de pensament " en funció del seu
acostament a la forma de pensar Ines previa dels fisics.

Volem trobar " formes d'evoluciO " dels estudiants en els seus "marcs
conceptuals " en Cinematica de canvis de S.R. Veure si hi ha diversos pa-
trons evolutius o si tots els estudiants, quan evolucionen vers l'adquisiciO
de més coneixements tisics, van passant pets mateixos " esquemes con-
ceptuals ".

Volem trobar maneres d'incidir en els " marcs conceptuals " dels estu-
diants perqu6 puguin evolucionar vers " esquemes " més acostats als
dels fisics, és a dir, donar possibles orientacions didactiques que puguin
ajudar a millorar la comprensió de la Cinematica de S.R. en moviment rela-
tiu uniforme.

5. Metodologla de la recerca. Primera fase de la investlgaclo

5.1. Recollida de dades

S'ha elaborat un test de 10 problemes de Cinematica en els quals cal
fer servir canvis de S.R. galileans. Els problemes sOn, la majoria, oberts i
sobre situacionc reals , expressats en paraules o fent servir el Ilenguatge
de les grafiques i tals que la soluciO pugui ser expressada per mitja de gra-
fiques, paraules, vectors, aplicaciO de fOrmules o, fins i tot, de dibuixos
esquematics. SOn triats aixl perqu6, per un costat, sigui mOs fAcil detectar
" concepcions intu'itives " i, per l'altre, es pugui detectar si la resposta
depén del Ilenguatge d'expressiO del problema.
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En aquesta pnrnera etapa de la investigaci6 la mostra escollida han
estat alumnes de l'Escola de Forrnaci6 del Professorat d'E.G.B. Per tal de
poder fer comparacions, s'ha triat un grup d'alurnnes de 1r. de Lletres. un
grup d'alumnes de ir. de Ciencies i un grup de 3r. de Ciencies.

5.2. Analisi de les dades

L'analisi consta de dues parts: 1) d'una analisi aprofundida de les res-
postes que els estudiants donen a cada problerna i 2) d'una analisi de les
interrelacions que hi ha entre les diferents respostes a les diferents pre-
guntes del test.

En aquesta analisi problema per problerna, s'ha fet servir la tecnica de
les " xarxes que es un métode usat en l'analisi qualitative de dades I que
ens prepara per continuer amb una analisi quantitative.

Per tal de poder construir les xarxes amb més fonarnent, s'han entre-
vistat alguns alumnes immediatament despres d'haver respost el test i
tambe uns altres alumnes un mes després d'haver-lo respost.

5.2.1. Analisi qualitative: les xarxes.

Una xarxa, tal corn expliquen Joan Bliss, Martin Monk i John Ogborn
(1983), perrnet plasmar de manera simplificada, fed de seguir arnb la
vista, la complexitat de les interrelacions que hi ha entre Ls dades reels,
podriem dir que fa corn un dibuix dels diferents aspectes del conjunt de
les respostes. La xe:a voldria ser aix6: un resum quasi plastic d'unes
dades reels que, explicades, ocuparien págines i pagines i, reduides a
nornbres, perdrien molt del seu significat.

Els aspectes de notació usats en escriure una xarxa son molt simples.
Molt poques i elementals nocions sOn usades. Podem dir que es poden
reduir a: 1r.) dues per indicar classes de tria o selecciO. La prirnera s'usa
quan les categories sOn totes del mateix nivell i a mes sOn excloents, aix6
vol dir que. si un individu el posem a la categoria A, no pot ser al mateix
temps a la categoria B. La segona s'usa quan les categories no s6n exclo-
ents. és a dir, es poden trobar simultaniament. I 2n.) una per indicar condi-
cions en la tria i una altra pet indicar la possibilitat de repetir la tria. Combi-
nant adequadament aquests simbols per a les diferents categories i sub-
categories, es construeix la xarxa, que en alguns casos pot ser de gran
complexitat.
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Un cop dissenyada una determinada xarxa, permet trobar multiples in-
terconnexions i aixi establir " models " de respostes.

Tarnbé pot servir per veure els efectes d'unes categories sobre unes
altres.

5.2.2. Analisi de les interrelacions entre les diferents variables.

Després de categoritzar els resultats en les xarxes, mirem si hi ha rela-
cions de dependència entre les diverses categories i subcategories de la
xarxa. Per aix6, construIm les taules de contingancia per a cada parell de
variables categ6riques que intentem veure si estan relacionades. Les
taules de contingència son taules de frequencia nombre d'estudiants
que respon de tal forma ). Per saber si hi ha relaciO de dependència entre
les variables fila i columna, feni servir la tacnica del x2 . x- no fa cap as-
sumpciO sobre quina variable és independent. Amb el x- podern saber si
hi ha relaciO de dependancia entre les dues variables, per6 no sabem
corn és, hem d'examinar les dades.

5.3. Interpretacid de dades.

Segons el que hem comentat anteriorment, es tractaria de demostar
regularitats en les respostes de diversos estudiants i descriure aquestes
regularitats en termes de "models de raonament" o "rnarcs conceptuals
en el nostre cas en Cinernatica amb sistemes de referancia en moviment
uniforme relatiu.

Viennot (1985) reflexiona i es pregunta corn podem inferir elements
d'organitzaciO mental a partir de les regularitats en les respostes dels es-
tudiants o, dit d'una altra manera, corn podem entendre i, per tant, des-
criure efectivament el raonament dels estudiants. Troba que la resposta a
aquestes questions és molt problematica, que hi juguen un paper molt
important les hipôtesis prèvies o pre-concepcions del mateix investigador
sobre "la l6gica de l'estudiant", que un ha de ser conscient d'aquests pe-
rills per6 que sOn molt dificils d'evitar. En aquest sentit el fet d'utilitzar les
xarxes per fer la primera analisi de les respostes dels estudiants ens sem-
bla molt convenient.

En el nostre cas, formem grups d'estudiants a partir de les categoritza-
dons que tenim expressades en la xarxa, de manera que corresponguin
a "formes de raonament i de comprensió" de la Cinernatica amb sistemes
de referancia en moviment uniforme relatiu.
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Intentarem ordenar aquests "esquernes conceptuals" segons que
s'acostin més o menys al raonament que faria un ffsic.

Compararem els grups obtinguts per als diferents problemes i aixf ens
podrem fer una composici6 de quins tipus d'estudiants es poden trobar
en relació amb la seva comprensió i Os de sistemes de referenda en pro-
blemes de Cinemetica.

6. Ana lisi de les respostes dels estudiants als diferents
problemes

Si be tenim ja completada l'anelisi individual de totes les preguntes
del test, no hem completat encara l'estudi de les interrelacions, per tant,
no podem presentar els resultats globals de tot el test. Tenim una primera
apreciació dels models conceptuals dels alumnes, per6 seria forge agosa-
rat presentar-les aqui. De moment, ens limitarem a comentar les conclu-
sions tretes de l'anelisi de les dues primeres preguntes i de la seva inter-
relació amb la quarta, per no allargar massa l'article i perque sigui una mos-
tra de corn treballem en aquesta primera fase de la investigació.

6.1. Ana list de les respostes a la la. pregunta.

En un riu una barca va contra corrent. L'aigua es mou respecte de
la terra a una .1rn/s i la barca es mou respecte de l'aigua a una
Vb,t = 5m/s. En un moment determinat, a un home que va dalt de la
barca Ii cau la maleta a l'aigua.

a) Al cap de 10 s s'adona que li ha caigut la maleta. En aquest mo-
ment, quina distencia separa la maleta de la barca?

b) Un observador que descansa sota un arbre a la vora del riu quina
distencia veure que s'ha mogut ia barca en aquests 10 s ?

a= aigua, b= barca, t= terra, v= velocitat.

6.1.1. Análisi qualitative.

Sobre aquest problema s'han fet dues entrevistes immediatament
després d'haver respost al problema i unes quantes mes un mes després
d'haver respost el test.
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Transcnvim a continuaci6 part de les respostes dels estudiants entre-
vistats immediatarnent després d'haver respost el test. Aquests dos estu-
diants son de 1r. curs, que han estudiat Clef-ides al Batxillerat.

S1 "... rn'he recordat que quan feiern all6, problernes sobre tot de rius, treba-
llavem corn alb dels triangles semblants ".

Aqui es veu corn l'estudiant no sap respondre al problenia perô vol
fer-ho acudint al record del que feia a les classes de Fisica.

"... aleshores rn'he basat en aim!): que corn que, si la maleta cau sobre l'aigua
i suposant que no hi ha cap forge, ni gravetat, ni tensi6..., aleshores als 10 s
la velociat 1 sera 10 m, no? I la barca en els 10s, per la velocitat 5m/s, 50 m i
aleshores la distancia entre la barca i la maleta sera 60m.
I per a b) Doncs...veig que la distancia fins que...i s6n 50 m, si ell
(l'observador) esta fix i el moviment de la barca es de 5m i es en aquests 10s,
la distancia resultant és 50 m".

Queda clar per aquestes respostes que no té el concepte de velocitat
relative a un S.R., per a ella totes les velocitats sOn absolutes tant a a) corn
a b).

S2: " Be, en aquest cas se'ns diu que la velocitat de l'aigua Os d'lrn/s, Ila-
vors l'aigua va en aquest sentit i el sentit de la barca es el contrari, i va a una
velocitat de 5rn/s per6 respecte de l'aigua, aix6 vol dir que l'aigua als lOs a
1rn/s ha recorregut 1Orn i ho ha fet en aquest sentit. La barca ha recorregut 50
m cap a l'altre sentit, per6, corn que Os respecte de l'aigua, o sigui que l'aigua
ha recorregut...(pausa)...es la mateixa aigua, o sigui que l'aigua ha recorre-
gut aixOrn i des d'aquest mateix punt ell ha recorregut aix6 el resultat seria
50m.
Per a b): Respecte de terra es veuria 40rn perque es restarien els 10 m en
sentit contrari".

En aquest cas, l'estudiant sap diferenciar entre les magnituds respec-
te de l'aigua i respecte de la terra i, encara que en cap rnoment no parla
de S.R., fa servir aquestes magnituds corn a relatives al S.R. i quan res-
pon b) sap transformar correctament les magnituds relatives al sistema a
magnituds relatives al S.R. terra.

Amb les entrevistes fetes un mes després d'haver contestat el test,
rfl'he trobat amb l'inconvenient que molts estudiants no recordaven ja
com havien raonat el problema. Alguns estudiants entrevistats Ilegien el
que tenien escrit en els fulls i comengaven a dubtar i, fins i tot, arribaven a
canviar el que tenien escrit. Aquestes entrevistes ens fan veure que
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molts estudiants tenen tendència, d'entrada, a agafar la velocitat de la
barca corn a absoluta, pert que, SI sels forga a pensar-hi més, 9.caben
adonant-se que és una velocitat relativa a l'aigua que és diferent de la
velocitat relativa a terra.

A partir de la lectura de les respostes dels estudiants i de les entrevis-
tes que hem fet, hem elaborat la Xarxa 1 , que recull tots els aspectes
que surten a les respostes d'aquesta primera pregunta.

6.1.2. Anatisi quantitativa.

Hem anat calculant els percentatges, sobre el nombre d'estudiants de
cada grup, dels diferents aspectes que presenten en les respostes i que
hem categoritzat en la xarxa 1.

Analitzant aquests percentatges podem resumir corn responen els es-
tudiants a la pregunta 1.

Resposta

qiiestió a

Resposta

qUestiö b

S. R.

qUestió a

S. R.

qUestl6 b

métode

questio a

C I C I Si No Si No + Des + Vel V=5

3r. CI 43.6 46.2 33.3 41 41 38.5 30.8 17.9 33.3 5.1 33.3
(39) (17) (18) (13) (16) (16) (15) (12) (7) (13) (2) (13)

lr. CI 15.4 84.8 38.5 53.8 15.4 73 7.7 50 65.4 11.5 3.8
(26) (4) (22) (10) (14) (4) (19) (2) (13) (17) (3) (1)

1r. U 28.6 59.5 21.4 50 11.9 47.6 14.3 38 38 11.9 19

(42) (12) (25) (9) (21) (5) (23) (6) (16) (16) (5) (8)

Tot.CI 32.3 61.5 35 46.2 30.8 52.3 21.5 30.8 46.2 9.2 21.5
(65) (21) (40) (23) (30) (20) (34) (14) (20) (30) (6) (14)

Total 30.8 60.7 30 47.7 23.4 50.5 18.7 43 43 10.3 20.6
(107) (33) (65) (32) (51) (25) (54) (20) (46) (46) (11) (22)
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Dibuix Tipus de dibuix

Si No abs. esq. det.

3r. Ci 82 18 18 23 30.8
(39) (32) (7) (7) (9) (12)

1r. Ci 92.3 7.7 15.4 27 30.8
(26) (24) (2) (4) (7) (8)

1r. LI 50 50 9.5 7.1 28.6
(42) (21) (21) (4) (3) (12)

Tot.Ci 86.5 14 17 24.6 30.8
(65) (56) (9) (11) (16) (20)

Total 72 28 14 17.8 29.9
(107) (77) (30) (15) (19) (32)

Els % han estat calculats sobre
nombre d"estudiants
de cada grup.

6.1.3. Interrelacions entre les diferents variables categbriques del
problema 1.

Hem anat construint les taules de contingencies o d"encreuament de
les classificacions i arribem a les següents conclusions:

1. La correcció o incorrecciô de la resposta a la qüestio a) és indepen-
dent del fet que la resposta a la questio b) sigui correcta o incorrecta

De tota manera, a partir de les taules de contingéncia, podem dir que
la questiO a) és la més dificil del problema per als estudiants. Si un estu-
diant enten i sap contestar correctament la qüestió a), és molt probable
que també comprengui i pugui respondre correctament la questió b).

La qiiestio, a) és, per tant, la questig clau, és la que ens assegura que
hi ha l'entesa del problema 1.

2. La interrelació entre correcciO en la resposta a la questiO a) i S.R. és
clara per a tots els grups. Es a dir, "tots els estudiants que contesten fent
servir correctament magnituds relatives a un sistema contesten correcta-
ment la questió a) i tots els estudiants que contesten sense magnituds
relatives donen una resposta incorrecta a la qüestió a)". La comprensig
de les magnituds corn a relatives és la condicki necessaria per respondre
correctament a la qiiestio a).

En tocant a la questiO b), els estudiants que no treballen amb S.R.
contesten incorrectament a la questiO b), per& dels estudiants que treba-
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llen arnb S R , no tots responen correctament a b), sine) que alguns ho
fan incorrectament.

Els percentatges son :

Vel. rela.
res. correc.

no vet rel.
res. imam

no dar
no res. Total

questi6 a 23.4% (25) 50.5% (54) 26.1% (28) 107

cities-56 b 14.9% (16) 32.7% (35) 47.7% (51) 107

3. Per a cada un dels grups, la correcció en les respostes és indepen-
dent d'explicar la resposta. Que s'expliquin o no, no vol dir res, només
que ens serveix a nosaltres per poder estar més segurs del raonament
que fa l'estudiant.

4. Els estudiants que agafen S.R. a la qüestió a) també agafen S.R. a
la qüestió b).

Per contestar la questid a) es pot triar S.R. terra o S.R. aigua. No tots
els estudiants agafen S.R. terra coincidint amb el S.R. que s'agafa a la
questid b) Si ens fixem en cada grup per separat, resulta que la tria del
sistema terra per a la questiO a) va creixent des dels estudiants amb mOs
base cientifica vers els estudiants amb menys base cientifica. En canvi la
tria de l'aigua corn a sistema disminueix des dels estudiants amb més
base cientifica vers els que en tenen menys.

5. Els estudiants fan servir diferents mètodes per resoldre la questio
a) i la qüestió b) que s'interrelacionen amb el fet que la resposta sigui co-
rrecta o no.

d+ , d- , v+ , v sOn métodes incorrectes per a la qüestiO a).

5, dv, d+d-, son mOtodes correctes per a la questió a)

Per a la qUestid b) també hi ha interrelacid entre mètode i correccid
en la resposta de la pregunta b).

232

515



Concepclons I raonaments en Fels-.

Treballant amb la mateixa referenda, alguns estudiants usen d+, d-,
com a metode pert altres estudiants usen V+ , V-, en la questi6 b) i a la
questi6 a) fan una cosa seniblant. Es a dir, uns estudiants tot primer corn-
bonen velocitats i uns altres treballen component distencies. Que vol dir
aix6? Va relacionat amb el fet de tenir ales coneixement cientffic? Te un
altre significat ?

Hem trobat que el mètode usat a la qüestiO b) no és independent
del mOtode usat a la questid a).

7. Ara passem a estudiar la interrelació entre les diverses variables i di-
buix.

Entre fer dibuix i correcci6 en la resposta la interrelaci6 no és gaire
clara. Si un estudiant no fa dibuix, la resposta a la questi6 a) pot ser cor-
recta o incorrecta amb igual probabilitat, per6, si un estudiant fa dibuix, la
probabilitat de resposta incorrecta és més gran.

No hi ha cap relaci6 entre triar S.R. a la questiO a) i fer dibuix.Sembla
de tota manera que els estudiants que fan dibuix tenen més probabilitat
de no treballar amb S.R. que de treballar-hi.

Tampoc no hi ha correlaci6 entre les diferents variables de la xarxa i
aquelles que fan referencia al dibuix, sembla que el fet que facin dibuix o
no, el nombre i corn sigui aquest no significa res en relaci6 a lentesa del
problema des d'un punt de vista de la relativitat del moviment.

6.1.4. Classificaci6 dels estudiants segons les respostes.

Un cop analitzades les respostes dels estudiants amb tot detail i ex-
pressats els diferents aspectes d'aquestes respostes de forma visual en
la xarxa 1 i de forma quantitative, passem a agrupar-los segons la seva
entesa dels S.R.

Grup 1.

S'adonen que hi ha dos possibles S.R. per resoldre el problema 1,
els dos S. R. son equivalents i trien el més adequat per a cada apartat.
Trien el S.R. que fa que la soluci6 sigui més fad!, mes curta i aixf trien el
sistema aigua per a rapartat a) i el sistema terra per a l'apartat b).

Entenen perfectament que les magnituds donades en el problema
son relatives i les fan servir correctament, ho velem quan transformen la
velocitatde la barca relativa a l'aigua a velocitat relativa a terra.
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De tota manera, hem de fer algunes consideracions:

Ning6 no explicita que hi ha dos possibles S.R. i que tria el sistema
aigua a l'apartat a) perOue Os el mes adequat.

Alguns (fells parlen de " velocitat real " de la barca. Sembla corn si
consideressin un S.R. mes " real " que l'altre ( el S.R. terra ), " real va lii-
gat al que és quotidià, és el " natural ", l'altre, en aquest cas l'aigua, saben
que el poden triar i el fan servir, per6 seria per a ells el sistema " fisic ",
seria corn un sistema arificial, un sisterna inventat pels fisics, pert), corn
que ells han estudiat Fisica i accepten el joc de la Fisica, trien i fan servir
aquests dos sistemes. Dins d'aquest grup hi he diferenciat tres sub-
grups.

Tots fan servir el mateix rnetode per contestar a). Consideren un ob-
jecte, la barca, que recorre una distAncia, i aixi calculen un desplagament
(el rncidul) d = v t desplagament de la barca relatiu a l'aigua des del
punt en que la maleta ha caigut a l'aigua, d= 5* t on 5 es considerada la
velocitat de la barca relativa a raigua.

A b) uns fan desplagament de la barca relativa a terra des del punt en
que la maleta ha caigut, d= Vb rel t * t. De tota menera, alguns ho fan
incorrectament i uns altres calculen dos desplagarnents i en fan la surna.

des.bar.rel.vora = des.bar.rel.aigua + des. aigua re!. vora

Pere la cosa curiosa Os que aquests altims estudiants donen una res-
posta incorrecta a la qüestió b) perque fan la suma de desplagarnents
sense consideracions vectorials.

des.barca rel vora = 50 +10 = 60rn

No he trobat cap estudiant que fes 50 10 = 40m, qué vol dir aix6 ?Es
massa petita la mostra ?

La majoria d'estudiants d'aquest grup son estudiants de tercer curs
de Ciencies.

Grup 2.

Aquests estudiants no fan servir el S.R. aigua perO assumeixen que
les magnituds del problerna son relatives a un S.R. i treballen amb elles
corn a relatives .

Passen la donada velocitat de la barca relativa a l'aigua a velocitat relati-
va a la vora (terra). Per tant, podem dir que els estudiants d'aquest grup
treballen en el S.R. terra.

Treballen amb i un Onic S.R., la vora (terra), que és el "natural", no
pensen que puguin escollir sisterna, treballen en el natural, el fix. Ente-
nen clue vol dir velocitat relativa a , sense per6 ser ben be conscients de
que Os un S.R.
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Els he classificat en tres subgrups.

Uns quants estudiants ( subgrup 20 ) han entes que les magnituds
son relatives, per6 ells han treballat exclusivament amb desplacaments i
d'una forma correcta. No passen a fer el calcul de la velocitat a terra.

Grup 3 .

No fan servir raigua corn a S.R. No agafen la velocitat de la barca corn a
relativa per6 veuen que raigua influencia el rnoviment de la barca que
queda afectat pel movirnent de l'aigua. Es una apreciaciO molt "intuitive,
Iligada a les impressions i sensacions de la vida de cada dia. De fet veuen
un objecte movent-se daft d'un altre objecte també en moviment i que
per aix6 sere arrossegat per aquest.

No treballen amb magnituds relatives, per6 s6n conscients de
larrossegament o be agafen el problema corn un problerna de cornposi-
ci6 de velocitats.

Molts d'ells sembla que, més que la Fisica que han aprés, fan servir la
I6gica, Iligada a :a intuIciO i rnoltes vegades rencerten i donen un resultat
correcte.

Altres fan servir coneixements adquirits a les classes de Fisica i es re-
corden dels problernes que han fet semblants a aquests i, en aquest cas,
cornponen velocitats i calculen la velocitat total o la velocitat resultant.

Grup 4.

No treballen en cap S.R. No assurneixen que les magnituds donades
al problema siguin relatives. Tampoc no semblen adonar-se que el movi-
ment de l'aigua afecti el movirnent de la barca, no veuen l'arrossegament
ni la composici6.

Alguns sumen o resten desplagaments (m6duls) o velocitats,
per6 nornes corn un rnirnetisme o reflex condicionat de coses que feien a
les classes de Fisica.

Tenen el concepte de velocitat Iligat a l'objecte que es mou, quasi
corn una propietat de robjecte. La velocitat Os la velocitat de la barca
(nornes aix6) sense referencia a res més, és una magnitud absolute. El
mateix passa amb els desplagaments o distencies recorregudes per un
mobil en un cert interval de temps.

Grup 5.

No es poden classificar. Alguns només posen nombres.

Grup 6 .

No contesten.
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Només tinc comptabilitzats els que han fet un dibuix o alguna altra cosa i
que puc pensar que s'hi han posat.

La distribució d'estudiants als diferents grups la podem veure al grafic
(1)

6.1.5. Conclusions sobre les respostes a la pregunta 1.

Tal corn hem dit a la presentaciO del test, l'enunciat d'aquest problema
és corn un dels "tipics" de Fisica. La formació adquirida a les classes de
Fisica els es Obi per respondrel i, d'aquesta manera, trobem que els que
responen d'una forma correcta i mes acostada a corn ho farien els fisics
son els que tenen una formacid cientifica, es a dir, la majoria sOn de 3r. Ci.
De tota manera, molts dels estudiants que reponen correctament a la
questi6 a) agafant S.R. aigua no parlen en cap moment de S.R. i usen ex-
pressions forga col.loquials.

Molts estudiants que responen correctament al problema ho fan treba-
llant en el S.R. terra, els costa de situar-se en el S.R. en moviment, sem-
bla corn si no fossin conscients que un objecte en moviment pugui ser la
referenda.

Altres estudiants, els del grup 3, no entenen que les magnituds del
problema sOn relatives a un S.R., pent, s'adonen que el moviment de
l'aigua afecta el moviment de la barca, per() per a ells es tracta d'un arros-
segament o d'una composició de moviments i no pas d'un canvi de S.R.
Aquests estudiants poden arribar a un bon resultat, perô conceptual-
ment, en relaciO a la comprensiO dels S.R., es troben en un nivell molt
baix.

Un gran nombre d'estudiants no sOn conscients dels S.R. i de la relati-
vitat de les magnituds, per a ells, les magnituds cinematiques del proble-
ma sOn absolutes.

6.2. Analisi de les respostes a la 2a. pregunta

Des del costat de la carretera observem durant 60 s el transit que hi
ha en un tram recte de 500m. En aquest minut han passat nornés dos
cotxes. Bs grafics de la figura il.lustren corn ha anat variant la distancia a
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l'arbre d'aquests dos cotxes amb el temps. Hem comengat a comptar el
temps quan el cotxe B passava per davant de l'arbre.

600

500

400

,c4 300

200

100

0

0 20 40
Temps

60 80

Cotxe A
Cotxe B

a) Imaginal que ets el conductor del cotxe B. Explica corn veuras el
moviment del cotxe A.

b) Com és la velocitat d'A vista pel conductor de B ?

I la velocitat del cotxe B respecte de I 'A ?

c) Fes la grafica de la posici6 d'A respecte de B en funci6 del temps
que il.lustri el rnoviment d'A vist pel conductor del cotxe B.
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6.2.1. Ana lisi qualitativa de les respostes. La xarxa.

Transcrivim la resposta d'un estudiant (1r.Ci.) a l'entrevista feta immedia-
tament després d'haver respost el test.

S2: " El B. des del punt de vista del conductor del cotxe B, veura que el cotxe
A va desaccelerat, o sigui, cada vegada, des del seu punt de vista, anira per-
dent velocitat."
I: " En qua et bases per dir aixa ? "
S2: " Perque cada vegada el veu més a prop de si mateix, aleshores va per-
dent distancies en cada unitat de temps, vol dir que va perdent velocitat..."
I: I quan l'ha avangat també ?
S2 : També perque veu que el cotxe va quedant enrere."
1: I de les velocitats qué en pots dir ?
S2: " La velocitat del cotxe B, respecte d'A. anirà en augment, portara movi-
ment accelerat. "
I: " El veura corn si portés un movirnent accelerat? "
S2 : " Si, perqua el passa i tot."

0 sigui, tu vas dalt d'un cotxe (A) i veus que un altre cotxe favanca (B)..."
S2 : Llavors, si fos A, veuria que s'apropa cap a mi i m'avanca."
I: " Llavors dines que va accelerat?"

S2 : " Si."
I: " I no et podria avangar anant a velocitat constant ?
S2 : " No ho sé, poser sf, si el cotxe que avanga porta una velocitat molt forta,
podria ser que la velocitat fos constant pera que anés tan de pressa que
avancés."

I no podria ser que aquestes grafiques corresponguin a un moviment a ve-
locitat constant ?"
S2 : " Podria ser, un anant més lent i l'altre anant més de pressa."
I: " I tu des de dins del cotxe també veuries corn si accelerés en aquest cas o
el veuries anant a velocitat constant r
S2 : Des de dins de quin cotxe ?
I: De l'A."
S2: Potser si que va constant, si anés constant, suposo que veuria que va
constant."

N'estas segura ? "
S2: N'hauria d'estar, no ho se... No, no perqua fa xiu...jo ciec que em sem-
blaria que accelerava. No ho se, es questia de ponsar-ho, aixa."

I d'aqui no ho pots deduir, aim:), de la grafica ?"

Tots dos van a velocitat constant. Ara, sabent aixa, el que rn'havies dit
abans, que la velocitat aniria disminuint o aquesta altra que m'has dit que ani-
na en augment, aixto continuaria assent valid ?"
S2: " Es des del punt de vista de... ?
1: " De l'A i de B. B as el que avança A ."
S2: " No ho sa, jo des del punt de vista del conductor, li semblaria el que he dit
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abans... Ara be, des del punt de vista d'una persona que ho veu des de fora,
diria que les velocitats son constants."

A partir de la lectura de les respostes dels estudiants a aquesta pre-
gunta i del que ens han expressat a les entrevistes hem elaborat la xarxa
2 , que recull tots els diferents aspectes que trobem a les respostes dels
estudiants.

6.2.2. AnAlisi quantitativa dels diferents aspectes de les respostes.

Hem anat calculant els percentatges, sobre el nombre d'estudiants de
cada grup, dels diferents aspectes que es presenten en les respostes i
que hem categoritzat a la Xarxa 2. En presentem una quants resultats.

qUestio a questio b

Tipus de Moviment

qUestio cqüestió a no

Ref.B RO B Ref.B no B Vect. Acc. Opin. Corn Imo.
3r. Ci 15.5 73.3 6.7 62.2 -24.4 15.6 48.9 17.3 21.7
(45) (7) (33) (3) (28) (11) (7) (22) (4) (5) (23)

1r. Ci 16.7 70.8 8.3 70.8 50 17.4 25 4.2 50
(24) (4) (17) (2) (17) (12) (4) (6) (1) (12) (24)

1r. LI 0 72.4 3.4 48.3 27.6 13.8 24.1 0 17.2
(42) (0) (21) (1) (14) (8) (4) (7) (0) (5) (29)

Tot.C1 15.9 72.5 7.2 65.2 33.3 15.9 40.6 10.6 36.1
(65) (11) (50) (5)

1

(45) (23) (11) (28) (5) (17) (47)
,

Total 11.2 72 6.1 60.2 31.6 15.3 35.7 65 28.9
(98) (11) (71) (6) (59) (31) (15) (35) (5) (22) (76)

6.2.3. Andlisi de les interrelacions entre les diferents categories de la
xarxa.

En destacarem només algunes:

Trobem que hi ha relació de dependència entre S.R. en moviment
per a la qUestió a) i S.R. en moviment per a la qüestió b). Es a dir, els ectu-
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diants que son capagos de situar-se en el cotxe A corn a S.R. h'sic en la
qiiestiO a) fan el mateix en la qUestiO b). Fixant-nos en la diagonal de la
taula de contingencia, la cel.la més petita d'aquesta diagonal es la S.R. a)
/ S.R. b) i la Ines gran correspon a No S.R. a) / No S.R. b), cosa que ens
expressa que als estudiants els costa molt situar-se en el cotxe en movi-
ment corn a S.R. fisic.

No trobem relació de uependência entre metode que han triat per
respondre a la questió a) i referenda per a aquesta mateixa qüestió. Que
se situ'in en el cotxe en moviment corn un S.R. fisic es independent de
quin metode facin servir, és a dir, raonin per a contestar a) pensant en
distencies I canvis de posicions o ho facin pensant en velocitats o canvis
de velocitats.

El nombre més gran d'estudiants el trobem a met.vel./ No S.R.. El
que si que sembla complir-se és que els estudiants que contesten millor
usen velocitat o velocitat i distancies corn a metodes per respondre la
qUestió a).

Tampoc fixar-se i parlar d'avancament a la questiO a) no este relacio-
nat amb si responen situant-se en el cotxe en moviment corn a S.R. Que
parlin de l'avangament o no, es independent del fet que puguin respon-
dre situant-se en el S.R. en moviment.

Si que hem trobat relaciO de dependencia entre la referenda que
agafen per descriure el moviment a la questiO a) i of tipus de moviment
que descriuen. Sembla que no S.R. en moviment va amb moviment uni-
forme.

Si que trobem relaciO de dependencia entre us de la grafica ( rnitja o
tota ) i la referencia que trien. Sembla que no S.R. en moviment va amb el
fet d'usar tote la grefica per rerpondre.

6.2.4. Classificació dels estudiants segons les respostes.

Agrupant els estudiants segons la utilització que fan en aquest proble-
ma dels S.R. ens surten els següents grups :

Grup 1.

Aquests estudiants entenen que sels demana que agaf in una refe-
rencia mobil. Responen a les questions a) i ) referint el moviment del
cotxe A al cotxe B, i a la qüestió b2), el moviment del cotxe B, al cotxe A.
Podem afirmar que entenen les preguntes i les contesten des d'un punt
de vista relatiu, és a dir, agafant una referencia en moviment.
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De tota manera, hem d'assenyalar que no tots ho fan perfectament.
Tenim dos subgrups, dels quals el primer respon "més cientificamenr i el
segon dóna una explicaciO no tan clara.

Grup 2.

Aquests estudiants son capagos d 'agafar els cotxes en moviment com
a referenda, se situen en els cotxes pea) contesten el problema incorrec-
tarnent perique fan servir " inturcions" o " impressions " o perque fan una
incorrecta interpretació de la grafica.

Hi trobem quatre subgrups.

En uns subgrups els estudiants agafen un punt de vista relatiu (S.R.
en movirnent ) a la qUesti6 a) i a la questi6 b) , pert ho fan incorrectament.
Sembla que el seu pensament va més Iligat a "impressions" o "intuIcions"
que no a la forma de pensar del grup 1.

Alguns s'expressen en termes de posicio i canvi de posici6 i altres ho
fan en termes de velocitat.

En d'altres subgrups només responen agafant el cotxe en moviment
corn a referenda o be a la qiiestiO a) o be a la qUestiO b).

Grup 3.

No agafen els m6bils corn a referenda. No agafen el cotxe en movi-
ment corn a referencia ni a la qüesti6 a) ni a la qUesti6 b). Alguns d'ells
contesten correctarnent la qiiesti6 c) perque coneixen el Ilenguatge gre-
fic i en aquest problerna, per contestar a la qüestiO c), només és necessari
considerar posicions.

Hi tenirn quatre subgrups.

Grup 4.

No es poden classificar.

Grup 5.

No contesten.

Un cop feta la classificació dels estudiants en cinc grups segons les
caracteristiques de les respostes al problema 2, és bo de fixar-nos que
els pocs estudiants que trobem al grup 1 estan repartits igual entre 3r. Ci i
1r.Ci; al grup 2, en canvi, el percentatge d'estudiants va baixant des dels
de 3r.Ci. vers els de lr.Ll.; la cosa no és tan clara al grup 3; i quan arribem
al grup 4 trobem el mateix percentatge d'estudiants de cadascun dels
tres grups (gràfic 2).
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6.2.5. Conclusions.

Aquest problena en general resulta dificil als estudiants.Les causes
d aquestes dificult tts s6n diverses:

1. El Ilenguatge lrefic formal de la presentació de la situaci6 del pro-
blema. Molts estudia.'ts, especirlment els de 1r. nivel!, no coneixen prou
o gens el Ilenguatge efic i no poden interpretar les grafiques correcta-
ment.

2. El Ilenguatge quotidie usat en les questions a) i b) posa els estu-
diants en disposici6 de pensar en aquest problema corn ho fan a les situa-
dons quotidianes I, aixi, o be fan la descripció des de la carretera o be ho
fan des d'un punt de vista molt "realistic", recordant "impressions
d'experiencies viscudes" anteriorment a la carretera.

3. Els estudiants tenen concepcions erronies en relaciO amb els movi-
ments, confonen magnituds ( posicio i velocitat, velocitat i acceleraciO) de
les que han de fer servir en aquest problema, cosa que fa que respon-
guin errOniament a les preguntes del problema.

4. Els estudiants no estan acostumats a descriure moviments des
d'un S.R. en moviment també. Normalment, a les classes de Fisica, els
problemes que es resolen solen ser sobre moviments referits a S.R. en
repOs.

La qüestiO b) és més dificil que la qüesti6 a), és una qUesti6 oberta i
els estudiants son capagos de situar-se en un cotxe en moviment i expli-
car, usant posicions i distencies, el moviment d'un altre cotxe distancia
cada vegada més gran, s'allunya...), en canvi la qüestiO b) demana més
concretament les caracteristiques de la velocitat i es necessita un raona-
rnent més cientific, que pocs estudiants poden fer.

La qbesti6 c) és tambe més fecil que la b) perque pregunta sobre posi-
cions, cosa que sembla de més fecil comprensiO per als estudiants que si
fos sobre velocitats.

Segons la classificaci6 que hem fet clefs estudiants en grups, en rela-
die amb la seva comprensiO i Os dels S.R. en moviment, en aquest cas
cotxes, molt pocs estudiants es troben en el grup 1, que és el que inclou
els estudants amb una bona comprensiO de la relativitat del moviment
dels cotxes.

6.3. Interrelacui entre el problema 1 i el problema 2.

Per veure si les respostes que els estudiants donen als problemes 1 i

2 estan interrelacionades, hem construft la taula de contingencia ( taula
1), que ens recull les frequencies, o sigui nombre d'estudiants que tro-
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bern als grups que hem establert per al problema 1 i per al problema 2 se-
gons la seva comprensiO del moviment relatiu a S.R. en moviment. Els
grups 5 i 6 del problema 1 i els 4 i 5 del problema 2 corresponen a les ca-
tegories de no classificables i de no resposta, hem suprimit aquestes
files i columnes de la taula i hem calculat el x- que ens queda. Aquest x-
ens indica que no hi ha relaciO entre els grups dels problemes 1 i els dels
problema 2.

Els estudiants que treballen des d'un punt de vista relatiu , és a dir,
entenen que les velocitats son relatives a un S.R. i treballen amb elles
corn a relatives en el problerna 1, no fan el mateix en el problema 2.

Aquest resultat d'entrada sembla sorprenent, pert), si anem pensant
en tot el que hem dit sobre corn els estudiants comprenen i resolen els
problemes 1 i 2, aquest resultat no ens ha d'estranyar. El que han après a
les classes de Fisica ds més semblant al que sels demana en el proble-
ma 1 que no pas a corn son preguntats en e; problema 2.

Les cel.les més grans corresponen a estudiants que no tenen la corn-
prensiO del moviment relatiu o.que no sOn capagos d'entendre les magni-
tuds cinema.tiques corn a relatives.

Perô, si comparem el significat dels grups del problema 2 amb els
grups del problerna 1, podern veure que els grups 1 i 2 del problema 1
sOn estudiants que entenen les velocitats relatives a un sistema mobil i
cornpleixen el mateix els estudiants del grup 1 del problerna 2.Si ajuntem
els grups 1.1 i 1.2 eni quedara una nova taula de contingència. Fent altra
vegada el cAlcul de x-, veiem que no hi ha relaciO entre les variables con-
siderades, és a dir, continua complint-se: que el fet que els estudiants
facin servir les rnagnituds cinematiques corn a relatives en el problerna 1
és independent del fet que ho facin al problema 2.

Es interessant que ens fixern que ara ens ha sortit una cel.la que té
una frequència molt gran, els estudiants que inclou son en la rnajoria de
3r. Ci. Son estudiants que treballen amb les magnituds corn a relatives al
problema 1 perô no al problerna 2. Per tant, queda clar que i /a compren-
siô i I"Cis de les rnagnituds cinematiques corn a relatives és més bona en
relaciO al problema 1 que al problerna 2, segurament perquè el primer és
més corn un problema tipic de Fisica, en canvi el segon fa les preguntes
en Ilenguatge de la vida diaria i no de les classes. Poquissinis estudiants
sembla que entenen la relativitat del movirnent en els dos contextos dife-
rents, només un 2,3% dels que contesten els dos problemes , sembla
que tenen clares les nocions de S.R. i saben treballar amb magnituds re-
latives a S.R. en movirnent relatiu uniforme.
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6.4. Analisi de les respostes a la 4a. pregunta.

Vas per l'autopista i pel retrovisor del teu autom6bil fa estona que,
un cotxe blau, el veus sempre de la mateixa mida. Al mateix temps
veus un cotxe vermeil al teu costat que ravança. El teu indicador de
velocitat marca sempre el mateix.

Qué pots dir, del valor i de la constancia de la velocitat que porten
respecte de tu? Explica el teu raonament.

En aquest problema, per tal d'ajudar l'estudiant a situar-se en el cotxe
en moviment, es parla del que veus pel teu mirall retrovisor, , per tant és
molt clar que es vol que la referencia sigui ell (que va en un cotxe que va
a velocitat constant).

A la pregunta es demanen les dades respecte a tu , és a dir, clararnent
des del sistema en movirnent.

La situació es identica a la del problema 2, per tant pedrem veure corn
la presentacid del problema influeix en els resultats.

6.4.1. Andlisi qualitative de les respostes.

S'han entrevistat dos estudiants immediatament després d'haver res-
post el test. No s'han entrevistat més estudiants sobre aquest problema
perqué quan eren entrevistats sobre el problema 2, per la dificultat que
molts tenien a interpretar les grafiques, l'entrevistador els ajudava a situar-
se i el resultat era que, en realitat, el problema 2 s'anava transformant en
el 4.

De la lecture de les respostes de tots els estudiants i de les entrevis-
tes s'ha elaborat la xarxa 4 que recull totes les variables categeoiques
que s'han trobat.

6.4.2. Analisi quantitativa de les respostes.

Presentem un resum dels percentatges que ens han sortit a algunes
de les diferents variables categdriques de la xarxa.

6.4.3.Conclusions.

Si ens fixern en la referencia que agafen per descriure moviment del
cotxe blau, ens surt que un 90% 3r.Ci, un 100% lr.Ci., i un 91.5 % de
1r.Ll. agafen un punt de vista no relatiu.
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Per al cotxe vermeil els percentatges son: 84.6 % 3r.Ci., 92.3 % 1r.
Ci., i 89.4 % 1r. LI.

Es a dir, la immensa majoria d'estudiants no agafen punt de vista rela-
tiu, tal corn sels induYa a fer, sino que donen la velocitat dels cotxes aga-
fant corn a referenda la carretera.

referbncia.

cobce blau

referbncia.

cotxe verm.

cote

vermeil no

SI No SI No V--ct acc. clar

3r.Ci 3.8 90.4 1.9 84.6 3.8 32.7 63.5
(52)

(2)
(47) (1) (44) (2) (17) (33)

lr.Cl 0 100 3.8 92.3 7.7 50 38.5
(26) (0) (26) (1) (24) (2) (13) (10)

1 r.LI 0 91.5 0 89.4 6.4 31.9 53.2
(47) (0) (43) (0) (42) (3) (15) (25)

Tot.Ci 2.6 93.6 2.5 87.1 6.4 35.9 55.1

(78)
(2) (73) (2) (68) (5) (28) (43)

Total 1.6 92.8 16 88 5.6 36 54.4
(125) (2) (116) (2) (110) (7) (45) (68)

Els % han estat
calculats sobre
el nombre total
d'estudlants de
cada grup.

Per que passa aim)? La tendencia natural és descriure i, en particular,
donar les velocitats dels cotxes en relaciO a la carretera o edhuc corn una
quantitat absolute sense cap referencia, coincideix aquesta posiciO amb
el que es fa correntment a la vide diaria i molt sovint a les classes de
Fisica.

6.5. Comparaci6 dels resultats obtinguts als problemes 1, 214.

Per fer aquesta comparaciO, agafem les questions a) del problema 1 i

la b) del problema 2, que compararem amb els resultats obtinguts en la
pliestiô b) del problema 4, i d'aquesta comparaciO podrem fer-nos una
idea de corn el context de cada problema influencia en les respostes dels
estudiants.
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Recollim els % d'estudiants que responen des d'un punt de vista rela-
tiu en la taula 2.

De la taula podern concloure que en el problem que obtenim un per-
centatge riles baix d'estudiants que se saben posar en la refer6ncia en
moviment és en el 4. Corn ens ho expliquern? Sembla que, corn més
quotidia sigui el llenguatge per descriure la situació del problema, més
responen sense agafar un punt de vista relatiu, per& en canvi, san més
capagos de fer-ho si el problema s'assembla més als tipics de les classes
de Fisica, en aquest cas, els aprenentatges que han fet anteriorment els
saben aplicar.

Al mateix temps velem que, si la situacia és molt "quotidiana", és quan
en les seves respostes es trasllueixen " intuIcions o impressions viscu-
des" que sovint san errônies.

Per poder comparar millor els problemes i veure corn el nivell influencia
en els resultats, hem aplicat una nova analisi buscant la mitjana de les
cel.les de la taula, els efectes de fila i de columna i els resultats ( taula 3 ).
Els efectes de columna san més grans que els de fila, la qual cosa signifi-
ca que els resultats son més influenciats pel tipus de problema que pel ni-
vel!, de tota manera, refecte de fila també existeix, és a dir, el nivell (curs)
també influencia en els resultats. La influ6ncia del nivell és positiva a 3r.
Ci. pert' negativa a 1r. Ci. i encara més negativa a 1r. LI. Es a dir, corn més
formaciO cientifica tenen els estudiants més capagos son de respondre
correctament. Per& respecte a les colurnnes. els problemes P4 i P2 fan
un efecte negatiu mentre que el P1 en fa un de positiu.

Per6, malgrat aquestes conclusions generals, hem de tenir en compte
els residuals, alguns son molt grans; el que ho és més, el de rextrem su-
perior dret, que expressa que, per al grup de 3r.Ci., el P1 els resulta molt
fad, en canvi, el residual a lr.LI., P1 és negatiu, cosa que vol dir que P1
resulta molt més dificil per a aquests estudiants. El que aquesta analisi
ens fa veure és que, corn més forrnaciO cientifica tenen els estudiants.
més el context dels problemes influencia en els resultats.

En el problema 4, perô també sortia en el 2, molts estudiants conside-
ren que perqu6 un cotxe pugui avangar-ne un altre, ha d'accelerar, supo-
so que aix6 va Iligat a experiències viscudes anant per carretera. Un 40 %
dels estudiants de Ci. ho expressen en respondre el problema 4. En
aquest problema respon considerant que el moviment és accelerat la ma-
teixa proporcia de 3r. Ci. que de 1R. LI, en canvi els estudiants de lr.Ci.
ho fan en una proporcia més elevada.

Podem comparar aquests percentatges amb els que ens surten per al
problema 2, que recollim a la taula 4. Per6 adhuc si en el problema 2
ajuntem els estudiants que parlen de moviment accelerat amb els que
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parlen d'un canvi de velocitat, sense especificar si accelerat o no, el per-
centatge d'estudiants que creuen que, quan un cotxe passa davant un
altre cotxe, ha d'augmentar la velocitat ens surt més elevat en el problema
4. Perô hi ha una cosa que ens surt a tots dos problemes, i és que la pro-
porciO d'estudiants que contesten considerant que el moviment del
cotxe que avanga no és constant és més gran a 1 r.Ci. que a 1 r.Ll. Qua
vol dir aixô? Potser es perqua han resolt més problemes de cinematica
amb movirnent accelerat. Si fos aixi, l'aprenenatge formal de la Fisica, en
la situaciô concreta que considerem, no els ajudaria.

Comentaris finals

Volern que quedi ben clar que en aquest article hem fet la presentació
Tuna investigació no acabada, que es troba encara en la prirnera fase.
Per tant, ens hem preocupat més de presentar-ne la metodologia de tre-
ball que no pas de donar uns resultats que es puguin prendre corn a defi-
nitius; si n'hern donat, ha estat més per fer veure corn treballern que no
pels resultats en si, que considerern provisionals. De tota manera, el que
si que és cert és que, en general, els nostres resultats estan d'acord amb
els de les investigacions que hem citat en la primera part d'aquest article
de segon de B.U.P, de C.O.U. i d'Universitat per tal de poder veure corn
evolucionen els "rnodels conceptuals" del tema que ens ocupa.

Agraiments

Aquest treball és fruit d'un contracte entre la Generalitat de Catalunya i
el C.E.S., King's College de Londres per a l'assessorament en recerca
sobre Didactica de les Ciancies. Els consells del professor Paul Black son
particularment agraIts. Volem també agrair el suport i l'ajut que en tot mo-
ment ens ha proporcionat el Dr. Lluis Navarro Veguillas i la calaboraciO
del professor Josep Ma. CerverO en la redacció del qüestionari i la discus-
siO dels resultats. Als professors Cônsol Blanch, Roser Codina, Pere
MumbrO i Jest:is Enfedaque, per haver-nos permés passar el questionari
a les seves classes, i a tots els alumnes que l'han respost i molt especial-
ment a aquells que han estat entrevistats, els donem les grades.

Barcelona, febrer 1989.
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XARXA 1

resposta

si
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correcció

sistema de

referenda

metode

correcta

incorrecta

no resposta

no classificable

terra

no classificable

explicació

desplagament

una velocitat

velocitat

arrossegament/

composlció

velodtats absolutes

[ciara

no ciara

no

U n desplacament

suma desplacaments

diferencia desplaca-
ments

SUMa

_diferiancia

5

1

no classificable

Lab
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SI

dibuix

a a)

a b)

a ambues

nombre

ti pus

vectors

usat per

contestar

un

dos

més de dos

abstracte

esquemitic
amb detalls

cap

dos proporcional a

la velocitat

un

si
no

no segur

- no
consistència alb Si

no

impossible de dir
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XARXA 2

F a
parts L b [b 1

b2

usant distancies

metode usant velocttats o moviments

descrivint iacció d'avançar

a

b 1

b [b2
el cotxe en moviment

referencia

la carretera

no clar

amb velocitat constant

tipus
moviment L amb velocitat no constant

sobre
la grafica

250

interpretacid

isist. de referencia fisic

corn impressions viscudes

r (4-)
amb acc. L (-)

sense acc. [ canvi 30 s.
attres

sense especificar

_no clar_
correcta

incorrecta

no clar

considerant posicions
considerant velocitats

barrejant posicions i velocitat

metode _ no clar

[ mitja
Os de la tota

grafica no clar

fent cAlculs

no fent calculs

no clar
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idees usades

COM

consistents

quines

responen

nonada

no responend _

o donada

r a

L b

[ explicitament

.implicitament

cap

si (a,b)

no (a,b)

nomes a a)

només a b)

(1)

[(1) a

(1) b

(2) r (2) a

L (2) b

tipus

ideas o errors en dibuixar la grafica
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translaciô

error de signes

attres

altres
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XARXA 4

252

Parts

tipus de moviment

velocitat

rcotxe blau

cotxe vermeil

uniforme

accelerat

no puc dir si uniforme o accelerat

no especificat

la mateixa que la meva

mes gran que la meva

mes petita que la meva

no especificat

relatiu a mi

no relatiu

punt de referencia barrejat

no clar

[per
avangar cal accelerar

concepcions errimies Lquan un cotxe es al costat d'un
altre tenen la mateixa velocitat.
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Taula (1)

G.2.1 G.2.2 G.2.3 G.2.4 G.2.5

G.1.1 1 3 8 0 2 14

G.1.2 1 2 4 0 1 8

G.1.3 0 6 11 4 1 22

G.1.4 2 8 22 2 4 36

G.1.5 0 1 3 0 0 4

G.1.6 0 1 2 0 0 3

4 21 50 6 8 82

Taula (2)

p4 o vs. p2 qbr. p1 qa r.

3r. Ci 1.9 % 6.7 % 41 %

lr. Ci 3.8 % 8.3 % 15.4 %

1r. LI 0 % 3.4 % 11.9 %

Tot.Ci 2.5 % 7.2 % 30.8 %

Total 1.6 % 6.1 % 23.4

-
%
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Classiticacki d'estudiants per cada grup.
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Grups
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Taula (3)

p4 c v.r. p2 qb r. pi qa r. Ef. fila

3r. Ciències - 6.2 - 5.6 + 12 + 6.2

1r. Ciències + 3 + 3.3 - 6.3 - 1.1

lr. Lletres + 3.3 + 2.5 - 5.7 - 5.2

Ef.Col. 8.4 - 4.2 + 12.5 V---. 10.3

Taula (4)

p4 c v.ac p2 mov.ac p2 ve.noct

3r. Ci 32.7 % 16.3 % 20.9 %

ir. Ci 52 % 17.4 % 21.7 %

1r. LI 34.9 % 17.4 % 34.8 %

Tot.Ci 40 % 16.7 % 21.2 %

Total 37.5 % 16.8 % 24.7 %

% sobre el nombre d'estudiants
que responen cada problema.
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Concepcions i raonaments en l'as...

El estudio que presen-
tamos quiere ser una
investigaciOn de los
"marcos conceptuales"
que los alumnos mani-
fiestan cuando resuel-
ven problemas de Cine-
matica en los que en-
tran en juego sistemas
de referencia en movi-
miento uniforme relati-
vo. Se ha pasado un
test de 10 problemas,
la mayoria abiertos y
referidos a situaciones
reales, expresados
con palabras, dibujos o
utilizando graficas para
favorecer que en las
respuestas se expre-
sen "concepciones in-
tuitivas" y, ademés,
que se pueda detectar
si la respuesta depen-
de del lenguaje de pre-
sentacidn del proble-
ma. En este trabajo,
que forma parte de un
estudio más amplio, la
muestra escogida es
de alumnos de Escuela
de Formacicin del Pro-
fesorado de EGB.

Abstracts

Cette etude pretend
être une recherche des
"cadres conceptuels"
que les étudiants
manifestent au moment
de résoudre des
problémes de
Cinématique oU entrent
en jeu des systernes
de rdférence en
mouvement uniforme
relatit. On a fait passer
un test de 10
problémes ouverts
pour la plupart et sur
des situations réelles,
exprimées en paroles.
avec des dessins ou
moyennant le langage'
des graphiques. Les
problemes ont été
choisis de sorte
favoriser I 'expression
de "conceptions
intuitives" dans les
réponses et, de plus,
pour que I 'on puisse
détecter les cas (xi la
reponse depend du
langage de
presentation du
probleme. Dans ce
travail, qui fait partie
d'une etude plus
ample. I" échantillon
est forme par des
&eves de l'Ecole
Normale.
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This study aims to be a
research about "con-
ceptual frames" mani-
fested by students
when resolving kine-
matical problems where
reference systems in
relative uniform move-
ment come into action.
A test was made on 10
problems, in their ma-
jority open, and related
to actual situations ex-
pressed in words,
drawings, or by means
of graphs.
Problems of this kind
were selected in order
to promote "intuitive
conceptions" in the an-
swers. and also that it
could be detected
when the answer de-
pends on the language
used in the presenta-
tion of the problem. In
this work, which is but
a part of a larger study,
the sample was formed
by students from the
College of Education
(EGB teachers"training
school).
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L'educació cientifica en l'escola primària.*
Fiorenzo Alfieri**

Gènesi de l'Interès per l'ensenyament de la Cièncla en
l'escola maternal I elemental

A It Alia, fins al comengament dels anys 60, el debat pedag6gic i la prAc-
tica didactica innovadora, relativa a reducaci6 cientifica en l'escola mater-
nal i elemental, feia referència primordialment als principis de l'escola acti-
va, i es basava majoritAriament en la pedagogia de Dewey, en la tècnica di-
dActica de Freinet i en la investigaci6 dins del camp de la psicologia evolu-
tiva de Piaget.

El principi educatiu fonamental que inspirava les iniciatives més avan-
gades consistia en la imprescindibilitat de l'experikcia directa per part de
l'infant. En la seva absència es considerava profundarnent erroni parlar de
ciència, dels seus "noms", de les seves descobertes, de les seves Ileis.

La natura, tan plena d'aspectes interessants i apassionants, hauria
hagut d'ésser runic Ilibre, l'Onic punt de referéncia real.

Segons el métode seguit en l'escola activa i també en els altres camps
d'actuaci6, no tenia cap rellevància el fet d'ocupar-se d'un argument o
d'un altre. El que veritablement importava era evidenciar els problemes,
els perqu6s als quals es cerqués resposta; realitzar experikcies concre-
tes per mitjà de les quals s'interrogués la natura sobre els mateixos pro-
blemes; utilitzar finalment les respostes que ens proporciona la natura
per respondre els perquès dels quals s'havia partit.

Dintre de les activitats de perfeccionament del professorat, i concretament
en el Cicle.de Seminaris i Conferancies que, amb motiu de l'acabament dels estu-
dis de la primera promociO del Pla Especial per a Educadors de Liars d'Infants,
tingué Hoc els dies 6 i 7 de juny de 1989, el professor Fiorenzo Alfieri- de la uni-
versitat de Torf- presenta el document que, sobre " L'Educazione scientifica nella
prima scuola", havia preparat en atenciô a la nostra demanda.

Fiorenzo Alfieri, que col.labora activament amb el " movimento di Coopera-
zione Educative", és actualment President de la Comissid de Cultura i Instruccig
de l'ajuntament de Tori. Les seves Mies de recerca giren, entre altres, entorn
dels aspectes cognitius i sociocognitius de l'ensenyament-aprenentatge de les
Ciències a l'escola primaria.
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Aquest procediment basat en el plantejament dels problemes i en la
recerca de respostes a través de l'experiancia viscuda directament es
considerava especialment formatiu no tan sols quant a l'ambit especifica-
ment cientific, sin6 també quant al pla educatiu general: una mena
d'ultratge a l'honestedat intel.lectual, al rigor moral, a la recerca de la veri-
tat.

La referancia a Piaget concernia basicament l'afirmaci6 que la
intel.ligancia de [infant és diferent de la de l'adult, no solament pel grau
de desenvolupament, sine) també, i potser principalment, per la seva es-
tructura. La intel.ligancia és operativa per prOpia natura i es desenvolupa
en diverses etapes successives; les que concerneixen principalment el
nostre discurs son poste:lors a l'estadi sens6rio-motor ( que cobreix els
primers dos anys ): la fase inicial ( dels 2 als 4 anys ) i la fase intuitiva ( dels
4 als 7 anys ) de la intel.ligancia pre-operathria.

L'escola prirnaria ( maternal i el primer dcle de l'escola elemental), se-
gons la divisi6 temporal indicada per Piaget, finalitza en el moment en qué
l'infant passa a l'estadi de les operacions reals. La teoritzaci6 de Piaget,
per tant, es considerava com la justificació cientifica del fet que en el cen-
tre de la recerca explorativa de la natura. que Freinet definia corn rétude
du milieu", s'hauria de considerar el ler" de l'infant, Unica condici6 per-
qué després hi pugui intervenir rentendre".

Aixi, doncs, el pas de l'estadi pre-operatori al de les operacions con-
cretes i posteriorment al de les operacions simbOliques ( dels 7 als 11
anys ) es beneficia molt. segons Piaget. de la relaci6 amb els altres i de
l'Us del llenguatge. La referancia a la seva psicologia provocava igualment
una major revalorització de la importancia, en la recerca en la natura, de la
discussiO, del fet d'indagar plegats, de la comunicaci6 verbal, oral i final-
ment escrita. dels resultats obtinguts.

Tot el que s'ha dit fins ara no ha estat desmentit i és per aixO que la
meta dels anys 60 s'ha mantingut fins als nostres dieS. Es tractava de
conquestes tan significatives respecte a l'anterior concepci6 nocionistica
i dogmatica de l'ensenyament de la ciancia que dificilment podrien ciOes-
tionar-se, fins i tot en el futur.

Encara no es coneixien els canvis introduits, sobretot, pel psic6leg
america J.S. Bruner. En el seu Ilibre The process of Education "( titol ita-
lia: "Dopo Dewey". 1964. Roma, Armando). feia referéncia a tot el que
sorgi a America durant la Confer:arida de Woods Hole ( celebrada al Se-
tembre de 1959). S'hi havia reunit durant deu dies un gran nombre de
cientifics i pedagogs per discutir el problema. considerat particularment
urgent, per no dir dramatic, sobre corn s'havia d'organitzar. adaptant-se a
les noves exigencies socials. culturals i politiques, l'ensenyament de la
ciéncia a l'escola. a partir de l'etapa maternal.
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L'educacie clentifica en l'escola primarla

El que impressione més d'aquest Ilibre va ser la critica d'una visió de
l'escola que al nostre pais tot just cornengava a arrelar i que en aquell
temps es considerava la més avangada i coherent respecte a les exigen-
cies del progrés i de la democrecia que s'havia anat consolidant d'enge
de la postguerra. Es tractava de la visiO de la qual gairebe no haviem par-
lat, arnpliament inspirada en una pedagogia de derivacions deweyiana
que centrava l'atenció més en els metodes que en els continguts, més
en l'experiencia quesn la transmissi6 de coneixements, més en la socia-
lització que en la formed() intel.lectual de l'individu.

Bruner, tot i reconeixer la contribuci6 innegable positive de Dewey i
del moviment de l'escola activa al procés de renovaci6 i modernitzaci6
dels processos educatius, feia un crit d'atenci6 de sorprenent eficacia i
puntualitat. Segons Bruner, l'educaciO, i principalment l'escola, ha de
tenir corn a objectiu una formació capag de "preparar" els ciutadans del
derne per a l'impacte no gens fed amb la societat moderna, societat cada
vegada més influlda pel desenvolupament de la ciencia i de la tecnica. Es
necessari preocupar-se perque els alumnes visquin en un ambient posi-
tiu des del punt de vista social i afectiu, i que adquireixin els coneixe-
ments grades a rnetodes no autoritaris, per6 encara és més indispensa-
ble posar a la seva disposici6 els continguts i les formes de pensar pro-
pies de la cultura cientifica: els continguts i les formes que modelen de
forma extraordinariament consistent la nostra visiO del mOn.

La urgencia d'una perspectiva similar resultava, segons Bruner, del fet
que a la pressiO cada vegada més gran exercida per la ciOncia i sobretot
per la tecnologia sobre la societat, a l'entrellat cada vegada més dens que
s'havia anat establint en la forma d'actuar i en la forma de viure dels
homes, al cada vegada més intens condicionament exercit per la deride
sobre la modalitat de la nostra capacitat d'entendre i de valorar, no corres-
ponia una consciencia més profunda per part dels ciutadans de la manera
corn la recerca cientifica s'anava desenvolupant, de quines sOn les con-
sequencies del "progrés" cientific en el camp de les aplicacions practi-
ques, de quins poden ser els coneixements que cal asumir per tal d' evi-
tar que el futur se'ns escapi de les mans i esdevingui el pitjor enemic de la
humanitat.

L'aspecte més innovador del missatge brunerie concernia precise
ment el problema de la divergencia quantitative, per6 sobretot qualitativa
entre la vertiginosa evoluci6 de la recerca cientifica i el sentit comO. Per
primera vegada, el mOn pedagogic italia es troba davant questions que
concernien no tan sols la manera d'organitzar la relació educative per tal
de respectar les exigencies de creativitat, Ilibertat, sociabilitat de l'infant,
sin6 també la manera de pensar que cal proposar i consolidar per tal de
garantir a l'infant la possibilitat de comprendre, de controlar i possible-
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ment de dominar els fonaments culturals sobre els quals funciona la so-
cietat on viu. No es tractava de desmentir o de redimensionar la "revolu-
cio" duta a terme pel moviment de l'escola active en considerar l'infant
corn a centre de l'educaciO, sin6 d'inaugurar una nova etapa en qué exis-
tissin dos punts de referencia en constant interacciO: l'infant amb les
seves caracteristiques psiquiques i soPials, i la cibncia amb les seves for-
mes de veure el mOn i amb les seves aplicacions practiques.

Bruner, en referir-se a la recerca piagetiana, tendia a privilegiar, entre
les dues "animes" presents en els estatuts de la seva teoritzaciO, la relati-
va a l'epistemologia genética en detriment de la que tractava dels estadis
del desenvolupament cognitiu.

Corn se sap, Piaget considerava que existia un substancial isomorfis-
me entre els fonaments de la ciència, és a dir, els conceptes sobre els
quals es basen els diferents "edificis" disciplinaris, i les formes de pensar
"naturals" dels infants; per aixO parlava d'epistemologia genética.

Molt més interessat pel problema del contingut que pel mètode, Bru-
ner pensava que, si era veritat que no subsistien diferbncies estructurals
entre els conceptes d'espai, de temps o de nombre, etc. que utilitzaven
els cientifics i que genéticament es formen en la ment de l'infant, no tan
sols és possible d'ensenyar la Ciència en les seves disposicions rnés
avangades, a partir de l'escola durant la infancia, sinO que ésrünica forma
de respectar l'infant en les seves aracteristiques més profundes i natu-
rals, corn entre d'altres volien fer Dewey i elmoviment de l'escola activa
sense disposar, per6, dels instruments culturals adequats.

El gbvern america s'inspirà en la conferkcia de Woods Hole per im-
pulsar un ampli projecte d'experimentaci6 i de definiciO dels nous progra-
rnes per a l'ensenyarnent de la ciència en l'escola primaria i secundaria,
iniciat arran de l'impacte que havia tingut als EUA el Ilangament de
l'Sputnik soviètic. L'elaboració dels programes aria a carrec d'un equip
format de cientifics, pedagogs i educadors, que van cercar principalrnent
l'adopció d'un model cientffic que resultés utilitzable des del punt de
vista educatiu, una vegada reqüestionades les diverses disciplines cienti-
fiques per obtenir indicacions detallades sobre el contingut que tots con-
sideraven corn a fonament ( l'epistemologia ) de la mateixa disposició te6-
rica, per tal d'utilitzar concepcions de psicologia evolutiva i sobretot gene-
tica que permetessin d'introduir l'activitat formativa segons temps i mo-
dels no diferents als modes de viure i de pensar de ['infant.

A Italia arribaren, als anys immediatament successius al text de Bruner
antariorment esmentat, alguns d'aquests programes i constituIren punts
de partida concrets per als primers experiments en la nostra escola.1

264 546



L'educacid cientifica en l'escola primaria

Estat actual del debat I de la recerca pedagbgico-dlactica

Durant gairebe trenta anys segiients a la publicaci6 del primer text en
Ilengua italiana de Bruner, l'experimentaci6 dels programes innovadors
d'educaci6 cientifica en l'escola maternal i elemental ha marcat indubta-
blement l'experimentaci6 desenvolupada en d'altres sectors, corn les
maternatiques i la Ilengua, i seria dificil afirmar que avui existeix un r;atrimo-
ni prou consolidat, organic, ple de punts de referencia didactiques.

La ciencia i la tbcnica, per Ilur major irnplicaci6 en la vide diaria i en el ma-
teix desti de la humanitat, continuen suscitant un cert temor i no poc recel
entre la gent, i fins i tot entre els.educadors. L'espectre de les coses per
coneixer es molt ampli i en general la seva rellevencia quantitative deixa
en un segon pla el fet que el que compta més,és l'actitud mental de fons
que constitueix la base de la recerca cientifica i no l'acumulaci6 de conei-
xements especifica. Horn pensa, a més, que la realitzaci6 concreta de
l'activitat formative en el camp cientific requereix aparells tecnics consis-
tents i sofisticats que l'escola italiana no este en condicions de posar a la
disposici6 dels educadors i aixi s'acaba no realitzant ni tan sols elle que
podria desenvolupar-se facilrnent amb mitjans pobres i a dins de l'aula.

Tot i aquest marc, una tasca molt encoratjadora s'ha dut a terme en el
pla experimental en contextos interdisciplinaris i multidisciplinaris en que
han col.laborat, a més de nosaltres, cientifics, pedagogs i educadors. El
laboratori de Scandico la recerca que es porta a terrne en el Departament
de Psiccologia de la Universitet de Tori en sOn dos exemples.

El marc epistemolbglc

La pregunta fonamental que suscita l'epistemologia piagetiana, utilit-
zada per Bruner corn a demostraci6 de la correspondencia entre els con-
tinguts de la deride i les formes de pensar de l'infant, és si hi ha una epis-
temologia de la ciencia a la qual es pugui fer referencia per confrontar-la
amb la que és "innate en l'infant. Hi ha, doncs, punts fixos en els conei-
xements cientifics que puguin considerar-se conceptes claus en els
quals es basi l'estructura de la discipline?.

Aqui entrem en un terreny menys planer, on hi ha opinions forge opo-
sades. El que sabem avui sobre la natura i les seves Ileis indica clarament
que la natura es moltissim més complexa del que horn podia pensar fins
fa poc temps, i que els coneixements actuals cobreixen una minima part
dels fenamens naturals. Presumiblement descobrirem moltes altres
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coses en un futur fins i tot prOxim, i per tant les nostres teories actuals
evolucionaran i és possible que all() que avui considerem "conceptes es-
tructuradors " ( repistemologia) d'una certa disciplina, deixin de ser-ho en
el futrur.

D'altra banda, aix6 ha succeft moltes vegades en el passat, corn ens
ensenya la histdria de revoluciO del pensament cientific.

Quan s'estudia un cert fenomen amb la intenciO d'entendrel, i des-
prés esdevé l'objectiu fonamental de la tasca dels cientifics, automatica-
ment s'aplica al mateix fenomen una simplificació, perque en general no
és possible d'abastar-lo en tota la complexitat. En aquesta simplificaciO in-
tervé una interpretació del fenomen, que s'efectua amb els coneixe-
ments que ja posseim i seguint una forma de raonament resultant de les
experiencies i dels estudis precedents. A més, els instruments que
s'utilitzen per a l'estudi del fenomen, la mateixa elecciO del fenomen que
cal estudiar i els resultats que s'obtindran amb els estudis, no sOn aliens
a tota una serie de circumstancies condicionants, associades a l'ambient,
al moment, etc. I aix6 mateix succeeYx a tots els "estudiosos", des del
gran cientific fins al nen de rescola maternal, passant per rhome corrent
que observa un fenomen qualsevol: l'estudi "cientific" i els coneixe-
ments que se n'extreuen no queden, per tant, aIllats del context en qua
s'han originat.

Els filOsofs de la ciencia parlen referent al marc interpretatiu: el marc
és el conjunt de coneixements que es tenen en un determinat moment i
que influeixen en l'adquisiciO de nous coneixements. Al seu torn, els
nous coneixements poden influir, amb la seva aportació, sobre el marc in-
terpretatiu i fer-lo evolucionar. Generalment aquest desenvolupament és
molt lent, gaireba imperceptible, per6 continu, amb !ota una sarie de pe-
tits canvis i modificacions, de manera que en un momei:t donat el marc de
referéncies apareix tan modificat que practicament pot considerar-se un
nou marc.

En aquest cas es parla de revoluciO, corn si es tractés d'un canvi rapid:
pero en general, de rapid, només en té el fet d'adonar-se dels canvis es-
devinguts.

La hist6ria de la ciancia es plena d'exemples de revolucions, o de teo-
ries revolucionaries d'aquesta mena. Un cas classic Os ranomenada "re-
voluciO coperniquiana". En parlarem breument perqua ajuda a entendre
moltes coses: en fer-ho, simplificarem molt el discurs i intentarem resumir
en poques linies el que fou una Ilarga i complexa evoluciO.2

Copernic era un cientific del segle setze que, a partir de restudi de les
dades rellevants de diversos astrônoms i de les Ileis que se n'havien de-
duIt, en particular de Kepler, propose un nou model per explicar el ITICNI-
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ment dels planetes en el cel: basicament és el mateix model que encara
utilitzem avui dia, per?) en aquella epoca semblava revolucionari. En el
model de Copernic el sol es estatic i els planetes, incloent-hi la terra, giren
al seu voltant: és el que s'anomena un model " heliocentric".

En canvi, gairebé tots els cientifics del seu temps raonaven en termes
"geocentrics": pensaven que la terra era estatica enmig de l'univers i que
tots els cossos celests giraven al seu voltant. El model geocentric acon-
seguia d'explicar bastant be les observacions astronerniques disponibles
en aquell moment i s'ajustava molt be al " marc conceptual" dominant. El
marc, que es remuntava a Arist6til, interpretava els fertmens essencial-
ment en termes de "quietud" i "moviment". "La quietud és l'estat natural
dels cossos- pensava el cientific aristotblic -; per tant, és cert que la terra
és estatica i que, si posem un objecte en moviment, s'atura una estona
despres, tret que horn l'impulsi continuarnent".

El cientific aristotelic, per tant, davant un problerna tendia a "Ilegir-lo"
fonarnentalment en termes de quietud i de movirnent. Pero, també hi
havia en aquella epoca indicis que certs fertmens eren dificils
d'interpretar en aquest marc.

En el segle seguent les observacions esdevingueren cada vegada
mes nombroses i acurades, particularment per obra de Galileu. L'atenci6
s'anava desplagant de la quietud al moviment i Galileu arriba a intuir que
fins i tot el movirnent podia ésser l'estat natural d'un cos. " Si poso un cos
en moviment, fins i tot sobre la terra- pensava Galileu- pot continuar indefi-
nidament en moviment si el mantinc en condicions ideals, sense cap fre-
gement."

El "marc", per tant, canviava a pbc a poc, s'introddien molts elements
nous provinents tant de l'astronomia corn de l'estudi del moviment dels
cossos sobre la terra.

A continuaci6 arribe Newton, en el segle disset, i efectua la sintesi
entre el model de Copernic i les teories de Galileu. Explica que els plane-
tes giren al voltant del sol perque hi ha una forge d'atracci6 gravitat6ria
entre el sol i els planetes, que es el mateix tipus de forge que fa caure els
cossos en direcci6 al centre de la terra, i que quan es veu un cos que dis-
minueix de velocitat i finalment s'atura és perque hi ha alguna forge que el
frena ( normalment una forge de fregament ).

En aquest punt, reste clar que el marc interpretatiu havia canviat pro-
fundament respecte al marc aristotelic, era un nou marc, el marc newtonia:
el cientific ja no Ilegia el fenomen en termes de moviment i de quietud,
sine) que considerava les forces en acció, les cercava, les identificava, les
mesurava, les utilitzava per fer prediccions, etc. Per6 no havia estat un
canvi sobtat. Al darrere hi havia tot el treball realitzat durant segles, al qual
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havien contribuYt molts estudiosos, incloent-hi els aristotèlics. El mateix
Newton ho reconeix; encara Os famosa la seva frase: " He aconseguit de
veure-hi mOs enIld perque m'he enfilat sobre les espatlles dels gegents
que m'han precedit ". Fins i tot la teoria newtoniana necessità temps per
consolidar-se entre els estudiosos; pert, de mica en mica fou acceptada
perquè, essent més econ6mica i més senzilla que les antigues teories,
està en disposiciO d'explicar mOs fertmens.

El discurs sobre el metode

En aquest punt convé de precisar alguns termes que ja s'han utilitzat
en aquesta exposici6 i sobre els quals sovint hi ha confusions: aquests
termes sOn Ilei, model, teoria i marc. En primer Hoc, veurem que es una
Ilei. En el nivell més senzill, la Ilei es el primer pas vers la interpretaciO dels
fenômens i normalment va lligada a un procés "inductiu". Per tant,
s'observa un fenomen, s'intenta alguns aspectes que conside-
rem particularment significatius i que sovint s'associen a magnituds mesu-
rabies, es descobreixen correlacions entre aquestes magnituds, regulari-
tats que també trobem en d'altres fenômens similars i finalment s'enuncia
una Ilei, que descriu de forma sintètica, de vegades mitjancant una fOrmu-
la maternAtica, la regularitat i les correlacions observades. Un exemple, an-
teriorment esmentat, sOn les Ileis de Kepler, que descriuen amb fOrmules
matemdtiques la regularitat que els astrônoms observen en el moviment
dels planetes. Un altre exemple sOn les Ileis de Mendel de la genètica,
que descriuen la regularitat que es troba en la transmissi6 dels cardcters
hereditaris.

Sobre les Ileis es basa el model, que Os un intent de descriure i en part
d'explicar, a un nivell mOs elevat, les caracteristiques dels fertmens des-
crits per les Ileis recorrent a hipôtesis de cardcter general. En l'exemple
anterior, el model coperniquid englobava les tres Ileis de Kepler en una
Unica hip6tesi general: " Els planetes, incloent-hi la Terra, giren al voltant
del Sol". Una caracteristica tant dels models corn de la resta de Ileis con-
sisteix a simplificar la complexitat dels fenômens, dillant-ne i interpretant-
ne tan sols alguns aspectes,considerats especialment importants i dei-
xant-ne d'altres de banda. La tasca de modelitzaci6 és molt important per
a I 'esforg de conceptualitzaci6 dels coneixements. perqu6 marca el pas
de la pura i simple anotaci6 de correlacions i regularitats a la fase de les hi-
pôtesis, és a dir, a l'intent d'explicaciO.

La teoria encara es posa a un nivell més alt, perqu6 recull mOs Ileis i
riles models, desenvol,Ipats per explicar-hi els fenomens mes diversos,
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amb una &Ica construcci6 logica internarnent consistent, basada en
pocs principis d'un tot general. I aix6 comporta uns sintesi consistent
dels coneixements i sovint es obra d'un "geni". La teoria de Newton, en
l'exemple d'abans, representa precisament una sintesi importantissima
en el camp de la mecanica.

Finalment el marc interpretatiu és una cosa molt més matisada, ja que
és format pel conjunt de teories, de models i de lleis que codifiquen els
coneixements dins d'un cert camp, pelt també és format per alguna cosa
més, per la manera de pensar en general, per la manera d'afrontar els pro-
blemes, per la importancia que es d6na a un determinat aspecte dels fe-
nômens respecte a altres aspectes, etc.

Quin és avui dia el marc interpretatiu dels estudiosos de disciplines f
siques? Es molt diferent del newtonia, perque d'enge de Newton s'han
descobert moltes lleis noves, s'han desenvolupat nous conceptes i
s'han realitzat altres sintesis teoriques, que en alguns casos s'han consi-
derat "revolucionaries". Entre els conceptes forge consistents de qua
disposem avui i que Newton no tenia hi ha el concepte d'energia.

El concepte d'energia es pot considerar fins i tot corn la clau de volta
del marc interpretatiu actual: davant d'un fenomen l'estudiós d'avui no
tan sols considera les forces, sin6 que busca l'energia en joc, estudia
corn aquesta es transforma i passa d'un cos a un altre. En aquest marc
podem interpretar, a riles dels fertmens mecanics, els quimics, termics,
electrics, nuclears, les radiacions, les interaccions de les particules ele-
mentals, etc.

De Newton enge s'han produIt corn a minim dues grans "revolucions":
la teoria de la relativitat d'Einstein i la teoria quantica de la materia. Agues-
tes teories han modificat profundament la manera de pensar sobre deter-
minats conceptes fonamentals, corn ara l'espai, el temps o la possibilitat
de mesurar amb certesa el valor de determinades magnituds fisiques i de
fer-ne prediccions deterministiques sobre l'evoluci6.

El marc dins el qual es mouen els cientifics moderns també evoluciona
continuament: actualment ja és substancialment diferent del marc de les
primeres decades de segle, tot i que en aquella apoca la clau de la lecture
ja era l'energia i ja hi havia la teoria de la relativitat i la mecanica quantica,
perque actualment hi ha una quantitat enorme de coneixements i s'han
plantejat nous problernes, que en aquell moment ningti no havia imagi-
nat. Segurament en el futur es conformare un marc diferent, molt mes ric i
complet que l'actual, que l'incorporare corn una part més, corn el marc ac-
tual inclou el newtonia i, en el fons, tarnbe l'aristotélic.
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Sentit comii i pensament cientific

A continuació considerem el "marc interpretatiu" de 'Infant o de
l'home corrent, que no gaudeix de tota l'experiencia i els coneixements
dels estudiosos. L'home cornü té un marc interpretatiu propi, que potser
es basa en predisposicions innates- segons algunes notes de la hipatesi
de l'epistemologia genatica- a les quals certament han contribrit les ex-
periencies de la vida i els estudis realitzats. Es un marc que varia d'una
persona a una altra; d'altra banda, els marcs interpretatius dels diversos
estudiosos poden ser molt diferents en determinats aspectes, encara
que tots comparteixen aspectes generals. Amb tot, encara presenta ele-
ments rellevants invariables i per aix6 s'anomena "sentit comb". En certs
aspectes, el marc interpretatiu de l'home que no és instruIt s'assembla, si

més no en les disciplines fisiques, a l'aristotelic. Se n'han realitzat molts
estudis: corn exemple es tendeix a pensar que per tal de tenir un cos en
moviment cal impulsar-lo continuament, mentre que Newton mostra que
de vegades cal una forga per aturar-lo i no tan sols per mantenir-lo en mo-
viment. Peri) la visió del sentit comó no és "errônia", solament incomple-
ta: es té en compte la forga que s'ha de fer per moure el cos, perque es
veu directament, mentre que s'oblida la forga de fregament, que el frena,
perque no es veu directament. Aixi, doncs, moltes vegades el "sentit
cornO" no es contraposa al "sentit cientific", només és menys complet.
Pert es un bon punt de partida per bastir un marc cientific més adequat,
igual corn el marc actual es basa en els marcs interpretatius que domina-
ven en el passat.

Les diverses innovacions tecnol6giques del cornencament dels anys
70 no donaren els resultats esperats perque no es considerava ni estu-
diava la dificultat que els infants tenien per acceptar i utilitzar conceptes
cientifics diferents dels que s'havien format abans d'iniciar l'activitat a
I 'escola.

Sobre els objectes d'estudi, els infants ja posseeixen un determinat
nombre d'idees i interpreten per mitja del seu marc de referencia els fe-
n6mens que es discuteixen a l'escola o la informaciO que es posa a la
seva disposiciO. En una poblaciO, d'altra banda, el nombre d'idees sobre
un determinat fenomen no as infinit, sine) que es limita a algunes grans
agrupacions dels tipus que poden estudiar-se i descriure's.

L'acceptació d'un nou coneixement cientific depen d'aquestes
idees. Es per rnitja d'aquestes idees que l'infant apren les informacions
pertinents. Si l'ensenyament o el proces de vulgaritzacio que pot prece-
dir-lo, per exemple, no té en compte els "mass-media", les "idees" pre-
existents prevalen i el nou coneixement es transforma, o be es bloqueja
o resta alllat al costat del sentit com0.
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El coneixement d'aquestes concepcions ja arrelades en la ment de
!Infant permet d'adaptar millor l'ensenyament mitjangant estratégies di-
dactiques més eficients des dels diferents punts de vista: situacions per
crear, intervenció dels educadors, ajuda didactica, etc.

Els estudis recents demostren que l'estructura del pensament de
'Infant no és en absolut un sistema lineal i passiu d'enregistraments que
emmagatzema i conserva una sane d'algoritmes i d'informacions. Tampoc
no és un sistema de memoritzaci6 capag de crear un concepte només

per mitja de l'addiciO de nous elements. Es, en canvi, un organisme actiu i
reactiu dotat d'una estructura de comprensi6 ben determinada amb una
forma prOpia de funcionar i una coherancia prOpia. Aquesta estructura
s'ha anat consolidant progressivament a través de diverses situacions de
divulgaci6 i sobretot mitjangant les experiencies de la vide quotidiana.
Aquesta estructura, que els francesos anomenen " d'accueil ", descodifi-
ca i dOna sentit a les noves situacions. Es en aquesta estructura on
s'introduiran i s'organitzaran les noves informacions segons les prOpies
normes de funcionament.

Des de molt petit sembla que l'infant produeix per a cada fenomen na-
tural una "representaci6". Aquesta es correspon amb una teoria, que sera
il.16gica, de vegades magica, per6 al capdavall una teoria.

Aquestes representacions son plenes d-errors" o d-il.lusions" i

tenen els seus efectes negatius, que sOn posteriorment testimoni de la
seva presencia en l'aprenentatge.D'aix6 ye la necesitat de demanar-ne
compte.

La recerca en el sector, que s'ha desenvolupat molt durant aquests
anys i que ha adquirit molta importancia en l'ambit internacional, mira de
respondre principalment a aquestes preguntes:

-quines sOn les representacions del mOn que es formen els infants
durant les diferents etapes del seu desenvolupament intel.lectual?

quin us fa l'infant d'aquestes representacions i quina n'es
l'estructura?

El punt de vista psicoltgic

De tot el que s'ha dit fins ara, es evident que gran part del cami es va
fer quan J.S. Bruner feu el primer crit d'atenciô. Han estat especialment
significatives la revisiO que s'ha realitzat en el camp psicologic corn a con-
seqüencia d'una consideració mOs prudent sobre la capacitat de la cien-
cia per indicar de forma definitiva quins sOn els seus fonaments i la inten-
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ciO amb la qual s'han comengat a mirar els pre-conceptes que l'infant es
forma i en general les condicions globals en qu6 es desenvolupa
l'aprenentatge.

L'epistemologia genètica i la divisió en estadis del procés cognitiu,
d'inspiraciO piagetiana, han estat forga questionades.

I sembla clar que l'isoniorfisme de qué parla Piaget entre construc-
cions mentals i epistemologia cientifica no tan sols depèn de les fluctua-
cions hist6riques de l'epistemologia cientifica, sine) també de les indivi-
duals en la forma de funcionament de la ment. Pero, sobretot, el dit iso-
morfisme, encara que és identificable en les seves linies generals, no im-
plica en absolut que l'individu pugui tornar a recOrrer automaticarnent els
camins de la ci6ncia, i menys encara que pugui arribar tot sol a les matei-
xes conclusions acceptades per la ci6ncia contemporAnia.

Una interpretaciO rigida de les teories piagetianes hauria menat a rao-
nar en termes més o menys corn aquests: si és cert que els fonaments de
les ci6ncies corresponen als conceptes que els infants es creen espon-
tAniament al Ilarg dels anys, per realitzar un bon ensenyament cientific
n'hi ha prou de recOrrer a les diverses ciències per tal d'extreure'n els cu-
rriculums conceptuals que cal seguir a classe i a continuaciO esperar que
passi el temps per aconseguir que tots els infants adquireixin una cultura
cientifica eficient i adequada a la societat actual.

FOra molt c6mode que les coses quedessin aixi, per6 la realitat és una
mica més complicada del que sembla.

Educar cientificament significa principalment acceptai des del punt de
vista ideolOgic all6 en qu6 consisteix efectivament fer ci6ncia: en el cas
especific que discutirn, el principi que l'epistemologia cientifica no és una
dada adquirida una vegada per sempre després de participar en
l'evolucionisme i el relativisme propis del metode cientific. D'altra banda,
no és tan fad de descriure el funcionament de la mateixa ment humana,
particularment si es pretén, corn ha fet Piaget, determinar-ne el "tren" de
desenvolupament des del punt de vista temporal. Els estudis d'alguns
alumnes de Piaget i dels considerats cognitius, per6 tambO els anteriors
a Vygotski, han demostrat que el desenvolupament conceptual de
l'infant és forga influIt pel Ilenguatge ( component que a Piaget no li agra-
dava posar en joc i que considerava substancialment una consequkcia
final de la conceptualitzaciO), pel context cultural i social en qu6 evolucio-
na l'aprenentatge i sobretot per les caracteristiques prOpies dels contin-
guts disciplinaris, entenent els darrers no tan sols corn a imatges mentals
singulars, sinO més aviat corn a mapes o xarxes on cada concepte fa refe-
r6ncia als altres i es basa en la seva comprensiO.
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Determinades concepcions considerades de sentit comb o alternati-
ves, ja que no concorden amb les indicades per la ciència acreditada, no
s'arriben a superar mai en la vida de molts individus i aix6 no Os perquè el
calendari s'hagi trencat per a ells, sin6 perquè no s'han verificat les condi-
dons linguistiques, del context i del contingut disciplinari necessari per a
la conquesta de determinats conceptes propis de la ciència codificada.
Per aim:), corn diuen els cognitivistes, és mOs important vigilar la forma
d'aprendre de l'infant, l'estructura profunda dels continguts disciplinaris
que es volen proposar i la modalitat per organitzar l'ambient educatiu que
l'edat enregistrada de l'infant.

Respecte a les disciplines

Podem afegir que actualment seria impensable de trobar un Ilenguat-
ge comb a totes les disciplines o fins i tot una superdisciplina en condi-
dons de proporcionar a totes les altres una sintaxi unificadora. Cada disci-
plina deriva de les decisions que al Ilarg de la histOria han elaborat els
grups de cientifics, d'observar el mon des d'un punt de vista especific,
tot i les dificultats que es troben avui dia cada vegada que es vol discernir
( Os a dir, separar) un aspecte de la realitat de la resta. Per tant és obvi que
en una comunitat cientifica s'han constitu'it Ilenguatges i cossos concep-
tuals diferents dels consolidats en altres comunitats de cientifics. Fer re-
ferencia a les disciplines en l'educaciO cientifica, espedalment a nivell
elemental, no ha de menar a la sectoritzaci6 del mOn, sin6 a un discurs
sobre el mon que utilitzi diferents formes d'aproximaci6 i diverses formes
de veure i d'interpretar els fen6rnens.

Ens podem preguntar: Hi ha habilitats generals iguals en totes les dis-
ciplines? La resposta que actualment sembla mOs assenyada i més capag
de sintetitzar els resultats dels diferents estudis és que les habilitats men-
tals, tant dels infants corn dels cientifics, s'adquireixen en els contextos
de les recerques especifiques, és a dir, contextos que presenten conno-
tacions precises i per tant inevitablement particulars.Per6 algunes
d'aquestes connotacions es poden transferir d'un context a un altre i si-
multAniarnent es consoliden i estableixen ponts entre els diversos con-
textos. Es consoliden, pert també es diversifiquen, i aix6 no es conside-
ra corn una complicació, sin6, ben al contrari, corn un dels aspectes mOs
interessants i més formatius de fer ciOncia. Per exemple, l'habilitat de dis-
criminar les propietats i de realitzar agrupaments basant-nos en les pro-
pietats identificables i aplicables en situacions molt diverses: quan es tre-
balla dins un univers d'objectes inanirnats, o d'éssers vius o de pararules
de la nostra Ilengua...En cada context, per& s'assurneixen caracteristi-
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ques profundament diferents tot i que conserven una analogia en la
forma I6gica de fons. De fet, si es treballen agrupaments entre objectes
materials, l'atenció i el llenguatge es ressentiran d'un context cultural que
pot assimilar-se al de la fisica i de la quimica; si es treballa amb essers vius,
es raonara en termes similars als seguits pels biolegs; mentre que, si
volem ordenar paraules, s'agruparan segons idees analogues a les dels
linguistes. La justa preocupaci6 per respectar la globalitat de l'infant i per
no sectorialitzar el mOn que ha d'aprendre a observer i a representar men-
talment trobare, en la referenda als sistemes de pensament i a les accions
consolidades en el temps que constitueixen les disciplines, no ja un obs-
tacle sinO un instrument extraordinariament ON per garantir el pluralisme
necessari en el discurs cientific i per poder-se emparar en les diferents
idees que els infants s'han format sobre la realitat, idees que corn hem
vist solament poden brollar en moments molt precisos i particulars de la
seva experiencia concreta.

Consequencles sobre el pla de la formació

Les iniciatives pedag6gico-didectiques que han seguit els moviments
dels canvis d'opini6 en el pla historic, epistemol6gic i psicologic, que hem
exposat breument, encara no han assolit a Italia, ni a d'altres Ilocs, la iden-
tificaci6 de mares de referencia suficientment dotats te6ricament i consoli-
dats en el vessant experimental; pert dtimament han aclarit el carni de
clue horn disposa per ensenyar deride amb resultats productius en
l'escola primaria, carni que hauria de seguir en les seves linies fonamen-
tals l'educador en fase de formació primaria i en la seva tasca experimental
en equip amb els calegues i amb les referéncies disciplineries i psicol6-
gigues, de les quals convindria disposer de tant en tant.

Aquestes linies haurien de comprendre:

1) el coneixement dels aspectes fonamentals de la hist6ria de les den-
cies i de les tecnologies i del debat sempre viu sobre el seus objectius,
sobre el seus procediments, sobre el seus problemes;

2) l'estatut disciplinari de base, o epistemologia elemental. de les dis-
ciplines a les quals s'intenta fer referenda sense oblidar que a l'escola pri-
made, i fins i tot després, conve d'efectuar un apropament integrat a les
derides naturals capac de comprendre a la vegada l'especificitat i les ana-
logies entre les diferents formes de parlar sobre un mOn que és un siste-
ma complex, sense deixar de ser tinic;

3) els fonaments de la psicologia evolutiva i cognitiva des del punt de
vista dels desenvolupaments mes avancats de la recerca;
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4) els resultats de la recerca didectica que evoluciona de forma contro-
lada a les escoles mitjangant equips integrats d'especialistes i

d'educadors.

Més sobre didectica

Convé de detallar el que ja s'ha assenyalat anteriorment. Una visió to-
talment metodologica de la ciencia i totalment genetica de la psicologia
menaria a aconsellar a reducador un procediment "sense xarxes" que es
limités a posar els alumnes en condicions d'afrontar els problemes res-
pecte a la natura i al seu funcionP.ment i a predisposar els materials i els
ambients necessaris per posar en funcionament estudis que s'han de re-
alitzar Iliurement segons el curs indicat pels esdevenirnents. L'unic limit,
en una visió similar del problema, derivaria de restadi de desenvolupa-
ment coonitiu a que ha arribat rinfant. Només s'hauria de tenir una mica
de paciencia!

Un plantejament corn el que hem esbossat en parlar de restat actual
del debat sobre reducaciO cientifica ens mena en canvi a un cami una
mica diferent. La dada evident que hi ha limits imposats per redat dels in-
fants i raltre principi igualment evident, que els metodes de recerca sem-
pre sOn presents en l'activitat cientifica, ens porten a reflexionar sobre el
fet que els conceptes cientifics acreditats no es formen espontaniament
en la seva ment ni tampoc en la dels adults. Tant els infants corn els adults
es formen, corn hem vist, idees sobre el mOn que, tot i tenir un nivell nota-
ble d'organitzaciO interna i una capacitat suficient per resoldre alguns pro-
blemes practics, sOn molt diferents de les que formen el corpus de la
ciencia consolidada. Per tant, aquestes idees s'ensenyen. Aix6 no vol dir
que s'hagi d'acceptar el principi segons el qual és licit de sacrificar l'infant
i la forma de funcionar del seu enteniment sobre rafter de rensenyarnent
de la ciencia. Hi ha la possibilitat de conciliar les diferents exigencies: les
de ['infant i les de la culture consolidada; d'aquesta forma s'aferma cada
cop més la convicci6 que el fet de proposar a l'infant esquernes concep-
tuals propis de repisternologia cientifica produeix un conflicte cognitiu
profitOs i un submoviment molt saludable per a rexperiencia cognitiva.

Aquest no és el Hoc idoni per desenvolupar un tractament profund
sobre la manera d'organitzar rambient escolar de forma que sigui possi-
ble desenvolupar activitats cientifiques. Cal, per& remarcar, en relaci6
amb el dilema "laboratori si, laboratori no", el qual sovint ocupa gran part
de l'espai dedicat al debat sobre reducaciO cientifica, que la cosa real-
rnent important és que cada vegada sigui més clar, fins i tot en els més pe-
tits, que hi ha una rnanera de veure la natura i el m6n que té caracteristi-
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ques particulars de rigor, de coherancia, de coratge intel.lectual,
d'essencialitat, d'intersubjectivitat, de curiositat, i fins i tot dlngenuitat, a
la qual cosa és Otil i divertit de deixar espai durant el temps escolar i possi-
blement durant rinterescolar. Aquesta manera de pensar no sempre Os
possible, Otil, funcional: la ciancia no ho Os tot en la vida de l'home. Pen')
ni podem ni hem de menysprear-la. Mirem d'organitzar-nos de manera
que es creI un habit de pensar de forma cientffica en ambients apropiats i
en temps suficientment estables. Es ben cert que l'efecte benafic de la
practica cientifica haura de recaure sobre el comportament global de
l'infant i sobre el clima general de la classe i de rescola, per6 tambe és ve-
ritat que, si tot es ciancia, ens arrisquem que res no sigui ciancia. Per aix6
resultaria practic i significatiu disposar d'un ambient dotat en qua de tant
en tant ens aturem a... pensar i on sigui possible que rinfant reaccioni, es
molesti, i respongui amb expressions corn ara: " un moment, estic pen-
sant!...". Pent) aix6 no significa que, per manca d'un laboratori, no es pu-
guin organitzar sessions de productivitat mental i operativa, significatives
des del punt de vista cientific, durant l'activitat normal de classe. Es indis-
pensable que no es tracti d'un munt d'activitats esporadiques i deslliga-
des, sinO Tuna rnarxa Ilarga, corn mas coherent millor i continuament dis-
cutida i repensada, que comenci els primers dies d'escola del primer any
d'escola maternal, passant d'una etapa a una altra en un clirna tens des
del punt de vista intel.lectual, que s'estengui a l'intercanvi dels punts de
vista i a la projecció, de forma inquieta i insatisfeta a Mora de formular les'
respostes.

Conclusions

Si fer ciancia a l'escola primaria significa aconseguir que [infant visqui
alguns moments d'experiancia i de reflexiO de caracteristiques substan-
cialment similars a les que distingeixen la veritable recerca cientifica, qui-
nes son realment aquestes caracteristiques? Corn pot saber reducador si
all6 que ocorre en el laboratori o a la classe o a [exterior és "in" o be "off"
en relaci6 amb el métode de la ciancia, en d'altres paraules, si es conside-
ra familiar en la comunitat cientifica adulta?

Obviament no hi ha una resposta Onica a aquesta pregunta, per6 cal
esforgar-se a examinar rassumpte.

A prop6sit d'aix6 ens pot ser Otil recordar sintaticament el que ja s 'ha
dit respecte a la manera corn generalment treballal a ciancia.

Com que les ciancies intenten de descriure-explicar els fen6mens na-
turals, la primera etapa del recorregut consisteix en robservaciO dels ob-
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jectes que participen en el fenomen,observacions que contribueixen no-
tablement a la definici6 del mateix problema pel fet d'estar implicades.en
el discerniment del que ens interessa considerar, és a dir, fer passar al pri-
mer pla tot el que es considera important i deixar de banda tot el que es
considera no essencial. La finalitat de les observacions és la revelaci6 de
les variables, és a dir, de les propietats fisiques dels objectes, i la seva
descripci6 més o menys precisa, que es basa en processos de classifica-
ci6, ordres en sède, mesura.

El moment de l'observaciO/descripcio no acaba en si mateix, sin6 que
és la base d'un programa més complicat amb finalitats explicatives, i a con-
tinuaci6 ve la fase durant la qual s'estableixen les correlacions entre les
variables i s'anoten les regularitats. Es tracta d'un pas obligat per a la defi-
nici6 de les Ileis que, corn 'hem dit, descriuen de forma sintatica, sovint
per mitja del Ilenguatge matematic, les regularitas I les correlacions que
s'han observat. Podriern dir, simplificant al maxim, que amb l'enunciaci6
de les Ileis s'acaba la primera fase del nostre cami, que té corn a objectiu
l'exarnen de tot el que cal saber abans de completar l'esforg creatiu ne-
cessari per passar a la fase de la veritable explicaci6. Un fenornen normal-
ment consisteix en un canvi. Si voliem construir una imatge mental de per
qua s'ha verificat el canvi, és indispensable saber descriure de forma ON
tant la situaci6 precedent corn la seguent al mateix canvi. En cas contrari,
dificilment es crearien les condicions necessaries per a la formulaci6
d'hipOtesis d'explicacions.

La segona fase s'inicia precisament amb la hip6tesi que consisteix en
la invenci6 d'un sistema logic que estigui en condicions de respondre
aquesta pregunta: per qué el fenomen considerat s'esdevé precisament
d'aquesta forma? Ja hem dit que, mentre la descripci6 matematica creada
per Kepler sobre el moviment del sol i dels planetes se situa en la fase de
l'enunciació de les Ileis, la convicci6 de Copérnic que el sol roman quiet
mentre els planetes giren al seu voltant assumeix les caracteristiques
d'una hip6tesi explicativa.

Per poder definir, comunicar i utilitzar millor la hip6tesi sovint es repre-
senta per mitja d'un model, el qual resulta molt Otil especialment per evi-
denciar el caracter del sistema tipic d'una hip6tesi explicativa. Per sistema
horn entén el conjunt dels objectes que participen en el fenornen consi-
derats no tan sols per separat,sin6 també des del punt de vista de les in-
teraccions que s'hi produeixen. Cada objecte que compon un sistema
s'interrelaciona amb tots els altres durant el fenomen i per tant es modifica
modificant els altres. Si s'hi afegeix o se'n treu un objecte, el sistema can-
via tota la conformaci6 perqua hi intervenen noves interrelacions.

N'hi ha prou de pensar en l'explicació heliocantrica del moviment dels
planetes per comprendre la importancia i la necessitat d'utilitzar models
en ciOncia.
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En cas que la hip6tesi modelada es conformi als fets,confluira en una
teoria més general que organitzara un determinat nombre de Ileis,
d'hipôtesis i de models al voltant d'un principi sintétic i molt explicatiu.

Es evident que en l'escola maternal i en l'elemental no es podra se-
guir un procés complet. Aquest no és l'objectiu de rensenyament de la
ci6ncia en aquesta mena d'escola. Pere) s'hi podran viure moments im-
portants des del punt de vista cientific. Per individualitzar-los l'educador
haura de tenir en compte el que acabem de recordar en relació amb el
m6tode cientific considerat amb el que indiquen les diverses episternolo-
gies disciplinaries des del punt de vista del contingut, recordant sempre
que el mètode i el contingut han d'avangar estretarnent correlacionats i
que sempre hi ha dThaver un nexe estret entre entendre/explicar i actuar/
produir resultats.

Des del punt de vista general es poden considerar rellevants, entre
altres, moments didactics corn, per exemple:

concretar el que es pretén observar i s'intenta explicar;

saber fer una Ilista separant els objectes que creiern que participen
en el fenomen que volem tractar dels que no ens interessen;

comengar a entendre que qui desenvolupa una recerca assumeix
unes presponsabilitats des del comengarnent, i aix6 significa admetre i
excloure les coses que s'han d'observar i fer;

saber "observar per mitja de variables", 3 i aix6 també significa saber
que s'han d'aillar, de la globalitat de la realitat, aspectes particulars, "mag-
nituds" en aquest cas, que considerern notables;

esforgar-se a fer descripcions de les propietats dels objectes que
tendeixen a la intersubjectivitat i que es modifiquen a causa de les verifi-
cacions negatives fornides per una comunicació insatisfactoria;

cornprendre que no existeix la descripci6 perfecta de la realitat per-
què, sigui quina sigui la nostra descripció, depèn del pensament que si-
guem capagos de produir durant les fases d'observaci6 i dels instruments
que haguem utilitzat, els quals tenen limitacions i poden ser substituIts
per molts d'altres;

no caure mai en l'escepticisme perquè el que compta és haver avan-
gat en el nostre recorregut d'exploraci6 del mOn, exercici apassionant i di-
vertit;

establir relacions entre les coses, visualitzar nexes, habituar-se a no
considerar nornés un aspecte cada vegada si no és provisionalment per
necessitats d'exactitud descriptiva:

adquirir regularitat per mitja de la utilitzaci6 significativa de les dades
recollides pacientment;
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saber "observar per sistemes ",3 aix6 significa veure les similituds
entre les coses en el sentit de la dependancia que hi ha i de la transfor-
macio concomitant de l'una en canviar l'altra;

representar els sistemes per mitja de la representaci6 grafica i de la
construcci6 de "maquines" que permetin de definir posteriorment el
camp de recerca i de confrontar-se directament amb els comportaments
de les coses que després constitueixen els problemes que volem expli-
car quan fern ciancia;

provar Onicament pel joc mental, és a dir, aquella forma de procedir
que no ha de passar per la realitzaci6 concreta perque esta en condicions
de trobar solucions per mitja del raonament sol o minor per mitja de la re-
presentació mental de la realitat;

discutir molt sobre totes les coses, avangar mitjangant intervencions
verbals coincidents i oposades, aconseguir de crear un clima de gran ten-
ski lingOistico-cognitiva, participar en els jocs de pati;

parlar tant corn sigui possible de la ciancia, la seva hist6ria, la seva
forma de procedir, el seu absolut no-absolutisme;

reflexionar sobre la prepia forma de raonar i valorar sobretot la capaci-
tat de no quedar-se estancat en esquemes mentals rigids que excloguin
la possibilitat de canviar d'idea:

adonar-se que es bonic i ütil esforgar-se per seguir una forma "cienti-
fica" de fer i de pensar, encara que en molts moments no sigui possible ni
economic d'utilitzar-la: no per aix6 aquests moments deixen de tenir els
seus propis interessos i valors.

Notes

(1) Recordem alguns dels principals programes estrangers:
-ESS ( Elementary Science Study ): s'ha elaborat en un centre per a educe-

dors " anomenat " The Mountain View Center for Environmental Education ",
fundat i dirigit per David Hawkins, situat prop de la Universitet de Colorado. El
centre publica una revista dirigida als educadors titulada "Outlook".
El projecte es editat per McGraw Hill, New York.

SCIS ( Science Curriculum Improvement Study ): ha estat elaborat durant di-
versos anys per un equip d'especialistes en fisica i biologia sota la direcci6
de Robert Karplus, prop de la Universitet de Berkley a CalifOrnia.
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AAAS ( Science- A Process Approach ): va ser una proposta de la comissi6
per a l'Educaci6 Cientffica de I 'Associació Americana per al progrés de les
Ciencies i finangat per la National Science Foundation. Ha participat en
l'elaboraci6 del projecte el psicàleg Robert M. Gagne.
Editat per Xerox Educational Sciencie, New York.

Sciencie 5/13: es tracta d'un projecte angles que segueix les ja moltes i
aprofundides experiéncies desenvolupades al Regne Unit, només cal recor-
dar-ne els diversos programes Nuffield. Es dirigeix particularment als educa-
dors i a la seva formaci6 de base.
Editat per McDonald Educational, London.

(2) Thomas S. Kuhn: " La revoluzione copernicana. L'astronomia planetaria nello
sviluppo del pensiero occidentale", 1978, Tori, Einaudi.

(3) M. Arca, P. Guidoni: " Guardare per sistemi, guardare per variabili", 1987, Tori,
Edicions Emme.
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F. Alfieri se ocupa en
este articulo de como
hacer ia educacion
cientifica en la escuela
primaria, haciendo un
repaso a los aspectos
histdoricos y epistemo-
lOgicos de la cuestiOn.
Cuestiona el principin
de la escuela activa
segun el cual la expe-
riencia directa de los
fenômenos naturales
por parte del nifio es
imprescindible y sufi-
ciente. Seguidamente,
muestra como los mar-
cos epistemokigicos
han ido cambiando a lo
largo de la historia y
define los conceptos
de ley, modelo, teoria y
cuadro. Asi, el marco
interpretativo del hom-
bre no cientifico- el
sentido comOn- no es
falso, pero si incomple-
to. El niño, que tiene
una estructura de corn-
prensi6n construida a
partir de las experien-
cias de la vida cotidia-
na, hace una represen-
taciOn o teoria para ex-
plicar cada fenOmeno.
Entonces, hacer edu-
cación cientifica quiere
decir hacer vivir al nino
momentos de experien-
cia y de reflexiOn se-
mejantes a los de la
büsqueda cientifica.

Abstracts

F. Alfieri traite dans cet
article de comment
faire l'éducation scien-
tifique a récole pri-
maire et repasse les
aspects historiques et
epistamologiques de
ce problème. Ii remet
en question le principe
de l'école active selon
lequel rexperience di-
recto des phanomènes
naturels par renfant
est indispensable et
suffisante. Ensuite, ii
rnontre comment les
cadres épistamolo-
gigues ont changa au
cours de rhistoire et il
définit les concepts de
loi, modale, théorie et
cadre. Ainsi, le cadre
interprétationnel de
rhomme non-
scientifique- le sens
commun- n 'est pas
faux, mais il est incom-
plet. L'enfant, qui a
une structure de corn-
prénhension construite
a partir des expérien-
cies de la vie quoti-
dienne, se fait une re-
presentation ou théorie
pour expliquer chaque
phanomene. Alors,
faire reducation scion-
tifique veut dire faire
vivre a renfant des mo-
ments d'exparience et
de réflexion similaires
ceux de la recherche
scientifique.
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In this article, F. Alfieri
deals with the ways of
presenting scientific
education at primary
school level and re-
views the historical and
epistemological as-
pects of the problem.
He questions the ac-
tive school principle
according to which the
direct experience of
natural phenomena by
the child is indispensa-
ble and sufficient;
then, he shows how the
epistemological frames
have changed through-
out history and defines
the concepts of law,
model, theory and
frame. He says that the
non-scientific man's in-
terpretational frame-
common sense- is not
false, but it is incom-
plete. The child, whose
comprehensive struc-
ture is built from daily
life experiences makes
up a representation or
theory to explain each
phenomenon. Thus, to
carry out scientific ed-
ucation means to make
the child live through
moments of experience
and reflexion similar to
those of scientific re-
search.
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AEBLI,H.(1988). 12 formas basicas
de ense6ar. Madrid, Narcea

En la societat en qué vivim ens
calen - als qui ens dediquem a !a
professiO docent alguns princi-
pis o eines fonamentals de
l'ensenyament per tal de portar-lo
a terme d'una forma Optima. Ens
manca actualitzar-nos en qües-
lions de didectica, concretament
saber corn s'ha de realitzar una
analisi psicologica de la rnateria
que impartim, quins processos
d'aprenentatge hi ha implicats en
qualsevol ensenyament, quina es
la millor manera de transmetre'ls a

alumne, etc. Totes aquestes
questions, juntament amb d'altres
que hi s6n Iligades implicitament i
explicita, es constaten en aquesta
obra.

Es important l'existencia
d'obres corn aquesta que aconse-
gueixen realitzar una bona interac-
ci6 entre la teoria i la practice edu-
cative, i a la vegada optimitzen els
principis que fins aleshores hi ha
sobre l'aprenentatge. L'interes
de l'autor per donar a coneixer el
seu rebuig a la contraposici6- que
tants cops s'ha invocat- entre la
teoria i la practice didectica, podria
encetar una vegada mes la pole-
mica. La teoria ha d'esforcar-se
constantment per ésser en una
realitat concrete, no s'ha de per-
dre en verbalismes i abstraccions
inoportunes. Cal que siguem ple-
nament conscients que per poder

teoritzar en l'embit educatiu hem
de basar-nos en la practice peda-
gOgica, i aquesta practice no pot
analitzar-se si no es compta amb
un tipus de metodologies espe-
cials (experimental, selective, ob-
servacional...).

Abans d'endinsar-nos a parlar
de l'obra creiem que seria neces-
sari fer una breu referencia al seu
autor. Hans Aebli va ser alumne
de Piaget a la Universitet de Gine-
bra, on realitza la tesi sobre Didac-
tica Psicologica. Despres es forme
en la psicologia americana de
l'aprenentatge i del desenvolupa-
ment a la Universitet de Minesota.
Aquesta formaci6 es veu clara-
ment reflectida a l'obra, i tambe el
seu interes per l'ambit de la forma-
cio i el perfeccionament de pro-
fessors.

L'autor de l'obra ens confessa
en el prOleg que vol contribuir a
fer que els ensenyants aprenguin
a captar els processos psicolOgics
que desenvolupen en els seus
alumnes quan sOn a l'aula i corn es
connecten els esmentats proces-
sos. En certa manera el que pre-
ten, si mes no, és cientificar
aquests processos per tal de des-
envolupar, a partir de la conducta i
el pensar de cada dia, les formes
de comportament docent i els
seus fonaments teOrics.

Aquesta obra és una segona
edici6 Tuna altra que porta el titol:
Formas basicas de ensetiar , el
qual s'ha modificat afegint-hi el
12: Doce Formas basicas de en-
seriar.
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Els capitols del Ilibre tenen en
general, dues parts, una part di-
dactica i una altra de psicolOgica, i
a rinici de robra l'autor ens dOna
idees de corn podem fer-la servir-
la qual cosa en facilita molt la lec-
tura i interpretaciO-.

Cal constatar la importancia
que per als professionals de la do-
cancia té comptar amb certs tipus
d'habilitats o capacitats comunica-
tives, indispensables perqua els
processos d'aprenentatge que es
generen en els alumnes es portin
a terrne de la manera més Optima
possible. Aquest és un aspecte a
qué fins ara no s'ha concedit la im-
portancia que, segons el nostre
parer. posseeix. Aebli ens fa pen-
sar que sense aquestes habilitats
o capacitats no es produira una
acci6 comunicativa que comporti
el desenvolupament inteLlectual i
l'adquisiciO de coneixements per
part dels alumnes de forma correc-
ta. Es necessari que ens cons-
cienciem que no només per haver
cursat uns estudis, que ens capa-
citen per a la practica professional
de la docancia, tots som capaci-
tats per a aquesta docancia.

Aquesta obra, dirigida a

aquests professionals, tant no-
veils corn experts, pot dividir-se
en tres parts clarament diferencia-
des.

En la primera explica les quatre
primeres formes basiques d" en-
senyar, que es diferencien se-
gons el medi en qué l*alumne ad-
quireix l'experiancia i el professor
la hi fa adquirir. Aquestes quatre
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formes s6n: narrar i referir, activitat
i aprenentatge per observaciO,
observaci6 d'objectes i imatges i
lectura i redacciO. Ens diu que el
professor ha d'experimentar les
possibilitats o els problemes que
planteja la comunicaci6 en els tres
medis elementals i ens els corres-
ponents a la lectura i escriptura.

A la segona part la questi6 dels
medis passa a un segon Iloc i es
destaca més l'estructura, per tant
es fara referancia a unes altres
tres formes d'ensenyar, l'esque-
ma d'acciO, l'operaci6 matematica i
el contingut conceptual; aquesta
terminologia ens fa adonar de la
incidancia de Piaget en el camp
de l'aprenentatge. El recolzament
en la psicologia de Piaget i el seu
afany per partir de l'experikcia de
la vida diaria fan que el sisterna
d'AebIi constitueixi una font de fo-
namentaci6 teOrica i a la vegada
de reflexi6 i ajut imprescindible
per als diversos nivells educatius.

La tercera part presenta les
quatre formes d'ensenyar que
corresponen a les quatre etapes
del procés d'aprenentatge: la
construcci6 d'una estructura mit-
jancant la soluci6 de problemes,
relaboraci6 d'aquesta estructura,
rexercici i la repetici6 per consoli-
dar-la i raplicaci6 a noves situa-
cions-problema. En aquesta part
s" evidencia la intenci6 d'Aebli de
conjugar algunes de les teories
actuals sobre raprenentatge i

donar-los una vessant de caire
practic i pedagogic.

En definitiva, es tracta d'una
obra molt ütil que els que ens de-
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diquem a la docéncia hauriem de
tenir present.

Ma. Rosa Buxarrais.

ARAUJO,J. B.- CHADWICK,
C. B.: Tecnologia educacional . Te-
orias de lnstrucciOn. Barcelona, Pal-
di:6,1988.

A cap estudiás de la ternatica
educativa no se li escapa la impor-
tancia que posseeix la compren-
ski del proces d'aprenentatge a
l'hora de determinar les formes
concretes d'organitzacio de en-
senyament. Hi ha, doncs, sens
dubte, un cert consens pel que fa
a la necessitat que les teories ins-
tructives es fonamentin en teories
descriptivo-explicatives sobre el
procés d'aprenentatge.

Son moltes i molt variades les
teories sobre l'aprenentatge
huma que c'han anat desenvolu-
pant. Teories que, en molts
casos, tracten aspectes molt ge-
nerals, cosa que, de vegades,
n'ha dificultat l'aplicack5 a l'hora de
construir una teoria instructiva uti-
litzable en el marc escolar.
D'aquesta manera, moltes teories
de la instrucció han adoptat mo-
dels eclectics tot reunint compo-
nents procedents de més d'una
teoria sobre l'aprenentatge.

Dintre d'aquesta ternatica se
itua el llibre de J.B. Araujo i C.B.

Chadwick, que té per objecte des-

criure algunes de les teories de
l'aprenentatge que els autors
consideren de més rellevencia en
[ambit educatiu i, a partir
d'aquestes, analitzar-ne les impli-
cacions a l'hora de construir una
teoria de la instrucció.

El llibre, doncs, .ocupa d'una
ternatica de gran interes i tant el
disseny corn l'organitzack5 del text
s'ajusten a una bona sistematitza-
ciO.Aix6 no obstant, aquesta pri-
mera impressió s'esborra quan
s'analitza el contingut especffic
de l' obra.

La primera part es dedica a la
presentació de les teories de sis
autors: Ausubel, Bandura, Bru-
ner, Gagne, Piaget i Skinner. Ca-
dascuna s'analitza partint de tres
aspectes: variables d'entrada, va-
riables de sortida i variables intervi-
nents,malgrat que moltes d'aques-
tes teories s'oposin conceptual-
ment a aquest tipus de sisternatit-
zaciô.

L'analisi de cada autor es, des
del nostre punt de vista, excessi-
varnent superficial i, en alguns
casos, molt incompleta. Per exem-
ple, a la teoria sobre la construcciO
del coneixement, de Piaget,
només s'hi dediquen un parell de
pagines, quan aquest autor hi fo-
namenta tota la seva teoria de
l'aprenentatge. Quan els autors
aborden la teoria de Bruner ni tan
sols fan referencia a l'obra El pro-
ceso mental en el aprendizaje,
que és fonamental per compren-
dre la posiciO de Bruner en agues-
ta ternatica.
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En la segona part del Ilibre, ba-
sant-se en la consideració que a
partir d'aquestes aportacions es
pot elaborar un model o teoria de
la instrucciO, s'hi analitza la manera
corn els autors esmentats tracten
els seguents temes: els objectius
de l'ensenyament, les diferOncies
individuals, la motivaciO, la se-
qüencia i estructuraciO del material
d'ensenyament, la selecciO de
mitjans per al procés d'instrucciO,
les incidOncies del procés
d'ensenyament i l'avaluaciO.

La idea, corn en el cas anterior,
ens sembla molt interessant; ara
be, corn en la primera part del Ili-
bre, també hi tornem a veure des-
cripcions poc matisades i potser
massa simples de les apreciacions
de cada autor. En aquest segon
cas també podriem assenyalar al-
guns exemples, corn ara les apli-
cacions derivades de I 'obra de
Bandura referenciades Onicament
amb els primers treballs d'aquest
autor, o les aplicacions diclacti-
ques de la teoria de Piaget quan
sOn del tot conegudes algunes
critiques importants a aquest tre-
ball, corn tarnbé moltes altres apli-
cacions posteriors derivades de la
teoria piagetiana, la falta de ref e-
réncia als estudis sobre l organit-
zació curricular derivats de la teoria
d 'Ausubel, etc.

Es evident que tota obra que
pretengui adopter la forma de rna-
nual, corn en el cas d'aquesta, no
pot pas oferir un aprofundiment
excessiu en cadascun dels temes
que aborda. Aix6 no obstant, ens
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sembla que al Ilibre de J.B. Araujo
i C.B. Chadwick hi falta una mica
mOs de rigor quant al contingut i la
selecció del material bibliografic
emprat, tot i que tingui interès
quant a temalica i organització de
continguts.

Begotia Gros Salvat

GIMENO EACRISTAN,J.: El cu-
rriculum: una reflexibn sobre la practi-
ce. (1988) : Madrid, editorial Morata
414pp.

El curriculum constitueix avui
un camp d'estudis particularment
dinarnic i complex entorn del qual
es produeixen els discursos més
renovadors tant des del punt de
vista teOric de la comprensiO dels
fenOrnens educacionals corn des
del punt de vista prActic de la re-
novaciO pedagogica. Constitueix
un camp, a més, fortament inter-
disciplinari ( de fet uneix un con-
junt de disciplines pedagogiques
molt ampli ) en què quasi tots els
enfocarnents sOn possibles.
D'altra banda. és un dels punts en
quO les polOrniques tant socials
corn intel.lectuals sOn de més
abast i mds fructiferes. Pere)
també es un terreny en qué abun-
den la confusiO, els plantejaments
estrets i limitats i, cosa que potser
Os pitjor, l'eclecticisme academic.
En aquest panorama, el Ilibre que
presentem es caracteritza perquO
no fuig de la complexitat del tema,
per una gran sensibilitat pel que fa
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a la interdisciplinarietat, per l' am,
plitud del seu abast i pel rigor amb
què formula ia perspectiva que
proposa.

Pert entrem ja en el contingut,
encara que sigui impossible oferir-
ne una sintesi, ni tan sols superfi-
cial. Entre les nombroses possibi-
litats de lectura, horn seleccionat
quatre aspectes que ens semblen
especialment brillants.EI primer
aspecte es refereix a la complexi-
tat Talk) que s'entén per curricu-
lum i a la diversitat de perspectives
per al seu estudi. El !fibre comen-
ga amb un capitol de caracter con-
ceptual que, sense renunciar a la
riquesa de la multiplicitat de posi-
cions que hi ha, és capag
d'ordenar-les i clarificar-les nota-
blement. L'Oltima secci6 del capi-
tol ( pags. 43-o4) presenta una
sistematització de teories sobre el
curriculum en quatre epigrafs que
ens sembla especialment nitida i
adaptada a les tradicions i al con-
text intel.lectual de la pedagogia
espanyola.

En aquest mateix context con-
ceptual destaca el capitol 4 ("El
curriculum corn a concurrència de
practiques" ). S'hi desenrotlia d'u-
na manera magistral el canvi de
perspectiva, en la didactica, pent)
també en altres arees corm per
exemple, la sociologia de
l'educaci6, des de la primacia de
les practiques. Es tracta, dient-ho
molt simplificadament, de la idea
que el que es transmet en l'escola
no passa, basicament, a través
d'allb que es diu ( idees, paraules,

lectures, matèries, etc.), sine) so-
bretot a través d'allb que es fa.

El segon aspecte que volem
comentar es relaciona amb les vir-
tualitats interdisciplinaries dels es-
tudis sobre el curriculum, amb gib
que n'explica el Hoc estratègic en
la pedagogia, la seva condici6
d'enforcall. En aquest sentit, els
capitols 2 i 3 ( "La selecció cultural
del curriculum" I " Les condicions
institucionals de l'aprenentatge
motivat pel curriculum") aborden
un tema dificil i de molta importan-
cia, ens sembla, per a la teoria de
reducació. Es tracta de pensar,
en un model tebric integrat, la in-
teracció entre cultura, escola i

aprenentatge. El curriculum cons-
titueix, Tuna banda, una determi-
nada selecciO social de la cultura,
una fixaci6, en resum, de la cultura
legitima. Perb aquesta selecci6 se
sotmet a la logica de I' escolaritza-
CIO, corn si la instituci6 escolar, per
les seves caractertistiques, trans-
formés aquesta cultura en una
altra cosa, una cosa corn "cultura
escolaritzada", organitzada se-
gons les constriccions prbpies de
la condició escolar de transmissiO
prbpies de la condici6 escolar de
transmissiO de coneixement. Fi-
nalment, el procés mateix
d'aprenentatge nor/16s es podria
entendre des de les practiques
escolars generades pel curricu-
lum. L'illtima secció del capitol 2
(pags 90-105) expressa, partint
de Bernstein i a través dels codis
que configuren el format del curri-
culum, aquesta relaci6 complexa
que acabem d'assenyalar.

5 6 9
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Per6 el terna que travessa tot
el llibre de Gimeno Sacristan, sens
dubte el mOs important i el tractat
mOs extensament, és el de les
transformacions del curriculum, el
de les successives operacions
constructives de traducció amb
les quals el curriculum prescrit"
es transforma en " curriculum rea-
litzat". Entre aquestes operacions
de traducciO hi ha la del " curricu-
lum presentat als professors" ( a
través dels Ilibres de text, per
exemple), la del " curriculum mo-
delat pels professors" ( en la qual
un moment de significat especial
és la programació ), la del " curricu-
lum en acci6" (cocretada en les
"tasques acaderniques") o la del
"curriculum avaluat" (que suposa
el privilegi d'uns certs aspectes).

L'Ultim tema que assenyala-
rem, i que com l'anterior travessa
tot el Ilibre, Os el de les accions
particulars i complexes sobre el
curriculum que suposa la practica
professional dels ensenyants. Es
tracta d'un tema especialment im-
portant de cara al disseny de la in-
novaci6 pedag6gica a través de la
formaci6 i el perfeccionament dels
professors amb una onentaci6 re-
flexiva. En aquest punt apareixen
questions corn les concepcions
episternol6giques del professor,
les condicions del treball profes-
sional de l'ensenyant, les acti-
tuds. les teories implicites sobte
'educació i I 'aprenentatge, etc.

Acabem amb dues observa-
dons. Una Os que l'estructura del
Ilibre, la multitud dels temes que
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apunta i, potser, una abundancia
excessiva de cites el fan, a vega-
des, massa raps6dic. Pensem
que una certa pretensiO
d'exhaustivitat i de posar a l'abast
del lector perspectives mOs com-
pletes i més recents actua en de-
triment del rigor i de la coherència
en el discurs. L'altra Os que el Ili-
bre es ple de reflexions sobre la
practica i de recomanacions per a
la seva optimitzaciO en tots el as-
pectes assenyalats. S'hi propo-
sen rnOtodes i models per a
'analisi de materials curriculars,

per a dissenys de tasques, per a
l'organitzaciO de les activitats a
l'aula, per a l'avaluaci6, etc. Es,
per tant, una obra molt mds nor-
mativa i tOcnica que el nostre
resurn, potser massa esbiaixat te-
Cricament, no permet d'endevinar

Jorge Larrosa Bondia

CASSANY, D. Descriure escriure.
Corn s'apren a escriure. Barcelona,
Ernpuries, 1987.

Es indubtable l'interOs que, de
sempre, ha desvetllat el camp de
la Ilengua escrita en l'ambit educa-
tiu. En efecte, tant els sistemes
mOs tradicionals corn els diversos
moviments de renovaci6 pedago-
gica s'han preocupat de desenvo-
lupar l'habilitat de saber escriure;
els primers han emfasitzat els
exercicis de c6pia i s'han basat en

-
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la presentació de models cultes,
els segons s'han centrat en el
desenvolupament de rexpressi6 i
han presentat un ventall mes
ampli de models de Ilenguatge.

interes de la instituciO esco-
lar per aquesta habilitat linguistica
ha generat una muni6 de publica-
cions que hi fan referenda, publi-
cacions que abracen cies de ma-
nuals de redacció, quadernets
d'exercicis d'ortografia, lbxic fins a
morfosintaxi i propostes d" activi-
tats i exercicis laliques i imaginati-
ves.

Paradoxalment, els resultats
obtinguts pels escolars en agues-
ta parceLla de raprenentatge lin-
gOistic no sOn gaire satisfactoris ja
que, com ha estat constatat, una
bona part dels alumnes que aca-
ben rensenyament primari tenen
forge deficiencies en rus de la
llengua escrita, algunes de les
quals es van arrossegant al llarg
de rensenyament secundari i en-
cara no han estat resoltes quan
cornencen els estudis universita-
ris. El fet que una part d'aquest
grup d'alumnes que presenta les
deficiencies esmentades hagi
rebut un ensenyament de la Ilen-
gua segons canons tradicionals i
l'altra part hagi rebut una educació
linguistica basada en procedi-
ments metodolOgics mes renova-
dors, pose en qüestiO la viabilitat
dels diversos enfocaments amb
qué s'ha treballat la Ilengua escrita
en el nostre sistema escolar i de-
mana un replantejarnent didactic
d"aquesta parcel.la.

Aquest replantejament, pert),
hauria d'anar molt mes enlle de la
recerca de procediments metodo-
lOgics concrets, car aquests quan
no van acompanyats d'una bona
fonamentaci6 te6rica esdevenen
aviat activitats estereotipades, ruti-
neries i ineficaces en moltes oca-
sions i s"hauria de centrar en allO
que te d"especific raprenentatge
de la lengua escrita, tant pel que
fa als processos que han de fer
els aprenents com als tipus d'ajuts
que els han de proporcionar els
ensenyants. En surna, doncs, el
canvi d'enfocament s"hauria de
baser en les respostes a dues
questions: qué és escriure i corn
se n'apren. Avui disposem de
pocs estudis que aportin respos-
tes fonamentades als dos interro-
gants plantejats; per aquest
motiu, cal celebrar rapariciO
crobres que ho facin. I aquest és
el cas del Ilibre de Daniel Cassany
Descriure escriure, que ressenya-
rem tot seguit.

En efecte, rautor d'aquesta
obra, a partir d'un enfocament in-
terdisciplinar, psicolOgic i linguis-
tic, basicament, es propose d" es-
brinar el tipus de relaciO que
s'estableix entre V habilitat d' es-
criure i les operacions mes com-
plexes i intel.lectuals que es
posen en joc quan en fern Us. De
fet tota robra és un intent de tro-
bar respostes als interrogants se-
giients: que sap sabre la Ilengua
escrita i l'acte d'escriure un bon
escriptor? , que ha de saber i qué
ha de fer un individu qualsevol per
esdevenir un bon escriptor? i corn
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sel pot ajudar en el seu aprenen-
tatge? Cal remarcar que en aquest
!fibre s'utilitza el terme escriptor en
un sentit més ampli del que té la
seva accepció habitual, ja que
s'aplica a tot individu alfabetitzat
mas o menys competent en les si-
tuacions de comunicaci6 escrita
mas usuals.

L'estructura de l'obra és feta
en funciO dels dos aspectes que
intervenen en el dornini de I' ex-
pressiO escrita : el codi escrit
entas corn un conjunt de coneixe-
ments de gramatica i de Ilengua
escrita que els autors tenen em-
magatzemats en la mem6ria i la
composició del text - entesa corn
un conjunt d'estratagies comuni-
catives que utilitzen els autors per
produir un text.

En la primera part de I 'obra,
Cassany se centra en l'adquisici6
del codi i en defuig una analisi ex-
haustiva tot i que ens en presenta
una breu i interessant descripciO,
confegida a partir dels coneixe-
ments que en té un bon escriptor i
de les analogies i diferancies
d'aquest codi amb l'oral.

En relaci6 al tema central
d'aquesta part, l'autor, amb l'ajut
de dades empiriques i d'estudis
te6rics, es proposa esbrinar qui-
nes activitats didactiques son mas
eficients per a l'adquisicio del codi
escrit. Les aportacions empIri-
ques Ii permeten afirmar que la
lecture per plaer és una activitat
molt mas efectiva que les practi-
ques d'escriptura i la instrucci6
gramatical i que les correccions de
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I 'escrit per part del professor
només son efectives quan apre-
nent les pot incorporar al procas
de composici6 del text. Els dos
estudis te6rics que presenten un
model d'adquisici6 de l'escrit, els
de Smith i de Krashen, coincidei-
xeo a l'hora de valorar la lectura
corri la millor activitat didactica per
millorar la producció escrita.

Com a cloenda d'aquesta pri-
mera part, Cassany qüestiona el
paper de la instrucci6 gramatical
en l'adquisici6 de la Ilengua escri-
ta. Parteix de les aportacions de
diversos estudis sobre el tema i
dels resultats d'una recerca que
ell va fer sobre l'Os de les normes
ortografiques del catala per part
d'un grup d'usuaris d'aquesta
Ilengua. Segons Cassany cal dife-
renciar la funciO dels usos

de les normes gramaticals i ei-
xainplar el treball dels primers i re-
duir el de les normes en funci6 del
seu grau de rendibilitat en el siste-
ma linguistic i de l'esforg
d'aprenentatge que requereixen.

En la segona part de l'obra,
Cassany tracta el procas de corn-
posici6 de textos a partir dels re-
sultats de diversos trebalis experi-
mentals i dels models te6rics que
se n'han ocupat. Les aportacions
empiriques, centrades en el corn-
portament dels escriptors mentre
escriuen, Ii permeten descriure
detalladament el conjunt d estra-
tagies necessaries per reeixir en
la producci6 de textos. A mas
d 'aquest grup d'estratagies de
cornposició, l'autor presenta un

7
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conjunt de microhabilitats, que
anornena estrategies de suport,
necessaries quan I 'escriptor té
mancances de tipus gramatical,
text6al o conceptual, i altres estra-
tegies provinents de la investiga-
cid sobre la lecture que poden ser
utilitzades en la composició de
textos.

Quant a les teories sobre el
procés de composiciO del text,
Cassany, després de remarcar-ne
la diversitat de procedencia disci-
plinar, tria aquelles cinc que ofe-
reixqn una visid més profunda i
rica d'aquest procés, les de G.
Rohrnan, T.A. V. Dijk, M. Shih, L.
Flower i L. Flower i J.L. Hays. Pre-
senta breument les tres prirneres i
amb IiiS detail les dues Mmes.

Tots els autors d'aquestes teo-
ries sostenen que la coniposicid
de textos és un procés complex
que no es pot reduir a una simple
aplicacio dels coneixernents
sobre el codi escrit. Ara, mentre al-
guns, Rohman i Shih,es centren
en les diverses etapes i es preo-
cupen d'aportar tècniques didacti-
ques que facilitin la tasca dels
aprenents, altres, T.A.V. Dijk, tre-
ballen en la forrnulacid d'un model
general de produccid de textos
que inclogui tant la comprensid
corn la produccid, l'oral i l'escrit i
un tercer grup, L. Flower i L. Flo-
wer i J.L. Hays, es preocupen de
forrnulu un model cognitiu de
composició del text escrit que
doni compte dels diversos pro-
cessos que usa rescriptor per
compondre un text i de la seva es-
tructura i el seu funcionament.

Les dades objectives aplega-
des i el conjunt de teories exposa-
des permeten concloure a Cas-
sany que escriure és una tasca
complexa i lenta i que cal dur-la a
terrne sense prejudicis- sobreva-
loracid de la gramatica- ni supersti-
cions- confianga excessive en
l'ajut de les muses. En suma, més
ofici que no pas inspiracid. I aqui
ofici implica tant coneixements del
codi escrit corn de les estrategies
que cal poser en joc a rhora
d'elaborar un text.

L'interes de l'obra de Cassany
rau, sobretot, en la quantiat
d'informacid tedrica i empirica que
ens aporta sobre radquisicio de
r habilitat d'escriure. Les aporta-
cions empiriques, procedents de
l'ambit nord-america, versen
sobre radquisicio del codi escrit i
sobre el procés de composicid de
textos. Aquestes investigacions
no es proposen rnostrar proces-
sos d'aprenentatge sind trobar les
tecniques més eficients per pro-
gressar en radquisició del codi es-
Grit i descobrir les estrategies de
cornposicid que utilitzen els bons
escriptors quan produeixen un
text. Els resultats d'aquest con-
junt de treballs experimentals sem
d'un gran interés per a la didactica
de la Ilengua escrita perque corro-
boren, via experimental, la valide-
sa de diverses tecniques de tre-
ball, corn l'arrodonirnent de textos
infantils proposat per Freinet, i de
determinades linies de treball en
el camp de la lecture, corn les de
Besora, Fluvia, Casas, Centellas

centrades en el gust de la lectu-
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ra- o la de Pleyen, on es treballa la
coherencia i la cohesi6 del text.

Els models tedrics aportats
poden contribuir tant a encetar
una reflexió, més poliedrica que
no pas lineal, sobre els processos
de cornposici6 dels alumnes, corn
a cercar nous procediments meto-
dologics ben fonarnentats.

Altres aspectes interessants
de l'obra sOn el tractament que
presenta del codi escrit, la incor-
poraci6 dels avengos de ling()Isti-
ca textual europea als treballs de
psicologia cognitive nord-
americana, la presentaci6 d'un tre-
ball de re a sobre la rendibilitat
de les regles de gramatica en la
composici6 de textos entre un
grup d'escriptors competents i un
grup d'alurnnes de secunderia, i la
projecci6 cap al futur en el sentit
d'aprofundir els avengos tecno.)-
gics, sobretot els informatics, per
millorar la producci6 escrita;
l'elogi, raonat I convincent, de
processador de textos que tro-
bern a l'epileg, es un bon exem-
ple d'aquesta projecciO.

Tota aquesta informaci6 és
presentada amb amenitat, cosa
que en facilita la lecture; en canvi
la distribució de les parts en apar-
tats no ens sembla prou clara; una
altra rernarca fer es VUs dels ter-
mes aprenentatge natural i espon-
tani aplicats a tasques fetes en
l'embit de l'educacid formal.

Aquestes remarques puntuals,
per& no desmereixen en absolut
el valor global de l'obra, la lecture
de la qual és recomanable als edu-
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cadors de tots els nivells interes-
sats en el camp de la llengua escri-
ta i la seva adquisici6 perque hi
trobaran els fonaments empirics i
tedrics per replantejar-se la didac-
tica de l'habilitat d'escriure.

Margarida Prats

WERTSCH,J.V.Vygotsky y la for-
macion social de la mente. Barcelo-
na,Paidós, 1988.

En els darrers anys, ha estat
possible un progressiu coneixe-
ment de les teories i pressupdsits
de la Psicologia Sovibtica mitjan-
cant les diverses traduccions que
han arribat a Occident. Concreta-
ment, d'aquestes aportacions, un
dels autors que ha influ'it més no-
tablement amb les seves idees i
que ha esdevingut objecte de
nombrosos estudis és, sens
dubte, el psicoleg i semioleg so-
vietic L.S. Vygotski (1896-1934),
conegut, a mes de fer un ventall
ampli de terries que va tractar, per
la constituci6 de l'anomenada es-
cola histdrico-cultural.

Els diversos treballs de dife-
rents autors que han aparegut
corn a conseqijencia de l'atenci6
que horn ha atorgat a Vygotski
han perrnes un millor i més adient
coneixement de la seva obra; al-
guns d'ells suposen una adapta-
cid i incorporaci6 de les propostes
del psicoleg sovietic a diferents
ambits, entre els quals podem

Aelt.
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destacar els de la psicologia del
desenvolupament i la psicologia
del Ilenguatge; uns altres supo-
sen un esforg integrador i, fins i

tot, una reformulaci6 de les tesis
vygotskianes a partir de les aporta-
cions més recents de diferents
disciplines, objectius d'interès si
tenirn en compte que Vygotski re-
alitza els seus estudis al Ilarg de la
década de 1924 el 1934, any de
la seva prematura desapariciO.
Precisarnent entre aquests da-
rrers, es troben els nombrosos
treballs de l'autor del libre que ens
ocupa en aquesta ocasiO, J.V.
Wertsch, que actualment exerceix
corn a professor de psicologia a la
Universitat de Pennsilvania.
Aquest text, d" interès considera-
ble, corn veurem en els breus co-
mentaris que segueixen, ha sortit
a la lum ja fa alguns mesos, en
reditorial Paid Os dins de la
col.lecció " CogniciOn y Desarro-
llo Humano", traducció al castella
de l'obra original publicada el
1385 Vygotsky and the social for-
mation mind .

En termes generals, el llibre de
Wertsch ofereix una presentació
cornprensiva, integrada i alhora
critica de les idees claus del pen-
sarnent psicolOgic Vygotskia i

també una ampliaciO i un desen-
volupament teOric i empiric
d'aquests pressupOsits, de mane-
ra que ens mostra la plena vigen-
cia i modernitat, tenint en compte
les contribucions de diferents
arees del coneixement cientific
actual corn rantropologia, la psico-
logia transcultural, la psicologia

evolutiva, la psicolingilistica, la se-
miOtica, la teoria literaria i la socio-
logia. El mateix Wertsch reconeix,
en el prôleg del libre, el seu deute
amb dues influancies que han
estat fonamentals en la seva
tasca, la que procedeix dels he-
reus de Vygotski en la tradiciO de
la psicologia soviatica i les aporta-
cicns de diversos investigadors
occidentals en diferents ambits.

Els quatre primers capitols del
Ilibre s6n els que es dediquen
més directament a la presentació i
sistematitzaci6 de les tesis prOpia-
ment vygotskianes. L'exposici6
comenga, en el primer capitol,
amb una molt significativa aproxi-
maci6 biografica de la figura de
Vygotski, en la qual Wertsch apor-
ta una visiO detallada que compta
amb un gran nornbre d'anacdotes
representatives i proporciona va-
luosos indicis per comprendre la
personalitat i l'obra del psicOleg
soviatic. En els tres capitols se-
güents, Wertsch planteja corn a
idea més fonamental i original de
Vygotski, la tesi que els proces-
sos psicolOgics superiors, especi-
ficament humans, es caracteritzen
per ser mediats per signes.
Aquest és I "eix que, segons
Wertsch, permet integrar les altres
dues grans afirmacions vygotskia-
nes que constitueixen V estructu-
ra central del pensament vygots-
kia: l'origen social dels processos
psicologics superiors i la necessi-
tat d'una explicaciO evolutiva
d'aquests processos . Certament.
explicar els processos psicolOgics
superiors implica assumir-ne la
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rnediació rnitjangant sisternes de
signes que son socials en la natu-
ralesa i en l' origen i que evolucio-
nen durant el decurs del desen-
volupament histOrico-cultural de la
societat. El Ilenguatge, amb les
diverses formes d'Ils i els dife-
rents tipus de discurs és el més
important, potent i economic
d'aquests sisternes de signes.
Aixi mateix, la idea de la rnediaciô
sernkitica dels processos psicolO-
gics superiors va permetre a
Vygotski l'explicació dels meca-
nismes essencials de la socialitza-
ciô i del desenvolupament de la
ment humane, tant pel que fa a la
histOria de la humanitat corn en re-
laciO a cede individu.

Cada un d'aquests tres grans
postulats (necessitat d'una expli-
cació evolutiva, origen social dels
processos psicolOgics superiors,
mediaciO semiOtica d'aquests pro-
cessos) es desenvolupat especi-
f icament per Wertsch en els se-
guents capitols del Ilibre. Aixi, el
segon capitol centra l'atenciO en
les caracteristiques prOpies de
l'aproximack5 evolutiva de Vygots-
ki, en discuteix les seves idees
en relació al caracter discontinii
del desenvolupament dels pro-
cessos psicolOgics superiors, i

també les seves cmcepcions es-
pecifiques en els ambits filogene-
tic i ontogenetic i la histOria socio-
cultural, en que destaca la perti-
nencia i utilitat que té la proposta
del mètode microgenOtic per as-
solir els objectius que es plante-
gen els estudis del desenvolupa-
ment. El capitol tercer exposa les
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idees de Vygotski sobre l'origen
social dels processos psicolOgics
superiors, fonamentalment ano-
menada llei de la doble formaciô
i els conceptes d" internalitzaciô i

de zona de desenvolupament
prOxim , tots ells d'especial inte-
rès per a la comprensiO de les si-
tuacions educatives. Finalment, el
capitol quart reprén amb més de-
tail l'analisi del paper dels signes
en els processos psicologics su-
periors en què descriu les influèn-
cies principals que informen les
propostes de Vygotski (l'analisi
marxista del paper dels instru-
ments en l'evoluciô hurnana i les
afirmacions de la semiOtica i la po-
Otica soviatiques dels anys 20-30)
i aprofundeix en les posicions de
Vygotski sobre l'evoluciO de les
formes de mediack5 en el desen-
volupament vers nivells progressi-
vament rnés complexos de regula-
ciO semiOtica del funcionarnent
psicolôgic superior, més concreta-
ment, el desenvoluparnent dels
conceptes cientifics i I' apariciô
del Ilenguatge interior.

Els quatre restants capitols del
Ilibre recullen les aportacions i am-
pliacions prOpies de Wertsch a di-
ferents aspectes de les idees de
Vygotski. El capitol cinqué plante-
ja diveres extensions i matisacions
de l'analisi semi6tica Vygotskiana;
en primer Hoc, apunta corn alguns
aspectes de les modernes teoriess,
gramaticals (basicament la idea d
considerar la proposiciO i no la pF.-
raula corn a unitat d'analisi) perrrie-
ten matisar i ampliar les formula-
cions de Vygotski sobre les rela-

,
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cions entre les linies natural i cul-
tural del desenvolupament, i

sobre l'adquisicio del significat de
les paraules; en segon lloc, plan-
teja la necessitat de diferenciar
entre relacions indexicals intralin-
gOistiques i extralinguistiques per
explicar l'evoluci6 de les formes
de mediaciO semiOtica tractades
per Vygotski. El capitol sise apro-
fundeix en els mecanismes con-
crets que permeten el procOs d"
internalitzaci6 i el pas del nivell in-
terpsicolOgic al nivell intrapsicol6-
gic que postula Vygotski, i explici-
ten les formes d'operaciO en la
Zona de Desenvoluparnent Pr6-
xim. L' esquema referencial i els
conceptes que utilitza Wertsch
son, sens dubte, elements del
més gran interes per una millor
comprensió del procés de cons-
trucció conjunta del coneixement
en situacions educatives tant pel
que fa a contextos familiars corn a
contextos socials. Els capitols
sete i vuite, finalment, es dedi-
quen a la discussiO del problema
de les unitats d'anAlisi del funcio-
nament psicologic (on Wertsch, a
partir dels plantejaments de Zin-
chenko, defensa I 'acciO dirigida
vers un objectiu i mediada per ins-
truments corn unitat apropiada
d'anAlisi dins la teoria de Vygotski)
i a considerar algunes de les for-
mes en què les te:.,s de Vygotski
poden arnpliar-se per considerar
la relació entre la consciencia indi-
vidual i les forces socials institucio-
nals (Vygotski va postular aquesta
relaciO, per6 no la va desenvolu-
par en la seva obra, se centra més

aviat en el paper dels processos
socials interpersonals, és a dir, di-
dAcics o de petits grups).

En definitiva, l'actualitat de les
tesis de Vygotski, la profunditat i
coherencia de les anAlisis de
Wertsch, la visiO critica i la pers-
pective multidisciplinar adoptada
en el llibre fan d'aquesta una obra
d" interes evident tant per a psicO-
legs corn per especialistes d'altres
Ambits de les ciencies humanes.
Concretarnent, els estudiosos
preocupats per I'anAlisi dels fenO-
mens educatius, corn hem anat
assenyalant, trobaran, sens dub-
te, elements rellevants i perti-
nents tant per a l'educació corn
per a les precisions, ampliacions i
reformulacions que proposa
Wertsch a partir d'aquests plante-
jaments. Certament, podem dir
que els pressupOsits teOrics de
Vygotskij i els seus continuadors
suggereixen una determinada ma-
nera d'entendre l'educaciO en ge-
neral i els processos d'influencia
educative en particular. Si
l'activitat individual de l'infant en
relació a l'entorn fisic, considera-
da corn a motor fonamental del
desenvolupament, ha esdevingut
eix central de moltes propostes
pedagogiques, a partir de les tesis
vygotskianes sOn la interacci6 so-
cial i comunicativa dels infants amb
els adults del seu entorn, I el has-
timent 1 ( actuacions de suport a
l'activitat de l'infant) que aquests
proporcionen, en bona part mit-
jangant el Ilenguatge corn a forma
privilegiada de mediaciO semiOti-
e-, les que passen a ocupar un
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Hoc fonamental, amb totes les
consequències d'aquest canvi de
perspectiva.

Es tracta, doncs, d'un Ilibre
que permet diverses lectures, des
de les més generals a les més Ili-
gades a continguts o Ambits de
coneixements especifics. D'acord
amb les paraules de P. Tulviste,
en una discussió recent sobre tre-
balls relatius a VygotSki als EEULI.

"El llibre de Wertsch és reco-
manable no només perqua és
el. primer monografic ampli
sobre. Vygotski: el seu valor
consisteix en I" analisi profun-
da i diversificada tant del pen-
sament de Vygotski corn de la
significacio de les seves idees
per a la psicologia contempo-
rania i les ciancies humanes
en general". (Tulviste. 1989.
pp 46-47) 2

Rosa Colomina

Javier Ornrubia

(1)WOOD.D..BRUNER.J.S..ROSS.G:
"the role of tutoring in problem
solving". Journal of Child Psychol-
ogy and Child Psychiatry. 1976.
17. 89-100.

(2) TULVISTE.P. Discussion of the
Works of L.L. Vygotsky in the
USA" Soviet Psychology. 1989.
27 (2). 37-52 ( publicaciô original
en rus Vary 1986).

AAVV.Entrehnies. Un projecte d ani-
maciO comunitana. Barcelona Ajunta-
ment de Barcelona. 1989.
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Aquesta publicaciO bilingue de
l'Ajuntament de Barcelona explica
un interessant projecte de dina-
rnitzaci6 comunitAria desenvolu-
pat al barri de Bait de Viver durant
el curs 1986-87 i que tenia corn a
nucli un programa d'alfabetitzaciO
d'adults. Cal destacar-hi la partici-
pack) plural en el disseny i la realit-
zaci6 del programa, el fet que
aquest inclogué fins i tot la forma-
cia ad hoc dels alfabetitzadors I.
per descomptat, que els resultats
foren certament positius: corn es
mostra en aquest informe o me-
moria avaluadora, la reducciO del
nivell d'analfabetisrne en el barri
fou not6ria. Aquesta experiancia
és una mostra més que l'educació
d'adults, i concretament alfabe-
titzaciO. no pot anar deslligada de
propostes sirnultanies de dinamit-
zació comunitAria.

CALLEJAS,J.M. El teatro educa.
Experiencias didacticas en filosofia.
Madrid. Narcea S.A. de Ed. 1988.

El subtitol d'aquesta obra acla-
reix possibles malentesos a qué
podria conduir el titol I. a la vega-
da. denota l'originalitat del tema
que aborda. No es tracta d'una
proposta especifica per a l'Area
d'expressi6 sin6 per a l' ensenya-
ment de la filosofia mitjancant la
utilització de técniques de drama-
titzaciO. Corn be diu la contraporta-
da del Ilibre, " aquest treball cons-
titueix una novetat en '1 Didactica
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de la Rlosofia 1, en corta manera,
en la Didactica de la Literatura, en
la mesura que les expenències de
dramatitzaci6 de textos sOn des-
envolupades en el curriculum vi-
gent, i la seva metodologia activa i
creativa pot adaptar-se a even-
tuals canvis de temari, ja que els
continguts humanistics que des-
envolupa s6n siwacions i expe-
riancies basiques de la vida huma-
na". Els textos que treballen en
rexperiència s6n " el mite de la ca-
verna" de Plato, " Antigona" de
&Modes, " Historia de una escale-
ra" de Buero Vallejo i Yerma" de
Garcia Lorca.

D'HAINAUT, L. Los sistemas edu-
cativos. y regulaciem. Ma-
drid, Narcea S.A. de Ed. 1988.

Aquest [fibre és un estudi rea-
litzat per D'Hainaut per a la UNES-
CO. T6 per objecte elucidar, orde-
nar i estructurar els diferents ele-
ments que formen part d'un siste-
ma educatiu i tamb6 analitzar les
relacions o interaccions que s es-
tableixen entre ells, tot aix6 des
d'una perspectiva fonamental-
ment qualitativa i a partir de mo-
dels i conceptes propis de la Teo-
ria General de Sisternes. Les parts
que configuren robra sOn: objec-
te i marc conceptual de restudi
sobre la regulaci6 pedagOgica:
models posats en practica: estudi
dels efectes desitjats i dels obser-

vats, anahsi funcional del sistema,
problemes i solucions

GOETZ,J.P. & LECOMPTE,
M.D.: Etnografia y diseno cualitativo
en investigaciOn educativa, Madrid,
Morata 1988. ( prOlogo de J. Torres
Santomé ).

El texi és de Goetz i Lecom-
pte, publicat el 1984 per Academ-
ic Press i traduIt ara al castella, és
una contribuci6 forca interessant a
la metodologia en recerca educati-
va i tamb6 al debat " recerca quali-
tativa versus recerca quantitativa".
La perspectiva etnografica és pre-
sentada corn una alternativa a la
tradici6 d'estudis deductius, verifi-
catius, enumeratius i objectius i
dels dissenys experimentals, ar-
gumentada per la necessitat
d'examinar el comportament
huma dins del seu context.
L'investigador etnOgraf pretén re-
collir de forrna descriptiva dades
significatives del que es produeix
quotidianament a l'aula, per tal
d'interpretar-les i tenir una corn-
prensiO critica de les situacions
educatives. Aquesta opci6 sacrifi-
ca perspectives generalitzadores i
introdueix el punt de vista subjec-
tiu dels actors. Les autores des-
criuen l'ampli ventall d' investiga-
dons etnografiques, se centren
després en el camp educatiu i en
revisen els diferents models. Gran
part del text es dedica a una expli-
caci6 molt minuciosa del procés

`-`1
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d'investigaci6 des de fa selecció
el mostreig, els processos de re-
collide de dades, fins a la seva
anelisi i interpretació.

Constitueix una guia per6
tanmateix massa atapelda- per a
aquell que ha optat per un model
qualitatiu corn el més adequat a la
recerca que ha ernpres.

GONZALEZ,G.,NOGUERAS,A.,
BOIX,E., ALZOLA,B., GOL,T.,
MESSA,V. il.lustracions RIERA,
M.M.: Recursos per al treball
d'experiencies al cicle inicial. Ed.

Aliorna, 1988

Aquest Ilibre presenta un recull
d'activitat per treballar experien-
cies de les Arees socials i naturals
a Cicle Inicial, per6 aixi mateix és
orientador I, amb les adaptacions
pertinents, pot servir de valuOs
instrument de treball a Parvulari.

Cada tema tractat, la hist6ria
personal, el gat, la Ilet, la vinya,
consta d'una introducci6 informa-
tive per al mestre, un recull
d'activitats per treballar a la classe,
on s'observa una anelisi i un avang
progressiu acuradament plantejat
a fi d'aprofundir en el tema, alhora
que es relaciona amb altres Arees.
Les activitats resten obertes a fi
que el mestre les seleccioni i am-

Aixi mateix inclou un recull de
materials diversos sobre el tema
presentat: adreces per fer visites,
bibliografia d'informació per al
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mestre per a us dels nens, ende-
manes, cangons, contes, poe-
mes i matenals audio-visuals

En les activitats es potencien
els registres de dades, les mesu-
res i la representaci6 grefica.
També es treballa el vocabulari. la
descripcik la comunicació, activi-
tat manual, l'expressi6 corporal,
les responsabilitats i la projecció
social. Desitgem destacar alguns
exe -nples de quadres de registres
de dades forge adients al nivell.

HUSEN,T: Nuevo analisis de la so-
ciedad del aprendizaje. Barcelona,
M.E.C.-Paides, 1988. Trad. I. Menen-
dez.

Col.lecciO de textos (conferén-
cies, articles, etc.), uns de recents
i una altres de no tant, d'un dels
autors més significatius de la pe-
dagogia actual pel que fa a les
questions diguem-ne macroedu-
catives (politica i planificaci6 de
l'educaciO, sociologia de I educe-
cio,pedagogia internacional,etc.).
El caire de recull de treballs disper-
sos ye compensat per la revisiO i
l'ordenaci6 a que Husen els ha
sotmes. S'agrupen en sis parts
amb els següents epfgrafs: inves-
tigaci6 i politica educatives: refor-
mes educatives, igualtat i merito-
crecia; influencia de l'educació en
la carrera; dimensions internacio-
nals i comparades; tendencies ac-
tuals i perspectives futures.



Notes bibllogreflques

KEMMIS,S.,McTAGGART,R
COmo planificar la inyestigaciOn -
acciOn. Barcelona, Ed. Laertes,
1988. Trad. R.G. Salcedo.

El Ilibre és una mena de guia
molt practica de com cal operati-
vitzar aquesta metodologia de
recerca tan apropiada a les con-
dicions pr6pies del treball educa-
tiu com és la investigacie-accie.
L'obra, de Ilenguatge assequi.-
ble i divulgador, es compon de
tres parts tematiques i un bon
nombre d'apendixs que oferei-
xen exemples i instruments que
resulten forga Uti Is i adequats al
caire practic que vol tenir agues-
ta pubHcaciO. La primera part trac-
ta de la naturalesa de la investi-
gació-acciO; la segona de corn
s'insereix aquesta investigaciO-
acció en la millora del proces
educatiu; i la tercera, que dOna
titol a tot el Ilibre, de corn es pla-
nifica la investigaciO-acció.

MUSITU, G., ROMAN, J.M.,
GRACIA, E Familia y educa-
diem. Barcelona, Ed. Labor, 1988.

La familia és una de les ins-
tancies educatives fonamentals i
una tematica de trddicidi conside-
rable en la histOria de la Pedago-
gia. No obstant aix6, no ha tingut
un Iloc gaire important en el con-

reu cientific i academic de la nos-
tra pedagogia actual Aquest [fibre
pot contnbuir a pal liar aquesta
mancanga. Els autors, professors
de les universitats de Barcelona i
Valencia, organitzen el !fibre en
dues parts molt dares: una de fo-
namentalment te6rica i una altra
de fonarnentalment practica, pre-
cedides per un capitol de caire
conceptual. A la part teOrica es
passa revista a les teories sobre la
familia (teoria psicoanalitica, teoria
de l' aprenentatge social, teories
cognitives, teoria de sistemes i in-
teraccionisme simbdic. A la sego-
na part s' incideix en questions
corn la interacció familiar, la discipli-
na, aprenentatge del rol social i
la relació escola-familia.

RAMON,P I CUCURELLA,S.:
Els reptes de l'escola catalana.
Ed.Rourich. CoLlecciO Contrapunt.
Sant Cugat del Valles, 1989. Amb pro-
leg del doctor A.M. Badia i Margarit.
94 pp.

Es tracta d'un Ilibre dirigit expli-
citament a professors (especial-
ment de secundaria), en que pro-
fessors en exercici recullen les
seves reflexions entorn de la reali-
tat pedag6gica actual a Catalunya i
replantegen, amb un gran rigor
critic, els seus prOpis habits i acti-
tuds. Gira fonamentalment al vol-
tant de tres grups de problemes:
l'aprenentatge i la qüestiO general
de l'avaluació, la gestiO pedagOgi-
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ca dels centres la relaci6 entre
escola i societat. Cal destacar-hi
un capitolet d'educaci6 moral
pensat des de la secundana i per
a la secundaria.

RIBAS,J., GONZALEZ, A.,
COROM1NAS, J.: Y se ensucia-
ron las manos. Barcelona, Centre
UNESCO de Catalunya-Hogar del
Libro S.A., 1989.

La narraci6 viscuda, compro-
mesa i bel.ligerant d'una expe-
riancia educativa recent a Nicara-
qua és l'objecte d'aquest Ilibre.
Es l'experiOncia duta a terme per
la Brigada Benicio Herrera Jerez
que, sota el lideratge clar i cons-
tant d'Orlando Pineda- no autor
del llibre per6 si el seu protago-
nista principal- va aconseguir a
Rio San Juan, una de les zones
més pobres del pais, en menys
de set anys construir 48 escoles
amb les seves pr6pies mans,
eradicar l'analfabetisme i cons-
truir una normal, entre altres
coses. El Ilibre va precedit per
tres presentacions: una de Fer-
nando Quinones, una altra de
Jaume Botey i la tercera del ma-
teix Orlando Pineda. El compro-
mis que demana una tasca edu-
cativa corn aquesta queda ben
reflectit amb les seguents parau-
les que clouen la darrera esmen-
tada presentació: "Todo el que
quiera ser maestro y que su pala-
bra no suene a vana debe estar
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dispuesto a ensuciarse las manos
de sangre, de sudor, de tierra, de
dolor y no sOlo de tiza

RODRIGUEZ MORENO, Mi.,:
Orientación Educativa , Barcelona,
CEAC, 1988. 335 pp.

Es un manual que aproxima a
les actuals tendencies de
l'orientaciO, des d'una perspecti-
va panoramica. Passa revista als
models més significatius de
l'orientaciO educativa i professio-
nal en el sentit més classic de la
paraula ( models hist6rics centrats
en la instituciO i en les organitza-
cions educatives), models propis
de mitjan segle XX: l'orientació
corn a tOcnica consultiva, la dimen-
siO instructiva de les estratégies
orientadores, l'orientaciO des de
la perspectiva de l'educaci6 i

l'acci6 tutorial, l'orientaci6 des de
la perspectiva educativo vocacio-
nal, integrada en els curriculums,
des de la perspectiva del consell i.
finalment, corn un procés emmar-
cat en el marc del desenvolupa-
ment o evolutiva.

La part més original de l'obra,
dirigida a universitaris que desitgin
estar molt actualitzats quant a les
darreres tendencies de la guidan-
ce i el counseling, Os la que deta-
lla corn s'insereixen els conceptes
vocacionals en els prograrnes i les
activitats escolars, quines sOn les
estratOgies més adequades al
context espanyol i qué vol dir edu-
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cació vocacional (careers educa-
tion ) o educació per al desenvolu-
pament professional d'un jove. A
la part dedicada als instruments
estandarditzats i no estandardit-
zats, hi afegeix les aplicacions,
enorientació, d'aquests instru-
ments i corn cal interpretar-ne les
dades a cada moment.

SELMI,L., TURRINI, A.: La es-
cuela infantil a los tres aflos. Madrid,
M.E.C.-Ed Morata, 1988. Trad.
D.Blasco. Pro!. E.Soler Fierrez

SELM1, L.,TURRINI, A.: La es-
cuela infantil a los cuatro años. Ma-
drid, M.E.C.-Ed. Morata,1988. Trad.
P. Manzano.

Es tracta del primer i el segon
volum d'una série de tres que ex-
pliquen el projecte educatiu de
l'Ajuntament Italia de la ciutat de
Mbdena per a infants de 3,4 i 5
anys. Es una obra de caire, doncs,
fonamentalment practic en la qual
es fa una proposta de materials
per a un programa forge complet
per a l'escola infantil. SOn, per&
uns materials oberts que exigei-
xen la reelaboracid active dels do-
cents que els vulguin utilitzar. No
és, per tant, un receptari ni tam-
poc la simple narraciO descriptiva
de l'experibncia duta a terme a la
ciutat italiana. Es per ambdues
coses que aquestes obres poden
ser, a la vegada, una referència
externa a tenir en compte en
ractual procés de reforma del nos-
tre sistema educatiu i un bon pro

veklor d'idees, propostes i activi-
tats que degudament adaptades a
les realitats circumstancials de ca-
dasc0 indubtablernent han de
donar forga joc.

VERA VILA, J.: El profesor princi-
piante. Valencia, Promolibro, 1988.
Presentacie de J.M. Esteve.

No hi ha dubte que la formacid
del professorat és un dels ele-
ments claus dels sk,temes educa-
tius i, més encara, quan aquests
sistemes es troben en perlode de
reforma. Corn diu rautor de la pre-
sentaciO, "Avui és més urgent
que mai produir nous dissenys en
la formació del professorat i dotar
els professors de nous mitjans,
adequats a les noves circumstan-
cies, per no condemnar-los a fer,
necessariament, un treball medio-
cre. Si aquesta tasca no s'emprèn
aviat, augmentara encara més la
inhibició i el desconcert dels pro-
fessors i serem més Iluny d'un en-
senyament de qualitat. El Ilibre de
J.Vera, professor de pedagogia
de la Universitet de Malaga, es
situa en aquest camp tematic i ofe-
reix una rigorosa recerca empirica
de caire descriptiu sobre el pro-
fess principiant.

VILADOT, G., ROMANS, M.: La

educackin de adultos. Barcelona, Ed.
Laia, 1988. Prol, J. Botey.

t.. 3

Es tracta d'un recorregut rapid
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pert) comprensiu de bona part
dels aspectes més rellevants que
actualment es planteja l'educació
d'adults. S'hi introdueixen els
conceptes basics i unes breus
anotacions hist6riques d'aquest
sector educatiu a Espanya. Segui-
dament es repassen les ofertes
educatives actuals referides als
adults, els mecanismes de l' apre-
nentatge adult i les variables per-
sonals que hi intervenen, i cap al
final es dedica una part del llibre a
les questions metodologiques i

organitzatives. El Ilibre es clou
amb unes consideracions sobre la
figura de l'educador d'adults i

unes "notes per a un debar. Els
objectius d'aquest Ilibre que els
mateixos autors assenyalen s6n:
"Facilitar la presa de contacte amb
els principals temes de l'educaci6
d'adults a Espanya; servir corn a
material te6ric i practic que la situI i
orienti en l'organització de les
seves accions educatives; i sumar
les nostres reflexions a les que els
educadors realitzen sobre les
seves prOpies exatiencies".
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AGUIRREGABIRIA, M. (coord): Tec-
nologia y educacibn . (II Congreso
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de Ed., 1988.
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Presented& de la
monogratia.

Jose Luis Rodriguez
Illera

Esta monograf ia de
Temps d'Educaciô esta
dedicada a la obra de Ba-
sil Bernstein, el gri-in so-
ciólogo britanico que ha
desarrollado su reflexiOn
sobre el sistema y las
formas educativas du-
rante los Oltimos 30
años. Su nombre y su
teoria estan indisoluble-
mente asociados con las
problematicas de educa-
ciOn y clases sociales,
asi como educaciOn y
lenguaje, incluso con los
origenes de la sociolin-
gOistica moderna, con la
denominada "nueva" so-
ciologia de la educaci6n
britanica de los 70, y,
desde luego, con las teo-
rias de la educaci6n co-
mo reproducci6n social y
cultural. SOlo este abani-
co de vectores es sufi-
ciente para entender que
haya sido objeto de gran-
des halagos y de gran-
des criticas, que su
teoria haya sido acusada
por algunos de deber de-
masiado a Durkheim. y
que otros sin embargo
hayan celebrado su origi-
nal lectura del concepto
durkheimniano de solida-
ridad, o bien que se le ha-

ya reprochado el hacer
pivotar su argumentaciOn
en torno al concepto de
clase social, mientras
que otros hayan escnto
sobre la poca exactitud
que tal concepto tiene en
su obra, e incluso que los
autores marxistas más
ortodoxos hayan critica-
do sus posiciones "pro-
gresistas".

Tanta polémica y deba-
te no ha Ilegado a estos
lares, y la recepciOn de
su teoria en nuestro pais
ha sido escasa y a des-
hora: no solo por su pro-
pia dificultad, sino
también por algunas ma-
las divulgaciones inicia-
les, unidas a una
incomprensible falta de
traducciones1 . ParadOji-
camente, su nombre es
una referencia "clasica"
aunque para muchos ya
muy alejada. Este con-
junto de condiciones ha-
c e q u e varias
generaciones de pedago-
gos y maestros se hayan
formado sin tener una
idea muy clara de a qué
se refiere la teoria de los
cOdigos (nombre genéri-
co que adoptaremos en
adelante para referirnos
al conjunto de su refle-
xiOn), ley endo a v e-
ces a autores
coetaneos de Bernstein,
cuando no directamente
influidos por él, sin haber
nunca hojeado una sola
pagina de sus textos. De
un modo paralelo, la teo-
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ria de los cOdigos sOlo
puede comprenderse en
el conjunto de las amplias
investigaciones empin-
cas que ha generado y
que son (si cabe) mucho
peor conocidas que las
propias tesis teOricas.

No hay razones que
merezcan ser dichas pa-
ra los que conocen la tra-
yectoria intelectual de
Bernstein: ella sola justi-
fica cualquier pequeno
homenaje de reconoci-
miento como puedan ser
estos articulos. De
hecho, si cabe senalar el
criterio que ha movido la
selecciOn resultante,
pues ha sido un criterio
en cierta forma negativo:
si todo lo que aparece en
este nUmero de Temps
d'EducaciO ha sido escri-
to a petici6n del coordina-
dor, lo cierto es que
ninguna peticiOn fue cur-
sada a los miembros más
cercanos de Bernstein, a
los integrantes de la Uni-
dad de Investigación So-
ciolOgica del lnstituto de
Educaci6n de la Universi-
dad de Londres. Simple-
mente para evitar una
selecciOn demasiado
comprometida ya desde
el principio2 , aunque pro-
curando que la mayoria
de los autores que han
contribuido fueran, en
cierta medida y con algu-
nos matices, deudores
intelectuales de su traba-
jo intelectual: tesis doc-
torales (como los casos
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de Cox, Diaz o Dahlberg),
o libros sobre su obra
(Atkinson)

Los articulos reunloos
se agrupan claramente
en dos bloques con una
excepción importante. La
excepción es el articulo
de Wexler, que cierra la
recopilaciOn, quien enviO
un trabajo que sOlo hace
menciOn a la obra de Ber-
nstein de manera tangen-
cial; lo hemos mantenido
por su interas intrinseco
que, como podra compro-
bar el lector, es muy alto.
Los dos bloques referi-
dos son:

1) articulos que basica-
mente aplican la teoria
para explicar o compren-
der mejor algün hecho:
nos referimos al trabajo
de Dahlberg que, dentro
de un marco mas gene-
ral, utiliza los principios
basicos de la teoria de
los cOdigos para dar
cuenta del paso al siste-
ma pUblico de socializa-
ciOn en Suecia, y al de
Atkinson, qun aplica
las "categoria bernstei-
nianas de clasiiicaciOn y
enmarque para pensar el
mercado de trabajo y las
experiencias que se rea-
lizan en talleres y escue-
las con personas
disminuidas.

2) articulos que basica-
mente explicitan o/y de-
sarrollan conceptos de la
teoria bernsteiniana. Por
la cronologia interna de
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los conceptos sobre los
que pivotan los respecti-
vos articulos, Cox apare-
ce en primer lugar, dado
que su trabajo hace des-
cansar en clasificaciOn y
enmarque el peso de m 1-
chos c tros. El articulo de
Cox esta rehecho de otro
más amplio (citado como
Cox, 1987) en el que el
énfasis estaba en la corn-
paraciOn entre las teorias
de Bernstein y de Bour-
dieu.

En segundo lugar esta
el de Diaz sobre el con-
cepto de discurso peda-
g6gico. Como se sabe,
Diaz es el coautor de un
largo trabajo sobre este
concepto (cfr. Bernstein
y Diaz, 1984), por lo que
nadie mejor que él para
desarrollarlo. Como se
podra comprobar se trata
de un articulo denso en el
que el desarrollo teOrico
prima sobre la descrip-
ciOn empirica. En tercer y
Ultimo lugar se encuentra
el articulo de Sadnovik
sobre las posiciones más
recientes de Bernstein,
en el que se empiezan a
plantear los fundamentos
para un analisis de la
practica pedagOgica (en
la acepciOn teOrica que
Bernstein da a este con-
cepto).

En fin, esperamos que
esta pequena inyecciOn
de teoria tenga efectos
saludables: al menos el
de rendir justicia a una

5S8

obra no demasiado am-
plia en extension, pero
larga en el tempo y muy
compleja en todos sus
matices e investigacio-
nes derivadas, sobre la
que se suelen emitir jui-
cios a veces muy trivia-
les, y sobre la que seria
buena la ya también anti-
gua advertencia dc Ma-
chado:

"Quisiera yo habla
Mairena a sus alumnos
que entraseis en el mun-
do literario curados de
ese snobismo para el
cual sOlo es nuevo el tra-
je que Ileva todavia la eti-
queta del sastre, y es
sOlo un elegante quien
asi lo usa. Porque si los
profesores no servimos
para preveniros contra
una extravagancia de tan
mal gusto, 6qué prove-
cho sacaréis de noso-
tros? Mas no por esto he
de aconsejaros el amor a
la rutina, ni siquiera el
respeto a la tradiciOn es-
tricta. Al contrario: no
hay originalidad posible
sin un poco de rebeldia
contra el pasado."



Basil Bernstein:
Sociedad, Len-
guaje, EducaciOn

José Luis Rodriguez
Iliera

Si tuviesemos que en-
contrar un hilo conductor
del conjunto de la obra de
Basil Bernstein no cabe
duda que seria la referen-
cia al lenguaje. A cOmo el
lenguaje estructui a a los
seres humanos en el pro-
ceso de socializaciOn, a
cOmo constituye su pr:n-
cipal herramienta para
aprehender el mundo. a
como los contextos en
los que se produce la so-
cializaciOn y la educa-
ciOn se caracterizan por
las maneras de usar ei
lenguaje. a cOrno el len-
guale es a la vez "juez y
parte": cOmo estructura y
coma es estructurado,
coma limita y cOmo posi-
bilita. a cOmo marca las
categories sociale (clase
social, sexo. raza, etc)
en la esencia misma del
proceso de socializa-
ciOn, a cOmo en fin el len
guaje se subordina, a la
vez que encarna y cons-
lituye. un principio más
amplio y general, que no
es sino la propia trama de
lo social: las formas de
division del trabajo. el re-
parto y constituciOn del

poder. las formes de con-

trol.

Y, sin embargo, la obra
de Bernstein no es en
modo alguno una teoria
del lenguaje, y ni tan
siquiera es predominan-
temente sociolingijistica.
Sin decir tampoco que lo
sociolingilistico es en
Bernstein algo de poca
importancia ( pues no se-
ria cierto), cabe sehalar
que el sentido global de
su obra, aqueilo que ha
perseguido a lo largo de
tantos anos, aparece

cuando se practican
otras lectures. Atkinson
(1985) ha insistido con
razOn en este punto: la
necesidad de leer a
Bernstein en clave es-
tructuralista. Solo asi las
dicotomias rigidas que
suelen ser el estandarte
reconocido de su trabajo
(cOdigo restringido / cOdi-
go elaborado, familia per-
sonal/familia posicional,
pedagogia visible / peda-
gogia invisible, escuelas
cerradas/escuelas abier-
tas. solidaridad mecani-
ca/solidaridad organica,
etc.) se nos aparecen co-
mo el intento de elaborar
un mdamiaje para pensar
el campo social. Sin em-
bargo, algunos de los
plantnamientos más in-
teresantes y mas des-
conocidos de su obra-,
tales corno la introduc-
ciOn de los conceptos de
clasificaciOn. enmarque o
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encuadre (framing ), regla
de reconocimiento, regla
de realizaciOn, discurso
pedag6gico, la concep-
ciOn del c6digo coma un
mecanismo posicionador,
etc. nos parecen consti-
tuir elementos desbor-
dantes de un enfoque
sOlo estructuralistal .

Puede resultar extraño
que consideremos esta
cuestiOn importante,
pues no es habitual ni le-
er a Bernstein como a un
estructuralista, ni mucho
menos cuestionarse los
limites de tal lecture. Y,
sin embargo, no deja tam-
bién de extrafiar que el
rnovimiento estructural,
que constituye todo un
paradigma de las cien-
cies de nuestro siglo. y
más especificamente el
movimiento estructuralis-
ta frances de los anos
40, 50. 60 y primeros
setenta, que tanta in-
fluencia tuvo sabre las
ciencias humanas y so-
ciales, no tuviera re-
percusiOn importante ni
en la sociologia propia-
mente dicha ni, desde
luego. en la pedagogia.
Salo por generalizaciOn
de resultados, como en el
caso de Piaget, la educe-
clan ha recibido la
influencia de estos pen-
sadores (y quizas del
más estructural de toclos
ellos, pero del menos es-
tructuralista), pero sien-
do pensada alas como
contexto del desarrollo

311



individual que propla-
mente como fenOmeno
social. La ausencia de
una reflexiOn estructura-
lista sobre la educación
ha tenido la consecuen-
cia (a nuestro entender
negative) de no introducir
de manera central en el
campo te6rico de la pe-
dagogia, de la teoria de la
educación, la tipica se-
paracion entre fenómeno
(o conducta) y estructu-
ra, asi como la consi-
guiente bUsqueda de los
elernentos estructuran-
tes de la relaciOn o comu-
nicaciOn educative. Esta
distancia &ice , en el
sentido de la célebre dis-
tinción de Pike, que es
constitutiva de cualquier
reflexiOn estructural y
que obliga a tratar los he-
chos estudiados como
cosas o como hormigas2 ,

es quiza otra de las au-
sencias más lamentables
de gran parte del pensa-
miento pedagogico con-
temporaneo, today ia
preso en posiciones
idealistas, que pretenden
subjetivizar la teoria, a la
manera de una especie
de "ideologia espontanea
del maestro" -si se nos
permite copiar/trasladar
la expresi6n althuseria-
na. Estos y otros prole-
g6menos son las que se
dan ya por sentados en
el abordaje que Bernstein
hace de lo educativo, y
mucho más al considerar
la cuesti6n desde una
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Optica social resaltando
más, si cabe, las interre-
laciones, los aspectos
sistémicos entre todos
los elementos del univer-
so educativo3 .

Algunos de los textos
aqui reunidos, y en espe-
cial las propias respues-
tas de Bernstein a unas
preguntas que le formula-
mos, insistirán sobre
esta cuestiOn, por lo que
no lo haremos más y nos
limitaremos por nuestra
parte a contextualizar el
desarrollo de las ideas de
Bernstein.

Las referencias de Ber-
nstein sobre la educaciOn
aparecen, ya muy pronto,
en frentes distintos: por
una parte, en todo lo que
atane a la investigacion
de los cOdigos: la educe-
ciOn, o mejor la escuela,
es ahi un medio neutro en
el que los ninos de dife-
rente clase social res-
ponden diferentemente
en funciOn de su culture
previa. Neutro pero no
neutral: la escuela utiliza
ei código de la clase me-
dia y marca por tanto el
sesgo de esas respues-
tas diferenciales: de al-
guna manera es corm un
escenario en el que los
actores representan su
papel sin saberlo. Las po-
siciones tanto de alum-
nos como de maestros
estarian mayoritariamen-
te sobredeterminadas:
unos por utilizer o no el
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codigo dominante, sentir-
se "como en case" al es-
tar en la escuela al
menos en lo que afecta a
las formas de construc-
cidn del sentidoo por el
contrario desconocer las
pautas de comunicación
y sentirse extrano ante
un conocimiento lejano y
abstracto que, sin embar-
go, es el que define cual-
quier pauta en la
institución escolar. Los
otros, los maestros, por
tener enfrente a niños
que hablan y piensan co-
mo ellos (o que estan en
el camino de hacerlo), o
bien a ninos cuyo interés
por la culture que el
maestro encarna es muy
bajo, que prefieren otras
fuentes y formes de co-
nocimiento y que solo va-
loran el impartido en la
escuela par el titulo final
que permite acceder en
condiciones algo menos
males al mercado de
t rabajo. Las versiones
dadas por algunos divul-
gadores de esta primera
versiOn de la teoria fue-
ron de lo más mecanicis-
ta (y por tanto de lo Inas
claro), pot- más que no
fueran exactas. El si-
guiente cuadro sintetiza
esta concepciOn inicial,
tal y como habitualmente
es explicada por terce-
ros4 ( cfr. pag. 13):

Este pequeno drama se
habria repetido sin cesar
desde el inicio de la esco-
larizaciOn obligatoria (en



el siglo XIX) y con más
fuerza cuando el acceso
a la escuela primaria, a la
educaci6n basica, habria
sido ya un fenOmeno de
masas en los paises oc-
cidentales (en nuestro si-
glo). Su simplicidad es el
propio garante de su ef
cacia: toda la psicotecni-
ficaci6n de la escuela no
es sino el reflejo de una
trama que ocurrirla muy
por encima, o muy por
debajo, pero que en cual-
quier caso los actores
interpretarian mayori-
tariamente sin saberlo y
sin posibilidad alguna de
superaci6n -en buena le-
gica estructuralista-, y
cuyas contrapartidas po-
liticas habrian sido (en el
major de los casos)
campanas de educe-
d& compensatoria que
habrian olvidado la ver-
dad presente en el titulo,
y en el contenido, de un
famoso articulo de Ber-
nstein: "la educaci6n no
puede compensar por la
sociedad".

Este argumento, por
otra parte, es el que se
halla presente en todos
los teOricos de la corrien-
te sociolOgica que conci-
be la educacien como
reproducción. Desde
Bourdieu y Passeron
(1970), Baudelot y Este-
blet (1971) y Bowles y
Gintis (1975), estas tres
celebres parejas han in-
sistido, aunque con mati-
ces y Onfasis bien

distintos, en considerar
que la escuela, y en ge-
neral el sistema educati-
vo, no es sino una correa
de transmisiOn de la so-
ciedad clasista. Gran
verdad, desde luego,
aunque deba ser acotada
y comentada. Sobre todo
en el caso de la posici6n
de Bourdieu, habitual-
mente leida y mal leida,
en relaciOn solo a La Re-
producción. Pero Bour-
dieu es un autor cuya
large y compleja polemiea
para superar-conservan-
do lo major del estructu-
ralismo levi-straussiano5
no vamos a retrazar aqui
(para una presentaciOn
del work in progress has-
ta ese momenta, San-
chez de Horcajo, 1979),
si bien su influencia so-
bre Bernstein, y sobre to-
da la sociologia de la
educaci6n britenica en
general, es notoria (p.e.
MacDonald, 1977; Cox.
1987 para situar las rela-
ciones de complementa-
riedad entre ambos
autores). En otros
casos. la relaciOn del sis-
tema educativo con el
sistema social considera-
do globalmente ha sido
mucho menos compleja:
las teorias de la corres-
pondencia o de la doble
red de escola'14dLAn
(para las dos clases so-
ciales principales). han
postulado que el sistema
educativo no es sino un
mero reflejo (ien buena
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lOgica leninista!) del sis-
tema productivo, y que
sus relaciones funcio-
nales se hallan tiempre y
completamente determi-
nadas por la infraestruc-
tura. Sin negarles su bue-
na dosis de verdad, y
quizes de verdad en
Oltima instancia, lo cierto
es que se trata de con-
cepciones periclitadas
por su extrema simplifica-
den de un fenOmeno más
complejo.

Por contraposiciOn
con estos trabajos cita-
dos, la obra de Bernstein
suele ser incluida dentro
de las teorias que con-
templan a la educaci6n
como un mecanismo, o
mejor como el mecanismo
principal, de transmisiOn
cultural. De hecho, la
sementica reciente en
este campo intelectual es
de lo más sutil: teorias de
la... reproducciOn (Baur-
dieu, Baudelot, Bowles),
transmisiOn (Bernstein),
produce& cultural (Wil-
lis), resistencia (Giroux),
etc. Las diferencias de
Onfasis entre unas y
otras teorias radica en:

19) cOmo piensan el
papel de la clase domina-
da en el interior del proce-
so educativo (mas a me-
nos pasivo, produciendo
su propia culture y no
sOlo replicas de la cultu-
re dominante, resistien-
dose mal que bien a la
aculturacien...);
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29) el lugar y grado de
autonomia (relativa) que
asignan a las agencias
de socializaciOn, familia
y escuela especial-
mente;

39) la complejidad de
las interrelaciones que
postulan- tanto entre
las agencias y
agentes, como entre
los micro y macroproce-
sos, como, sobre todo,
la manera de comprobar
los efectos de la maqui-
naria socializadora/
educativa sobre los suje-
tos, y

49) estar más centra-
das en los aspectos es-
tructurales ( determinar
qué o quién (se) produce,
reproduce, transmite o
resiste) o en los
aspectos procesuales
(determinar córno se
efectüa el proceso de
reproducción- transmi-
siOn- produccian- cultu-
ral- resistencia).

La posici6n de Bern-
stein en relaciOn a la
problemática de la
reproducción / transmi-
si6n se construye en va-
rios momentos de su
obra, y puede en parte,
pero solo en parte. se-
guirse a través de la
evoluciOn de la noci6n de
"cOdigo". De hecho, el ar-
gumento genOrico, intro-
ducido anteriormente,
sobre las diferencias en-
tre ninos de distinta
clase social y su paso
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por la escuela reposa
más sobre una concep-
cion cultural amplia
(como la defendida por
Baudelot y Establet, o
por el propio Bourdieu)
que sobre la especifici-
dad de la diferencia de
c6digos linguisticos.
Efectivamente, ya desde
el primer momento, y pre-
cisamente para dar cuen-
ta en buena medida del
éxito o fracaso escolar,
aparece la noci6n de
cOdigo como un conglo-
merado de rasgos "lin-

desde luego,
pero muy relacionados
con la conducta del suje-
to y con sus capacidades
cognitivas-, que intentan
conectar las diferentes
partes analiticamente
distinguidas: sujetos,
conducta, lenguaje, lo-
gros escolares, clase so-
cial. El primer trabajo de
Bernstein (1958), en el
que no aparece la nociOn
de codigo como tal sino la
de habla o lenguaje
pUblico/formal, contiene
ya muchas de las ideas
posteriores, aunque
enunciadas de una forma
todavia poco matizada, y
una caracterizaciOn del
cOdigo [Le. del lenguaje o
habla pilblico / formal ]
como una lista de rasgos
más que corno una es-
tructura. Pero no directa-
mente referidas a la
cuesti6n de la trans-
misiOn considerada como

0t",'" (1
CA.

un problema en si, sino
Onicamente a la influen-
cia de la clase social
sobre los "estilos" cognit-
vos o/y linguisticos de
los sujetos.

El desarrollo inicial de la
teoria de los cOdigos va a
consisitir, basicamente,
en intentar comprobar la
existencia y modos de
ambos cOdigos a través
de un ambicioso progra-
ma de investigación, real-
izado tanto por el propio
Bernstein como por los
miembros de la Unidad de
InvestigaciOn SociolOgi-
ca del Instituto de Educa-
ci6n de la Universidad de
Londres6 . Sin embargo,
cabe senalar que los pri-
meros trabajos empiricos
han sido criticados, a la
vez que repetidos con re-
sultados semejantes
pero no idénticos (Law-
ton,1968). Si basica-
mente los resultados son
congruentes, la interpre-
taci6n generada sobre lo
que implicaba la existen-
cia de los cOdigos no lo
es en absoluto; mucha de
la notoriedad de Bern-
stein proviene en buena
medida de una (supues-
ta) equivalencia: diferen-
cia de cOdigos = deficit
(linguistico/educativo) de
la clase obrera. De ahl en
parte la dificultad de
"situar" la teoria de los
codigos: nacida desde
puntos de vista progre-
sistas y "de izquierda",
ha sido criticada desde



esas mismas posiciones
(Sinha, 1977, Bisseret,
1979. entre otros). Y, sin
embargo, no puede decir-
se que el propio Bern-
stein haya entrado en tal
polémica de manera di-
recta, ni, por otra parte,
que este bien formulada.
La ecuaci6n diferencia =
deficit Ileva directamente
a pensar que criticas co-
mo las de Labov (1967),
la mas famosa entre to-
das las realizadas. tiene
auténtico sentido en el
interior de la teoria de los
cOdigos7 .

La cuestian no es que
el código elaborado sea
"superior" al codigo res-
tringido. que haya un au-
téntico deficit lingaistico
y cognitivo. cuanto que
socialmente se valora
mas uno que otro (par
ser, grosso modo. la ex-
presion de una determi-
nada clase social). Otro
asunto es considerar. y
justificar, que deba ser
asi. pensar que efectiva-
mente es mejor utilizar
formas de comunicaciOn
elaboradas para el desa-
rrollo de actividades
prototipicas de nuestra
sociedad, p.e. la activi-
dad cientifica. Se mez-
clan dos aspectos
distintos: 19) la capaci-
dad humana para realizar
tareas complejas. utili-
zando coma base un sis-
tema de comunicacian
restringido. Esto es un
aspecto general. aunque

basica, del problema
Levi-Strauss (1960) ya
demostr6 la capacidad
del denominado "pensa-
miento primitivo", espe-
cialmente en lo que
afecta a la complejidad
de sus sistemas de clasi-
ficaciOn, como para in-
sistir más; 21 lo que
ocurre en las sociedades
occidentales. en las que
el grado de desarrollo y la
complejidad de la propia
sociedad conlleva utilizar
multiples formas de co-
municacian elaboradas.
Aunque nuestras socie-
dades utilizan formas ela-
boradas de comunicación
(i.e. independientes de
contexto, universalistas
y de significados
explicitos). se trata-
ria mas de una cuesti6n
de hecho que de dere-
cho. Y. sin embargo. es
dificil entender. ni siquie-
ra i.ltaginarse. una
sociedad compleja.
postindustrial, que no es-
te completamente fun-
dada en formas
elaboradas de comunica-

En cualquier caso. e in-
dependiente de las posi-
ciones personales, la
cuestiOn de hecho es que
en nuestras sociedades
sOlo lo relacionado con el
cOdigo elaborado posee
auténtico prestigio so-
cial. La no-necesidad de
que sea asi puede corn-
probarse mediante un ar-
gumento transcultural: a

la vez que se comprueba
como Lino de los principa-
les efectos socializado-
res y cognitivos de la
escuela es la propia
alfabetizacian y el
acceso a formas de clasi-
f icac iOn universalistas
(Scribner y Cole, 1973),
tambien es cierto que to-
do ello esta subordinado
a las propias pertinencias
culturales sabre lo que se
va a considerar más irn-
portante. V. sin embar-
go, no puede menos
que notarse la gran simili-
tud entre el concepto de
cOdigo elaborado y las
"consecuencias cogniti-
vas" serialadas por Scrib-
ner y Cole que produce el
paso por el sistema edu-
cativo formal (y. correlati-
vamente, entre el cOdigo
restringido y el sistema
de socializacian no esco-
lar); para ello, ciertamen-
te, hay que acudir a una
nod& de cOdigo mucho
mas semantica que el lis-
tado de caracteristicas
presente en el primer tra-
bajo de Bernstein. lo cual
-resaltar mas estos as-
pectos semanticos, ya
plenamente presentes en
el articulo princeps .se
produce ya desde los pri-
meros momentos de la te-
oria de los cOdigos, tan
pronto como 1962.

La idea de codigo
aparece ligada a los as-
pectos seménticos de
cualquier real izac iOn
verbal, a came Osta man-
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bene una relación refe-
rencial particularista,
local, o dependiente del
contexto en el que se
produce (cOdigo restrin-
gido), o más bien univer-
salista, menos local, más
independiente del con-
texto (codigo elaborado).
Es esta "orientación al
significado" lo que cons-
tituye el nUcleo de la re-
definiciOn de la idea de
código -con otros ele-
mentos rnes, cfr. Bern-
stein (1981) y la
introducci6n a Ad lam
(1977)-, y la que puede
ser detectada en distill-
las realizaciones del ha-
bla. Si esta redefinición
se produce ya desde
1964, no dela de sorpren-
der que apenas haya si-
do tornado e n
consideraci6n por mu-
chos comentaristas de la
obra de Bernstein. Hacia
la misma época se produ-
cen dos innovaciones
más en el sistema teórico
de la teoria de los cOdi-
gos que complican un
desarrollo aparentemen-
te tan lineal, a la vez que
muestran la direcciOn fu-
tura que va a tomer la te-
oria: por una parte, la
indagacion de la estruc-
tura de los contextos de
socializaciOn farniliares;
por otra, las primeras
tentativas para aprehen-
der el orden propio de la
escuela, pensada como
una forma de microsocie-
dad con sus necesarias
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relaciones de cohesion
social y con sus efectos
sobre los maestros y, es-
pecialmente, alumnos

Los contextos familia-
res son una de las piezas
claves: dos tipos de fami-
lies son distinguidas (po-
sicionales y personales),
dos tipos de sistemas de
roles (adscritos, adquiri-
dos) y, mediante una re-
formulaciOn de las ideas
del linguista M.A.K. Halli-
day, cuatro contextos de
socializaciOn (regulativo,
instruct ivo, interperso-
nal e imaginativo). Tam-
bién las relaciones ent re
f arnilia y escuela. En
uno de los pocos articu-
los dedicados al tema
(Bernstein, 1966), Ber-
nstein utilize la distinciOn
parsoniana entre me-
dios y fines por una par-
te, y la separaciOn entre
un "orden" instrumental y
otro expresivo por otra8 .
para intentar dilucidar la
posición del alumno, su
grado de implicaciOn fren-
te a la culture escolar, en
funciOn de la clase social
de su familia y del grado
de aceptaciOn de los fi-
nes escolares ( instru-
mentales o / y
expresivos), asi como el
de comprensi6n de los
medios (instrumentales
o/y expresivos) que la
escuela utilize para al-
canzar tales fines. Mu-
chas de estas ideas
esten sintetizadas en un
trabajo clesico, traducido
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a muchas lenguas (Ber-
nstein, 1971), en el que
sin embargo se utilize
profusamente la nociOn
de rol , que luego ha sido
precticamente abandona-
da, para intentar mostrar
c6mo la investigaciOn so-
bre los cOdigos sociolin-
guisticos este unida a las
formas de socializaciOn
f arniliares, a la propia
estructura comunicativa
de la familia, al sistema
de roles, y a las clases
sociales. Como es lOgico,
toda esta problemetica
es dificil y no todos sus
aspectos han sido trata-
dos ni por el propio Ber-
nstein ni por sus
colaborades, a pesar de
las mUltiples investiga-
ciones realizadas en
esos arios8 .

Pero, en realidad, la
problemetica es mucho
más compleja que lo
apuntado. Las formes de
socializaciOn familiar
son, sin duda, las más
besicas e importantes, y
se producen diferencial-
mente segOn la clase so-
cial de los padres y la
estructura familia,. Sin
embargo, la escolariza-
cicin obligatoria es un he-
cho que afecta a la
totalidad (o casi) de la
poblaciOn infantil en
nuestras sociedades. La
interpretaci6n de las rela-
ciones familia-escuela en
terminos de la teoria de
los cOdigos puede adivi-
narse: la familia constitu-
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ye el contexto primario
de socialización, alli don-
de se crean las primeras
orientaciones al signifi-
cado, las formas basicas
de aprehensiOn de la rea-
lidad a través del lengua-
je, la manera propia de
significar la experiencia,
etc., mientras que la es-
cuela constituye un au-
téntico lugar de re-
contextualizaciOn, un
proceso de socializaciOn
secundaria, donde se en-
frentan los códigos fami-
liares con los propor-
cionados por el discurso
pedag6gico duminante.
Este proceso de re-
contextualizaciOn ha si-
do analizado reciente-
mente 10 (Bernstein.
1985; Dahlberg, 1985).

Por otra parte, y como
hemos indicado anterior-
mente, desde principios
de los arms sesenta se
empiezan a elaborar las
bases de un analisis (mi-
cro)sociológico de la es-
cuela. El punto de partida
es una distinciOn que se
mantiene a lo largo de to-
da la obra de Bernstein,
aunque con otros nom-
bres, y que separa los
dos grandes ejes de
transmisión escolar: el
denominado orden instru-
mental (los conocimien-
tos) y el orden expresivo
(las reglas morales). Es-
tos dos Ordenes se corn-
binan con la distinciOn
funcionalista entre me-
dios y fines para ofrecer

una especie de rejilla en
la que se sitüan las fami-
lias en su relaciOn a la es-
cuela (p.e. familias que
estan de acuerdo con los
fines del orden inst ru
ment al de una escuela
pero no comprenden los
medios didacticos que se
utilizan, o cualquiera de
las otras posibles varian-
tes), situando a los suje-
tos, alumnos o maestros,
en un determinado posi-
cionamiento previo a la
practica educativa.
Ambos Ordenes reapare-
cen casi veinte &los des-
pués y con otros nom-
bres en el articulo sobre
el discurso pedagOgico.

Un paso mas en el aná-
lisis del orden expresivo
se realiza mediante el
examen de los rituales
(p.e. utilizar uniforme,
formar en el patio, etc.)
en tanto acciones cuya
funciOn tiende a fornentar
una determinada identi-
dad grupal o bien una
diferenciaciOn (en cafe-
gorias ligadas a la egad,
sexo, etc.).

Pero. en cualquier ca-
so, todo ello no son sino
preludios del intento de
describir y explicar los
cambios habidos en el or-
den expresivo (aunque
tambin instrumental,
pero haciendo menos On-
fasis) de las escuelas bri-
tanicas -y, per extensiOn
aunque con retraso, tam-
biOn espariolas. Es muy
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conocida la influencia del
pensamiento de Dur-
kheim en la obra de Bern-
stein. De hecho, el punto
de partida para compren-
der tales cambios es la
particular lectura que ha-
ce Bernstein de los con-
ceptos de solidaridad
mecdnica y solidaridad
organica de Durkheim.
Pensadas como princi-
pios de cohesiOn social,
generadas por la division
del trabajo, ambas for-
mas de solidaridad sub-
yacerian al prof undo
c a inbio experimentado
por las escuelas (de "ce-
rradas" a "abiertas", de
"tradicionales" a "progre-
sistas") y permitirian des-
cribir adecuadamente no
sOlo los cambios en la pe-
dagogia, quiza los más
evidentes, sino también
las relaciones entre los
miembros de la escuela,
la distribuciOn del espa-
cio y del tiempo, las for-
mas de control ...

A pesar de que la utili-
zaciOn del arsenal dur-
kheimniano ha sido muy
comentada ( Cherkaoui,
1977), lo cierto es que a
nuestro juicio son otros
los conceptos verdadera-
mente claves en el anali-
sis antropolOgico que
Bernstein hace de la es-
cuela y de las agencias
de socializaciOn en gene-
ral. Claves en tanto que
conceptos mediadores,
esto es, en tanto que in-
tentan no sOlo explicar la
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cuestion concreta para la
que fueron introducidos
(p.e. la naturaleza del
colocimiento educativo),
sino que lo hacen conec-
tando distintos niveles
de abstracción y siendo
aplicados a mUltiples pro-
blemas. Cox (en este
mismo nOrnero) insiste
con razOn sobre la cen-
tralidad de los conceptos
de clasificaciOn y en -
marque11 como para
hacerlo mucho más aqui.

La clasificaciOn o la
fuerza de la separaci6n
entre categorias. El en-
marque o la fuerza del
control sobre la relacien
cornunicativa. Esa fuer-
za puede ser fuerte o de-
bit. y la combinatoria
resultante describe los ti-
pos de pedagogias: don-
de hay clasificaciOn y
enmarque fuertes (esto
es, alli donde todo esta
claramente separado,
cada materia es pensada
independientemente. las
posiciones sociales de
profesor y alumno esten
claramente distinguidas,
etc.). el resultado es una
pedagogia visible -visible
para el alumno que puede
ver con claridad &gide
esta y clue se espera de
el. Donde la clasificaciOn
y el enmarque son débi-
les, aparece una pedago-
gia invisible12 .

Al igual que ocurre con
los cOdigos, ambos tipos
de pedagogias podrian
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ser pensadas como los
extremos de un conti-
nuum. definido en este
caso por la fuerza de la
clasificación y el enmar-
que. Del mismo modo, la
nociOn de c6digo aparece
más recientemente pen-
sada coma una orienta-
cien al significado
realizada en el interior de
unos valores de clasifica-
ciOn y enmarque.

Selo a partir de media-
dos de la decade de los
años 70 la teoria bern-
steiniana parece reorien-
tar una gran parte de su
analisis, preocuparse
cada vez rnas por los as-
pectos macrosociologi-
cos de la educaci6n y por
cerno estén relacionados
con los ya investigados.
Aunque pueda parecer
sorprendente este es un
hecho casi completamen-
te ignorado por los co-
mentaristas de la teoria
de los codigos.

De hecho hay que
comprenderlo en su con-
texto: las ideas basicas
de la teoria que hemos
expuesto anteriormente
solo empiezan a publicar-
se de manera global entre
1971 y 1975 (fechas de
edici6n de Clases, COcii-
gos y Control , volOrne-
nes 1, 2 y 3). En esos
mornentos la obra de
Bernstein es ya "clesica"
para la mayoria de socio-
logos de la educaciOn bri-
tenicos: de hecho, en
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1971 aparece el manifies-
to de la denominada
"Nueva Sociologia de la
EducaciOn" (Young,
comp., 1971) y Bernstein
es invitado a participar,
ocupando un lugar desta-
cado en el libro, e incluso
en el reconocimiento de
deudas intelectuales- a
pesar de que los mayores
reconocimientos van
hacia el interaccionismo
simbOlico y otras (micro)
sociologias no plenamen-
te reconocidas.Bernstein
contribuye con uno de
sus articulos mas impor-
t antes (Bernstein,
1971b), situando el tema
del conocimiento educati-
vo en los parametros que
rigen la interacciOn, el en-
marque, a la vez que
abriéndolo a la problemd-
tica de la clasificaciOn.

Hacia esa época tam-
bien, la Open University
crea varios cursos sobre
educaci6n (p.e., Curricu-
lum, Lenguaje, etc); va-
rios de los textos son
escritos por profesores
muy influidos por la obra
de Bernstein, que expo-
nen y revisan cuidadosa-
mente su obra, a la vez
que la cOmparan o situan
frente a otras. También
empiezan a conocerse al-
gunas criticas importan-
tes a la publicaciOn de
Clases, COdigos y Con-
trol : algunas abundan en
la tette de un analisis más
histOrico comparandolo,
por ejemplo, con el efec-



tuado por Durkheim en su
obra La evoluckin peda-
pigica en Francia (Dur-
kheim, 1938)-, que el
propio Bernstein recono-
ce en el prOlogo a la pri-
mera ediciOn (1975) del
volumen tercero de su
obra, tal y como recuerda
en el correspondiente a
la segunda edici6n
(1977).

Finalmente, y quize
más fundamental quc to-
do lo anterior, hacia esa
época concluyen las
principales investigacio-
nes empiricas de la
S.R.U., a la vez que se
publican los trabajos rea-
lizados la decade ante-
rior. Parece como si la
polémica inicial levanta-
da por la teoria de los cO-
digos se hubiera ya
acabado, o al menos di-
luido, en unos quince
arios de investigaciones
y de evoluciOn de la pro-
pia teoria. Pero también
empieza a resultar claro
que la teoria precisa un
cierto cambio hacia el
análisis de la "estructura
social", de cómo relacio-
nar los cOdigos con una
problematica macro, an-
tes que hacia análisis de
nivel micro como son los
preconizados por el pro-
pio interaccionismo sim-
bOlico o / y I a

etnometodologia. De he-
cho, y con la excepcion
(parcial) del trabajo de
Pedro (1981), no puede
decirse que los continua-

dores no- britanicos de la
teoria se hayan dedicado
al andlisis de la interac-
ción en el aula (que es
uno de los temas triun-
fantes en la psicologiza-
cion d e I a s

problematicas educe-
tivas que se produce du-
rante los 70).

Este amplio conjunto de
circunstancias probable-
mente ayudaron a que un
viejo interés se situase
en primer plano. Ya en la
segunda ediciOn de Cla-
see. Codigos y Control .
(vol. Ill), se alarga un ar-
ticulo importante y se in-
troduce uno nuevo. Pero
sere en 1981 cuando Ber-
nstein publicara, fruto de
un seminario el arm ante-
rior con el equipo de
Lundgren13 lo que pue-
de considerarse la expo-
siciOn més complete, y
compleja, de la teoria
(Bernstein, 1981). De he-
cho el articulo "sobre las
modalidades", como a ve-
ces se lo denomina, pue-
de considerarse el punto
culminante de la teoria de
los codigos. alli donde se
integran más de veinte
arios de desarrollo teen-
co y de investigaciOn em-
pirica. y sobre todo
donde las tesis mas "so-
ciolinguisticas" de los pri-
meros años son puestas
en relaciOn con los cam-
bios en la nocibn de cedi-
go, donde el análisis
microsociolOgico (el
habla, la interaccien. las
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formas de comunicacion
en la escuela y en la fami-
lia) es puesto en correla-
ciOn, situado en sus
dependencies, valorado
en suma frente a los con-
ceptos macrosociolOgi-
cos: la estructura de
clases. la division social
del trabajo, la distinciOn
entre poder y control,
etc. Resulta penosamen-
te obvio decir que ningu-
na de las orifices sobre
las posiciones de Bern-
stein haga menciOn a es-
te trabajo.

Solo comparable con
algunos grandes pensa-
dores de nuestro siglo,
Bernstein ha introducido
un buen nUmero de nove-
dades y de precisiones
en los Oltimos arios, justo
en los momentos en que
la teoria parecia ya corn-
pletamente bosquejada
en sus grandes lineas.
Asi, al articulo sobre las
modalidades siguiO otro
sobre el concepto de dis-
curso pedag6gico (Bern-
stein, 1984: Bernstein y
Diaz, 1984), una revision
de la teoria durante casi
treinta arms (Bernstein,
1986), asi coma el desa-
rrollo del concepto de
prectica pedagOgica
(Bernstein,1988b). Estas
nuevas ideas estan anali-
zadas en los trabajos de
Diaz y Sadovnik de esta
monografia.

Quizés en estos mo-
mentos en que no hay

319



grandes concepcio-
n es que nos sirvan como
marcos de referenda so-
bre la totalidad del campo
educativo, dominado hoy
por la psicologización de
un cierto saber pragmati-
co y con un injusto (por
exagerado) pero amplio
descrédito del paradigma
sociolOgico de la repro-
ducciOn, teorias como la
de Bernstein, que des-
pues de 30 ahos todavia
estan acabando de cons-
truir sus conceptos, me-
rezcan un debate cultural
y una atenci6n mucho
mayor por parte de los
profesionales y teOricos
de la educaciOn, quizas
incluso por ser un traje
con la etiqueta algo usa-
da y sobre el que a fuer
de creer conocerlo lo he-
mos ignorado en exceso.
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El encuentro del
nitio con la sociali-
zación pUblica en
el parvulario y la
escuela.

Gunll la Dahlberg

Como consecuencia de
tantos cambios en la so-
ciedad acaecidos en los
Oltimos decenios, mu-
chos nifios pasan gran
parte de su tiempo en al-
guna forma de socializa-
clan piiblica. En este
articulo voy a realizar un
analisis sobre lo que ocu-
rre entre el niho, como
miembro de una familia
especifica, y la socializa-
ciOn pbblica en el parvu-
lano y la escueia.

Las complejas relacio-
nes entre los modelos
culturales y sociales que
tienen lugar en la sociali-
zaciOn pablica se pueden
explicar de distintas ma-
neras y desde perspecti-
vas muy diferentes. He
preferido escoger algu-
nos aspectos que consi-
dero significativos en el
andlisis de las relaciones
entre la socializaciOn pri-
maria y secundaria.

Ilustrare estos aspec-
tos partiendo de las
actuales investigaciones
en sociologia educativa y
especialmente como
estan representadas en
el trabajo del sociOlogo
de la educaciOn inglés
Basil Bernstein, y partiré
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también de las investiga-
ciones Ilevadas a cabo
en el Grupo Investigador
de teoria de planes esco-
lares y reproducci6n
cultural de la Escuela Su-
perior de formaci6n de
maestros de Estocolmo.
Este grupo esta dirigido
por Ulf P. Lundgren, y yo
misma trabajo alli1.

Nuevas formas de
integracion social

Para que una civiliza-
ciOn, una sociedad, exis-
ta, pero a la vez evo-
lucione, cada nueva ge-
neraciOn ha de ser criada
y educada, es decir, el ni-
ho ha de ser una parte de
la sociedad. Cada niho ha
de aprender a entender,
nombrar y manejar su en-
tomo. El niho aprende las
ideas, reglas sociales y
simbolos que son vigen-
tes en su propia cultura,
y. a través de esto, tam-
bian va construyendo su
propio autocontrol.

Por ello, en el fondo la
socir..izaciOn y educa-
ci6n del niho deben tratar
diversos métodos para el
control social, es decir,
seran los medios que la
sociedad utilice para cre-
ar en el niho las condicio-
nes necesarias parar su
existencia. La educaciOn
y la formaciOn tratan
siempre de un cierto tipo
de reproducciOn cultural,
es decir, han de recrear



conocimientos, habilida-
des y valores de una ge-
neración a la siguiente2.

En una sociedad sim-
ple, como la vieja socie-
dad agraria, el nifio podia
mirar e imitar a sus pa-
dres en la vida diaria y de.
esta manera aprender las
bases de la producci6n y
la vida cultural. El valor y
el sentido del trabajo, es
decir, la moral del traba-
jo, lo aprendian al mismo
tiempo que los conoci-
mientos y habilidades
que se necesitaban para
más adelante poder ellos
mismos trabajar. De esta
manera el trabajo Ilegaba
a ser la base que conte-
nia tanto la producciOn
como la reproducciOn, y
que a la vez estructuraba
y creaba sentido y con-
texto3. Este tipo de so-
ciedad se podia describir
como una sociedad muy
concreta y visible.

Hoy en dia, al volverse
nuestro mundo cada vez
más especializado, los
ninos viven mas distan-
ciados de la vida produc-
tiva. En la actual
sociedad de la informa-
cion, hay mucho que es
abstracto e invisible
parar los niños, de una
forma muy distinta que
antes. Esto hace que ca-
da vez sea más impor-
tante recuperar la que se
ha perdido- hacer lo invi-
sible visible.

Cuando la recuperaciOn
de conocimientos y habi-

lidades ya no se puede
realizar en corresponden-
cia directa con la produc-
ciOn, hay que cear
contextos o ambientes
especiales para la educa-
ci6n y la formaciOn.

Para este proceso de
"visualizaciOn" se ha
creado un sistema edu-
cativo muy avanzado,
que ha Ilevado a una pro-
longacion de la formaci6n
tanto en mayor como en
menor edad. Por lo tanto,
desde un punto de vista
hist6rico la responsabili-
dad de la reproducci6n
social ha pasado paulati-
namente de la familia
(habitantes del pueblo,
parientes ) al estado. Si
anteriormente el trabajo
era el factor integrador
más importante en la so-
ciedad, lo son ahora la
educaciOn y la formaciOn
en forma de instituciOn.
Se puede decir, con pala-
bras de Ulf P. Lundgren,
que el estado ha intenta-
do reestablecer, con
ayuda de la pedagogia,
alguna forma de "visibili-
dad": " Esta falta de evi-
dencia esta compensada
por la educaciOn, que

dirigida a la recreaciOn
de una forma de "visibili-
dad abstracts en la cual
este proceso pedagOgico
se vuelve el Onico prc e-
so de trabajo rear&

Esto implica que, el par-
vulario para los niños
mas pequenos y la es-
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cuela para los mayores,
han Ilegado a ejercer la
misma funci6n que tenia
antes el trabajo, a pesar
de las diferencias en la
forma y el contenido. A
través del trabajo que los
nifios Ilevan a cabo en el
parvulario y el colegio,
contribuyen al desarrollo
de la sociedad, aunque
no tan directa y visible-
mente como antes. Los
niños incluso hoy dia son
macro-actores con un-
rendimiento econOmico
positivo. como dijo Jens
Qvertrup6.

Pedagogizacion del
espacio vital de los
nitios

Los analisis histOricos
han mostrado que la ac-
tual sociedad industriali-
zada, cientifica y técni-
camente desarrollada se
caracteriza por un control
muy indirecto e invisible,
en oposiciOn al control di-
recto y visible de la so-
cieciad pre-indus trial6.
Anteriormente la discipli-
na se dirigia mayoritaria-
mente al cuerpo del nifio,
mientras que hoy apunta
a su alma y su mente. El
control externo que antes
ejercia especialmente a
traves del castigo, o in-
cluso por medio de una
religiOn más forzante, se
ha sostituido por un con-
trol más refinado, que
apunta, entre otras

,
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cosas, a crear en el nino
alguna forma de autocon-
trol interior.

La estructura comuni-
cativa en que se basa la
creaci6n del autocontrol
interior es bastante so-
fisticada y extendida en
espacio y tiempo. Exige
un sistema de roles
abierto, y ofrece gran
cantidad de alt ernat i-
v as dif erentes, donde
la diferenciaciOn entre
adultos y niños no se ba-
sa en el estatus, la edad
o el sexo, es decir, no
esta conectada a distin-
tos modelos formales de
deberes y privilegios, si-
no que estd conectada a
la adquisiciOn de cualida-
des personales tanto en
el niño como en el adulto.
Para construir un fuerte
autocontrol interior tam-
bién es importante que la
frontera entre el propio
yo y los otros sea clara,
para que el nino pueda
desarrollar una fuerte
sensaciOn de autonomia,
algo que, por otro lado,
ha de ocurrir a costa de
la identidad social.

Es en este proceso
donde el "niño moderno"
se forma. El niño que con
el tiempo tendra él mismo
que ser capaz de integrar
las exigencias del am-
biente y las esperanzas.

4En qué consiste en-
tonces esta pedagogiza-
ciOn del espacio vital del
nino? Una pedagogiza-
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ciOn en la que el niño es a
la vez "rey y prisionero",
como expresaba el inves-
tigador frances Danze-
lot7.

Para dar una respuesta
a esta pregunta, voy a re-
ferirme a los trabajos teô-
ricos sobre socializaciOn
de Basil Bernstein8. Se-
On Bernstein tenemos
que considerar el dis
c urso pedagogico co-
mo algo que constituye
socialmente al niño y por
ello le coloca en "posi-
ciOn" en relaciOn con las
relaciones de control y
poder en la sociedad. Es-
tas relaciones de control
y poder son resultado de
la divisiOn del trabajo que
tiene lugar en nuestra so-
ciedad.

Esta "distribuciOn de la
posiciOn" sigue ciertas
reglas establecidas que
antes que nada implican
que el nino ha de intentar
establecer un determina-
do tipo de orden y con-
ciencia. Bernstein dis-
tingue aqui dos tipos de
discursos. El " discurso
regulador " trata de socia-
lizer en el nino valores,
normas, distintas formas
de posicionamiento peda-
gOgico y diferentes es-
tructuras de motivaciOn.
Su fund& es por lo tanto
establecer orden, rela-
ciOn e identidad en el ni-
no. El discurso
instructivo, es decir, el
desarrollo de los conoci-
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mtentos y habilidades del
nino.

Como la regulaciOn de
los valores, actitudes,
conducta, conocimientos
y habilidades del niño que
tiene lugar en la sociali-
zaciOn estd muy ligada a
lo que nuestra sociedad
se considera legitimo, el
nino también queda cons-
tituido socialmente de
una manera indirecta en
relaciOn a los principios
de control y poder. Esto
es asi porque dentro de la
socializaciOn pUbli-
ca siempre existe una
cierta selecciOn y clasifi-
caciOn de conocimientos,
tiempo y espacio, asi co-
mo entre los diferentes
agentes de socializa-
ciOn.

La socializaciOn pUblica
también se caracteriza
por el hecho de que los
objetos y procesos de los
que el nino va a aprender
algo no se pueden ver ni
experimentar directamen-
te, sino que se han de re-
presenter con palabras e
imagenes. Con esto se
presenta la necesidad de
tener textos para peda-
gogia, y por ello tenemos
lo que Lundgren llama
problema de representa-
ciOn, es decir, c6mo po-
demos representar con
palabras e imagenes lo
que no esta aqui y ano-
ra8. Lundgren quiere de-
cir que es en este
contexto donde el len-



guaje descriptivo es tan
importante y decisivo En
la socializaciOn püblica
hay que hablar de cOmo
se forman las cosas y
hay que describir sus
funciones en vez de rea-
lizarlas uno mismo. Lo
mismo vale hoy dia para
las relaciones humanas y
la creaciOn de reglas so-
ciales.

Algunos también indi-
can que la socialización
publica tiene como fin
transmitir el significado y
el alcance que puede ir
mas alla de la situaciOn
aqui-y-ahora y gue por lo
tanto sort más abstrac-
tos y generales o, dicho
de otra forma, mas inde-
pendientes de contex-
to10.

Relaciones entre
amblente socializa-
dor primario y se-
cundario

Como hoy dia la socia-
lización pbblica alcanza
a tantos niños, tenemos
que preguntarnos cOmo
se corresponde el con-
texto püblico de repro-
ducci6n con el contexto
familiar. 4 Qua conse-
cuencias tendra para
mhos de distintas capas
sociales con diferentes
relaciones con el estacio.
la produccion y la esfera
del control de simbolos?
4Que implica que la so-

cializacion publica se
base tanto en la palabra
hablada, en los principios
independiente:s del con-
texto como en un cierto
tipo de orden y conoci-
miento?

Para describir lo que
ocurre en el encuentro
con la socialización pUbli-
ca podemos paitir de la
base que el nine, en el
hogar, en el ambiente
contextualizador prima-
rio, adquiere un determi-
nado posicionamiento
frente a la existencia (cfr.
pag. 33). El niño adquie-
re un c6digo especifico y
una manera especial de
orientarse en la vida. Es-
te cOdigo influye también
en lo que el niño entiende
como relevante y signifi-
cativo en el ambiente que
les rodea. Esto influye en
la forma que tiene el nino
de comunicarse con
otros ni-hos y adultos.
Cuando el niño se en-
cuentra con la socializa-
ciOn pOblica, pades de
este codigo se rompen,
existe una desccntextua-
lizaciOn, para reconstruir-
se nuevamente o
recontextualizarse, en el
parvulario, la escuela o
en el centro de tiempo Ii-

bre. En la recon-
textualizaciOn, que siem-
pre tiene lugar en algun ti-
po de institucidin formal,
no se puede seguir con-
tando con lode lc que el
niño esta fainiliarizado de
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su ambiente del hogar, si-
no que se eligen algunas
experiencias y aconteci-
mientos. La recontex-
tualaaciOn iambi& impli-
ca que estas experien-
cias tendran un nuevo
significado, entre otras
cosas porque se asien-
tan en un sistema más
abstracto y general. Es-
tos principios de recon-
textualizaciOn regulan
por ello lo que es un co-
nocimiento relevante, cO-
mo se va a transmitir al
niño y cuando. Los signi-
ficados a los que dan
origen se dif erencian
considerablemente de los
que pertenecen al len-
guaje familiar.

En este contexto la so-
cialización pOblica puede
corresponderse con la
manera de clasificar y
nombrar las cosas, asi
como la forma de transmi-
tir los significados con
los que los ninos estan
familiarizados en sus am-
bientes del hogar.

Hoy en dia se están Ile-
vando a cabo bastantes
investigaciones que
muestran ciirno los mode-
los de socializaciOn en
los hogares varian de-
pendiendo de la posiciOn
social de la familia.

Ademds Motion ha des-
cubierto en un estudio
sobre la interacción pa-
dres-hijos que los padres
de familia de clase media.
comparado con los pa-
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dres de clase trabajado-
ra, transmiten informa-
ci6n a sus hijos que co-
rresponde más a la que
da la escuela.11 Resulta-
dos parecidos han obte-
nido Brandis& Henderson
cuando se puede consta-
tar que las madres de
clase media informan e
instruyen a sus hijos con
ayuda de aspectos y nor-
mas generales, mientras
que las madres de un am-
biente trabajador por el
contrario subrayan as-
pectos que tienen que
ver con la situaciOn inme-
diata en que se encuen-
tran.1 2 Robinson
también ha encontrado
que las madres de clase
media preguntan más a
menudo a sus hijos y res-
ponden extensamente a
las preguntas de los ni-
nos.13

Ademas de que el am-
biente de clase media se
parece al de la socialLa-
cion pOblica, en lo que
respecta a la transmisiOn
de informaciOn relevante,
los estudios muestran
que su discurso regula-
dor, es decir, la manera
de crear orden con ayuda
de distintas normas, va-
lores y posicionamiento,
se corresponde a los
principios de socializa-
ciOn publica.14 Un estu-
dio que muestra clara-
mente la proximidad del
ambiente de clase media
con los principios de re-
contextualizaciOn de la
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socializaciOn püblica es
el trabajo de Eva-Lis Bjur-
man sobre el tiempo libre
y la vida cotidiana de ni-
nos de dos barrios dife-
rentes en las afueras de
Estocolmo: una zona re-
sidencial de alto estatus
en la parte norte, y una
zona de casas tie alquiler
de bajo estatus en la par-
te sur. Bjurman entrevis-
tO a 40 ninos de clase
burguesa y 40 ninos de
clase trabajadora. Todos
tenian 8-9 anos.15

Este estudio muestra
dos caracteristicas muy
claras en lo que respecta
al juego y el tiempo libre
en esas dos zonas con
condiciones econOmi-
cas, sociales y cultura-
les diferentes. A estas
caracteristicas las llama-
remos aqui "el juego regu-
lado" y "el juego no
regulado", por lo que el
primero caracterizara la
vida diaria del nino bur-
gues, y el segundo la del
nino de clase trabajado-
ra.

En este trabajo se reve-
10 que los ninos burgue-
ses realizaban activi-
dades dirigidas en gran
medida, en el sentido que
su vida estaba fuerte-
mente planeada, siste-
matizada y calculada. Lo
más corriente es que tu-
vieran de dos a tres acti-
vidades obligatorias a la
semana como por ejem-
plo tenis, navegaciOn,
clases particulares de
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musica, montar a caballo,
ballet, etc. Después de
esta vida programada, el
tiempo para los amigos
no resultaba muy exten-
so. Los ninos burgueses
pasaban la mayor parte
de su tiempo realizando
actividades dirigidas indi-
vidualmente, o en forma
de juego planeado en ca-
sa de algün companero,
donde los ninos solian ju-
gar en parejas.

Por el contrario, los ni-
nos de clase trabajadora
pasaberi su tiempo libre
juntc a otros niños. Sus
juegos eran más espon-
taneos y salian de ellos
mismos, y solian tener lu-
gar en forma de juegos
con reglas en el patio, el
parking o en alguna su-
perficie libre. Si tomaban
parte en alguna actividad
programada, era en
juegos de equipo. como
hockey sobre hielo, füt-
bol, etc.

Eva-Lis Bjurman cons-
tat6 que es bastante pa-
radOjico que sea entre los
ninos de clase trabajado-
ra que habitan en casas
de pisos y adosadas don-
de vive la tradición del
juego, y no entre los ni-
nos de los chaiets

Probablemente los
ninos de clase trabajado-
ra tienen una libertad que
les permite producir su
propia cultura del juego, a
la vez que tanemos que
tener en cuenta que es
una libertad con limitacio-



nes. Sin embargo, los ni-
nos burgueses no se
pueden considerar Ciriica-

mente coma consumido-
res de culture, sino
también como portadores
de un tipo de cultura
adulta - la culture este-
blecida o elitista-. De la
misma forma los ninos de
clase trabajadora se pue-
den ver como portadores
de una culture arraigada
más popular.

Por lo tanto, muchas
cosas indican que el nino
burgués. a través del jue-
go regulado, donde los
padres controlan la elec-
ciOn de las actividades,
juguetes, companeros y
libros directa o indirecta-
mente, pronto tiene una
orientaciOn en los signifi-
cados legitimos en la so-
ciedad y las relaciones
sociales. De esta forma
se construye una compe-
tencia especificaen
esos ninos, una compe-
tencia que en gran parte
parece corresponderse
con los principios de re-
contextualizaciOn de la
socializaciOn p6blica.

4C6mo se presenta en-
tonces la manera en que
los niños organizan su
entorno frente a las ex-
periencias de socialize-
cidin primana y los
principios de rec on-
tex tualización en la
escuela ?

Anteriormente he pre-
sentado la tesis en la que

la socializacion póblica
puede caracterizarse
como una instituciOn so-
cial donde las relaciones
se construyen en gran
medida alrededor de la
palabra hablada y con
ayuda de los significados
libres de contexto, es de-
cir, significados que pue-
dan funcionar fuera de la
situaciOn aqui-y-ahora.

En un estudio en que se
basa mi tesis doctoral
"Context and the Child's
Orientation to meaning" ,
encontr6, entre otras co-
sas, que los niños cuyos
padres tenian una buena
posiciOn social, utiliza-
ban en mayor medida sig-
nificados relativamente
abstractos e indepen-
dientes del contexto
cuando se les pedia que
realizaran un ejercicio de
clasificaci6n, mientras
que los ninos cuyos pa-
dres tenian una posici6n
inferior utilizaban con-
ceptos relative me nt e
concretos y dentro del
contexto.

En el estudio se entre-
vistaron 135 ninos de
ocho aims con preguntas
relacionadas con el tra-
bajo y la divisiOn del tra-
bajo en la sociedad. Una
parte de la entrevista se
componia de un ejercicio
de clasificaciOn en el que
se les pedia a los ninos
que relacionaran once
prof esiones diferentes
(gerente. medico. profe-
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sor, funcionano bancano,
maestro de obras, ofici-
nista, albanil, soldador,
mecánico de coches,
cartero, obrero) de una
manera que ellos creye-
ran que cuadraba y que
tuviera que ver con los
oficios. Después de ha-
ber colocado las foto-
grafias en una pizarra se
pidiO a los nitios que ex-
plicaran las razones por
las que habian hacho los
grupos de tal manera.
Después de este ejerci-
cio sigui6 una entrevista
de media hora de dura-
ciOn donde se pregunta-
ba sobre el trabajo y la
divisiOn del trabajo e in-
mediatamente después
se les dio un segundo
ejercicio de clasificacion
como el primero. Final-
mente hubo un tercer
ejercicio, en el que el mis-
mo entrevistador dis-
ponia las fotograffas fue-
ra del orden jerárquico de
las profesiones respecto
a lo econOmico, después
de lo cual los niños tenian
que intentar encontrar los
principios segOn los que
el entrevistador habia ha-
cho la clasificaciOn.

Los tres ejercicios eran
de caracter diferente.
Aunque los ninos mismo
realizaran los dos prime-
ros ejercicios. hay dife-
rencias si se observe en
qué contexto se Ilevaron
a cabo. En el primer ejer-
cicio se dio a los nine's
una guia relativamente
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pequena sobre como
debian disponer las foto-
grafias. Los nihos debie-
ron interpretar ellos
mismos las instrucciones
del entrevistador e inten-
tar dar un significado a la
situación. Por el contra-
rio. el segundo ejercicio
iba precedido de una lar-
ge entrevista en la que el
niho podia pensar sobre
el trabajo y la division del
trabajo. y sobre cOmo
habla que interpreter las
instrucciones del entre-
vistador. Por lo tanto la
entrevista puede consi-
derarse en cierta manera
como una ocasiOn de
aprendizaje. El tercer
ejercicio también estaba
muy dirigido pues el nino
debia tomar partido des-
pués de que el entre-
vistador hubiera clasifi-
cado las once f oto-
grafias.

El resultado mostrO que
una gran parte de los
niños cuyos padres
tenian una baja posiciOn
social no se dieron cuen-
ta de lo que la entrevista
realmente les pedia, por
ejemplo, al no poner las
fotografias en grupo sino
hablar de ellas uno con
otro, o tambien cuando
se agrupaban las foto-
grafias sin tener en cuen-
ta las propias prof e-
siones. Tambi01 se re-
velO que algunos nihos
de este grupo ponian dis-
tintas profesiones en
grupos, lo cual, segOn el
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entrevistador, mostraba
una conciencia de la di-
visiOn del trabajo hecha
socialmente, pero no
podian explicar verbal-
mente par qué los habian
colocado precisamente
de esa forma. Ademes,
su respuesta era muy a
menudo más personal y
subjetiva.

Después de la entrevis-
ta, que en cierta manera
guiaba a los nihos y que
ademes puede conside-
rarse como un aprendi-
zaje ya que las preguntas
conectaban con los co-
nocimientos de los nihos
sobre la divisiOn social
del trabajo, se denotaron
unas diferencias intere-
santes. Eran sobre todo
los nihos de padres con
alta posici6n social los
que utilizaban la infor-
maci6n que daba la en-
trevista. Despues de la
entrevista, es decir.
durante el segundo ejer-
cicio de clasificaciOn,
dieron bastantes res-
puestas generales y des-
ligadas del contexto. En
el tercer ejercicio de cla-
sificaciOn aumentaron las
diferencias entre los dos
grupos en lo que con-
cierne a la utilizaciOn de
respuestas fuera del con-
texto. Más de la mitad de
los nihos cuyos padres
eran de clase social alta
podian descodificar el
principio que regia la
clasificaciOn de las dife-
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rentes profesiones dada
por el profesor.

El resultado del estudio
se ha descrito primero y
explicado con las expe-
riencias de los ninos en
sus ambientes familiares.
El estudio se ha Ilevado a
cabo sin embargo en una
situaciOn de test, que
tiene algunas semejan-
zas con las situaciones
de aprendizaje que el
niho encuentra en la es-
cuela, donde tienen que
interpretar y elaborar in-
formaci6n en forma de
preguntas,instrucciones,
ejercicios y material edu-
cativo.

En otro estudio de cla-
sificaciOn Ilevado a cabo
por Janet Holland en el
grupo investigador de Ba-
sil Bernstein, y que inclu-
so se ha repetido en Sue-
cia, hemos encontrado
dif erencias simile-
res.16

Estas investigaciones
sobre la relaciOn entre la
socialized& primaria y la
pOblica han tratado espe-
cialmente las relaciones
entre el hogar y la escue-
la. Puesto que gran parte
de los nihos de hoy en dia
van a algOn parvulario es
importante preguntarse
de qué manera conecta la
funciOn del parvulario con
las experiencias y mane-
ras de comportarse
frente a la vide que tienen
los nihos de distintos am-
bientes cuando Ilegan al



parvulario. Se ha realize-
do un estudio menor so-
bre este cuestiOn, en re-
lación a un proyecto
sobre la reforma pe-
dagOgica en el parvula-
rio.17 En este estudio se
ven ciertas tendencias a
que el niho, frente a una
actividad pedagOgica
más estructurada -en
grupos de seis arios y,
en cierto modo, en gru-
pos en general- aprende
a explicar, clasificar y
nombrar cosas de la mis-
ma manera que en la es-
cuela. Los adultos domi-
nan la conversación casi
tanto como el profesor en
la escuela, y los ninos
han de responder a pre-
guntas cortas y bien es-
tructuradas, mientras
que las experiencias
concretas de los nihos
asi como comentarios
esponteneos y reflexi-
ones de las situaciones
aqui-y-ahora pocas vec-
es se utilizan como punto
de particle para la conver-
saci6n.

Esto se puede ilustar
con el siguiente resumen
de clase:

Siv: (profesor de parvu-
lario): Y asi hay algo más
que no hay en invier-
no...que algunos pajaros
comen...que vuelan por
el aire...de los que habla-
mos la semana pasada, y
que han vuelto ahora.

Bosse: i,Cuales?

Siv: Si. 6Que es lo que
ahora vuela por el aire, un
montón de animalitos?

Bosse: Pájaros... abe-
jas...abejorros...

Siv: Si, estoy pensando
en animalitos muy
pequeflos, has dicho
un...

Bosse: Abejorro...

Siv: Sii, e:,y qué otros
animalitos hay?

Bosse: Abejas...

Siv: Mmmmm... y
adernes hay más insec-
tos, estos que suelen ve-
nir y picarte...LConoces
alguno, Alvar? 6Que nos
muerden en verano y lue-
go pica?

Alvar: Una abeja...

Siv: Sii ( imita un zumbi-
do).

Bosse: iAvispas!

Siv: Pensaba en los
mosquitos...

Bosse: LQué?

Siv: Mosquitos.

Visto en relaciOn a las
exigencias que se les
presentaran a los ninos
en la escuela esto puede
ser positivo, pues se les
forma una cierta compe-
tencia preparatoria para
la escuela. A la vez exis-
ten riesgos de que las
propias experiencias de
los nifios no se aprove-
chen como pretenden los
objetivos del parvulario.
por lo que los nihos que
en su casa no han apren-
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dido a dominar el "juego
del lenguaje" resultan
poco favorecidos.

El caracter "norma-
lizador" de la soda-
lizaciOn ptiblica

He intentado mostrar
que la socializaciOn
püblica tiene distintas re-
laciones con nihos de
diferentes capas socia-
les. Esto tiene que ver
con que en una situaci6n
pedag6gica siempre
existe una cierta selec-
ciOn de contenido, una
manera especial de or-
ganizar este contenido y
una selecciOn de una de-
terminada manera de
trabajar. Tudas (astas al-
ternatives se basan a su
vez en un cOdigo domi-
nante sobre en lo que se
considera importante que
los nihos tomen parte
cuando van al parvulario,
la escuela y l centro de
tiempo libre un c6digo
dominante que refleja las
relaciones de control y
poder que hay en nuestra
sociedad.

Como la socializaciOn
pOblica se ha de presen-
ter siempre, en una soci-
edad democratica, como
natural y objetiva en rela-
ciOn a las distintas capas
de la sociedad, tambien
las nuevas reformas del
parvulario y la escuala
tendren que ser iguales.
Todo esto es asi a pesar
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de que los estratos tie-
nen una relación dife-
rente con la socializaciOn
pOblica y que mucho de
lo que ocurre dentro dé
ella trata de la reproduc-
cion cultural. Esto puede
ilustrarse con la siguien-
te cita de Bourdieu13: " It
is probably cultural iner-
tia which still makes us
see education in terms of
the ideology of the
school as a liberating
force ( l'école libératrice)
and as means of increas-
ing mobility, even when
the indications tend to be
that it is in fact one of the
most effective means of
perpetuating the existing
social patiern, as it both
provides an apparent jus-
tific at ion for social
inequalities and gives
recognition in the cultural
heritage, that is, to a so-
cial gift treated as a natu-
ral one.

Usando las palabras de
Foucault se podria decir
que el discurso pedago-
gico tiene la funciOn de
normalizar, es decir, de
trans mitir homogenei-
dad.19 Lo paradOjico es
que, sin embargo, a la
vez es un instrumento de
poder que da origen a la
individualización, pues el
control hace posible juz-
gar los distintos niveles
de desarrollo de los ni-
hos, y por ello puede me-
dir las diferencias entre
ellos.

Los significados in-
dependientes del
contexto son poder

Los estudios que he
presentado aqui mues-
tran claramente cOrno los
ninos de las capas privi-
legiadas de la sociedad
ya desde muy pequenos
han ido adquiriendo una
manera de comunicarse
con la realidad que se
corresponde a los princi-
pios de socializaciOn
pUblica. Se podria decir
que esos ninos ya han
adquirido una competen-
cia comunicativa que da
la posibilidad de conquis-
tar y ejercer poder. Por el
contrario, para los niños
de los grupos dominan-
tes, el encuentso con la
socializaciOn p6blica
puede ser más conflictivo
pues sus experiencias
anteriores no se han va-
lorado y comprendido
tanto.

Un ejemplo de test de
inteligencia realizado tra-
dicionalmente y bastante
a menudo, The Wechsler
Intelligence Scale for
Children (test WISC),
puede ilustrar el gran va-
lor que tiene el pensa-
miento libre de con-
texto20. En uno de estos
test WISC se pedia a los
ninos decir las semejan-
zas entre distintos obje-
tos como montafta lago,
papel-carbón, sal-agua,
etc. Los niños que dan al-
guna forma de respues-

606

tas fuera de contexto ob-
tienen la puntuaci6n más
alta mientras que los que
dan respuestas depen-
dientes del contexto tie-
nen una puntuaci6n más
baja o nula.

El siguiente resumen
extraido del manual
muestra cOmo se eval6a
la respuesta a la pregun-
ta de qué similitudes hay
entre la sal y el agua:

13. sal-agua.

2 puntos- Una respues-
ta que da a entender que
las dos son necesarias
para la vida, o que tienen
compuestos quimicos.

1 punto- Se usan para
cocinar. Ingredientes na-
turales. El hombre los
puede consumir.

0 puntos- Los dos se
hallan en el mar. Puedes
comerlos y benerlos. La
sal viene del agua. Los
usamos.

No es dificil suponer
qué niños son los que
dan las respuestas legiti-
mas en el test WISC. Es-
ta suposiciOn nos
conduce a la eterna pre-
gunta de cual es el mejor
uso del idioma. Esta
cuestiOn se puede res-
ponder desde muchos
puntos de vista. Los dos
usos del idioma funcio-
nan en el contexto social,
es decir, en la familia del
nitric', donde se ha desa-
rrollado.



En el ambiente de clase
baja el uso del idioma del
nino de este medio y la
manera en que se comu-
nica con la realidad no es
algo defectuoso. No es
hasta el momenta en que
el nino entra en contacto
con alguna forma de pro-
ceso de recontextualiza-
akin, cuando empieza a
definirse como buena-
malo, normal-anormal,
algo que a su vez condu-
ce a que el nine poco a
poco se defina como algo
que no sirve para nada.

El capital no estd igual-
mente repartido en nues-
tra sociedad ni simbOlica
ni culturalmente, e inclu-
so el conocimiento y el
significado han de apun-
tar al reparto de las rela-
ciones de poder entre
individuos y grupos. Uso
del idioma, producci6n de
la lengua y reproducciOn
de la lengua en este
sentido estan ligados a la
condiciOn social. En este
contexto tiene también
gran prioridad el posiulo-
namiento libre del
contexto. espec ial-
ment e importante acla-
rar este posicionamiento
hoy en dia cuando, ade-
mas de tener una produc-
ci6n material muy alta,
tenemos también un mer-
cado de simbolos en el
que el manejo de astos
ha empezado a transfor-
marse en una mercancia
y a valorarse en dinero.

Como el capital cultural
y la competencia comuni-
catiVa cada vez mas im-
portante en la sociedad
actual, es importante que
todos los que trabajan en
la educaci6n y socializa-
clan infantil conozcan al-
gunos de los meca-
nismos que actOan en las
distintas situaciones pe-
dagogicas. Y esto todo
para observar la propia
actuaciOn en relacian con
los diferentes niños, con-
dici6n fundamental para
proporcionar a los niños
la competencia comuni-
cativa y social que cada
vez más es indispensa-
ble para la supervivencia
en la sociedad.
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lnterrupci6n,
reproducci6n y
colonización peda-
gógica de la vida
cotidiana: clasifica-
chin y encuadre de
la experlencla del
trabajo y de la edu-
caciOn.

Paul Atkinson

Introducción

Este articulo combina
algunas observaciones
sobre la sociologia de la
educaciOn de Basil Ber-
nstein con el tema actual
de la desocupaci6n juve-
nil. Perfila y trata algunas
posibles perspectivas
analiticas de los progra-
mas actuales en las es-
cuelas secundarias y
colegios de eduaciOn su-
perior en Gran Bretana,
que se relacionan con "la
experiencia de trabajo" y
"la introducciOn al traba-
jo". (La bibliografia re-
ciente que contiene
informaciOn sobre estos
sucesos es, inter alia,
Rees y Atkinson, 1982;
Eggleston. 1982; Glee-
son, 1983; Watson,
1983; Walker y Barton,
1986; Dale, 1985; Cock-
burn, 1987). El articulo
explica un aspecto de la
sociologia estructuralista
de Bernstein. He tratado
el estilo de estructuralis-
mo de Bernstein mas
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atentamente en otro lu-
gar (Atkinson, 1981,
1985), donde he intenta-
do demostrar que sus
ideas son ricas y que se
pueden aplicar a un ran-
go diverso de situacio-
nes educativas ( y de
otros tipos).

El origen empirico de es-
tos pensamientos reposa
en nuestra evaluaciOn de
la formaciOn industrial
para disminuidos en un
condado del sur de Ga-
les. Hemos documentado
nuestro estudio de esta
formación industrial en
otros articulos, no es mi
intend& resumir detalla-
damente la esencia de
nuestros descubrimien-
tos (vid., por ejemplo, At-
kinson. Rees y Shone,
1981; Atkinson y Shone,
1981; Atkinson, Rees,
Shone y Williamson,
1982; Atkinson, Rees y
Shone, 1983). Al contra-
rio, quiero proponer algu-
n as observaciones
generales sobre estos
programas para los "me-
nos aptos" en las escue-
las y colegios. Estas
innovaciones toman mu-
chas formes y tienen
muchas posiciones dife-
rentes, se inician bajo los
auspicios de diferentes
agencias de educed& y
formaciOn. Cualquiera de
las generalizaciones he-
chas aqui puede consi-
derarse prematura, o que
no respeta el espectro de
variaciones que puede
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encontrarse en casos
concretos.

Ademes, mi tesis es que
necesitamos hacer un
andlisis sociologic() que
vaya mas elle del estudio
de los casos locales y
sus particulariedades y
que sea algo más que co-
mentar y reproducir mani-
festaciones de politica
general. Es necesario
que relacione nuestras
consideraciones con
otros analisis sociolOgi-
cos, sobre todo con la
sociologia de la educe-
ciOn, y dirigir la forma y el
contenido de estos desa-
rrollos.

Para intentarlo. aunque
de manera muy prelimi-
nar, hare una visiOn se-
lective de la sociologia
estructuralista de la edu-
caciOn de Bernstein (o,
de manera más general,
de la reproducciOn cultu-
ral). No lo intento como
una reclamaciOn al dis-
curso sociolOgico; es una
propuesta explicita de mi
parte, como perspective
parcial y preliminar que
se of rece por su valor
heuristico. No hay espa-
cio en un articulo como
este para argumentar de
forma detallada los
mentos de esta aproxi-
maciOn o para hacer corn-
paraciones te6ricas y
metodolOgicas con otras
aproximaciones alternati-
ves. En gran medida sOlo
afirmare mis puntos de

GOd

vista. Explicare nuestro
trabajo en el sur de Ga-
les. pero quiero dejar cla-
ro que este material es
solamente ilustrativo y no
una justificación empirica
de mis observaciones.

Clasificación y en-
cuadre

Para ganar un punto de
apoyo analitico en aspec-
tos "de experiencia de
trabajo" quiero recurrir a
algunas de las intuicio-
nes del trabajo de Basil
Bernstein sobte la "clasi-
ficación" y el "encuadre"
del conocimiento educati-
vo (Bernstein, 1971).
Nuestro interes no es pri-
mariamente el de la expe-
riencia educative, sino su
organizaciOn formal. La
experiencia nunca se en-
cuentra de manera inme-
diata, siempre hay un
proceso de estructura-
den cuando los dominios
se delimitan y se circuns-
cribe en el tiempo y en el
espacio. Bernstein tiene
mucho que ver con los
principios de esta estruc-
turaciOn.

El trabajo de Bernstein
sobre conocimiento de la
escuela tiene firmes rai-
ces en una antropologia
durkheimiana y en una te-
oria estructuralista del
conocimiento (Atkinson,
1981,1985; Manning.
1982). Manning ofrece un
sumario conciso de esta



perspectiva general "Si
los nombres de las abs-
tracciones se organizan
en un sistema de clasifi-
caciOn, forman un codigo
perceptual, un juego de
convenciones para mirar
el mundo. Se connectan
y tienen significado. Una
teoria del significado es
una teoria de la codifica-
ciOn. Estos cOdigos son
necesarios y, quizás, la
condici6n previa esencial
para el conocimiento y
aprendizaje sisternati-
co... Permite que las
personas definan las
relaciones fundamenta-
les, lugares, horas (mar-
car dias, ciclos, ceremo-
nias), ordenar obligacio-
nes y derechos, especu-
lar sobre el significado de
los sucesos y compro-
meterse en la interacción
arreglada...".

Estas formulaciones
estructuralistas repre-
sentan a las formas cul-
turales disfrazadas de
una semietica social, y la
iingüistica estructural
proporciona la metafora
esencial para su sociolo-
gia/antropologia. La
cuestien, por lo tanto, Se
le plantea al analista co-
mo una investigaciOn de
la clasificaciOn de los do-
minios culturales, las uni-
dades de significado y
los lirnites internos y ex-
ternos de estos domi-
nios.

La exploraciOn del limi-
te es, por tanto, funda-

mental para la sociologia
del conocimiento de Ber-
nstein, como lo son los
principios de combina-
cion permitidos entre y
dentro de las unidades
estructurales definidas.
El curriculum se presenta
como una adaptaciOn
formal en la que los ele-
mentos se encuentran
separados del campo de
la experiencia y se corn-
binan en relaciones orga-
nizativas, temporales, de
espacio y sernanticas
dentro de la instituci6n
social izadora.

Hay, por lo tanto, dos
principios cornplementa-
dos en el trabajo de Bern-
stein: los contenidos del
conocimiento deben man-
tenerse separados y los
contenidos se tendrian
que combinar de formas
culturalmente apropia-
das. Estas dos dimensio-
nes se pueden realizar y
conciliar de maneras dife-
rentes, pero Bernstein re-
duce la complejidad de
sus manifestaciones ex-
teriores. Para empezar.
los principios se toman
para funcionar en diferen-
tes niveles organizati-
vos, se habla de estos
principios en tOrminos de
distinciOn entre clasifica-
clon y encuadre. La
clasificaciOn regula el
discurso y el nivel del cu-
rriculum; el encuadre re-
gula la pedagogia en todo
lo que se refiere a la rela
don entre profesores y
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alumnos En las formula-
ciones de Bernstein, la
clasificaci6n y el encua-
dre pueden variar de ma-
nera independiente, esto
es basico para el argu-
mento posterior de este
articulo.

Cuando la clasifica-
ciOn es fuerte, los domi-
nios del conocimiento
(materias de la escuela o
disciplinas acadernicas)
estan intimamente liga-
dos por membranas sirn-
bOlocas. Sus contenidos
respectivos estaran cla-
ramente delimitados y
separados uno del otro.
En el contexto educati-
vo, se pondra Onfasis en
la 'pureza' de estas cate-
gorias y se evitara la
promiscuidad o el cruza-
miento de los limites. IDe
la misma forma, se hara
una clara derharcaciOn
entre lo que se considera
conocimiento educati-
vo"arropiado" y el mez-
clado y "profano" mundo
de la experiencia cotidia-
na. Cuando la clasifica-
ciOn es débil, por otra
parte, los limites son au-
sentes o muy permea-
bles, las materias y las
disciplinas estaran mez-
cladas y las membranas
entre "la educactivo" y
"lo extramuros" seran
más debiles ( es preciso
señalar que "extramuros"
utiliza la metafora con-
creta de la pared como Ii-
mite simbOlico entre lo
que forma parte del curd-
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culum y lo que no, entre
lo programado y el tiempo
libre, lo obligatorio y lo
voluntario, etc.)

Igualmente, cuando el
encuadre es fuerte, las
Ordenes, la programación
del tiempo, el progreso y
la representaci6n del
conocimiento educativo
estaran estrechamente
delimitados. Es decir, la
agenda de encuentros
pedagOgicos estara muy
determinada y controlada
(el punto de control pue-
de ir desde un Ministertio
central hasta un profesor
individual. Pue-de formar
parte de la tecnologia de
los materiales de ense-
fianza, aparatos, etc.
Este aspecto lo des a -
rrollaremos más ade-
lante).Cuando el
encuadre es débil estas
cuestiones son más fle-
xibles y abiertas a la ne-
gociaci6n interpersonal.
(Para informes de estos
conceptos en espariol
vid. Delamont, 1984,pp.
51-55; Bruner, 1978; vid.
Hamilton, 1978, para un
estudio empirico en es-
patiol que explica las ide-
as de clasificaciOn y

encuadre).

Bernstein propone la
noci6n de codigo como
principio subyacente de
estructuraciOn en estos
contextos. El codigo de
acurnulacion especifica
y regula la incorporaci6n
curricular de contenidos
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claramente diferencia-
dos, muy limitados y que
pueden entrar en un gru-
po restringido de combi-
naciones permitidas. El
codigo integrado regula
un sistema poco Iimitado,
con una abierta gama de
cornbinaciones permiti-
das. El primero corres-
ponde a la noci6n
durkheimiana de solidari-
dad mecánica, que se
apoya en la yuxtaposi-
c i6n de segmentos
estructuralmente equiva-
lentes. El segundo co-
rresponde a la division
del trabajo compleja e in-
dividualista que es la
caracterfstica de la soli-
derided orgánica.

La tipologia de Ber-
nstein no se propone co-
mo una manera estatica
de andlisis. El centro de
su analisis es el proceso
de cambio social que re-
gula y es regulado por las
transformaciones en los
cOdigos estructurantes.
En sus propios articulos,
Bernstein sugiere que la
escolaridad moderna se
puede caracterizar en
términos de un cambio de
la solidaridad mecanica a
la solidaridad organica,
de los principios de acu-
mulación a los de integra-
ciOn , c o n e I

correspondiente énfasi
en una compleja divisiOn
del trabajo. Bajo estas
condiciones de cambio,
el orden moral de la es-
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cuela se transforma de
normas y sanciones co-
lectivas a la negociaci6n
individual, y de roles ads-
critos a roles adquiridos y
biograffas.

Actualmente, la estruc-
tura conceptual de Ber-
nstein se puede criticar
desde muchos puntos de
vista -también porque
tiende a mezclar retOri-
cas, ideologias y justifi-
caciones, por una parte,
y la organizaci6n social
de la realidad de cada
dia, por la otra. Las ideas
principales son extrema-
damente generales,
abstractas y difusas,
abiertas a muchas inter-
pretaciones, y los ejem-
plos empiricos no se
pueden establecer facil-
mente. De todas mane-
ras, segtin la intenci6n de
este articulo, disculpare
algunas dificultades. To-
mare las nociones de
Bernstein como mecanis-
mos heuristicos de sensi-
bilizaciOn, más que
propo-nerlos como con-
ceptos definitivos (Atkin-
son, 1985).

Uno de los peligros in-
herentes al andlisis de
Bernstein es la trampa de
caracterizar las institu-
ciones o los sistemas
educativos en términos
de todo o nada. Es decir,
intentar situarlos sin am-
bigijedad en uno u otro ti-
po (i.e. acumulaciOn o
integrado). Insistiré en



que el valor del trabajo de
Bernstein estriba en el
andlisis del cambio en la
clasificaciOn y el encua-
dre del conocimiento y en
el dar cuenta de las dile-
rencias no Onicamente
entre instituciones, sino
también dentro de ellas
mismas. Entonces po-
dremos describir las ten-
siones o contradicciones
en estos sistemas. Los
principios de clasifica-
ciOn y encuadre pueden
generar el equivalente
semiOtico del "doble vin-
culo", dando lugar a men-
sales culturales ambi-
guos. Alternativamente,
las contradicciones se
pueden disculpar a nivel
formal a traves de las va-
riaciones en los arreglos
formales del curriculum y
la pedagogia. Hablare-
mos más adelante.

Mi aseveración es que
el sistema de Bernstein
es particularmente perti-
nente en el dominio de
los cambios actuales en
la escolaridad y la educe-
ciOn superior, sobre todo
en lo que hace referencia
a las innovaciones
curriculares, como la
introducciOn de "la expe-
riencia de trabajo" (en el
sentido más general) y
actividades relaciona-
das. Es pertinente, como
el propio Bernstein pro-
pone, una relaciOn entre
cambios en las formes
educativas y cambios en
la divisiOn social del tra-

bajo. Ademes, mi opiniOn
es que estos curriculos y
su implantaciOn muestran
algunas complejidades y
dificultades interesantes
en la clasificaciOn y en-
cuadre del conocimiento
y la experiencia. Repito
las observaciones de
Dickinson y Erben (1983)
que sugieren que "puede
ser Otil mirar la Ultima
evoluciOn de los planes
de estudio de educaciOn
superior segen las cate-
gories de Bernstein de
clasificaciOn y encuadre"
(p. 109). Creen, por ejem-
plo, que esta &Rime evo-
luciOn puede plantear
caracteristicas poco in-
vestigadas en el trabajo
de Bernstein -en particu-
lar la combinaci6n de
clasificaciOn debil y en-
cuadre fuerte. Dickinson
y Erben relacionan este
cOdigo de conocimiento
con la nociOn de Grignon
de "technicisation" (tecni-
tizacien). Hablaremos
más adelante con mayor
detenimiento.

El primer punto que lla-
ma la atenciOn es la pre-
sencia de clasificaciOn

asociada al embito
en expansiOn del limite
externo de dominio edu-
cativo. Aunque posible-
mente no es una
caracteristica universal
de estas innovaciones,
muchos proyectos actua-
les que tienen un compo-
nente de "trabajo" y se
relacionan con la forma-

611

ci6n, se conciben en ter-
minos de una forma de
expansi6n del curriculum.
Esto quiere decir que,
mientras las materias
"académicas" se pueden
restringir, otras compe-
tencias de la vide cotidia-
na se consideran
importantes para la for-
maciOn. Se debilitan o se
abolen los limites que ais-
Ian los dominios "puros"
del conocimiento educati-
vo y los mantienen sepa-
rados de la experiencia
mundana. Inc luso más
aspectos de la vide coti-
diana se incorporan asi al
circulo de la educaci6n y
la formaciOn.

De esta manera, encon-
tramos en estos contex-
tos cada y cualquier
aspecto de la vide coti-
diana y de la biografia del
estudiante que se puede
incorporar y transformer
en contenidos educati-
vos (esto no quiere decir
que la educaciOn y la for-
maciOn sean lo mismo
que la experiencia coti-
diana. La primera siempre
es una "versiOn" o "repro-
ducciOn" de (a vide coti-
diana, este ligada a sus
propias normas de trans-
formaciOn. Volveremos a
tratar este punto más
adelante). La debilitaciOn
de los limites en este ca-
so se hace, en parte, por
la diversidad de lugares
de formaciOn y educaci6n
(en la comunidad, segOn
la idea de los patrones,
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en ocupaciones externas
o en centros de ocio y
tiempo libre, etc., asi co-
mo en el interior de los
confinds de la facultad y
la clase). La retOrica para
describir estas iniciati-
vas Ileva, a veces, con-
notaciones de esta
debilitación del limite y
estas influencias mu-
tuas: "infusion", "transi-
ciOn", "vinculo" y simila-
res.

De igual modo, segOn la
formulaciOn de Bernstein
sobre los cOdigos de
conocimiento debilmente
delimitado, el conoci-
miento y la experiencia
se organizan en terminos
de principios generates y
terminos disimulados.
Estas expresiones gene-
rates e integradoras in-
cluyen "la experiencia de
trabajo", "la habilidad so-
cial y humana". "la prepa-
radOn para el ocio", "la
habilidad de comunica-
ciOn" y otras. Tienen en
comün que incluyen are-
as extraordinariamente
amplias de la vida
cotidiana, que tienen
ejemplos concretos pero
que no se pueden espe-
cificar exhaustivamente
en terminos de contenido
curricular.

La diferencia entre es-
quemas was estrecha-
mente delimitados o
clasificados y los de cla-
sificaciOn debit, muestra
la estratificaciOn del co-
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nocimiento y de los estu-
diantes a la que se refiere
Gleeson (1983). Cuando
habla especificamente de
la educaciOn marca tres
tipos ideates:

-Tertiary modern. La
"nueva" educaciOn poste-
rior que incorpora a los no
cualificados. El curricu-
lum enfatiza las "habilida-
des genéricas", a traves
de la educaci6n vocacio-
nal, "voc prep", la expe-
riencia de trabajo y las
"habilidades sociales y
humanas".

-Craft. La mayor parte
del dia se realizan activi-
dades artesanales (domi-
nadas por el sexo mas-
culino). Ahora se incorpo-
ran habilidades artesana-
les femeninas: peluque-
ria, estetica, proveimien-
to, enfermeria y otras. El
curriculjrn enfatiza la in-
formaciOn para la labor
de casa y no para el tra-
bajo.

-Academic-technical.
TradiciOn acadernica y
tecnica completa con in-
corporaciOn del concepto
de faena profesional "cul-
ta". El curriculum enfatiza
la educaciOn a traves del
ingles, las ma-ternaticas
y la ciencia. Los estu-
diantes incluyen estas
materias haciendo traba-
jo social, ayudante de la-
boratorio, administraci6n,
secretariado y otros cur-
sos que presuponen
competencia acadOmica.

6 12

Gleeson sugiere que la
educaciOn actual en In-
glaterra y Gales es simi-
lar al viejo sistema
"tripartito" de la escolari-
zaciOn secundaria. Insti-
tuida en 1944 y sustituida
teOricamente con la intro-
ducciOn de las escuelas
globales, el sistema con-
sistia en escuelas prima-
rias, escuelas profesio-
nales y escuelas
secundarias para los
menos aptos.

En esta nueva versiOn
de la divisiOn tripartita,
los aspectos del "trabajo"
y de la vida "adulta"
proprcionan principios in-
tegradores para un curri-
culum poco adecuado
para los menos aptos, en
las escuelas secundarias
y en las facultades. Hay,
no obstante, alguna cosa
tensa o paradOjica en es-
tos programas. La mayo-
ria de los cOdigos
curriculares que se ca-
racte-rizan por la clasifi-
caciOn debit tambien
tienen encuadre debit. Es
decir, el ritmo y la organi-
zaci6n del trabajo peda-
gOgico se sujetan a poca
determinaciOn por facto-
res externos (como hora-
rios y cosas similares) o
el control del profesor. No
obstante, como ya he di-
cho, los hechos que con-
sideramos s e
car cterizan mas por un
encuadre relativamente
fuerte. Ademas, el en-
cuadre es mas fuerte



cuanto mas énfasis se
pone en el "trabajo"
experiencia de trabajo,
simulaciOn de trabajo,
seminarios en las facul-
tades o cualquier otra co-
sa.

La fuerza del encuadre
puede deriver de unos
hechos complementa-
rios. Hasta cierto punto,
pertenecen a los propios
procesos de producci6n
que constituyen el "tra-
bajo" que es preciso ex-
perirnentar. Para que se
pueda experimenter ha
de ser cumplido como
trabajo. Esto es particu-
larmente evidente cuan-
do el trabajo productivo
imita o forma parte de la
situaci6n de trabajo en
una industria. La lOgica
del proceso industrial irn-
pone su propio sistema
de orden, control del
tempo, ritmo de progreso
y discipline. Es necesa-
rio regular la conducta y
el esfuerzo del estudian-
te segiin las tareas pro-
ductivas. La realizaciOn
de tareas de taller. por
ejemplo, requiere que los
estudiantes hagan, de
manera correcta, faenas
rutinarias y repetitivas,
han de hacerlas regular-
mente y bien hechas.
haste llegar al grado que
satisfagan las demandas
de la producción.

De la misma manera, el
encuentro pedag6gico se
halla mas fuertemente

encuadrado cuando las
relaciones sociales se
acercan a los arreglos de
supervision / subordina-
ci6n del terreno indus-
trial. En esta versiOn del
encuadre fuerte, la auto-
ridad sapiencial del profe-
sor dentro del curriculum
académico se sustituye
por la autoridad burocrati-
ca del puesto de trabajo.

Adernas, como los limi-
tes simbOlicos del conte-
nido del curriculum son
mas debiles, se pueden
incorporar al encuentro
pedag6gico más aspec-
tos de la vida cotidiana y
de las actuaciones del
estudiante. Por esto, la
funci6n de la clasifica-
ciOn fuerte en otros con-
textos se suplanta con el
encuadre fuerte de la ex-
periencia cotidiana y la
conducta personal. Como
ya hemos comentado en
otros lugares (Atkinson
et al, 1982), la riibrica
integradora de "las habili-
dades sociales y hu-
manes" justifica la
intervenci6n reparadora
dirigida (potencialmente)
a cada atributo, caracte-
ristica y acto del estu-
diante.

De esta forma, el mismo
alumno Ilega a ser el cam-
po y el objeto de la mirada
supervisora y evaluadora
del profesor/ supervisor.
La incorporaciOn de la vi-
de del trabajo y de la vide
cotidiana en el discurso
pedagOgico (en oposiciOn
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a las matenas de la es-
cuela o a la "disciplina" de
la clase) justifica un do-
minio de la evaluaciOn
siempre en expansi6n.
Aunque esta expansi6n
no es su base racional o
funciOn, el desarrollo de
los "perfiles" como me-
dios de evaluaciOn es
congruente con esta co-
lonizaciOn pedagOgica de
la vida cotidiana. Esta
expansi6n se puede re-
conocer bastante explici-
temente en compromisos
decididos por procedi-
mientos de evaluacian
"integral", "global" o de
"realizaciOn completa".(
El tailorismo de la prirnera
dirección cientifica frag-
mentO la tarea productive
para facilitar la division
del trabajo; las aproxima-
ciones contemporaneas
disuelven al actor en sus
partes constituyentes
para Ilegar a los mismos
fines).

La clasificación y el
encuadre de la tor-
maciOn industrial

Sin recapitular en deta-
Ile la etnografia de su
marco, quiero ilustar bre-
vemente algunas conclu-
siones de nuestro trabajo
en el sur de Gales. Lo ha-
re partiendo de la base de
uno de los rnOdulos de
formaciOn industrial estu-
diados. Fl mOdulo de for-
maciOn industrial se
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encontraba fisicamente
separado de la facultad
de la que formaba parte,
se situd en un terreno in-
dustrial. Atendió alum-
nos que finalizaban la
escuela, incompetentes
y sin trabajo, a los que se
podia calificar como
"subnormales ligeramen-
te educados" (aunque los
criterios de selecciOn de
los estudiantes eran fle-
xibles). El mOdulo se
equipO con máquinas
industriales sencillas
(brocas, tornos, etc.).
También habia diversas
máquinas de coser,
normalmente reservadas
para las estddiantes fe-
meninas. El mOdulo hizo
convenios de trabajo con
empresas industriales lo-
cales.

La clasificaciOn relati-
vamente débil de los
contenidos en nuestro
mOdulo de formaciOn in-
dustrial se reflejaba en
los diversos *loos que
el personal introdujo co-
mo base de "discusión"
con los estudiantes. No
formaban parte, especifi-
camente, de ningün pro-
grama, se introducian de
manera "espontánea",
salieron de incidentes
especificos del taller. En
nuestros informes (e.g.
Shone y Atkinson, 1982)
hablamos de estos
hechos en tOrminos de
"habilidades sociales y
humanas", "formaciOn
para la vida adulta" y "for-
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mad& para la vida del
trabajo". Pero estos son
térrninos para nuestra
propia conveniencia ana-
litica y no corresponden
a ningén limite curricular
de miembros definidos.

Unos ejemplos de la ga-
ma de tOpicos introduci-
dos son: motivación,
atención, conf ianza,
fumar, relaciones inter-
personales, aspecto y
manera de presentarse,
capitalismo, democracia,
publicidad, literatura, me-
sica clásica, hipotecas e
impuestos. En nuestro
módulo, el encuadre de
estas competencias era
extraordinariamente fuer-
te: la realización se hacia
en primer lugar a través
de conferencias por el
personal iniciado, homi-
lias y arengas.

Estas conf erencias
surgieron de las contin-
gencias de la tarea de ca-
da dia en el mOdulo.
Estaban intimamente re-
lacionadas con los co-
mentarios del personal y
las criticas dirigidas a la
conducta de los estu-
diantes y a su aspecto.
Este 61timo punto resalta
el hecho de que los estu-
diantes estaban someti-
dos al escrutinio y
evaluación difusa del per-
sonal. La evaluaciOn se
dirigia, en gran parte, al
reconocimiento y produc-
ciOn de "buenos trabaja-
dores". Esto incluia
aspectos de habilidades
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cognitivas y motoras,
atenciOn, actitud y
motivación, forma de pre-
sentarse, respeto, pun-
tualidad, sentido comOn y
aspiraciones. De esta
manera el taller se convir-
tiO en una especie de pa-
nOptico, un lugar donde
cada aspecto de la moral
del estudiante se podia
inspeccionar y vigilar.

El encuadre del conoci-
miento y la experiencia
estaba intimamente liga-
do con el encuadre de la
producci6n. La filosofia
del mOdulo era que tenia
que incluir una proporci6n
substancial de trabajo
"real", contratado con
empresas locales, mucho
más que la simulaciOn de
trabajo. El director creia
que esto garantizaba la
actividad "significativa",
"valiosa" y "decidida". Es-
to contrastaba con lo que
01 veia como "ejercicios
sin sentido" en el curricu-
lum acadOmico, en el cual
sus alumnos habian fra-
casado (y los habia de-
fraudado).

El convenio de trabajo
introdujo unas normas
dentro de las cuales el
personal y los estudian-
tes trabajaban. El grado
de tolerancia del personal
en la formación de los es-
tudiantes puede ser gra-
vemente restringido por
el riesgo de estropear el
material de los clientes.
Por tanto, el convenio de
trabajo dejaba claro que



el personal tendria cuida-
do de adaptar las labores
de producciOn a las ca-
pacidades de los estu-
diantes. Los estudiantes
hacian aquellas labores
en las que no podian es-
tropear muchas cosas,
sobre todo en el cso de
los menos aptos. Esto
significaba que algunos
estudiantes podian hacer
una misma tarea y tener
el mismo equipo durante
largos periodos de tiem-
po La formed& en otras
tareas, sobre todo las
más exigentes, no era
rentable en términos de
tiempo del personal, ma-
terial y pérdida de pro-
ducci6n.

El convenio de trabajo
conllevO algunas oblige-
ciones al medulo. El per-
sonal tenia que asegurar
que los niveles de pro-
ducci6n eran adecuados
a las necesidades de sus
clientes y los horarios
también se respetaron.
Esto impuso algunas
obligaciones, seg6n las
capacidades limitadas de
los estudiantes.

Habia normas equiva-
lentes para las mequinas
instaladas en el mOdulo.
Existia una estrecha re-
laciOn entre el contenido
del convenio de trabajo y
el equipo disponible. Jun-
tos definian muchas de
las actividades de los es-
tudiantes, como la ejecu-
cion repetitive de tareas

productivas tan sencillas
como operaciones de
agujerear y estampar. No
seria cierto decir que el
mOdulo era idOntico a una
pequeha febrica, pero los
métodos de producciOn
del taller y los horarios
of recian paremetros que
"encuadraban" la forma-
don.

Dejadme resumir mis
comentarios. Reconozco
quo cualquier presente-
d& de este tipo siempre
puede ser muy simplifica-
da y crear modelos dema-
siado abstractos. No
cabe duda que pueden
hacerse contraejemplos
empiricos y que el esque-
ma tendria que estar ne-
cesariamente abierto a la
modificaciOn y la elabora-
ciOn. Sin embargo, creo
que es instructivo inten-
tar verificar estos encua-
dres analiticos de manera
global. Apoydndome, por
tanto, el la teoria del co-
nocimiento y la transmi-
si6n educative de
Bernstein, he propuesto
que una caracterizaciOn
preliminar del campo ten-
dria la forma siguiente:

Curriculum ClasificaciOn
debil. lnterpretaciOn de la
educaciOn, la formaciOn,
el trabajo, el tiempo libre
y las habilidades sociales
y humanas. La formaciOn
organizada en términos
de categories generales
e integradas, aspirando a
habilidades genéricas,
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claramente diferenciada
de los contextos más
académicos en institucio-
nes iguales o equivalen-
tes.
Pedagogia. La experien-
cia o simulaciOn de
trabajo proporciona un
encuadre fuerte en la im-
posicion de las tareas, la
ordenaci6n y el ritmo de
producción. Estrecha vi-
gilancia de la participa-
ci6n, la atenciOn y la
conducts general. En-
cuadre de la culture y de
la competencia cotidia-
nas en el discurso peda-
gOgico.

EvaluaciOn. EvaluaciOn
global de los estudiantes,
reflejando la incorpora-
ciOn de la vide cotidiana
en un c6digo con encua-
dre fuerte pero clasifica-
ciOn debil. CreaciOn de
perfiles pare la encarna-
cicn y validaciOn de esta
colonizaciOn e incorpora-
ciOn educative.

Contradicciones

Haste aqui, he esboza-
do y ejemplificado en es-
te articulo algunos de los
elementos-clave de la so-
ciologia del conocimiento
educativo de Bernstein.
He indicado también una
area de aplicaciOn actual.
Es importante ver que es-
las ideas y u relaciOn no
es algo sencillo. En pri-
mer lugar, la fuerza relati-
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va de clasificaciOn y en-
cuadre puede cambiar y
cambia en las institucio-
nes y prograrnas educati-
vos. Seguramente estos
cambios pueden mani-
festarse en el tipo de pro-
g ram a que aqui
discutimos: el campo del
trabajo tiene una clasiti-
caciOn y un encuadre
más fuerte que el campo
del "tiempo libre", "las ha-
bilidades sociales y hu-
manes" y otros.

Hay, por lo tanto, un
potencial de tensi6n den-
tro del sistema Jducati-
vo , anelogo al ya
comentado por Ber-
nstein. Bernstein (1977)
ha utilizado el paradigrna
de clasificaciOn/encua-
dre para caracterizar las
relaciones de producciOn
y las transrnisiones edu-
cativas. El cree que.
aunque concebidas asi
existian claras corres-
pondencias entre educa-
ci6n y producciOn,
tambien es posible ver
importantes discrepan-
cias. En particular, Bern-
stein dice:

"...ha habido un movi-
miento general, en Ingle-
terra, hacia la relajaciOn
de los Cs y Ft, que regu-
Ian las transmisiones de
la ensenanza secundaria
a los alumnos menos ap-
tos y una relajaciOn simi-
lar para todos los
alumnos de la enseñanza
primaria. De todas mane-
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ras, la regulaciOn del
primer mOdulo de produc-
ciOn al que estaban desti-
nados estos alumnos de
enserianza secundaria,
es ... clasificaciOn muy
fuerte y encuadre 3/4. El
plan de estudios (acadé-
mico) de la minoria
selecta de la escuela se-
cundaria este regulado
por... y... sin tener en-
cuenta la regulaciOn del
mOdulo de producciOn.
Esta contradicción entre
la regulaciOn de la educe-
ciOn y la producci6n en el
caso de los estudiantes
"menos aptos" es indica-
tive de la relative autono-
mia de la educación, o de
su relative independencia
de la producciOn". (Bern-
stein, 1977, pp. 184-185)

Bernstein, por lo tanto,
seriala la discrepancia
entre la clasificaciOn de-
bit y el encuadre debit del
sistema escolar de los
"menos aptos" y el cOdigo
de producciOn del trabajo
en el que participan (si lo
hacen). Esto es descrito
en términos de clasifica-
ción y encuadre fuertes,
un cOdigo que Bernstein
mismo comenta en térmi-
nos de "agentes aisla-
dos" comprometidos en
"actos divisores". (El su-
giere que el tailorismo se
aproxima a un sistema de
control asociado a un cO-
digo de producciOn como
este).

Ahora, como ya he indi-
cado, no sugiero que los
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estudiantes menos aptos
reciban clasificación y
encuadre débiles. Al con-
trario, el cOdigo refleja
una extrafia mezcla de
plan de estudios con cla-
sificación relativamente
debit y encuadre relative-
mente fuerte, al menos
en sus puntos-clave. La
discrepancia o tensi6n a
la que se refiere Ber-
nstein puede encontrarse
en estos esquemas inno-
vadores. Hablando de
forma relative, quiero su-
gerir la correcciOn y ela-
boraciOn siguiente a mi
primera y sencilla formu-
laciOn. Los componentes
de "trabajo" en la escue-
la, facultad o taller repre-
sentan una clasificaciOn
y encuadre bastante
fuertes, en comparación
con los componentes de
las "habilidades sociales
y humanas".

Esto puede represen-
terse esquemeticamente,
incorporando las caracte-
rizaciones del propio Ber-
nstein. (cfr. peg. 56)

La producci6n se deja
en blanco pare la elite
porque las relaciones son
más complicadas y no re-
sultan importantes en es-
te debate.

En otro lugar (Rees, At-
kinson y Doogan, 1983)
hemos sugerido que exis-
te una tension entre la
"reproducciOn" cultural y
la "interrupciOn" cultural
en estos esquemas. Esta
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tension muestra los con-
trastes que hemos visto.
El encuadre fuerte y la
clasificaciOn relative-
mente fuerte del "traba-
jo", dentro de un sistema
con clasificaciOn gene-
ralmente debit, contrasta
con el c6cligo que es la
base de otros componen-
tes.

Hay, por to tanto, una
discrepancia potencial
en la manera cOmo cada
codigo construye al
alumno o al estudiante.
Cuando la clasificaciOn y
el encuadre son debiles,
el estudiante se ve en
términos de caracteristi-
cas individuales conse-
guides. Bernstein sugie-
re que el orden moral del
codigo integrado es inter-
personal : el c6cligo de
acumulación regula las
relaciones entre clases o
segmentos. basadas en
atributos fijos, y es una
cuestiOn de relaciones
posicronales. Podemos
ver que los dos aspectos
de la formaciOn reflejan
tendencias opuestas
equivalentes. El trabajo
refleja las categorias po-
sicionales de capacidad
y genero. el trabajo y la
simulaciOn del trabajo re-
producen la divisiOn de la
tarea en estas lineas
segmentales. Las habili-
dades sociales y huma-
nas. por otra parte,
parece que remarcan las
caracteristicas interper-
sonales conseguidas.

(Aunque el encuadre
fuerte de estos conteni-
dos los puede conducir
hacia formulaciones de
situaciOn de la persona).

Por ello, puede haber
una contradicción entre
la pedagogia más "tera-
péutica" de contenidos li-
mitados y los atributos
posicionales de la clasif
caciOn y encuadre fuer-
tes. De igual modo,
puede existir ambigliedad
y pueden emitirse mensa-
jes contrarios como si el
cOdigo instructivo opera-
se como un reproductror
cultural o como un inte-
rruptor cultural. Habra
ambigiiedad hasta el pun-
to de !lever las practices
educativas a una
posiciOn de correspon-
dencia con las formas de
producci6n, o hasta He-
ger incluso a tener auto-
nomia relative. En tanto
actOan como reproducto-
res, estos programas se-
r a n autenticas
representaciones de las
relaciones y precticas de
trabajo existentes. El tra-
bajador en una maquina o
en la cadena de produc-
ciOn sere el modelo, y el
estudiante sera evaluado
en terminos de "buen Ira-
bajador". Por otra parte,
el aspecto de la desesco-
larizaciOn, la ideologia
individualizacla y terapéu-
lice, se realize con un cO-
digo muy diferente. Aqui
el mensaje es de trans-
formaciOn cultural y per-
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sonal. El buen estudiante
es más decidido que sub-
ordinado y respetuoso,
más critico que compla-
ciente. El objeto sere
más emancipador que
acomodaticio al mundo
del trabajo y de la vide
adulta.

Conclusiones

En este articulo he in-
tentado ilustrar y desa-
rrollar un aspecto de la
sociologia de Bernstein
en relación con una cues-
tiOn empirica especifica.
Para hacerlo he demos-
trado que la teoria de cla-
sificaciOn y encuadre es
más que una descripciOn
de los arreglos pedagOgi-
cos o del plan de estu-
dios. Es una explicaciOn
del poder y del control.
Como ha demostrado
Foucault, el poder se en-
cuentra en muchas prac-
tices de discipline y

control y la sociologia de
Bernstein sugiere una
perspective similar. La
clasificación y encuadre
de los contenidos educe-
tivos es un campo en el
que las relaciones de di-
ferencia y subordinación
so mantienen. Las trans-
formaciones y variacio-
nes en la fuerza de las
relaciones-limite en el do-
minio educativo producen
versiones opuestas de
control y control social.
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El analisis hecho en es-
te articulo muestra el es-
tilo de la sociologia o
antropologia estructura-
lista de Bernstein. Es
u n a aproximaci6n
general que concede im-
portancia a las homolo-
gias y las relaciones
sisternaticas sin caer en
la reduce& de la corres-
pondencia vulgar o de los
argumentos funcionalis-
tas. Este Oltimo punto ha
estado recientemente
argumentado por Tyler
(1987), en una discusi6n
de modelos impreci-
samente emparejados de
las organizaciones edu-
cativas. Como Tyler ob-
serva, el modelo de
Bernstein sitUa la organi-
zaci6n del conocimiento
educativo y las institu-
ciones en el coraz6n de
la sociologia educativa,
sin privilegiar las versio-
nes sobre-racionalizadas
del an ails is organizati-
vo. Tyler concreta la
fuerza del trabajo de
Bernstein /Foucault de
esta forma:

"En primer lugar, la ne-
gación de la autonornia
del sujeto centra nuestra
atencifin en las condicio-
nes a través de las cua-
les y en las cuales se
realjzan los fundamentos
de la legitimaciOn. En se-
gundo lugar, libera a la
sociologia de la organiza-
ción de la escuela de la
creencia, estrechamente
concebida, en que el po-
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der en las escuelas ha de
reflejar siempre el proce-
so de trabajo o las contin-
gencias del control
social. En tercer lugar,
estas aproximaciones re-
chazan una teoria de su-
ma nula del poder en las
instituciones, en la que la
dominaci6n siempre tiene
que ser el resultado inevi-
table de la elaboraciOn de
sus estructuras y creen,
en cambio, en el poten-
cial liberador de la inno-
vaciOn comunicativa.
Finalmente, crean las ba-
ses para relacionar las
unidades de. analisis (lo
que esta emparejado)
con esquemas de organi-
zación concebidos teOri-
camente de manera
relativamente inequivo-
ca". (p 319)

La sociologia de Bern-
stein es extremaelmente
inselita, casi Unica, en el
mundo de lengua inglesa.
No hay afinidades con
sus companeros anglo-
sajones, sino con los
representantes trance-
ses del pensamiento
estructuralista y postes-
tructuralista: Althusser,
Foucault, Pécheux, Derri-
da y Bourdieu. Es una
lastima que la contribu-
ci6n de Bernstein al es-
tructuralismo no tenga un
lugar central en el pensa-
miento social europeo.
Su caracter extraño ha
tendido a situarla en los
margenes del pensamien-
16 ingles y americano. La
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triste consecuencia es
que Bernstein s6lo es co-
nocido por su trabajo so-
bre lenguaje, mientras
que las profundas impli-
caciones de su teoria ge-
neral de clase, discurso y
poder permanecen poco
reconocidas e infravalo-
radas.
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Poder, conoci-
miento y sistemas
educacionales:
introducción a las
categorfas de
Bernstein.

C.Cox

Introducción

Como testimonia la va-
riedad de ensayos reuni-
dos en esta colecciOn
sobre la obra de Basil
Bernstein, la pregunta
sobre las relaciones en-
tre poder, significado y
conciencia, fundadora
de su sociologia, ha sido
abordada a través de ob-
jetos y niveles de anali-
sis muy distintos. A lo
largo de tres décadas el
foco de preocupación ha
ido cambiando, del len-
guaje en la familia y la co-
munidad como regulador
fundamental de la expe-
riencia; al conocimiento.
los rituales y los modos
de control en la escuela
como reguladores de la
transmisiOn de cOdigos
elaborados y, Oltimamen-
te, a las relaciones cons-
titutivas del discurso
pedag6gico a nivel del
sistema educacional de
una sociedad Junto a
esta variedad tematica,
la teorizaciOn ha evolu-
cionado desde el trata-
miento a nivel micro de la

constituchin y distribu-
ción social de contenidos
y codigos simbOlicos de-
terminados, a su trata-
miento a nivel macro. El
objeto del articulo es esta
ültima fase del pensa-
miento d 3ernstein, en
la que la preocupaciOn
por los c6digos del cono-
cimiento escolar y su co-
municaci6n a nivel de la
escuela ha sido expandi-
da al intento por especifi-
car distinciones sobre la
generaci6n politica e inte-
lectual de tales cOdigos y
sus transformaciones a
nivel de los sistemas na-
cionales de educaciOn.
Esta tercera etapa de
una bésqueda caracteri-
zada por la permanencia
de sus preguntas de ba-
se y su unidad concep-
tuals, a nuestro juicio
redne las hebras centra-
les de la obra de Ber-
nstein y constituye la
respuesta más acabada
hasta ahora al desafio,
una y otra vez declarado
como critico, de contar
con conceptos y modelos
que permitan integrar lo
micro y lo macro en los
procesos de traducciOn
del poder en categorias
de conciencia y de la
conciencia en categorias
de poder.

En el nOcleo de los pro-
cesos de traducciOn
mencionados estan, en la
sociedad contempo-
ranea, las agencias, los
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textos y las practicas
constitutivas de los sis-
temas nacionales de edu-
caciOn. La pregunta por
la reproducci6n cultural
que éstas realizan supo-
ne responder interrogan-
tes de, al menos, tres
niveles diferentes pero
interpenetra. Primero, el
nivel de generación so-
cial de lo que va a ser re-
producido; segundo, el
nivel de la implementa-
ción institucional espe-
cializada de la repro-
ducciOn; tercero, el nivel
de las practicas de trans-
misiOn en las agencias
del caso. No hay una teo-
ria, de acuerdo a Ber-
nstein, que provea de
modelos para tal totali-
dad. En general, los mo-
delos existentes se
especializan por nivel.
Las teorias macro de la
reproducción cultural- se-
an los enfoques repro-
ductivistas tout court
(Bourdieu,Passeron,
1977). de resistencia (Wi-
llis, 1977) o criticos (Gi-
roux, 1981) -se concen-
tran en las relaciones de
distribuciOn social de la
educacidn, o las relacio-
nes con la educaciOn de
diferentes grupos de cla-
se, étnicos, regionales,
etc., ignorando la organi-
zaci6n interna de la edu-
cacián y careciendo por
tanto de una teoria de las
comunicaciones pedago-
gicas ( relaciones dentro
o constitutivas del texto -
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en un sentido amplio- que
la educaciOn distribu-
ye).Por otro lado, las teo-
rias que se centran en
los procesos de transmi-
siOn en la sala de clases
(investigacion sociolin-
gOistica e interaccional)
o a nivel de la escuela
(estudios etnogràficos),
o del curriculum y la pe-
dagogia, no abordan las
regulaciones macro, -de
distribuciOn- de los tex-
tos que la comunicaci6n
pedag6gica vehiculiza. ni
tampoco la lOgica iNerna
del dispositivo pedagógi-
co mismo. Bernstein call-
fica el desafio de
producir una teoria que
supere estas deficien-
cias como una tarea in-
mensa, y su propio
intento de avanzar en
esa situaciOn, como "po-
sibles inidos" (Bernstein.
1987, p. 60).

En la discusión que si-
gue procuramos mapear
tales inicios, centrándo
nos en el modelo pro-
puesto por Bernstein
para responder a las pre-
guntas sobre la genesis
social y caracteristicas
internas de la regla de
conciencia que la educa-
don intenta inculcar y
considerando sOlo tan-
gencialmente la teoriza-
ciOn sobre las reglas
constitutivas e invarian-
tes del dispositivo peda-
gOgico (o el coma de la
inculcaci6n referida).
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Clases y campos:
generación social de
principlos dominan-
tes:

Bernstein propone con-
ceptualizar las bases so-
ciales de generaciOn de
"qué" va a ser reproduci-
do (o variado, o cambia-
do) por la educaci6n en
términos de las relacio-
nes "entre" y " dentro" de
clases sociales y cam-
pos institucionales, ori-
gen estos, a su vez, de
unos determinados
principios dominantes.
Bernstein define campo
siguiendo a Bourdieu. Be-
gun Oste, un campo re-
sulta de relaciones de
fuerza entre agentes y/o
instituciones en lucha por
formas especificas de
poder: poder econOmico,
politico, cultural. Intrinse-
co al concepto de campo
es la noción de un espa-
cio de posiciones -por
ejemplo, dominante, do-
minada-, estructurado en
términos de una disputa
especifica y generativo
de competencias e inte-
reses especificos. Un
campo funciona simultd-
ncamente como instancia
de inculcaciOn y mercado
donde diferentes compe-
tenc i as reciben su
precio. Un campo es ge-
nerado por relaciones de
poder. No es un aparato.

En un campo, agentes
e instituciones están en
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lucha, con fuerzas dife-
rentes y de acuerdo a re-
glas que constituyen el
espacio de juego, por la
aportaciOn de ganancias
especificas que estan en
juego en la lucha. Ague-
llos que dominan el cam-
po tienen los medios para
hacerlo funcionar a su fa-
vor: pero tienen que to-
mar en cuenta la
resistencia de los domi-
nados. Un campo devie-
ne un aparato cuando los
dominantes tienen los
medios para anular la re-
sistencia y las reaccio-
nes de los dominados.
Esto es, cuando todo mo-
vimiento es desde lo alto
a lo bajo y los efectos de
la dominaciOn son tales
que la lucha y la dialécti-
ca constitutiva del campo
mueren" (P.Bourdieu,
1980, p. 136).

Un anälisis de las ba-
ses sociales de genera-
ciOn de lo que va a ser
reproducido por el siste-
ma escolar, asi como de
las dinamicas de cambio
de aquello que será re-
producido, debiera partir
por considerar las rela-
clones entre y dentro de
los siguientes campos o
sistemas de posiciones
que son productos y pro-
ductores a la vez de de-
terminados principios de
reproducci6n cultu-
ral: campo de la produc-
ciOn. campo del control
simbOlico y campo del es-
tado. Asimismo, debiera
considerar cOmo princi-



pios de clase atraviesan
tales relaciones.

El campo de la produc-
ciOn es constituido por
los agentes y agencias
cuyas practicas crean y
reproducen los medios,
contextos y posibilida-
des de la producci6n ma-
terial. Su especificidad
es definida por la natura-
leza predominantemente
fisica de sus recursos ti-
picos y, por consiguien-
te, el caracter de
"orientadas hacia obje-
tos" de sus pract icas
tipicas. El capital econ6-
mico es la recompensa,
apuesta y medio primor-
dial en el conflicto que
constituye el campo que
confronta las dos clases
fundamentales de un or-
den capitalista; la de los
que son propietarios y la
clase de los que poseen
su trabajo.

El campo del control
simbOlico es constituido
por agentes y agencias
cuyas practicas especia-
lizadas crean y reprodu-
cen los medios, con-
textos y posibilidades de
la producciOn cultural. La
especificidad del campo
descansa sobre la natu-
raleza predominantemen-
te simbólica de sus
recursos tipicos y la
orientaci6n "hacia perso-
nas" caracteristicas de
sus practicas. El capital
cultural es la recompen-
sa, apuesta y medio

fundamental de los con-
flictos, o relaciones de
fuerza que constituyen el
campo. Una divisiOn del
trabajo del control simb6-
lico produce subcam-
pos.1 Minimamente, un
subcampo de "modelado-
res" o agencias y agen-
tes que crean lo que
cuenta como desarrollos
o cambios de formas sim-
bOlicas en las artes, la
ciencia y el diseno; un
subcampo de agendas y
agentes difdsores, como
los medios de comunica-
ciOn masivos y especiali-
zados; un subcampo de
agendas y agentes repa-
radores, como los servi-
cios sociales y médicos/
psiquiatricos; un sub-
campo de agencias/
agentes reguladores,
como la Iglesia; finalmen-
te un subcampo de repro-
ducciOn, constituido por
los agentes y agencias
del sistema educacional.

El campo del Estado (o
de la politica) lo constitu-
yen las agencias y
agentes que "defi-
n en", mantienen, varian
y cambian lo que cuesta
como el orden legitimo y
el uso legitimo de la fuer-
za" (B. Bernstein, 1980,
p.35). La recompensa en
el campo politico es la
apropiaciOn del monopo-
lio de la intervenciOn
legitima en cualquier di-
mensiOn o campo del or-
den social. De acuerdo
con esta deliniciOn, no
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todas las instituciones
del Estado en un sentido
juridico-burocratico for-
man parte de lo que con-
sideramos el campo del
Estado (o de la politica).
Asi, el sistema escolar
estatal, es una de las
agendas fundamentales
del campo del control
simbólico. De un modo si-
milar, empresas producti-
vas de propiedad estatal
pertenecen al campo de
la produccidn, aunque se
ubique en el Estado. Po-
demos complementar la
definiciOn inicial afirman-
do que el campo del Esta-
do (o de la politica) es
constituido por las agen-
cias y agentes especiali-
zados en la movilizaciOn
de los recursos de autori-
zaci6n, esto es, "capaci-
dades que generan
mando sobre las perso-
nas" (A. Giddens 1982,
p.100). De acuerdo con
esto, el campo no es ge-
nerado solamente por las
relaciones entre las insti-
tuciones politicas del Es-
tado, sino tambian por las
relaciones entre colecti-
vidades, fuera o en el
Estado, cuyo foco de ac-
ciOn primordial es la con-
quista del poder de
intervenciOn legitima
sobre el orden social co-
mo un todo: por ejemplo,
los partidos politicos y or-
ganizaciones equivalen-
tes. Tanto el campo del
Estado como el campo
del control simbOlico son
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"orientados hacia perso-
nas". Pero sOlo en el
campo del Estado las ca-
pacidades que constitu-
yen la recompensa o la
apuesta del campo estan
basadas, al final, en el
uso actual o potencial de
la fuerza.

Relaciones entre cam-
pos y dentro de campos
en una sociedad de cla-
ses, son dominadas por
principios de clase.
Clase es el principio cul-
tural dominante creado y
mantenido por el campo
de producciOn. Esto es,
la teoria considera
"clase" como el principio
de los principios de clasi-
ficaciones (d iv is io nes)
fisicas, sociales y simbO-
licas constitutivas de un
orden. Aunque otras ca-
tegorias culturales son
criticas para la constitu-
ción de colectividades,
como categories etnicas
de genero o religiosas,
estas, hoy en dia, "ha-
blan a traves de modali-
dades reguladas por
(principios) de clase"
(B.Bernstein, 1980).

"Relaciones de clase
constituyen desigualda-
des en la distribuciOn del
poder entre grupos, que
se realizan en la crea-
ciOn, organizaciOn, distri-
buciOn, legitimaciOn, y
reproduce& de valores
materiales y simbOlicos
originados en la divisiOn
social del trabajo"
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(B.Bernstein, 1977, p.
viii).

Volviendo aqui a con-
ceptos de Bourdieu que
ayudan a especificar la
generación de principios
culturales dominantes.
sostendremos que las di-
ferencias primarias entre
las clases encuentran su
principio en el volumen
global de capital que defi-
ne una determinada clase
de condiciones de exis-
tencia, es decir, el
conjunto de recursos y
poderes (que pueden
existir tanto objetivamen-
te como incorporados)
efectivamente utili-
z ables: capital econOmi-
co, capital cultural y

tambien capital social
(antiguedad y extensi6n
de conexiones). Las dife-
rencias secundarias,
operantes dentro de cada
clase definida por el volu-
men global de su capital,
separan fracciones de
clases de acuerdo con la
estructura de su capital,
vale decir, de acuerdo
con " las formas diferen-
tes de la distribuciOn de
su capital global entre las
especies de capital" (P.
Bourdieu, 1979, p. 129).
Asi. si se consideran si-
multaneamente principios
de clase y campo, se ob-
tiene que los grupos o
fracciones de la clase do-
minante y media basados
en el campo de la produc-
ci6n, son más ricos en
capital econ6mico que en
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capital cultural y sus
precticas se oponen,
sistemeticamente, vale
decir, en todos los domi-
nios, a las de los grupos
o fracciones de clases
basadas en el campo del
control simbOlico, cuya
estructura patrimonial ex-
hibe mayor capital cultu-
ral que econOmico.

Lo sehalado es sufi-
ciente para fundar un
principio de análisis de
los contextos sociales
macro de generaciOn de
las categories culturales
besicas que la educaciOn
expresare, luego de me-
diaciones y transforrna-
ciones complejas. Tal
principio es simple (al me-
nos en su formulaciOn):
principios de clase y
campo constituyen los
elementos necesarios de
tal análisis. La premisa
de base en este nivel,
que puede ser derivada
tanto de Bourdieu como
de Bernstein, es que las
reglas externas de la
educaci6n, determinan-
tes del que de la repro-
ducciOn cultural, no
pueden ser válidamente
reducidas a las necesida-
des de reproducci6n cul-
tural de los grupos o
fracciones do mi nant es
de la clase dominante.
vale decir, de los agentes
que dominan el campo de
la producci6n. Una fuente
de critica importante en la
definici6n de los rasgos
constitutivos de un siste-
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ma educacional, son los
agentes dominantes del
campo del control simbe-
lico.

Tanto Bernstein como
Bourdieu argumentan
que para estos agentes
el capital cultural es
constitutive de su identi-
dad en formas no compa-
rables a otras f raccio-
n es de clase: de algün
modo la educación cons-
tituye directamente los
c6digos de los grupos
basados en el campo del
control simbelico e indi-
rectamente los códigos
de los grupos basados
en el campo de la produc-
ciOn ( tanto dominantes
como dominados).

En general, la determi-
naciOn de los limites ma-
cro-estructurales de un
sistema educative es el
resultado de relaciones
de poder entre agentes y
agendas del campo de la
producciOn, por un lado,
y agentes y agencias del
campo del control simbO-
lice, por otro, tal como en
un momento dado son
mediadas por el Estado.
De acuerdo con esta
perspective diferentes
formaciones histOricas
expresan diferentes rela-
clones de poder entre los
grupos dominantes de
los campos mencionados
y producen diferentes
estructuras de limites
constituyentes de un sis-
tema educacional.

Es importante enfatizar
que las luchas sobre los
limites basices definite-
ries de un sistema educa-
tivo nacionai expresan
principles tanto de daze
como de campo, esto es,
desigualdades y diferen-
cias.

Las relaciones macro
de un sistema educacio-
nal expresan simultanea-
mente la lOgica de la
dominaciOn y los princi-
ples culturales opuestos
de un campo constituido
entorno a la producciOn y
circulaciOn de recursos
fisicos y un campo funda-
do en la creaciOn, distri-
buciOn y reproduce& de
recursos simbOlicos. Un
analisis del "qué", o de
las relaciones macro del
sistema educative debie-
ra poder producir diferen-
cias sistematicas, tanto
en términos de la oposi-
ci6n dominante / domina-
do como de la oposici6n
producciOn/control sim-
bOlico.

Los "principios demi-
nantes", de acuerdo a la
teoria resultan "de las re-
laciones de poder y los
principios de control que
determinan los medios,
contextos, distribuciOn,
posibilidades y relacio-
nes sociales de los recur-
sos fisicos y discursivos"
(Bernstein, 1987, p.49).
Tales "principios demi-
nantes" de la sociedad
determinan reglas basi-
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cas de orden, relaciOn e
identidad que empirica-
mente corresponden a fa
expresiOn del partido poli-
tico dominante o de las
relaciones entre los dife-
rentes partidos y grupos
de interés tal y como se
expresan en el Estado.

Los "principios demi-
nantes" de un orden no
constituyen directamente
el texto que la educación
procurara inculcar. En
general, tales principios
marcan sus limites exter-
nos, mas no definen el
dentro de tal texto, o sus
relaciones constitutivas
intemas, que resultan de
un conjunto complejo de
procesos de transforma-
ciOn de discursos que tie-
nen lugar al pasar estos
de los contextos de su
creaci6n a los de su re-
producciOn. De Ostos
procesos da cuenta el ni-
vel siguiente del analisis.

RecontextualizaciOn

En su trabajo critico de
la obra de Bernstein y
Bourdieu, Process wi-
thout Systems (1983)
Margareth Archer argu-
menta que en ambos au-
tores se ignora el sistema
educacional en cuanto tal
y los procesos de politica
educacional que median
las relaciones entre sis-
tema educativo y socie-
dad.
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Tanto para Bernstein
como para Bourdieu los
sitemas educativos se-
rian, de acuerdo a esta
critica, instituciones ab-
solutamente penetrables
"siempre abiertas y refle-
jando la estructura so-
cial". ( M. Archer, 1983,
p. 197). La critica de Ar-
cher, publicada antes de
la aparici6n del trabajo
On Pedagogic Discourse
de Bernstein, nos ayuda
a ubicar el nuevo nivel
que abarca la reflexiOn
de éste; justamente, las
relaciones de poder co-
nocimiento de nivel
macro que operan como
constituyentes del dis-
curso pedag6gico de la
reproducci6n. El concep-
to de recontextualizaciOn
da cuenta de la lOgica de
nivel profundo de tales
relaciones.

De acuerdo al modelo
propuesto en el trabajo
mencionado, la lOgica
profunda de las comple-
jas y mOltiples mediacio-
nes operantes entre
principios dominantes y
el discurso pedag6gico
de reproducciOn es la de
un proceso de recontex-
tualizackin por el cual,
principios discurs iv os
generados en un determi-
nado contexto son remo-
vidos de éste en forma
selectiva, transformados
internamente por opera-
clones de selección y
re-enfoque, combinados
con otros provenientes
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de campos y contextos
diversos y, finalmente,
re-constituidos en un
nuevo discurso de acuer-
do a las necesidades de
su transmisiOn y adquisi-
cion. Lo definitorio del
discurso pedagOgico
seria su carencia de con-
tenidos propios; el ser re-
sultado de una operaci6n
de re-contextualizaciOn
de otros discursos. Qué
principios discursi-
vos son seleccionados,
de qué contextos y re-
organizados cOmo, son
procesos politicos que se
juegan en las relaciones
entre y dentro de tres
contextos fundamenta-
les:

i) El Contexto primario
o de produccion de dis-
curso, en el que "nuevas"
ideas son creadas. desa-
rrolladas, cambiadas. Es
el contexto que da origen
al campo intelectual, en
términos de Bourdieu3.

ii) El Contexto secun-
dario o de reproduccicin
de discurso , que incluye
los cuatro niveles -pre-
escolar, primario, secun-
dario. terciario- del siste-
ma educacional y que
reproduce el discurso
educacional.

iii) El contexto de re-
contextualizaciOn o de
reubicaciOn de discur-
sos, cuyas agencias,
agentes y practicas regu-
Ian el movimiento de
textos/ practicas del
contexto primario de pro-
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ducciOn discursiva al
contexto secundario de
reproducci6n discursiva.
A su vez, dos campos
operan dentro de este
contexto: a) el campo
oficial de recontextuali-
zaciOn pedagOgica (buro-
crac ia educacional
especializada del estado,
expertos, inspectores,
etc,). b) el campo de re-
contextualizaciOn peda-
gOgica, que incluye las
escuelas universitarias
de educaciOn y sus
departamentos de inves-
tigaciOn, la prensa espe-
cializada en educaciOn y
las editoriales.

De su contexto original
de creaci6n a su transmi-
sian educativa todo texto
experimenta al menos
dos transformaciones:
una en el campo de re-
contextualizaciOn, donde
la relaciOn original del
texto con otros es altera-
da y donde el texto mis-
mo es modificado por
selecciOn, simplificaciOn,
condensaciOn y elabora-
ciOn. Otra en el proceso
pedagOgico. que opera
transformando un texto
ya transformado.

De acuerdo a la teoria,
el discurso pedag6gico
es un principio o gramati-
ca de recontextualiza-
ciOn: es decir, una
gramatica de apropiacidon
de discursos regida por
teorias instruccionales, a
su vez resultado de
principios de recontex-



tualizaci6n La recontex-
tualizacion del discurso
de la fisica en la educe-
cion secundana, por
ejemplo, transforma a és-
ta de un discurso original
en uno imaginario, donde
las reglas de su transmi-
sión no pueden ser deri-
vadas de algün principio
interno a la fisica ni tam-
poco de las precticas de
los que producen la f isi-
ca.

Haste ahora la sociolo-
gia de la educación se ha
centrado en los mensa-
jes que transmite el

dispositivo pedag6gico,
quedando la forma de es-
te fuera del campo de
análisis. Es hora de flier-
se en las reglas que
constituyen tal dispositi-
vo sostiene Bernstein; la
"voz" de los sistemas
educativos, independien-
te de sus "rnensajes".

Decisive de tal "voz" es
la referida grametica de
recontextualizaciOn, y el
carecter virtual/imagina-
dos de los discursos que
produce.

Transmision

El tercer nivel que dis-
tingue el análisis corres-
ponde a los contextos y
precticas de transmisión/
adquisiciOn en la escue-
la.

De acuerdo con la teo-
ria, la escuela transmite
dos Ordenes fundamen-

tales e inseparables, por
una parte, imegenes de
conducta, caracter y

estilo, un tipo social, un
orden moral; por otra, la
educed& busca comu-
nic ar los hechos,
informaciones y procedi-
mientos necesarios para
la adquisicion de la varie-
dad de habilidades espe-
cificas, requeridas por
una division social del
trabajo compleja. La es-
cuela transmite un orden
instructivo inmerso en un
orden moral: la reproduc-
dim de competencias es-
te inmersa en la
producciem de relaciones
de orden e dentided so-
cial.

En el nivel Ill del mode-
lo (Cfr. peg. 72) hemos
distinguido tres dimensio-
nes constitutivas de la
estructura de transmi-
siOn/adquisiciOn operan-
te en la escuela4: la
dimensiOn de la selec-
ciOn, transmisiOn y eve-
luación de discursos
(curriculum, pedagogia y
evaluaciOn); la dimensiOn
de las relaciones socia-
les de la escuela (o mo-
dalidades de control); la
dimensi6n contextual-
institucional de la escue-
la (el espacio, los medios
materiales, los arreglos
institucionales). En las
tres dimensiones lo moral
y lo instruccional esten
interpenetrados: las tres
dimensiones exhiben in-
terrelaciones de mutua
determinaciOn: y, final-
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mente, los limites consti-
tutivos tanto de los dis-
cursos, las relaciones
entre personas y las rela-
ciones espaciales, revis-
ten valores, variables
histOricamente de clasifi-
caciOn y enmarcamiento
(ver secci6n subsiguien-
te). La determinaciOn del
cOdigo educacional domi-
nante en un sistema
educativo nacional, o en
una escuela, implica-
re determinar la rigidez /
flexibilidad de las carac-
teristicas de las distintas
dimensiones, asi como la
rigidez / flexibilidad de
sus enmarcamientos.

Por ültimo, entre la fa-
milia /comunidad -como
contexto gererador de
los esquemas mentales
primarios- y la escuela
hay también un campo
de recontextualiza-
cion cuyos términos
constitutivos de oposi-
ci6n son : 6la escuela es
recontextualizada por la
familia/c o mu n i d ad, es
decir son los significados
de este Ultimo polo los
que transmite aquélla, o,
alternativamente, la es-
cuela recontextualiza la
familia/comunidad. impo-
niendo sus mensajes y
c6digos?

Modelo de relaclones

El modelo que se pre-
senta a continuaci6n for-
malize los elementos y
niveles de la discusi6n
precedente. Pese a que
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la totalidad en cuestiOn,
y cada uno de sus ele-
mentos, refiere a relacio-
nes de poder, que sOlo
en circunstancias muy
especificas no producen
oposiciOn y, por tanto,
variaciOn y cambio, el
modelo es facil y errOne-
amente interpretable
como sobredeterminista
y cerrado. Bernstein lla-
ma la atenci6n sobre las
siguientes fuentes de di-
namismo en el conjunto
de relaciones de produc-
ciOn, reproducciOn y
cambio del discurso pe-
dagOgico:

1. Los principios cultu-
rales dorninantes refieren
a una arena de conflicto
(entre y dentro de clases
sociales y campos) más
que a un conjunto de re-
laciones estables.

2. Hay fuentes poten-
ciales o actuales de
conflicto, resistencia e
inercia, entre los agentes
politicos y los agentes
administrativos del cam-
po de recontextualiza-
ciOn oficial.

3. Hay fuentes poten-
ciales o actuales de con-
flicto, resistencia e
inercia, entre el campo
de recontextualizaciOn
oficial y el campo de re-
contextualizaciOn peda-
g6gica (tambien hay
fuentes de conflicto, re-
sistencia e inercia entre
posiciones dif erentes
dentro de este ültimo).
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4. Hay fuentes poten-
ciales o actuales de con-
flicto, resistencia e
inercia entre el contexto
primario de adquisiciOn
cultural (familia, comuni-
dad, grupo de padres) y
los principios y practicas
de recontextualizaciOn
de la escuela.

5. Por Ultimo, los trans-
misores pueden encon-
trarse en la posiciOn de
no ser capaces o no que-
rer transmitir el cOdigo
esperado de transmisidin
(B.Bernstein, 1987).

La centralidad de
los conceptos Clasl-
ficación y Enmarca-
miento

Destacamos al inicio la
importancia en la obra de
Bernstein del intento de
integrar lo micro y lo ma-
cro. A nuestro juicio di-
cho intento se desarrolla
a partir de la noci6n de or-
den, en su nivel más abs-
tracto, como sistema de
limites de mayor o menor
rigidez, que operan tanto
en el "afuera" -lo social -
como en el "adentro", -la
conciencia. De un modo
fundamental, la articula-
ciOn de los diferentes ni-
veles del analisis de las
relaciones entre poder,
significado y conciencia
en el marco de las institu-
ciones educativas, como
tarnbién más alla de ellas,
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se hace posible a partir
de una conceptualizaciOn
de limites que son bi-
frontes, simultanea e in-
extricablemente sociales
y mentales.

Limites, por tanto, que
operan a los niveles ma-
cro como micro. 0, en
terminos del modelo intro-
ducido, describibles em-
piricamente tanto al nivel
de generación, como de
recontextualizaciOn, y de
reproducciOn de lo que,
en términos de Bernstein,
es la "regla de concien-
cia" a ser inculcada por
un sistema educacional
dado. Cerraremos intro-
duciendo una discusiOn
de los conceptos claves
del analisis de tales limi-
tes: clasificaciOn y en-
marcamiento.

Los cOdigos sociolin-
giiisticos o educativos,
son principios regulado-
res, adquiridos tactica-
mente en el proceso de
socializaciOn. Estos prin-
cipios son resultados de
los limites de un orden
social, asi como una gra-
matica que, incorporada
en el sujeto, es generati-
va de una basta gama de
textos -practicas mate-
riales y simbOlicas -que
realizan tanto las catego-
rias (personas, objetos,
discursos), como las re-
laciones entre catego-
rias, inscritas en el orden
de limites constitutivos
de un orden dado.



"COdigos de clase y
sus modalidades son
gramaticas semi6ti-
c as que regulan la adqui-
siciOn, reproducci6n y
legitimacion de reglas
fundamentales de exclu-
skin, inclusiOn y apropia-
ci6n por las cuales y a
travOs de las cuales los
sujetos son selectiva-
mente creados, ubicados
y contrapuestos (B.Ber-
nstein, 1980)

La dialéctica inicial de
los c6digos es entre su
generaciOn por un orden
dado de condiciones di-
ferentes de existencia
(relaciones de clase y
campo) y su realizaciOn
en practicas y textos
(practicas interacciona-
les, comunicaciOn). y las
posibilidades de variacio-
nes y cambio inherentes
a estas 6ltimas. Los con-
ceptos de clasificaciOn y
enmarcamiento contribu-
yen a especificar los tér-
minos de esta dialéctica.

Definiremos clasifica-
ción y enmarcamiento,
en general y luego en re-
laciOn con su aplicaciOn
a las diferentes dimen-
siones del proceso esco-
lar y sus relaciones in-
ternas y externas (dentro
y fuera del nivel "Trans-
misiOn" en el medio).

ClasificaciOn, en su
acepción mas abstracta,
refiere al principio de los
imi t es (separaciones.

aislamiento) creados por
la divisiOn social del tra-

bajo (de producciOn y/o
reproducci6n) y definito-
rio de las diferentes cate-
gorias de practicas,
materiales y simbOlicas,
y sus interrelaciones. Es
la separaciOn-aislami-
ento entre categorias (de
agencias, agentes, prac-
ticas, discursos) lo que
genera la especificidad
de cada categoria y su
más elemental base de
significado (el significado
surge fundamentalmente,
en términos de esta teo-
ria, de la relaciOn entre
categorias). Con la varia-
cion de la cualidad de los
limites (su mayor o menor
rigidez), cambiaran las
relaciones entre catego-
Has. su grado de
especializaciOn y su
identidad. El manteni-
miento y cambio de limi-
tes presupone relaciones
de poder. El principio de
clasificaciOn sustantiva
relaciones de poder.

"Cualquier intento de
cambiar la clasificaciOn
necesariamente supone
un cambio en el grado de
separaciOn entre catego-
rias lo cual de por si pro-
vocara la restauraciOn
del principio de clasifica-
cion por los encargados
de mantener la separa-
ciOn (reproductores, re-
paradores, evaluadores),
y la restauraci6n de ellos
mismos como agentes
dominantes. Para que es-
to sea cumplido los man-
tenedores de la sepa-
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radOn deben tener poder
y las condiciones para
ejercerlo. Asi, separa-
ciOn presupone relacio-
nes de poder para su cre-
aci6n, reproducci6n y
legitimaciOn" (B. Bern-
stein, 1980, p. 12).

Las relaciones de poder
constituyen y reproducen
un orden social dado no
sOlo a través de la comu-
nicaciOn sino primaria-
mente a través de los
silencios producidos por
las dislocaciones, inter-
valos, quiebres, que es-
tablecen las categorias
más basicas para la es-
tructuraciOn de la practi-
ca, y la percepci6n y
representaci6n de la
practica. Esto es, lo igual
y lo desigual; lo alto y lo
bajo; lo sagrado y lo pro-
fano; lo raro y lo comOn;
trabajo y juego; lo que
puede ser unido y lo que
debe mantenerse separa-
do; al limite, lo pensable y
lo impensable. El princi-
pio de clasificaciOn se
refiere al nOmero de inter-
valos y la fuerza relativas
de las separaciones o Ii-
mites que constituyen un
mundo socialmente defi-
nido y, por lo tanto, a su
basamento en relaciones
de poder.

Enmarcamiento se re-
fiere a los principios que
regulan la forma de las re-
laciones sociales dentro
de las divisiones o quie-
bres, constituidas por el
principio de clasificaciOn.
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Enmarcamiento refiere a
las regulaciones sobre
los procesos comunicati-
vos o controles sobre
qué es posible, dánde y
cuando es hecho posi-
ble, para las diferentes
categorias de agentes en
cualquier contexto de in-
teracciOn. Asi, en educa-
ciOn, enmarcamiento se
refiere al principio de las
relaciones de transmi-
siOn y adquisiciOn, mien-
tras que en la producci6n
se refiere a las regulacio-
nes existentes sobre el
acto productivo mismo
como consecuencia co-
municativa de un agente.
Si el principio de clasifi-
caciOn constituye las
diferentes categorias, y
las diferentes practicas
(con sus diferentes gra-
dos de especificidad), el
enmarcamiento corres-
ponde a los principios
que regulan la realiza-
ciOn de tales categorias.
El enmarcamiento sus-
tantiva la modalidad de
control operante en
cualquier contexto de in-
teracciOn; describe va-
riaciones en la forma del
control que es ejercido
sobre principios de co-
municaciOn. El principio
del enmarcamiento des-
cribe la extensiOn y la
fuerza de las regulacio-
nes publicas de la comu-
nicaci6n.

"Inherente a la clasifi-
caciOn es la distribuciOn
de poder, inherente al en-
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marcamiento es el princi-
pio de control.

La estructura y relacio-
nes de clase constituyen
y regulan tanto la distri-
buci6n del poder como
los principios de control;
esto es, constituyen y re-
gulan las relaciones entre
categorias, la forma jerar-
quica de su constituci6n,
y regulan la realizaciOn
de categorias -o sea, los
principios de control"
(B.Bernstein, 1977,
pp. 180-181).

IRelaciones de clase re-
gulan relaciones entre
categorias (poder) y a
través de ellos las rela-
ciones dentro de catego-
rias (control).

Puede ayudar a clarifi-
car los conceptos de
clasificaciOn y enmarca-
miento el conectar la dis-
tinciOn entre poder y
control con la oposiciOn
entre el concepto de po-
der de Weber, como rela-
ciones individuales de
poder (la probabilidad que
individuos tienen de reali-
zar o no su voluntad con-
tra la resistencia de
otros), y los conceptos
objetivistas y diferentes,
tanto de Durkheim y Marx
(poder como presiOn so-
cial consensual y como
dominaciOn de clase. res-
pectivamente). El con-
cepto de poder. tal como
es definiclo en la teoria de
los cOdigos (y por lo tanto
clasificaciOn) se liga a las
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nociones tanto de Marx
como de Durkheim sobre
el poder, vale decir, a la
idea del poder como
constraint social objeti-
vo, y a la idea de la base
de clase de tales cons-
traints . Al mismo tiempo,
el concepto de control (y
por tanto enmarcamiento)
es cercano al concepto
weberiano de poder, es
decir, basado en el indivi-
duo y la interacciOn. La
discusi6n más reciente
del concepto de poder
por Lukes también ilumi-
na sabre nuestra distin-
ciOn fundamental. Lukes
critica las definiciones de
poder que lo restringen a
fenOmenos de "conduc-
tas efectivas y al para-
digma de la decisiOn" (en
nuestros términos, fenO-
menos de control,
relaciones de enmarca-
miento) y argumenta la
necesidad de definir el
poder no sOlo en términos
de conductas efectivas
por parte de individuos
tomando decisiones
sobre cuestiones explici-
tas sino, f undamental-
mente, como un sesgo de
sistema, producido por
fuerzas colectivas y arre-
glos sociales, y regulador
crucial de la agenda poli-
tica o, en términos más
generales, los limites de
lo percibido como posible
(en nuestros términos.
fen6menos de poder, re-
laciones de clasificaciOn)
(S. Lukes, 1980).



Configuraciones hist&
ricamente definidas de
relaciones de clase de-
terminan estructuras par-
ticulares de poder y
control, que generan tor-
mas distintas de clasifi-
cación y enmarcamiento
que definen el carecter
de las relaciones socia-
les y formas de comuni-
caci6n. Formas de
comunicaciOn, en la teo-
rfa, modelan estruc-
t u r as mentales, aunque
no en un sentido final.

Aspectos de clasifica-
cion en un sistema
educacional definen el
significado social besico
de sus transmisiones de
conocimiento, las carac-
teristicas de su organize-
ción interna y sus
relaciones sociales, asi
como sus vinculaciones
con otras agendas den-
tro del campo del control
simbOlico a fuera de 01.
De este modo, con res-
pecto al conocimiento o,
en general, discursos, la
clasificaciOn se refiere a
la rigidez de los limites o
a la separaci6n entre el
conocimiento que impar-
te la escuela y el conoci-
miento no educacional.
Asimismo, se refiere al
grado de rigidez de las
separaciones entre los
diferentes contenidos
(materias del curriculum)
transmitidos por la es-
cuela. Aspectos clasifi-
catorios fundamentales

de la estructura organize-
clonal de un sistema
educativo son las
separaciones o encapsu-
lamientos de sus diferen-
tes niveles y mode-
lidades (educaciOn
primaria, secunda-
ria, terciaria; humanisti-
ca, cientifica; voca-
clonal, no vocacional,
etc.) y entre sus diferen-
tes agentes (profesores-
as. alumnos-as, adminis-
tradores).

Principios de clasifica-
ciOn rigidos pueden crear
separaciones nitidas y
fuertes entre, por ejem-
plo, conocimiento escolar
y conocimiento no esco-
ler, entre diferentes
ramos del curriculum, en-
tre niveles de jerarquias
de agentes, entre practi-
ces, entre identidades y
competencias especifi-
cas, y entre el subcampo
de la educaciOn y la pro-
ducción. No es por cierto
necesario que todas las
relaciones y practices
mencionadas estén suje-
tas al mismo principio de
clasificaci& rigida. Alter-
nativamente, principios
de clasificaciOn flexible
reduciren las separacio-
nes entre las categories
mencionadas y por lo tan-
to. su grado de especiali-
zaciOn.

En el analisis de un sis-
tema educacional, el en-
marcamiento describe la
forma del contexto comu-
nicativo o el conjunto de
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las relaciones de transmi-
sion-adquisición Vane-
ciones en el enmarca-
miento corresponden a
regulaciones rigidas o fle-
xibles (fuertes o dObiles)
sobre el qué, cuando,
d6nde y cOmo del proce-
so de transmisiOn-
adquisiciOn. El principio
del enmarcamiento regula
la selecciOn, organize-
dOn, ritmo y los criterios
de la transmisión escolar,
asi como la postura, posi-
ciOn y vestimenta de los
comunicantes. Regu-
la, en general, la practice
pedagOgica, incluyendo
sus aspectos espaciales
o de local. Donde el en-
marcamiento es rigido,
por ejemplo, habit un Ii-
mite fuerte entre lo que
puede ser y lo que no
puede ser transmitido; la
transmisiOn seguire re-
glas explicitas de se-
cuencia y el alumno
poseera escaso control
sobre el qué, cOmo,
cuando y dOnde de su
aprendizaje. Un enmarca-
miento flexible o debit
crea limites borrosos o
separaciones abiertas,
permeables. entre lo que
es y lo que no es comuni-
cable en la escuela, tam-
biOn significa que el
proceso de transmisiOn
tendere a seguir reglas
de secuencias implicitas
y que al alumno se le con-
cedere un mayor control
sobre la selecciOn. orga-
nized& y ritmo de lo que
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61 o ella aprende y sobre
su posición, postura y
vestimenta (B .Bernstein
1980).

Desde la perspectiva
de los códigos, el n0cleo
esencial de la reproduc-
ci6n cultural no reside en
la estructura de roles o
los contenidos especif
cos que son transmitidos
en la familia, el trabajo o
la educaciOn, sino en re-
laciones de clasificación
y enmarcamiento que
son tacticamente adquiri-
das durante el proceso
de socialización. '.a in-
culcación o incorpora-
ciOn individual de los
principios del orden so-
cial no resulta de un con-
junto especializado de
practicas y mensajes si-
no mas bien de la totali-
dad de los procesos sde
exploraciOn de los limites
que constituyen las jerar-
quias y estructuraciones
fundamentales de la ex-
periencia (clasificaciOn)
y las formas en que es-
tas son comunicadas y
vividas en las realizacio-
nes intrinsecas a la prac-
tica (enmarcamiento). El
nücleo de la reproduc-
cicin cultural es definido
por lo que es tacticamen-
te incorporado por el indi-
viduo. Lo que es
incorporado en el caso
de la escuela son los es-
quemas clasificatorios
que en el sujeto adquiere
imperceptiblemen-te en
el proceso cotidiano de
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experimentar el orden de
las transmisiones (jerar-
quia de los ramos); el or-
den de las relaciones
sociales (jerarquia de las
categorias sociales); el
orden de las reglas que
regulan el espacio, el
tiempo y las practicas
(regulación sobre obje-
tos y su distribuciOn, se-
cuencia y ritmo de la
transmisiOn discursiva).

El proceso educativo
es sobie la incorporaciOn
de lo social, la transfor-
macion de los limites ob-
jetivos de un orden social
en limites y esquemas
clasificatorios incorpora-
dos; la transformaci6n de
categorias materiales y
sociales en categorias
mentales. La reproduc-
ciOn social de un orden
se logra, en medida criti-
ca. a traves de su repro-
ducción cultural.

6:;0

Poder, Sujeto y
Discurso
pedag6gico: una
aproximacion a la
teoria de Basil
Bernstein.

Mario Diaz

La importancia de Basil
Bernstein puede medirse
por la controversia que
su obra, a lo largo de sus
desarrollos ha produci-
do. El debate sobre su
obra generalmente se ha
configurado alrededor de
los cOdigos sociolinguis-
ticos donde la critica ha
estado cargada de tal
afectividad y ambiguedad
que han aumentado la
opacidad de los analisis
dejando sin resolver pro-
blemas cruciales como
las relaciones entre c6di-
go y cultura, cOdigo y re-
producciOn social o
cOdigo y discurso. El de-
bate en torno a sus tesis
sobre el campo educativo
se mantienen dentro de
una tentaciOn totalitaria y
determinada que no ex-
plora la coherencia o in-
coherencia interna de los
conceptos, significados
y referencias. Lo que
aqui plantearemos no es
la prolongaciOn de la criti-
ca, sino las posibilidades
de una lectura que explo-
re los conceptos basicos



que en sus desarrollos
más recientes se han ido
gestando hasta conver-
tirse en problemas de
obligatorio debate, anali-
sis y teorización.

No es mi deseo agregar
formulas a las ya plante-
adas por diferentes criti-
cos. Prefiero agregar
algan elemento a quienes
con un criterio explorato-
rio raramente se han
aproximado a abrir las
brechas de una tesis que
intenta mostrar cOmo en-
tre las discontinuidades
de la cultura, de las for-
maciones sociales,
hay uno dispositivo que
estructura, regula y regu-
lariza dichas discontinui-
dades. Pienso en Paul
Atkinson y su libro "Lan-
guage Structure and
Reproduction" el cual
concluye con breves
anotaciones a los nue-
vos puntos de vista de
Basil Bernstein, nuevos
puntos de vista como el
del dispositivo pedagOgi-
co o el del discurso peda-
gagico.

El trabajo aqui, pues,
consistira en indagar
ciertos aspectos rele-
vantes de la obra más re-
ciente de Bernstein y en
forrnular diferentes inte-
rrogantes que dichos
desarrollos generan.
Dado que en estos desa-
rrollos hay conceptos en
estado embrionario o en
gestaciOn. no hay duda

que el analisis puede re-
sultar problematico, am-
biguo y opaco. Haremos
referencia a las relacio-
nes entre el sujeto, el po-
der y el discurso
(dispositivo p edag Og i-
c o ). Tambian nos referi-
remos a las relaciones
entre código y texto.

1. El programa de Bern-
stein podria considerarse
como la basqueda de un
sistema de reglas que
den cuenta de la relaciOn
entre las configuraciones
externas del poder (limi-
tes, clasificaciones,
distribuciones) y sus res-
tricciones en la incorpo-
raciOn de dichos
En otros tarminos, el pro-
grama consiste en inda-
gar cOmo se transforma
la experiencia social en
experiencia s i mb Olica,
cOmo dar cuenta de los
procesos de reproduc-
ci6n de sentido a partir de
la posici6n de sistemas
significantes de poder.
En esta forma Bernstein
intenta superar las limita-
ciones provocadas por el
logocentrismo y su apela-
cion a la conciencia del
sujeto, y por el objetivis-
mo y su apelaciOn a un
estructuralismo mecani-
cista y determinista. En
Bernstein estas relacio-
nes estan Ilamadas a ser
modificadas en razón de
su defensa de la dialécti-
ca existente en la cultura
entre el cuerpo y lo so-
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cial, entre lo interno y lo
externo, entre la posiciOn
y la disposición, entre po-
der y control, entre la rea-
lizaciOn y su gramatica,
dialéctica que presupone
igualmente las nociones
de oposicion y disconti-
nuidad.

Construir la lOgica de
estas relaciones es es-
clarecer el significado de
la dialactica entre dife-
renciaciOn, distribución,
estratificación (como rea-
lizaciones del poder) y
las cadenas significantes
que se tejen en el sujeto
desde esas posiciones
(formas de conciencia y
practica). Estas relacio-
nes se exteriorizan en las
manifestaciones posibles
que se dan en la interac-
clan, producciOn, repro-
ducci6n y transformaciOn
de la cultura y, con ello,
de la conciencia.

En este sentido el tra-
bajo reciente de Bern-
stein , es pues, no
sOlamente una teoria
acerca del dispositivo pe-
dagOgico que hace posi-
ble todo contacto,
interacciOn, produccion,
reproducciOn y transfor-
maciOn de la cultura. Po-
see implicita una teoria
acerca del sujeto, del dis-
curso del poder y de la
discontinuidad dialectica
que rompe con los mode-
los deterministas que re-
ducen el orden de las
relaciones sociales a la
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existencia y funciona-
miento de reglas en
contextos donde los indi-
viduos se convierten en
el soporte pasivo de és-
tas. En esta forma, el
hombre en el pensamien-
to de Bernstein es
constituido por, y es
constituyente de las es-
tructuras.

2. Poder-Sujeto.

El poder en Bernstein
se expresa por medio de
simbolos, de limites, es-
tablece los limites a la
experiencia y a los signi-
ficados (o cosmologias)
que los sujetos asignan a
la experiencia. Las
voces que emergen de
los mites y las limitacio-
nes, de la geografia de
las posiciones, estructu-
ran formes de conciencia
que perpetuan el sistema
de poder.

6Que lugar ocupa el su-
jeto en esta teoria? En
Bernstein la estructura-
cion del sujeto en el inte-
rior de relaciones de
poder (distribuciOn del
poder) y principios de
control puede plantearse
en los siguientes térmi-
nos:

1. EstructuraciOn del
sujeto en el interior de las
estructuras de poder
(distribución de po ier):
voz.

2. La estructuraciOn del
poder (distribución del
poder) en el interior de
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las estructuras de rela-
ciones sociales (princi-
pios de control): men-
saje.

3. La articulaciOn entre
la voz (poder) y el mensa-
je (control), esto es, el
papel estructurante de la
distribuciOn del poder he-
cho manifiesto en los
mensajes producidos y
reproducidos por el suje-
to.

Parece que ei sujeto se
instituyera en la delimita-
ciOn/articulación estricta
entre la voz y el mensaje
siendo la voz (poder) el
principio estructurante.
Es claro que no podemos
pensar en este punto so-
bre el descentramiento
de la unidad del sujeto,
pues seria del todo sim-
plista reducir ese
descentramiento a la
oposición voz-mensaje.
En la teoria de Bernstein
el mensaje tiene por fun-
ciOn representar la voz,
"el mensaje depende de
la voz y el sujeto es una
relaciOn dialéctica entre
voz y mensaje", sin em-
bargo..."el sujeto queda
establecido por el silen-
cio a través del cual ha-
bla el poder." Entonces,
qué relaciOn existe entre
la unidad del sujeto y la
relaciOn dialectica voz-
mensaje?.

La categoria intermedia
entre la voz y el mensaje
es el codigo1 (más ade-
lante nos referiremos al

codigo) el cual regula la
reproduccion del mensaje
y articula las relaciones
de poder de la voz. El su-
jeto es constituido por la
voz y sus manifestacio-
nes en el mensaje.

Una vez se ha puesto
en tele de juicio el cen-
trismo del sujeto el signi-
ficado se desplaza, la
presencia original del sig-
nificado latente y realiza-
ble en el sujeto
(logocentrismo) se des-
plaza, el significar no es
legitimamente individual
sino el resultado de las
posiciones del sujeto: La
voz presenta una rela-
ciOn directa, esencial y
absolute con el poder -de
la voz del poder a la voz
del sujeto-. El mensaje
deviene el vehiculo, la
forma de socializaciOn en
la voz, el ruido en el cual
se inscribe el silencio a
través del cual habla el
poder:ruido-silencio men-
saje-voz visible-invisible.
El sujeto en esta relaciOn
pierde su unidad al no re-
conocerse unitario y te-
ner que reconocerse
heter6nomo, subordinado
a la voz -y a los limites
que impone- que se
despliega en la cadena
significante del lenguaje.
El significante no se aña-
de a la voz, la voz (el po-
der) regula el signi-
ficante. La voz es privile-
giada en el sentido del
juego de distribuciones
en las cuales entre como
expresi6n del poder
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La voz confiere poder a
la conciencia, es la inten-
ción del significado, la
voz es la diferencia. Las
relaciones de poder esta-
blecen la voz. La voz es
un efecto de las relacio-
nes de poder. El discurso
es un efecto de las rela-
ciones de poder. Esto
nos permitiria decir que
cuando hablo es la voz la
que habla, soy hablado
por la voz que le confiere
legitimidad a mis mensa-
jes. Es en este sentido
que la voz establece
relaciones privilegiantes
con el sujeto. Le confiere
un poder diferencial al
sujeto. Todo texto emer-
ge de una voz y confiere
el "poder discursivo".

Podriamos decir enton-
ces, que en Bernstein
esta presente una teoria
del sujeto, de un sujeto
constituido entre las rela-
ciones de poder y los
principios de control so-
ciales. Uno de sus prop6-
sitos fundamentales es
analizar los procesos
inscritos en las relacio-
nes entre poder, signifi-
caci6n y conciencia.
Como el significado se
reproduce en el lenguaje
por una parte, y como el
poder distribuye, aisla,
separa los significados
bajo la forma de orienta-
ciones diferentes que
producen/reproducen
formas de relaci6n social
diferentes que act6an a
su vez sobre las formas
de conciencia.

3. Sujeto-Significados.

El sujeto en Bernstein
es constituido socialmen-
te. Bernstein analiza la
determinaci6n de los
sistemas simbólicos
sobre los sujetos en la
construcciOn de "relacio-
nes especificas" dentro
de éstos. Esta problemd-
tica -corn& también a
Bourdieu -la desenvuelve
en el analisis de los signi-
ficados.

Los significados, en
Bernstein se producen en
un arreglo de diferencias
sociales, en un arreglo de
distribuciones. En otros
términos, la base para
entender los significados
en Bernstein esta dada
por el arreglo de diferen-
cias y distribuciones
paradigmatico-soc iales
(relaciones de clase
entre los sujetos). El su-
jeto es construido por el
sistema de diferencias
que fija la estructura. En
este sentido es el conjun-
to de diferencias, ubica-
ciones, posiciones que
construyen al sujeto y no
el sujeto que o quien
construye las diferen-
cias. Es de esta manera
como hay que compren-
der las orientaciones ha-
cia los significados o
hacia la estructura se-
mantica

La orientaci6n hacia
significados especificos
es correlativa de la idea
de que la producciOn de

significados depende de
la ubicaciOn y distribu-
don de los sujetos en el
conjunto de relaciones
sociales. En este senti-
do, la propuesta de Bern-
stein es urla propuesta
estructuralista, la orien-
taciOn hacia los significa-
dos es correlativa de la
posici6n del sujeto en la
estructura. Los significa-
dos no estan dados en
una forma aislada en la
relaciOn entre significan-
te y significado. Estan
dados en las practicas
discursivas de los suje-
tos ubicables/ubicados
en la estructura. La ideo-
logia deviene una funci6n
de las posiciones esta-
blecidas en relaciOn con
los significados. En con-
secuencia, es posible de-
cir que la ideologia no son
significados, no son la
suma de significados o
representaciones. Las
posiciones ideologicas
de los sujetos devienen
una funci6n de los c6di-
gos como dispositivos
ubicadores.

En Bernstein los suje-
tos son ubicados en Or-
denes de significados
que de una manera u otra
representan o realizan la
estructura social. El suje-
to es constituido en Orde-
nes de significados y a
travas de significados
construye el proceso de
constituciOn de los suje-
tos.
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La orientación hacia los
significados orienta al
sujeto a posiciones es-
pecificas en la estructura
social, (relaciones de
clase). El cOdigo deviene
el medio mediante el cual
el sujeto se ubica en rela-
Lion con el discurso (re-
laciones diferenciales en
el discurso) y por lo tanto
con los sigriif icados.
Esto sucede a través de
la puesta del sujeto en
relaciones sociales es-
pecificas.

Para Bernstein no exis-
te una orientaci6n a los
significados a priori. En
este sentido, la orienta-
ci6n a los significados re-
sulta de las posiciones/
oposiciones de los suje-
tos en la estructura so-
cial. La orientación a los
significados es un efecto
de la posiciOn en la es-
tructura. Es posible ha-
blar "utilizando el sentido
de Deleuze" de una su-
perdeterminaci6n de la
orientaci6n hacia los sig-
nificados.

Dicho de otra manera,
para Bernstein la signifi-
caci6n es un proceso
que se relaciona con la
posici6n o posiciones del
sujeto en la sociedad y
en las relaciones socia-
les. Los sistemas simb6-
licos constituidos en las
relaciones de poder esta-
blecon hasta cierto punto
los limites a las orienta-
ciones y distnbuciOn de
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significados, y a las es-
tructuras sintacticas en
que se realizan. Los limi-
tes establecidos por los
sistemas simb6licos pue-
den ser subvertidos, ro-
tos, rechazados en
procesos donde el sujeto
excede los Unites esta-
blecidos. Esos lfmites
pueden ser subvertidos,
rechazados, rotos en el
mismo proceso de pro-
ducciOn de significados.

Esto es lo que asegura
la posibilidad de la gene-
ración de practicas signi-
ficantes multiples. Estes
prac t ic as significantes
son procesos complejos
que contienen las posibi-
lidades de transforma-
ciOn y cambio de los
sistemas simb6licos.

Si la demarcaciOn de
los significames se ex-
tiende a la demarcaciOn
de los sujetos que se
desprende de las posicio-
nes de los sujetos en los
significados, a su vez,
las posiciones de los su-
jetos en los significados
generan las posibilidades
discursivas del sujeto
dentro de, y fuera de, las
demarcaciones de los
significados. En este
sentido, interrogar las
producciones textuales
del sujeto es justamente
establecer sus limites y
la gramatica subyaccnte
generadora de dichos Ii-
mites.

La ubicaci6n en una
orientación time lugar en
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el mismo proceso de in-
greso en el lenguaje, Ha-

mado por Bernstein
socializaciOn- (Ver "Cla-
ses sociales, lenguaje y
socialización").Si en
1971 plantea las posicio-
nes objetivas como
determinantes de una
orientaci6n, en 1983 re-
plantea esta posici6n y
considera que la proble-
mática de la posici6n del
sujeto en las relaciones
sociales de una determi-
nada orientaciOn es
coextensiva a las relacio-
nes creadas dentro del
sujeto, y atribuye impor-
tancia a la estructura del
codigo en la estructura-
ci6n de las relaciones
dentro del sujeto (lo inter-
no del sujeto) que confor-
maria los niveles de la
practica tacita y de la
practica inconsciente.

De acuerdo con Bern-
stein sOlo en la medida en
que se usa la lengua, en
la medida de las variacio-
nes del habla, o en las
variaciones del habla, es
posible comprender las
orientaciones hacia los
significados. El proceso
central en este caso, po-
dria ser como el sujeto se
construye en relación
con el significado. La in-
cidencia de la cadena de
significantes sobre el sig-
nificado esta relacionada
con, determinada o pro-
vocada por, las formas
de relaci6n social, (lo vi-
sible) reguladas a su vez



por las reglas de recono-
cimiento (lo invisible). La
cadena significante se
organiza en lo que po-
driamos Ilamar las practi-
ces especializadas de
interacci6n bajo la forma
de producciones textua-
les especificas.

Las reglas de reconoci-
miento pueden entender-
se como las marcas de
separaci6n (o reglas de
separaci6n) por medio de
las cuales se establecen
similaridades y diferen-
cias, o por medio de las
cuales el sujeto estable-
ce similaridades y dife-
rencias en el interior de
un contexto y entre con-
textos. Las reglas de re-
conocimiento subyacen
y regulan las reglas de
manifestación en la es-
tructuraciOn de la cadena
significante en las practi-
cas de interacción. Las
reglas de reconocimiento
forman parte del proceso
de diferenciaci6n que
establecen separaciones
que el sujeto hace entre
un contexto y otro que le
rodea (contexto especifi-
co de interacción). Las
reglas de reconocimiento
son fundarnentales para
que el sujeto se repre-
sente a si mismo las dife-
rencias intrinsecas a las
practicas especializadas

, de comunicacion. Las re-
glas de reconocimiento
regulan la direcci6n que
tome la cadena signifi-
cante (textos o produc-

ciones) a través de las
reglas de manifestaciOn.

Bernstein analiza,
pues, la orientacu6n ha-
cia los significados, no
solamente desde las ubi-
caciones/posiciones del
sujeto sino también
desde un dispositivo sub-
yacente que articula las
reglas de reconocimiento
y las reglas de manifesta-
ci6n. Las Reg las de Re-
conocimiento y Reg las de
Manifestación constitu-
yen el fundamento de los
procesos de comunica-
ciOn. Desde este punto
de vista las relaciones de
los sujetos con las rela-
ciones sociales se fijan o
se estructuran en el mis-
mo proceso de constitu-
ciOn del sujeto. Estas
relaciones pueden ubi-
carse bien sea en la prac-
tica tacita o en la practica
inconsciente o pueden
ubicarse en tarminos de
las respuestas .conscien-
tes de los sujetos a las
relaciones sociales im-
puestas por las ubicacio-
nes. (Este es el nivel de
la tension entre el orden
establecido y el cambio).

Las posiciones del su-
jeto o la ubicaciOn tiene
lugar en el mismo proce-
so de comunicaci6n (o de
ingreso en el lenguaje).
Una vez el sujeto ingresa
en el lenguaje ingresa en
practicas especializadas
de comunicaciOn que ge-
neran producciones tex-
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tuales especificas. Es en
este proceso que se es-
tructuran las reglas de re-
conocimiento y las reglas
de manifestaci6n y que
se establecen las relacio-
nes de los sujetos con
las relaciones sociales y
sus fundamentos posi-
cionales.

Es posible pensar que
"lo por decir de una posi-
ci6n/ubicaci6n puede
generar relaciones de
oposiciOn, contradicciOn,
en el nivel de lo conscien-
te en sus momentos
irruptivos y disruptivos,
ilOgicos, y aparentemen-
te irracionales. Lo por de-
cir actUa (selectiva-
mente) sobre la sintaxis
de generaci6n. Como di-
ce Bernstein "lo por decir
" que se expresa en "lo
por manifestar", las mani-
festaciones de lo p6r de-
cir no son el producto de
un proceso de selecciOn
y ordenaciOn que puede
cambiarse consciente-
mente y que toman la for-
ma de metafora de
nuevas posibilidades.

La posici6n o ubicaciOn
de los sujetos produce
c ie rt as significaciones.
Existe una relaciOn entre
la posicion (ubicaciOn) en
las relaciones sociales y
las orientaciones hacia
los significados. La posi-
ciOn/ubicaciOn del sujeto
lo inf ' iye en las relacio-

.clerenciales privile-
giadas y que privilegian.
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Es importante examinar
rigurosamente estos dos
aspectos: Las relaciones
privilegiadas (relaciones
ref erenciales privile-
giadas) se definen como
las relaciones que le
asignan prioridad a un
significado en un contex-
to2. Las relaciones refe-
renciales privilegiantes
se definen como las rela-
ciones en las cuales los
significados confieren un
poder diferencial sobre
los hablantes3.

Bernstein se ocupa
fundamentalmente de las
relaciones privilegiantes,
mediante el análisis de
los modelos de posiciOn
del sujeto en el discurso
(y sus realizaciones tex-
tuales) y de las modalida-
des de constituciOn del
texto (proceso de recon-
textualizaciOn). Haste
aqui , tenemos, enton-
ces, que en la definici&
de las relaciones privile-
glades y privilegiantes se
encuentra en estado em-
brionario una teoria de la
producción / productivi-
dad del significado que
depende fundamental-
mente de la dialectica po-
der-control. Este
problema amerita nuevos
estudios.

4. C6digo-Sujeto.

el codigo en Bern-
stein un objeto trascen-
dente a la conciencia?
?:,que decir del codigo
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cuando hablamos de las
relaciones "entre" y de
las relaciones "dentro
de"? Podriamos aproxi-
mar una repuesta inicial:
el c6digo es una cons-
trued& psicolOgica. La
referencia psicolOgica a
la construcci6n del c6di-
go poco o nada ensena
sobre el nivel en el cual
se sitila su estructura y
su funcionamiento.

En la teoria de Bern-
stein el cOdigo genera y
regula un sistema de dife-
rencias y similaridades.
El codigo es una estruc-
tura cuyos elementos
(principios) constituyen
entre si diferencias y
similaridades. Lo paradig-
matico del cOdigo es-
tructura o constituye las
diferencias y lo sintagma-
tico constituye las rela-
ciones horizontales entre
los sujetos: lo sintagmati-
co constituye las realize-
clones de las diferencias
y similaridades.

Los cOdigos como es-
tructuras fijan los limites
a la experiencia del suje-
to, definen los sujetos o
estructuran los sujetos
dentro del juego de sus
transformaciones. El c6-
digo produce posiciones
desde las cuales los su-
jetos actOan y realizan
sus practices ideologi-
cas. En esta forma, "la
ideologia -segiin Bern-
stein- se crea a través
de dicha ubicaciOn y den-
tro de ella".

636

El problema del sujeto
en Bernstein se plantea
cuando se subraya el pa-
pel de los cedigos y de la
ideologia (practice ideol6-
gica). El sujeto es consti-
tuido en relación con el
discurso. El sujeto es
constituido en la relación
entre distribuciones/ po-
siciones y relaciones so-
ciales.

En una forma un poco
lacaniana Bernstein dis-
tingue en su teoria los di-
digos de la ideologia. Los
c6digos proporcionan la
via para la constituciOn
del sujeto en el significa-
do y en sus relaciones
sociales. Los c6digos su-
gieren la noci6n de sujeto
constituido en relaciones
sociales que orientan a
significados. El sujeto
entra en el universo sim-
bOlico a través de los c6-
digos. Estos no se
refieren a similaridades
sino a diferencias. Estas
'diferencias son regula-
das por el principio de
clasificaciOn.

La clasificaciOn es
constitutive de lo signifi-
cante, (y, por que no de-
cir, del significante), de
las relaciones referencia-
les privilegiantes. La cla-
sificaciOn es la marca de
la separaciOn, del aisle-
miento, por medio del
cual identidades o simile-
ridades y diferencias
pueden establecerse. La
clasificaciOn significa y el
significante clasifica. La



identidad del sujeto se lo-
gra mediante su inclusiOn
en un conjunto de clasifi-
caciones, mediante la
socializaciOn en la dife-
rencia y en los procesos
de diferenciaciOn (reco-
nocimiento), mediante la
realizaciOn de diferen-
cias en el exterior y entre
el interior y el exterior del
sujeto, en una palabra
por reglas fundamentales
de inclusiOn/exclusion.
En este sentido la
diferenciaciOn, las sepa-
raciones los aisla-
mien-tos devienen
significantes del codigo.
La marca de la clasifica-
dOn, del aislamiento, de
la separaciOn es signifi-
cante, se instala como
significante en el sujeto.
Quizas aqui podemos en-
contrar un primer sentido
a las reglas de reconoci-
miento. En este sentido,
la inclusiOn en el signifi-
cante es la inclusiOn en
una clasificaciOn y en
formas de clasificaciOn.

El c6digo presenta un
sistema de relaciones di-
fernciales (posiciones /
oposiciones) entre cate-
go r ias y practicas,
swiceptibles de ser en-
contradas en campos di-
f erentes (educaciOn-
producciOn) (o produc-
ciOn-reproducciOn cultu-
ral). En otros tarminos
categorias y practicas se
actualizan en diferentes
contextos (familia, es-
cuela, comunidad. re-

gi6n, diferentes agendas
-agentes de producción/
control simbOlico). Sub-
yace aqui un criterio
conocido como lo diferen-
cial y lo singular estable-
cido por Deleuze.

La estructura del cOdi-
go permite ver en él una
matriz de oposiciones/
distribuciones (posicio-
nes /oposiciones/ distri-
buciones) y de rela-
ciones/as ociac iones/
contigiiidades, que son
interdependientes. As i
cada distribuciOn este-
blece sus oposiciones y
genera formas de rela-
ciOn especifica. El cardc-
ter homológico de las
distribuciones pe r mit e
establecer correlaciones
entre categorias diferen-
tes. Asi, una distribuciOn
de agentes puede co-
rresponderse con una
distribuciOn de agendas,
con una distribuci6n de
espacios. Estas distribu-
clones, clasificaciones,
se consideran homOlogas
pues estan reguladas por
la misma ley estructural
(ley paradigmatica). A es-
tas distribuciones subya-
ce la divisiOn social del
trabajo y las relaciones
de poder.

Existen dos rasgos es-
tructurales del codigo
(sociolinguistico o educa-
tivo). Por una parte. su
caracter de principio de-
terminante en las realiza-
ciones sociolinguisticas
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(del habla) o pedagOgicas
y, por la otra, su capaci-
dad de realizarse en
formas diferentes o diver-
sas (variantes elabora-
das-restringidas con sus
mOltiples modalidades o
realizaciones) en diferen-
tes contextos.

Desde esta perspectiva
no solo es posible inda-
gar las determinaciones
estructurales de las reali-
zaciones sociolinguisti-
cas/ educ at iv as, sino
también producir nuevas
realidades estructurales
educativas / sociolinguis-
ticas. En este sentido el
cOdigo no sOlo es un prin-
cipio estructural sino
también un principio
abierto.

La teoria de los cOdigos
elaborada por Bernstein
nos muestra, o se funda-
menta en, la idea de que
la comunicaciOn entre los
sujetos esta cruzada por
la ubicaciOn (posici6n o
posicionalidad) de los su-
jetos en la estructura so-
cial. La ubicaciOn forma
parte no solo del proceso
de comunicaciOn (sociali-
zaciOn) sino que también
es algo que antecede a
dicha comunicaci6n.
Siempre se habla desde
algirn lugar. Siempre se
esta en una posiciOn an-
tes de hablar. La ubica-
ciOn del sujeto es una
ubicaciOn en principios
dominantes (privilegian-
tes) o dominados (no
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privilegiantes) que se re-
alizan en la comunica-
cion

El acceso a significa-
ciones elaboradas (o a
relaciones referenciales
privilegiantes) es una
condiciOn para la signifi-
caciOn. La posici6n o la
posicionalidad del sujeto
se estructura en el pro-
ceso de orientaciOn
a relaciones referencia-
les privilegiantes. Dicha
ori-entaciOn establece
una relaciOn entre el su-
jeto y las condiciones de
su posicionalidad (de su
ubicaciOn). Si la ubica-
cion regulada por el cOdi-
go es una funci6n de las
relaciones de poder entre
contextos, dicha ubica-
ciOn (posiciOn) se estruc-
tura en dichas relaciones
y establece una relaciOn
entre la posiciOn del suje-
to y las condiciones de la
proposicionalidad (1 o s

significados para un su-
jeto incluido en posici6n-
en un contexto especif
co). Este es el sentido de
las relaciones referencia;
les privilegiantes. Dicho
en otros terminos, las
condiciones de proposi-
cionalidal -usando termi-
nos de Husserl- estan
dadas por la posicionali-
dad del sujeto.

Tenemos que la orien-
taciOn hacia la significa-
ción (los significados que
el cOdigo presupone) se
constituye como un pro-
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ceso complejo que imph-
ca consideraciones
extra-linguishcas (deter-
minaciones extralinguis-
ticas) a saber: la
estructura social, la es-
tructura de relaciones so-
ciales en la familia (la
familia y sus restriccio-
nes), la ubicaciOn ideol6-
gica, y la respuesta
potencial del sujeto a di-
chas determinaciones. la
posiciOn del sujeto en el
lenguaje es la posiciOn/
oposici6n del sujeto en la
estructura social y vice-
versa. Es claro que aqui
no nos referimos al len-
guaje como lengua, sino
como habla. El objeto es
el habla no la lengua. Es
sOlo en el habla que po-
demos encontrar las po-
siciones del sujeto.

5.Sujeto y Discurso Pe-
dag6gico.

Para Bernstein la no-
ci6n de discurso pedago-
gico no se relaciona con
la automatizaciOn de la
producci6n de significa-
dos. La noci6n de discur-
so pedag6gico -y de
dispositivo pedagOgico-
constituye en si una criti-
ca a las pretensiones
subjetivistas del discurso
y a las pretensiones tras-
cendentalistas del dis-
curso como algo a lo cual
el sujeto tiene acceso ex-
teriormente.

Segim el autor, el dis-
curso pedagOgico opera
sobre todo el sistema de
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la cultura y sus significa-
dos En este sentido es
un dispositivo generativo
de "lo significado". "Lo
significado" esta domina-
do por el discurso peda-
g6gico en la dominaci6n
de la logica de la comuni-
caciOn pedag6gica. "Lo
significado" hace parte
de la cultura de la recon-
textualizaciOn.

La recontextualizaciOn
se manifiesta en el proce-
so de significaciOn. La re-
contextualizaciOn hace
que recontextualizados
los significados, conver-
tidos en otros signos, ac-
tuen como significantes
de si mismos, ajenos a
los significados de los
cuales son signos, apo-
yandose en la idea de
que nada ha ocurrido al
significado pedagOgico.
Las unidades del discur-
so pedagOgico, o el dis-
curso pedagOgico mismo,
constituyen un ejemplo
de c6mo la mutaciOn del
discurso pasa desaperci-
bide en el contexto esco-
lar y como genera nuevos
modos de pensar que le-
gitiman la retraducciOn de
los discursos. Aparente-
mente se conserve cl
sentido cuando se trans-
forma el sentido.

4Que estructuras me-
dian entre el sujeto y el
discurso pedagOgico?
Podemos pensar, inten-
tando responder este in-
terrogante, que el



&sterna de reglas peda-
gogico trasciende al su-
jeto, situandolo, ubican-
dolo,(re)constituyandolo.
Pero no podemos olvidar
que el sujeto trasciende
las reglas produciendo
formas de resistencia o
estructuras que difieren
de las establecidas por
las reglas. De lo que se
trata en Bernstein, es de
ubicar al sujeto en rela-
cion con las relaciones
de poder y de buscar es-
tas determinaciones en
la estructura de relac io-
nes sociales que
enmarca el discurso pe-
dagOgico. En este senti-
do, las relaciones de
poder que genera el dis-
curso pedagOgico deter-
minan el campo de
significaci6n legitimo de
los mensajes pedagogi-
cos. En esta forma el dis-
curso pedagOgico se
realiza en una variedad
de formas, y el sujeto pe-
dagógico de hecho esta
definido y estructurado
por el sistema de relacio-
nes del dispositivo
pedagOgico (discurso pe-
dagOgico).

Miremos mas de cerca
el problema adoptando
otra Optica. Si bien es
cierto que Bernstein con-
sidera que en los proce-
sos de comunicaciOn
podemos descubrir las
posiciones del sujeto en
el discurso pedagogico,
su analisis no se refiere a
los rasgos superficiales

de la comunicaciOn Su
consideraciOn fundamen-
tal, en este caso, consis-
t e en que son las
motivaciones subyacen-
tes del discurso su objeto
de analisis: la forma en
que las relaciones socia-
les se estructuran y se
organizan en el dispositi-
vo pedagogico y se mani-
fiestan, por ejemplo, en
practicas pedag6gicas.
Las reglas subyacentes
son el producto de un
proceso hist6rico hori-
zontal y vertical pero se
hacen presentes en si-
tuaciones comunicativas
horizontales.

Es por esto que en la
medida en que oriente-
mos nuestras investiga-
ciones hacia la corn-
plejidad de las situac io
nes comunicativo-
pedagOgicas, surge la
necesidad de explorar los
procesos subyacentes
que estructuran las posi-
ciones/oposiciones del
sujeto en el discurso pe-
dagOgico. Pero, 6qué es
el discurso pedagOgico?.
Para Bernstein "el discur-
so pedagOgico resulta
ser las reglas de comuni-
caci6n especializadas a
través de las cuales los
sujetos pedagogicos se
crean selectivamente
(Bernstein, 1987)4. El
que el discurso pedagOgi-
co constituya un principio
para apropiarse de otros
discursos, para apropiar-
los y convertirlos en dis-
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cursos imaginarios tiene
efectos sobre los discur-
sos que transforma, so-
bre las relaciones que
establece entre uno y
otro discurso y sobre los
sujetos que produce.

Por una parte, el discur-
so pedagOgico establece
una relaciOn entre el dis-
curso y la imagen del dis-
curso. Establece una
relaciOn imaginaria entre
los discursos y entre los
sujetos y los discursos
porque produce un dis-
curso que no es él mis-
mo. A su vez produce
una especie de dualidad
en la medida en que crea
la imagen de la indistin-
ciOn -por lo menos para
los profanos- con respec-
to al discurso primario u
original.

Desde esta perspecti-
va, el discurso pedag6gi-
co es un discurso
alienante porque no per-
mite al sujeto establecer
las distancias que exis-
ten entre el discurso
pedag6gico (como imagi-
nario) y el discurso origi-
nario (como real).

El discurso pedagOgico
en tanto que tal anula el
efecto semantico de los
discursos primarios y
produce nuevos efectos
sernanticos que desvian
el sentido primario del
discurso o texto. De esti
manera la generaciOn
abierta y productiva de
sentido en los textos se
clausura y se reorgani-
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zan los limites legitimos
del sentido, los limites
del texto. La relacián tex-
to-contexto se vuelve
una relación cerrada, que
deviene subordinada a
las operaciones logocen-
tricas de las "concien-
cias pedagogicas".

En sintesis, el discurso
pedagogico es un princi-
pio que regula el sentido,
los limites de lo legitima-
mente verdadero, sus
significados, y establece
ciertas condiciones a lo
por decir, a lo que se
quiere decir En este
sentido el discurso peda-
g6gico es un significante
(metaforizado o metoni-
mizado) de otros discur-
sos, es una sustituciOn
significante de los dis-
cursos que significa -o
que recontextualiza-.

El sujeto del discurso
pedagOgico es un sujeto
cerrado, delimitado y cir-
cunscrito a las voces
predicativas de lo imagi-
nario. Deconstruir estas
relaciones pasa por ela-
borar una teoria que dé
cuenta de las reapropia-
ciones que sufren los
discursos/practicas por
la pretendida esenciali-
dad del discurso pedag6-
gico.
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La teoria de la
practice pedagogi-
ca de Basil Bern-
stein: 4Hacia
d6nde vamos?

Alan R. Sadovnlk

Karabel y Halsey, en su
revisiOn de la bibliografia
sobre sociologia de la
educaci6n, clasificaron el
estudio de Basil Bern-
stein de "precursor de
una nueva sintesi" (1977:
62). Aunque el avanzado
estudio de Bernstein so-
bre la teoria de los cOdi-
gos fue muy discutida,
plante6 preguntas crucia-
les sobre las relaciones
entre la divisiOn social del
trabajo, la familia y la es-
cuela y estudi6 la forma
en que estas realizacio-
nes afectaban diferen-
cias sociales de clase en
el aprendizaje. Su Oltimo
estudio, concretamente
Clases. cocligos y con-
trol, Volumen III, inicia-
ba el dificil proyecto de
connectar el macropoder
y las relaciones de clase
con los procesos microe-
ducacionales de la
escuela. Aunque los teO-
ricos de la reproducci6n
de clases, como Bowles
y Gintis (1976). ofrecian
un punto de vista clara-
mente determinista de las
escuelas, pero sin des-
cribir ni explicar lo que
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pasaba en ellas, el estu-
dio de Bernstein relacio-
naba los niveles social,
institucional e intrapsiqui-
co del analisis sociolOgi-
co y al hacerlo presen-
taba una oportunidad de
sintetizar las clésicas
tradiciones te6ricas de la
disciplina: marxista, we-
berista y durkheimista.

La investigaciOn de
Bernstein para entender
los microprocesos de es-
colarizaciOn le Hew') a
mantener un camino pro-
ductivo de investigaciOn
desarrollado en su articu-
lo seminal "Clases y
pedagogias; visible e in-
visible" (1977), en el que
analizaba las diferencias
importantes entre dos
formas genéricas de
transmisiOn educative y
sugeria que las diferen-
cias en las reglas de cla-
sificaciOn y encuadre de
cada practica pedagOgi-
ca (visible=clasificaciOn
fuerte y encuadre fuerte;
invisible=c l as if i c ac i On
débil y encuadre débil)1
se relacionan con la posi-
ci6n social y las presun-
ciones de las families
atendidas por las escue-
las. El estudio demostra-
ba claramente que los
sociologos de la educa-
ciOn tenian que realizar la
dificil tarea empirica de
mirar dentro del mundo de
las escuelas y enlazar
las prácticas educativas
con los factores institu-
cionales, sociales e his-



tOricos mas amplios de
los que forman parte. Se-
gun palabras de Bern-
stein: "Detras de la
investigaciOn hay un in-
tento de crear un lengua-
je que permita la
integraciOn de los macro-
niveles y de los microni-
veles de analisis: la
recuperaci6n de los ma-
cro a partir de los micro
en un contexto de cam-
bio potencial. El proyecto
se podria consioderar un
intento continuado de en-
tender alguna cosa sobre
las normas, practicas y
medios que regulan la le-
gitima creaciOn. distribu-
ciOn, reproducci6n y
cambio de conciencia se-
On los principios de la
comunicaciOn, a través
de los cuales una di.tri-
buciOn dada de poder y
unas categorias de domi-
naciOn cultural se legiti-
man y reproducen. En
resumen, la naturaleza
del control simbOlico."
(1987a:32)

En los Oltimos diez
arios Bernstein ha
desarrollado esta aproxi-
maci6n en un analisis
sistematico de las practi-
cas pedagOgicas.

Primero, en un articulo
titulado "Sobre el discur-
so pedagogico" (1986)
perfila una teoria de las
practicas pedagógicas
que examina los "hechos
intrinsecos que constitu-
yen y distinguen la forma

especializada de comuni-
caci6n realizada en el
discurso pedagogico de
la educaciOn" (1986.1).
Oltimamente, en el articu-
lo titulado "Clase social y
practicas pedagOgicas"
(1986), Bernstein amplia
este analisis, relaciona
su teoria del discurso pe-
dagogico con un sustrato
social y aplica este dis-
curso al desarrollo conti-
nuado de las diferentes
practicas educativas. El
propOsito de este articulo
es presentar los Oltimos
trabajos de Bernstein so-
bre practica pedagOgica
(1988), conectarlo con el
proyecto sociolOgico y
empirico -más amplio- del
cual es una parte inte-
gral, presentar unas
cuestiones todavia sin
resolver y/o sin respues-
ta y, finalmente, demos-
trar el area de valor
aplicativo importante, es-
pecialmente en relación a
la evoluciOn de la educa-
ciOn en los Estados Uni-
dos.

El analisis de Bernstein
(1988) de la practica pe-
dagOgica comienza con
la distinciOn entre "practi-
ca pedag6gica como
transmisor cultural y
practica pedagOgica en
términos de aquello que
transmite" (1988.1). Es
decir, mira qué ocurre en
las escuelas, tanto por lo
que respecta al proceso
como al contenido, en
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términos del "cOmo" y del
"qué". La teoria de la
practica pedagOgica exa-
mina una serie de reglas
que definen su logica in-
terna y tiene en cuenta
cOmo estas reglas afec-
tan al contenido que se
ha de transmitir y, lo que
es quizas más importan-
te, como "actijan selecti-
vamente sobre aquellos
que puede aprender con
éxito" (1988.1). Del anali-
sis detallado de las re-
glas de las practicas
pedag6gicas, Bernstein
estudia "las asunciones
sociales de clase y las
consecuencias de las
formas de practica peda-
gOgica" (1988.1). Final-
mente, Bernstein aplica
su teoria de las practicas
pedagOgicas, primero a
las diferentes formas en
oposiciOn de practica pe-
dagOgica (conservador-
tradicional versus progre-
sista-centrada en el nino)
y, segundo, a las formas
en oposiciOn dentro de la
conservadora tradicio-
nal. Diferencia entre una
practica pedag6gica que
depende del mercado
econOmico, la que se
centra en la educación
como vocaciOn, y otra
que es autOnoma e inde-
pendiente del mercado,
que se legitima por la au-
tonomia del conocimien-
to. A través de un
andlisis detallado de es-
tas dos formas opuestas
de ideologia tradicional,
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Bernstein concluye que
ninguna de las dos, au n-
q ue dig an lo contrario,
eliminará la reproducci6n
de las desigualdades de
clase. Por lo tanto, a tra-
yes de una considera-
clan esmerada y lOgica
de los trabajos internos
de las formas dominan-
tes de practica educati-
va, Bernstein nos hace
entender c6mo las es-
cuelas (sobre todo en los
Estados Unidos) repro-
ducen aquello que ideolO-
gicamente deben hacer
desaparecer: las yenta-
jas de clase social en la
escuela y en la sociedad.

El cuadro 1 (1988.3)
(cfr. !Dag. 98) presenta el
modelo de las practicas
pedagOgicas. Examina
tres reglas esenciales
que determinan la lOgica
interna de la practica: re-
glas de jerarquia. reglas
secuenciales y de pro-
greso y reglas de crite-
rios. Nos muestra cOmo
las discrepancias en es-
tas reglas definen las di-
f erencias entre dos
formas genaricas, la
practica pedag6gica visi-
ble (explicita) y la practi-
ca pedagogica invisible
(implicita). Mientras que
su primer estudio sobre
clase y pedagogia (1977)
estaba centrado en las
reglas de clasificaciOn y
de encuadre y en c6mo
estas reglas se relacio-
naban con diferentes cla
ses sociales, su Ultimo
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estudio (1988) amplia y
desarrolla el analisis de
estas reglas (especial-
mente las reglas de en-
cuadre) y lo aplica a los
conflictos sobre la practi-
ca educativa en los ülti-
mos quince aims. Esta
aplicaciOn centra la aten-
ciOn en el rechazo de la
practica pedagogica invi-
sible (progresista) y en el
retorno a las practicas
pedagOgicas conserva-
doras-tradicionales, y re-
pasa el conflicto, dentro
del campo padagOgico vi-
sible, entre la forma de-
pendiente del mercado
(vocacional) y la forma in-
dependiente del mercado
("clasica" o conocimiento
autOnomo).

A pesar de que Bern-
stein reconoce la impor-
tancia del contenido
educativo para el analisis
de la practica pedagOgica
(y ciertamente contin6a
remarcando la posiciOn
central de las reglas de
clasificaciOn al definir el
qué de cualquier practica
pedagogica), en su Ultimo
trabajo pone énfasis en el
cegno de la transmisi6n;
es deck, examina atenta-
mente el proceso de
transmisiOn educativa y
las reglas de encuadre,
porque, en palabras su-
yas, "cuando me refiero a
la lOgica interna de una
practica pedag6gica, ha-
blo de un conjunto de re-
glas que son previas al
contenido que se ha de
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transmitir". (1988.2)

Segun Bernstein, "la re-
lacian basica para la re-
producciOn cultural o

transformaciOn es, esen-
cialmente la relaciOn pe-
dagOgica, y esta relaciOn
pedag6gica consta de
transmisores y aprendi-
ces" (1988.4). Por lo tan-
to, su analisis enfatiza
c6mo las reglas de la
practica pedagogica deli-
nen esta relaciOn y camo
estos procesos interac-
cionales reflejan presun-
ciones esenciales de
clase social respecto al
nino, al profesor, al papel
de la familia y al proceso
de aprendizaje. Y lo que
es más importante, estas
reglas reflejan principios
basicos de las relaciones
de orden y poder.

Las tres reglas de la
practica pedagOg ic a ,
segan Bernstein, son las
jerarquicas, las secuen-
ciales y las de criterios.
(Una cuarta regla, la de
recontextualizaciOn,
trata más concretamente
del contenido de la trans-
misian y Bernstein la exa-
mina más detalladamente
(1986/87). No obstante,
aste no es el tema de su
ultimo trabajo y, por ello,
no lo trataremos en este
articulo). Las reglas jerar-
quicas definen las rela-
ciones interaccionales
entre el transmisor (pro-
fesor) y el aprendiz (estu-
diante) y de esta manera



determinan "la adquisi-
ción de reglas de orden
social, caracter y con-
ducta, que Ilegan a ser la
condici6n para un enfo-
que adecuado de la rela-
clan pedag6gica y para
establecer las condicio-
nes de orden, caracter y
bonducta" (1988.5). En
segundo lugar, las reglas
secuenciales determinan
la progresi6n de la trans-
misian y el ritmo segün el
cual debe aprender el
aprendiz (progresos).
Tercero, las reglas de cri-
terios, para Bernstein,
permiten al estudiante
comprender que se pue-
de admitir y qué no se
puede admitir en el
proceso educativo. Final-
mente, Bernstein de-
muestra que las reglas
jerarquicas son reglas re-
guladoras , y las reglas
secuenciales y de crite-
rio son reglas indicatives
o discursivas. Utilizando
estas categorias, Ber-
nstein examina las dos
formas de practica peda-
gOgica que se introduje-
ron hace una década, la
invisible y la visible. Es
decir, abarca un concep-
to anterior describiendo
ahora las reglas que def
nen las formas progresi-
va y conservadora-
tradicional de educa-
ciOn.2

El modelo de practica
pedagOgica de Bernstein
gira alrededor de un con-
tinuum de tres reglas,

con variaciones en su
grado segun sean implici-
tas o explicitas. Las
reglas jerarquicas explici-
tas hacen que las relacio-
nes de autoridad y
conducta sean immedia-
tamente claras para el
estudiante y las relacio-
nes de poder se definen
explfcitamente. Por otra
parte, con las reglas je-
rarquicas implicitas, la re-
laciOn entre transmisor y
aprendiz es tal que "el po-
der esta enmascarado o
escondido por dispositi-
vos de comunicación"
(1988.7). De igual mane-
ra, las reglas secuencia-
les y de progreso también
pueden ser explfcitas o
implicitas. Por ejemplo,
las reglas secuenciales y
de progreso explfcitas
aparecen en programas,
curricula, en las demar-
caciones de tiempo o en
c6mo y cuando el profe-
sor y el alumno deberian
proceder. Por otra parte,
las reglas secuenciales y
de progreso implicitas eli-
minan la habilidad del ni-
no de ser consciente del
proyecto temporal y lo
dejan dentro del presen-
te, no en el pasado o en
el futuro. SegOn Bern-
stein, "donde las reglas
secuenciales son implici-
tas, el aprendiz, inicial-
mente, no puede saber
nunca el significado de
su signo (...) y (las re-
glas) solo son asequibles
para el transmisor"
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(1988 II) Finalmente, las
reglas de critenos tam-
bién pueden ser explici-
tas o implicitas. Por
ejemplo, cuando los crite-
rios son explicitos, el ni-
fio siempre sabra clue se
espera de el/ella, porque
el transmisor ha dejado
claras al adquiriente las
reglas de las expectati-
vas legitimas.

Por otra parte, cuando
los criterios son implici-
tos el nino tiene mas li-
bertad para crear sus
propios criterios indivi-
duales de evaluación. En
esta situaciOn, las reglas
de criterios son más nu-
merosas y difusas, y e!
profesor, más que actuar
como transmisor, hace el
papel de persona que fa-
cilita las cosa. Desde es-
ta discusi6n teOrica
general, Bernstein va de
lo hipotetico a lo empirico
y perfila la diferencia en-
tre practicas pedagOgi-
cas concretas, en las
que hay una jerarquia ex-
plicita -reglas secuencia-
les y de criterios-, y
aquellas en las que las
reglas son implicitas. Las
primeras las denomina
practice pedagggica visi-
ble (P V) y las segundas
practice pedagOgica invi-
sible ( P I) . La practica
pedagOgica puede inten-
tar producir cambios en
los individuos (intraindivi-
duales) o entre los
grupos sociales (intergru-
pales). El analisis de Ber-
nstein sugiere que tanto
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la pedagogia visible co-
mo la invisible, a pesar
de las diferencias impor-
tantes en sus reglas re-
gulativas y discursivas,
pueden producir cambios
individuales o socia-
les (grupo). Son diferen-
tes en el hecho de que
las pedagogias invisi-
bles (que parten de teo-
rias de desarrollo, en
psicologia, lingüistica y
antropologia, es decir,
P i ag et , Chomsky y Le-
vi-Strauss) enfatizan la
adquisiciOn y, por lo tan-
to, la competencia, mien-
tras que las pedag o-
gias visibles ponen
anfasis en la transmisiOn
y en la actuaciOn (perfor-
mance).

Bernstein dice que
mientras que las dos for-
mes (visible e invisible)
puedan ser practices
educativas radicales si
quieren cambiar las rela-
ciones entre grupos, la
practice pedagOgica que
domina en el Reino Unido
(y también en los
EE.UU.) se ha interesado
por el cambio intraindivi-
dual. Por lo tanto, en 01
contexto de estas formas
educativas dominantes,
Bernstein examina prime-
ro la practice pedag6gica
progresista (pedagogia

invisible), la prectica pe-
dagOgica conservadora
(pedagogia visible) y las
asunciones de clase so-
cial de cada una 3. Mien-
tras el analisis de
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Bernstein se concentra
en cOrno estas diferentes
practices peda-gogicas
al final retrans-miten las
relaciones de poder y las
desigualdades de clase,
su estudio muestra el po-
tencial de las practices
educativas para producir
lo que él llama sujetos
creativos, y, por tanto,
producir al menos, la ca-
pacidad de transmisiOn.
Volverd a la necesidad de
analizar, mas plenamen-
te, el potencial radical de
las dos pedagogias, visi-
ble e invisible, una area
que Bernstein, hasta
hoy, no ha desarrollado
suficientemente. Sin em-
bargo, en este punto es
esencial demostrar como
el análisis de Bernstein
de las asunciones de cla-
se social de la practice
pedagágica es el funda-
mento para conectar los
procesos microeducati-
vos con los niveles ma-
crosociolOgicos de
estructura social y rela-
ciones de clase y poder.

Bernstein cree que hay
diferencias importantes
en las asunciones de cla-
se social de la pedagogia
visible y la invisible y, a
pesar de estas diferen-
cias entre lo que denomi-
na "modalidades de
control antagOnicas"
(1988.16), los resultados
pueden ser similares, so-
bre todo en términos de
reproducci6n de poder y
control simbólico.
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Las pedagogias visi-
bles dejan claramente
explicitas las reglas se-
cuenciales y las fuertes
normas de progreso. Es-
tas reglas determinan los
programas educativos
que se han de seguir y el
grado de adquisicion que
se espera. Ademts, las
reglas secuenciales y de
progreso de la pedagogia
visible, inevitablemente,
crean el proceso por el
que los estudiantes ind--
viduales se encuentran
estratificados dentro de
la escuela y, lo que es
mas importante, se en-
cuentran estratificados
como grupos dentro de la
sociedad. Partiendo de
su primero y todavia dis-
cutido trabajo sobre la te-
oria del cOdigo (1987),
Bernstein sugiere que si
los estudiantes Ilegan a
la escuela con un acceso
diferencial al código que
marca la practice
pedagOgica visible. es
evidente que algunos es-
tuliantes, especialmente
los clue pertenecen a gru-
pos sociales subordina-
dos, no podran Ilegar a
los requisitos inicieles de
las reglas secuenciales
y. por tanto, ilO podran
seguir las fuertes reglas
de progreso.

Cualquier estrate-
gia que las escuelas
desarrollen para mejorar
estos problemas, segOn
Bernstein seguird siendo
un sistema estratificado
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dentro de la practice pe-
dagogica visible, precti-
ca que ya es intrinse-
camente estratificadora.

En segundo lugar, la
practice pedag6gica visi-
ble sittia el desarrollo de
la lecture en el centro de
sus reglas secuenciales
y de progreso. La "pala-
bra" y el "texto" son las
piezas sagradas de este
tipo de prectica pedagO-
gica y, segiin Bernstein,
son el centro del proceso
segtin el cual los nines
de clase media flegan
con mas facilidad a domi-
nar las reglas secuencia-
les y de progreso.
Ague Ilos niños que pue-
den enfrentarse con es-
tas reglas también
desarrollan con mas face
lidad los principios de su
propio discurso y tienen
el potencial para enten-
der las posibilidades que
la educacidin les da en
términos de exploracidin
de nuevas realidades.
Aunque una vez más
Bernstein sugiere el po-
tencial radical de las
practices pedagogicas,
sugiere también que las
pedagogias visibles. nor-
malmente, producen un
discurso mas metódico
que subversivo. Sin em-
bargo, lo más importante
es que el análisis de Ber-
nstein de las asunciones
de clase social de la pe-
dagogia visible indica
que los niños de las cla-
ses dominadas encuen-
tran dificultades en sus

reglas secuenciales y de
progreso.

Un ültimo aspecto del
debate de Bernstein trata
de la relacidin entre las re-
glas de progreso y los lu-
gares de adquisici6n. De
forma sencilla, la practice
pedagogica visible, con
su anfasis en el curricu-
lum académico, necesita
dcs lugares de adquisi-
ción, la escuela y el ho-
gar, para que sea una
adquisiciOn efectiva.

Asi. la asunciOn de cla-
se social de la familia de
clase media se encuentra
en el corazón de esta
practice pedag6gica y,
una vez más, pone las
condiciones para el fra-
caso de los pobres. Ade-
más, en las escuelas que
sirven a una clase traba-
jadora baja y/o la comuni-
dad pobre, Bernstein
cree que la escuela, a
menudo, adopta estrate-
gias pare tratar este dile-
ma y esto afecta tanto a
los contenidos como al
progreso de la practice
educative. De todas ma-
neras, cuando se intenta
mejorar las condiciones
problematicas "la con-
ciencia de estos nitios
(los pobres) se regula de
manera diferente e injus-
ta, segtin su clase social
y la practice pedagógica
of icial de sus families"
(1988.21).

De esta forma, segim
Bernstein, "la regla de
progreso de la transmi-
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siOn actiia de manera se-
lective entre aquellos que
pueden adquirir el código
pedag6gico dominante en
la escuela y esto es un
principio de selección de
clase social" (1988.23).
Por tanto, la fuerte regla
de progreso de la practi-
ce pedagOgica visible
nos Ileva a un proceso
que reproduce, dentro de
las escuelas, las desi-
gualdades de clase so-
cial de la sociedad.

Igual que las asuncio-
nes de clase social de la
practice pedagOgica visi-
ble son asunciones que
discriminan grupos sub-
ordinados, las asuncio-
nes de clase social de la
pedagogia invisible tam-
bién producen resultados
desiguales. Resulta algo
ir6nico que los principios
progresistas que son el
fundamento de la peda-
gogia invisible, principios
desarrollados, en parte,
por oposici6n a las fun-
ciones de desigualdad
de la escuela, favorez-
can igualmente sectores
de clase media, mucho
más que de clase trabaja-
dora y pobre,4

El analisis que hace
Bernstein de asunciones
de clase social de la
practice pedag6gica invi-
sible, mira las asuncio-
nes econ6micas y

simbdicas de espacio y
tiempo y liege a la conclu-
si6n que la prectica peda-
gógica tiene sus raices
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en la estructura familiar y
en los procesos de la
nueva clase media, es
decir, los que trabajan en
el control simbOlico más
directamente en la
produccion. Aunque su
primer trabajo (1977) de-
mostraba que la pedago-
gia invisible se desarrolla
sin conflictos entre la
vieja y nueva clase me-
dia, su ültimo trabajo es-
pecifica la practica
educativa de la pedago-
gia invisible (jerarquia
implicita, reglas secuen-
ciales y de progreso
débiles, muchos crite-
rios) y cOmo la familia es
la base de sus asuncio-
nes. Desde este punto
de vista, la naturaleza
difusa de la pedagogia in-
visible se relaciona direc-
tamente con el contexto
de la estructura familiar
de la nueva clase media,
con su énfasis en una di-
vision del trabajo integra-
da, más que segregada.
Sus reglas jerarquicas
enmascaradas y difusas
son una reflexiOn de las
practicas de socializa-
ciOn de la nueva familia
de clase media, con su
enfatizaciOn en las rela-
ciones internas de autori-
dad mas que en la
respuesta al control o
fuerza externa. A pesar
de que las normas de la
practica pedagOgica visi-
ble discriminan a los
hos de clase trabajadora,
de la misma manera, se-
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gun Bernstein, las asun-
ciones de clase de la pe-
dagogia invisible diff-
cilmente las encontraran
las clases discriminadas
y los grupos Otnicos y,
por lo tanto, el niho no in-
terpretara correctamente
el significado cultural y
cognitivo de una practica
de este tipo en la clase y
el profesor también inter-
pretara mal el significado
cultural y cognitivo del
niho (1988.30). Asi, en el
caso de la pedagogia
invisible, la Ilamada prac-
tica educativa progresis-
ta es, en realidad, una
practica de la clase me-
dia, o un segmento de la
clase media, con las cla-
ses problematicas y los
grupos étnicos aim dis-
criminados por sus asun-
ciones basicas de clase
social.

Finalmente, Bernstein
sugiere que la asunción
basica de la pedagogia
invisible es una vida aca-
démica larga dentro de
las escuelas, ya que este
tipo de pedagogia implici-
ta requiere, por sus nor-
mas secuenciales y de
progreso debiles, más
tiempo para transmitir el
contenido que se ha de
adquirir. Adernas Bern-
stein indica que pocas
veces existe una peda-
gogia invisible pura, ya
que normalmente se en-
cuentra dentro de una pe-
dagogia visible. Muchas
veces, la pedagogia invi-
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sible es la forma de los
niveles primarios de es-
colarizaciOn y la forma
más explicita, y orientada
académicamente, la pe-
dagogia visible domina en
los niveles secundarios,
donde la preparaciOn pa-
ra la universidad y/o luga-
res de trabajo presiona
más.

Partiendo de esta corn-
paraciOn de practica
pedagOgica invisible y vi-
sible, los trabajos más re-
cfentes de Bernstein van
del micro al macro y pro-
porcionan un analisis pre-
liminar de los conflictos
recientes en la practica
educativa. Este analisis
se centra en el conflicto
entre dos formas de
pedagogfa visible, autO-
noma y dependiente del
mercado, y demuestra
come los debates educa-
tivos de los ifltimos
quince arms son, funda-
mentalmente, sobre la
naturaleza de la practica
pedag6gica y los resulta-
dos de estas practicas.

En una breve revision
de los conflictos educati-
vos recientes, Bernstein
observa las dos formas
dominantes de précticas
pedag6gicas actuales.
La primera, la pedagogia
visible aut6noma (P V A),
celebra la autonornia del
conocimiento y eleva el
valor intrinseco de este a
la posici6n de sagrado.
Sugiere que el conoci-



miento tendria que ser
importante por su propio
inheres y, como tal, es un
intento de volver a intro-
ducir lo sagrado y de
apartarlo de las cosas
profanas. Lo profano tie-
ne ejemplos en la pada-
gog ia progresista in-
visible, con su rechazo
de una realidad objetiva
de conocimiento valioso
y su forma competitiva,
la pedagogia visible
orientada hacia el mer-
cado (P V M), con su en-
fasis en la no pertinencia
del conocimiento "sagra-
do" y la necesidad eco-
nOmica de habilidades y
de conocimientos aplica-
bles; por otra parte, se-
gun Bernstein, la
pedagogia visible autO-
noma.- tiene una "arro-
gancia que se fun-
damenta en el clamor de
su base moral fuerte y en
la superioridad de su cul-
tura, su indiferencia por
las propias consecuen-
cias estratificadoras, su
vanidad por la falta de re-
laciOn con nada salvo
ella misma, su autonomia
abstracta que hace refe-
rencias a si misma"
(1988.34). Por otra parte,
la pedagogia visible de
mercado, aunque se ba-
sa en muchos de las criti-
cas de la izquierda de la
pedagogia visible autO-
noma sobre el fracaso de
la escuela tradicional pa-
ra hallar las necesidades
de los estudiantes me-

nos aventajados, es, en
palabras de Bernstein,
"un nuevo Jano pedage-
gico" (1988.34) que a tra-
yes de la realizaci& de
un modelo de eficacia
educativa es una forma
secular mes de reprodu-
cir viejas desigualdades.
Asi, el continuo conflicto
entre la educación basa-
da en el conocimiento y la
educación vocacional,
una batalla que ha sido
furiosa en los EE.UU.,
aunque con formas dife-
rentes, durante 60 años
no habla demasiado bien
a favor de la cuesti6n de
los resultados desiguales
de la educaci6n y la re-
producciOn de las desi-
gualdades de clase
social. En la conclusiOn
de su Oltimo trabajo,
Bernstein dice: "parece
que la educaciOn para
una democracia, paradO-
jicamente, requiere como
condiciOn prioritaria una
democracia para la edu-
caciOn y, quizes, el coste
es demasiado alto"
(1988.36). Esta nota
aleccionadora se en-
cuentra en el centro del
proyento de Bernstein,
un proyecto continuado
con exito en su análisis
de las precticas pedage-
gicas, pero que todavia
este incompleto. Las pre-
ximas secciones de este
articulo hacen referencia
al Oltimo trabajo sobre
prectica pedagOgica; vol-
viendo al proyecto global
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del trabajo de Bernstein,
sugieren Areas que preci-
san ser más examinadas
y exploradas, y desarro-
Ila posibles aplicaciones
para la politica y la refor-
ma educativa en los
EE.UU.

Muchas de las criticas
del primer trabajo de
Bernstein giran alrededor
de los temas de deficit y
diferencia. No es el pro-
pOsito de este articulo re-
fundir viejos debates,
pero es importante ver
que la respuesta de Ber-
nstein rechazaba la
opinion que su trabajo se
basaba en aproximacio-
nes de deficit o diferen-
cia. Al contrario, argu-
mentaba que su teoria del
c6digo intentaba conec-
tar los macroniveles de la
familia y las estructuras y
procesos educativos y,
al hacerlo, daba una ex-
plicaciOn para la realiza-
ción educativa desigual.
Bernstein dice: " La cues-
ti6n es la distribuciOn
social de significados
privilegiados y privile-
giantes o, más explicita-
mente, la distribución
social de los principios
dominantes y dominados
para la exploraciOn,
construed& y cambio de
significados legitimos, su
gestiOn contextual y su
relaciOn con los otros (...)
La modalidad de cedigo
dominante en las escue-
las regula sus relaciones
de comunicación, deman-
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das, evaluaciones y la si-
tuaciOn de la familia y de
los estudiantes. La teoria
de los codigos sostiene
que hay una regulaciOn
por la clase social de la
distribución desigual de
los principios de comuni-
caciOn privilegiantes, de
sus practices generati-
vas interaccionales y de
la base material, en rela-
ciOn a las agencias pri-
maries de socializaci6n
(p.e. la familia); y de que
esa clase social afecta
indirectamente, la clasifi-
caciOn y el enmarque del
cOdigo elaborado trans-
mitido por la escuela, de
manera tal que facilite y
perpetüe su adquisiciOn
desigual. Asi, la teoria
del codigo no acepta una
posici6n ni de deficit ni
de diferencia, sino que
centra la atenciOn en las
conexiones entre las re-
laciones macro de poder
y las micro practices de
transmisiOn, adquisiciOn
y evaluaciOn y al posicio-
namiento y oposiciona-
mient o a los que
conducen estas practi-
ces" (1987a: 39-40).

Asi, desde su primer
'rabajo sobre la teoria del
codigo hasta los trabajos
más recientes sobre el
disc urso pedagogico
(1986) y las practices pe-
dagOgicas (1988), el pro-
yecto de Bernstein
quiere partir del análisis
de los micro procesos
(lenguaje, transmisiOn,
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pedagogia) y unirlos a la
discusión de los macroni-
veles -la discusi6n de cO-
mo los códigos cultural y
educacional y el conteni-
do y el proceso educativo
esten relacionados con la
clase social y las relacio-
nes de poder-.

En un escrito del aflo
1977, Karabel y Halsey
(1977.17) afirman que
uno de los principales
problemas sin resolver en
el trabajo de Bernstein
era cOmo "las relaciones
de poder penetran en la
organizaciOn, distribu-
ci6n y evaluaciOn del co-
nocimiento a traves del
contexto social" (Bern-
stein. 1970.347).

Durante los bltimos diez
anos, en su trabajo sobre
el discurso y la practice
pedag6gica, Bernstein
ha seguido buscando las
respuestas de esta pre-
gunta y ha desarrollado
un modelo cada vez mas
sofisticado para entender
cOmo la clasificacien y
las reglas de encuadre
del campo pedag6gico
oficial afectan a la trans-
misiOn, distribuciOn y, tal
vez, la transformaci6n de
la conciencia y cOmo es-
tos procesos se encuen-
tran indirectamente re-
lacionados con el campo
econ6mico de la produc-
ciOn. Mientras que el dar
por segura la relaciOn in-
directa de la educaci6n
con la producciOn y el en-
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fasis puesto en la manera
c6mo el terreno del con-
trol simbOlico no corres-
ponde directamente al
campo econOmico no se-
re una respuesta a sus
criticas neomarxistas,
este trabajo intenta de-
mostrar las interrelacio-
nes entre la economia, la
familia y la escuela y c6-
mo la practice educative
muestra tensiones corn-
plejas en estas relacio-
nes.

Como modelo teOrico, el
trabajo de Bernstein pre-
senta, ngurosamente, las
reglas del discurso y de
las practices pedagOgi-
cas y presenta una ima-
gen más detallada y
comprensiva del "que"
(reglas de clasificaciOn) y
del "cOmo" (reglas de en-
cuadre) de los sistemas
educativos. Adernes, su
Ultimo articulo sobre
practices pedagOgicas
(1988), en el primer in-
tento de conectar estos
procesos micro e institu-
cionales al cambio edu-
cativo, proporciona un
apasionante, pero aün no
desarrollado, camino de
investigaciOn. Bernstein
admite que los que bus-
can respuestas a las
cuestiones educativas
dificiles, casi siempre
prefieren una aproxima-
ciOn de lo general a lo
concreto, la que empieza
con las grandes cuestio-
nes politicas y va hasta
un analisis de cOmo tra-



bajan las escuelas para
proporcionar soluciones
o para imponer su formu-
!eclat). El admite, no obs-
tante, que su proyecto
quiere construir, de abajo
a arriba, una aproxima-
don que busca escribir
las reglas del proceso
educativo para conectar-
las a condiciones estruc-
turales más amplias y,
finalmente, situar este
análisis en el contexto de
las grandes cuestiones
educativas y politicas de
los educadores (1987 b).
Asi, mientras los Oltimos
trabajos sobre el discur-
so y la practice pedago-
gica ciertamente han
continuado el esfuerzo
descriptivo y analitico de
mirar dentro de las es-
cuelas, sOlo inicia la la-
bor de aplicacion a los
problemas educativos.
Una tarea que, en la na-
turaleza del intento de
Bernstein de desarrollar
su modelo teOrico, puede

ser preciso abandonar
por otras. Aunque sugerir

que Bernstein tendria
que aplicar su modelo te-
Orico a los problemas dia-

nos de las escuelas es
unz Jritica injusta (si co-
nocemos la importancia y
complejidad del modelo
te6rico), es, sin embar-
go, un camino de explo-
raciOn importante. La
prOxima secciOn de este
articulo propone dos po-
sibles areas de aplica-
ciOn (las dos en los

EE UU ) con importantes
valores teoricos, empin-
cos y aplicables

Como sociOlogo de la
educación, por otra par-
te, me apasiono y me in-

tereso por las
descripciones detalladas
que Bernstein of rece.
Sus trabajos han contri-
buido inmensamente a mi
propia comprensión del
trabajo interior de las es-
cuelas y, dentro del espi-
ritu de "fa nueva
sociologia de la educe-
clan", ha proporcionado
una visiOn seria de los
procesos de la educe-
ción, visiOn que busca
explicar el significado y la
importancia de estos pro-
cesos en el contexto de

la reproducción social,
ideolOgica y de clase. Por
otra parte, lo que a menu-
do falta es la evidencia
empirica que da soporte
al modelo. Es decir, des-
cripcionc3 de escuelas
reales que demuestren
no sOlo los diferentes ti-
pos de practices, sino
tambien sus diferentes
componentes de clase
social.

Mi propia investigaciOn
de las practices educati-
vas en America sugiere
algunos paralelismos con
los argumentos expues-
tos en "Clase social y
practices pedagOgicas"
(1988), paralelismos que
han de ser provados de

manera empirica y total-
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mente explicados Las
comparaciones entre es-
cuelas publicas de los
EE UU , escuelas con
estudiantes de clase tra-
bajadora, de clase media
y de clase superior a la
media,5 indican una rela-
ciOn fuerte entre las
composiciones de clase
social de las escuelas y
sus practices pedagOgi-
cas, sobre todo en sus
reglas jerarquicas. La
corldiciOn socio-econ6-
mica alta de la comunidad
implica que las reglas je-
rarquicas, especialmente
en los primeros grados,
han de ser implicitas y la
pedagogia, aunque invisi-
ble, es del tipo que Bern-
stein denomina invisible
dentro de una pedagogia
visible. La condiciOn so-
cio-econOmica baja de la
comunidad implica que
las relaciones jerarquicas
seran explicitas, visibles
y autoritarias. Ademes,
en el nivel secundario, la
condici6n socio-econ6-
mica más alta de la comu-
nidad significa que una
pedagogla visible autOno-
ma y la condiciOn socio-
econOmica más baja de la
comunidad implican una
pedagogia visible depen-
diente del mercado. A po-
ser de que estas
relaciones no constitu-
yen una sorpresa, se han

de describir de manera
empirica y conectarlas
con el modelo de Ber-
nstein de practice peda-
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gógica y, más importante
quizas, se han de ligar
explicitamente con la te-
ona del codigo y, en Ulti-
ma instancia, a una
teoria de la reproduccián
de la clase social.

Otro camino fructifero
de aplicaciOn es mirar el
analisis de Bernstein de
la pedagogia visible autO-
noma y dependiente del
mercado segün los Olti-
mos esfuerzos de refor-
ma educativa. Aunque
Bernstein hace una des-
cripción de dos modelos
conflictivos de practica
pedagogica visible, la
discusiOn nunca va más
alla de lo teOrico y, a ve-
ces, no pasa del terreno
especulativo. Seria pre-
ciso conectarla, de ma-
nera más analitica y
empirica, con el nivel de
politica educativa. Una
vez mas, aunque no es
una critica imparcial su-
gerir que Bernstein ten-
dria que haber realizado
esta tarea, es necesario
seflalar su importancia.
Por ejemplo, el modelo de
Bernstein proporciona
una herramienta ütil para
examinar la historia de la
reforma en los EE.UU.
durante los Oltimos 20
ahos. Lo que sigue es un
breve esquema de cOmo
se aplica su trabajo. Des-
de finales de los anos 60
y 70, la reforma educati-
va en los EE.UU. ha pa-
sado del lado progresista
del pandulo al lado con-
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servador/ tradicional Du-
rante los &los 60 y 70 la
reforma puso su enfasis
en el proceso de la ense-
nanza, la naturaleza
individualizada del apren-
dizaje, la importancia de
un curriculum pertinente
y significativo, la libertad
del niho y la importancia
dernocratica de la igual-
dad de oportunidades
educativas. La reforma
atacaba a la escuela tra-
dicional porque era opre-
siva, autoritaria y elitista
y proponia la adopciOn de
una practica pedagOgica
invisible. A inicios de los
80, no obstante, la refor-
ma educativa más con-
servadora surgi6 en lo
que se conoce popular-
mente en los EE.UU. co-
mo el "movimiento
excelencia". Partiendo de
un informe de la Comisi6n
Nacional para la Excelen-
cia en la EducaciOn, titu-
lado Una naciem en
peligro (1983), una serie
de informes y de estu-
dios6 de la ComisiOn la-
mentaban el declinar de
los estandares acadami-
cos y de la autoridad y la
"dilución" de los planes
de estudios.Ultimamente,
diversos libros publica-
dos por criticos de edu
caciOn, como E.D.Hirsch,
AllabetizaciOn cultural
(1978); Allan Bloom, El
cierre de la mente ameri-
cana, y Diane Ravitch y
Chester Finn, 1,QuO
saben nuestros chicos

6

de 17 anos7 (1978), ha-
cen un ataque al declinar
del conocimionto acadé-
mico y al fallo de las es-
cuelas pUblicas de los
EE.UU. en proporcionar
un curriculum coherente
y con un nücleo comim,
que represente las tradi-
ciones de los EE.UU. Se-
gun este punto de vista,
si los chicos de 17 arms
no tienen un conocimien-
to basico de nuestro pa-
trimonio cultural no es
culpa suya, sino de un
sistema educativo que ha
renunciado a su respon-
sabilidad de ensehar este
conocimiento. Los que
proponen esta tradici6n
reconocen que es dificil
obtener un acuerdo sobre
cual ha de ser el conteni-
do de este conocimien-
t0,7 pero coinciden en
que las escuelas han de
reconstruir una visiOn de
esta tradiciOn. Es impor-
tante ver que los "malos"
de esta critica son dos ti-
pos de pedagogia: en pri-
mer lugar, la pedagogia
invisible, identificada con
el progresismo, que con
su falta de clasficaciones
tradicionales del conoci-
miento y su concentra-
clan en la pertinencia,
segOn los criticos, sacri-
ficaba la bOsqueda de un
cuerpo comOn de conoci-
miento; y en segundo lu-
gar, la pedagogia visible
dependiente del mercado
que surgi6 de los movi-
mientos progresistas de



los anos 40 y que insistia
en dar a los estudiantes
una educacion que les
preparase para vivir y ga-
narse la vida. Aunque la
politica de izquierdas ha-
bia atacado durante mu-
cho tiempo los planes de
estudio identificados con
esta educación vocacio-
nal depen-diente del mer-
cado como una
distorsi6n de los planes
progresistas y como una
manera de la reproduc-
ci6n de clase social, en
los anos 80 el ataque
conservador se hizo en
campos no relacionados
con los resultados edu-
cativos defi-nidos en ter-
minos de oportunidades
de vida, sino con los rela-
cionados con la autono-
mia del conocimiento. En
términos de Durkheim,
este movimiento educati-
vo representaba un in-
tento de rescatar de lo
profano a lo sagrado.

Asi los Ultimos 20 &los
de reforma educativa en
los EE.UU., especial-
mente en el dominio del
"movimiento excelencia",
son un intento de volver
a introducir la pedagogia
visible autOnoma y abs-
tracta para todos los es-
tudiantes. De todos los
informes de la reforma y
de los escritos de los
partidarios de la tradición
educativa se desprende
el énfasis en la excelen-
cia con equidad. Creen
que todos los estudian-

tes denerian tener un
cuerpo de conocimiento
corm:in y la oportunidad
de Ilegar a buenos resul-
tados en las escuelas. El
principio fundamental del
movimiento es el que
podriamos denominar
"elitismo democratico";
creer que todos pueden
conseguir una educaciOn
académica que remarque
el conocimiento, el inge-
nio y la actividad de la in-
teligencia. Este punto de
vista no es nada consen-
sual. Como dice Diane
Ravitch: "A pesar de
nuestro descontento, no
transformaremos nuestro
sistema educativo pron-
to. No es que no pueda
hacerse. El problema es
que no estamos de
acuerdo sobre lo que de-
beria ser un curriculum
coman y sobre si hay co-
nocimiento e ingenio que
todos deberian tener. Si
creemos que hemos de
tener un piblico literario,
un pUblico que pueda en-
tender la historia, la politi-
ca y la economia, tener
personas con conoci-
mientos de ciencia y
tecnologia, tener una so-
ciedad en la que los po-
deres de la comunicaciOn
verbal se desarrollen
sistematica e intenciona-
damente, entonces sa-
briamos qué queremos
para nuestras escuelas.
Pero como no lo sabe-
mos, tenemos las escue-
las que merecemos, una

Wr'-r
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clara imagen de nuestra
confusion sobre el valor
de la educaciOn"
(1985.57)

Actualmente, existen
debates sobre las practi-
cas pedag6gicas en los
EE.UU. Por una parte, los
tradicionalistas piden con
persistencia el rigor de
los niveles acadernicos y
un curriculum académico
comün. En este contex-
to, piden lo que Bernstein
llama pedagogia visible
autOnoma. Sus oponen-
tes creen que no hay
consenso sobre qué
constituye el conocimien-
to necesario y señalan
los resultados econOmi-
cos y educativos desi-
guales de las practicas
tradicionales. Ademas,
los criticos progresistas
también entienden la his-
toria de la pedagogia visi-
ble dependiente del
mercado y las bases de
clase social de la educa-
ciOn vocacional. Por lo
tanto, el debate protesta
del contenido (clasifica-
ciOn) y del proceso (en-
cuadre) de la educación y
su relación con las desi-
gualdades educativas y
sociales. Naturalmente,
el tipo de trabajo teOrico
presentado por Bernstein
es importante para una
discusiOn posterior. Es
irnportante ver coma la
reforma educativa en los
EE.UU. es una imagen de
sus construcciones teOri-
cas y quiere analizar por
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que existen estos cam-
bios educativos y como
se relacicnan con las es-
tructuras politicas y eco-
n6micas. Paul William
Kingston (1986) ha con-
tribuido en gran medida a
hacer comprensible esta
cuestiOn, examinando el
poder clarificador del fun-
cionalismo, el neomarxis-
mo y la teorias de
competici6n y nivel en la
sociologia de la educe-
ciOn, y concluye pensan-
do que solo esta
postulando la autonomia
institucional del campo
educativo, proporciona
una formulaciOn te6rica
apropiada. Aunque no
quita importancia a las
aproximaciones funcio-
nalista y marxista y
acentOa la importancia
de integrar sus hipotesis
verificables empirica-
mente en un modelo más
amplio, esta tarea toda-
via no se ha hecho. El
proyecto de Bernstein
también sefiala la auto-
nomia institucional del
campo de control simbOli-
co (las escuelas) y pro-
porciona una manera
sistematica de relaciOn
indirecta, aunque fuerte,
entre producci6n y
educaci6n, se aproxima
continuamente a esta
sintesis. Pero es aCin en
el terreno teOrico donde
intenta connectar el ma-
cro con el micro. Lo que
hace falta es proporcio-
nar un modelo de
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estudios empfricos y
conectar los descubn-
mentos con la politica
educativa.

A pesar de que el mode-
lo de prácticas pedag6gi-
cas de Bernstein sirve
para analizar los Oltimos
25 años de conflicto edu-
cativo y de reforma en los
EE.UU., su debilidad es-
triba en su ideal de forma
dualista. La distinción en-
tre pedagogia visible e in-
visible, pedagogia visible
dependiente del mercado
y aut6noma, es Lin primer
paso importante para or-
denar los complicados
debates sobre contenido
y proceso, autoridad y li-
bertad, excelencia y
equidad. Aunque es cier-
to que el movimiento con-
servador "Excelencia" en
los EE.UU. apoya la pe-
dagogia visible autOno-
ma, las realidades del
camino educativo impli-
can prácticas más inte-
gradoras y necesitamos
evidencia empirica pare
entender c6mo trabajan
estas formas más inte-
gradoras y cOmo afectan
a los resultados educati-
vos y la desigualdad.

Un Oltimo y necesario
análisis también parece
apropiado. Aunque el tra-
bajo de Bernstein se
centra en la práctica pe-
dagOgica oficial, se refie-
re a menudo al potencial
de la educación para pro-
ducir sujetos creativos y,
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de esta manera, producir
la posibilidad de cambio
Hasta ahora, el análisis
de este potencial habia
sido hecho por teOricos
de la resistencia (Giroux,
1983). A pesar de sus
importantes limitaciones
(Kingston, 1986b), esta
aproximaci6n nos mues-
tra la naturaleza crucial
del problema de la educe-
ciOn y el cambio social.
Esta parte del trabajo de
Bernstein, todavia poco
desarrollada, es el area
de investigaciOn más im-
portante para el y para
otros que trabajan en es-
te campo.

Hace casi 30 arios, Ba-
sil Bernstein comenz6
con un planteamiento
sencillo pero contunden-
te: cOrno encontrar for-
mes "de impedir la
pérdida de potencial edu-
cativo de la clase trabaja-
dora" (1961.308). El
problema de las posibili-
dades de la educaci6n
llev6 al desarrollo de la
teoria del cOdigo. La teo-
ria del cOdigo, a pesar de
ser una perspectiva po-
tente y controvertida de
las desigualdades educa-
tivas, no proporcionO una
comprensiOn suficiente
de que pasa en las es-
cuelas y cOrno estas co-
sas que ocurren se
relacionan sistematica-
mente con las ventajas y
desventajas de clase so-
cial. En un intento de co-
nectar el macro y el



micro, el trabajo de Ber-
nstein de los años 60 se
centrO en un modelo de
las practicas pedagOgi-
cas comenzando con los
conceptos de clasifica-
ciOn y encuadre, y conti-
nuando con el esbozo
sisternatico del "qué" y
del "cOmo" de la educa-
ciOn. 6I-lacia dOnde va-
mos? He sugerido tres
areas importantes. En
primer lugar, necesita-
mos probar empiricamen-
te la relación entre la
composici6n de clase so-
cial de las escuelas, sus
practicas pedagOgicas
locales y c6mo y por qua
se relacionan con las
ventajas y desventajas
de clase social. En se-
gundo lugar, necesita-
mos aplicar el modelo de
Bernstein a la politica
educativa y Ilevar
nuestros descubrimien-
tos empiricos a un deba-
te pOblico. Muchos de los
debates püblicos sobre
educaci6n no tienen fun-
damento teórico. Estas
aplicaciones del trabajo
de Bernstein serian una
herramienta poderosa
para dar datos esencia-
les a los que marcan
unas directrices. En ter-
cer lugar. hemos de
desarrollar una teoria
más sistematica de la
transformaciOn educati-
va que considere el po-
tencial radical de las
practicas pedagOgicas.
Es decir, hemos de cons-

truir un modelo dialectico
que tenga en cuenta que
los mismos procesos que
reproducen el orden so-
cial a travas del control
simbOlico, tienen poten-
cial para crear la posibili-
dad de cambio.

En conclusion, diez
aims después que Kara-
bel y Halsey (197711)
plantearon la necesidad
de que Bernstein comen-
zase a conectar los
aspectos microsociolOgi-
cos de su trabajo con los
hallazgos macrr.;JciolO-
gicos de la teoria neomar-
xista, cuestionarse si el
proyecto ha tenido axito.
Si lo que esperamos es el
apoyo de Bernstein a la
teoria neomarxista, la
respuesta es no, ya que
aste no era su propOsito.
Si esperamos un intento
continuado de ligar los te-
rrenos sociales, institu-
clonal, interaccional e
intrapsiquico y demostrar
que los microprocesos de
la escuela se relacionan
con las fuerzas institu-
cionales y sociales, la
respuesta es un si provi-
sional. Si en tanto que el
trabajo sobre las practi-
cas pedagOgicas conti-
niia el proyecto. De
manera provisional por-
que todavia es incomple-
to. sobre todo en el
aspecto de ligar este tra-
bajo con la teoria del c6-
digo. Es decir, LcOmo se
relacionan las diferentes
practicas pedagOgicas
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con los resultados
educativos desiguales?
Aunque esta discusiOn
impregna implicitamente
el trabajo reciente de Ber-
nstein, precisa ser desa-
rrollada de manera más
explicita, sistematica y
empirica.

Uno de los propOsitos
de este articulo es suge-
rir formas de continuar el
proyecto de Bernstein,
pero sugerir tambien que
no es necesariamente
Bernstein quien tendrfa
que hacerlo. Quizas tan
importante como su tra-
bajo es el rico terreno del
estudio empirico poten-
cial que nos deja. Como
sociOlogos de la educa-
ciOn hemos de seguir cla-
rificando y probando el
proyecto, en el Reino Uni-
do y en otras socieda-
des, incluso en los
EE.UU. jEl trabajo espe-
ra!
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El curriculum en la
sociedad cerrada*.

Philip Wexler

Actualmente, los inte-
lectuales universitarios
norteamericanos dedi-
can una pequeria parte
de su ya reducida vida
pUblica al tema del curri-
culum escolar. Se ha rei-
vindicado una cultura
general, aunque sin des-
eos de interferir demasia-
do en el trabajo cotidiano
de la escuela, que es el
que produce conocimien-
tos especializados.

Esta reacci6n va en
contra de una sociedad
que en opinion de algu-
nos, se encuentra empo-
b recida por un
relativismo cultural; una
sociedad que se ha reali-
zado demasiado abierta
y donde "la apertura ha
excluido a las deidades
locales" (Bloom,
1987:56). Se reivindica
una cultura general con
el propOsito de restaurar
"los Grandes Libros", "la
tradiciOn", la cultura "oc-
cidental" en las universi-
dades y, después, todo
el curriculum escolar.

Se rechaza como
"formalismo educativo"
(Hirsch,1987) la visiOn
del curriculum educativo
que entiende el conoci-
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miento como parte inte-
grante de la expenencia y
de la practica, de la rela-
ciOn entre profesor y
alumno. El proceso edu-
cativo no es curriculum.
Basandose en la hipOte-
sis de que la atenciOn a
las relaciones menciona-
das, entre profesor y
alumno, ha causado la
ignorancia contempora-
nea, Hirsch afirma que "la
alfabetizacidin cultural"
requiere de un curriculum
de "cultura tradicionar y
de una "informaciOn ge-
neral compartida". Segün
una comisiOn del National
Endowment for the
Humanities (Cheney,
1987:1), es el "proceso...
El curriculum tendria que
ser el contenido que
transmite la memoria cul-
tural a través de las asig-
naturas de la escuela".

A pesar del tono profOti-
co de estas afirmacio-
nes (o quizas su
consecuencia) y debido
al patrocinio guberna-
mental de afirmaciones
similares, el curriculum
se ha convertido actual-
mente en tema, preocu-
paciOn y controversia
pUblicos, más que en
cualquier otro momento
desde que la ciencia so-
viatica, hacia finales de
los anos cincuenta, se
opuso a la reforma edu-
cativa.

El interés sobre este te-
ma no se limita sOlo a los
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informes polamicos del
gobierno o al éxito popu-
lar y comercial de las la-
mentaciones sobre el
ruinoso estado intelec-
tual de los jóvenes ameri-
canos y sus profesores.
Tiempo hace desde que
los cientificos sociales
afirman que es escaso el
interés dedicado a la en-
señanza en la escuela y
de qué forma los curricu-
lums pueden afectar las
vidas a nivel individual y
la organizaciOn de la so-
ciedad.

Dentro de las institucio-
nes de la ciencia social,
ambos lados -el de los
criticos comprometidos y
el de los cientificos sin
compromiso previo con
ninguna escala de valo-
res (descripci6n no de-
masiado precisa para
ninguno de los dos) estan
de acuerdo en que esca-
samente se entiende el
caracter, la estructura ni
las consecuencias del
conocimiento en las es-
cuelas.

Posiblemente el primer
interés analitico moderno
sobre el contenido de la
educaciOn fue el trabajo
de la "nueva sociologia",
especialmente en lngla-
terra. Young escribi6
(1973:339): "No es nece-
sario documentar la casi
total falta de informaciOn
sobre cOmo se seleccio-
na el conocimiento y c6-
mo se organiza y se



eval6a en las institudo-
nes educativas" (o en
cualquier otro lugar, po-
driamos ahadir). Los
"nuevos sociOlogos",
Whitty, por ejemplo, si-
guen opinando que no se
ha realizado ningün estu-
dio social det curriculum
escolar adecuado (1987:
110): "...Incluso el Oxito
parcial que obtuvo la
nueva sociologia cuando
reorient6 la sociologia de
la educaci6n hada temas
del curriculum dur6 relati-
vamente poco".

El mismo Onfasis sobre
el contenido de lo que se
enseha en la escuela se
halla en la reciente, y me-
nos abiertamente politi-
ca , investigación
cuantitativa de los soció-
logos de la educaciOn
norteamericanos. La es-
tratificaci6n de las opor-
tunidades de aprendizaje
(Sorensen y Hallinan,
1977) ha ofrecido unos
conceptos alternativos
para entender la influen-
cia de la escuela y ha
avivado el interés empiri-
co en el estudio de las di-
ferencias de curriculum
como causa de las dife-
rencias en los logros de
los alumnos (Alexander y
Cook, 1982). Como en el
caso de los nuevos
sociOlogos, los investi-
gadores de las oportuni-
dades de aprendizaje
han intentado corregir la
ausencia en los paradig-
mas anteriores de varia-

don en los procesos in-
ternos de la organizaciOn
de cada escuele, sobre
todo la desatenciOn al cu-
rriculum o al contenido
del conocimiento como
determinante principal de
los Oxitos del aprendiz.

Dreeben y Barr (1987),
en su investigación que
considera que "el curri-
culum como fenómeno
organizativo representa
una agenda de trabajo",
hacen la siguiente afirma-
don sobre los anteriores
paradigmas (1987: `. 4):

"Ninguna de estas consi-
deraciones nos ofrece
demasiada información
sobre las actividades
convencionales de Ia es-
cuela para transmitir, a
través de la instrucci6n,
el conocimiento conteni-
do en el curriculum".

Gamoran (1987:152-
153) sostiene este Onfa-
sis sobre el contenido del
curriculum en una investi-
gaciOn en la que reivindi-
ca la importancia de
influencias dentro de la
escuela: "Pero las varia-
clones en las experien-
cias dentro de las
escuelas obtienen resul-
tados importantes segün
los niveles de Oxito. La
mayoria de las diferen-
cias de importancia Jen-
tro de las escuelas van
ligadas a las diferentes
asignaturas que los alum-
nos han cursado... Los
programas que compo-
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nen el curriculum -los
cuales caractenzan la
estructura de las escue-
las- constituyen la base
de una diferenciación de
la oportunidad de las es-
cuelas". Este mismo On-
fasis sobre la importancia
del curriculum aparece en
los estudios de los inves-
tigadores de la ensehan-
za. Shulman (1986),
cuando se refiere al "pro-
blema del paradigma per-
dido", se pregunta:
"Where did the subject-
matter go?" (6DOnde ha
ido el contenido?). Shul-
man, al que le falta el in-
terés polémico en una
restauraciOn cultural, o el
interés estructural y va-
riopinto de los sociOlogos
en una especificación so-
cial del proceso educati-
vo, se reafirma en el
contenido del curriculum
desde un interés en la pe-
dagogia, en la practica de
la ensehanza. Al revisar
sus estudios sobre ense-
hanza (1986:6), escribe:

"En la simplificaciOn ne-
cesaria de las compleji-
dades de ensehar en una
clase, los investigadores
ignoraban un aspecto
central de la vida de la
clase: el contenido... In-
cluso los que estudiaron
la cogniciOn de los profe-
sores se interesaban re-
lativamente poco en la
organizaciOn de conoci-
mientos sobre el conteni-
cio".
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Cu Itura, Relaclones
sociales, Historla

Durarite este periodo,
los te6ricos redescubrie-
ron la "culture como te-
ma y recurso en la
explicacian. Llegados a
este punto, como en el
del énfasis en el conteni-
do del curriculum, todos
estan de acuerdo en que
la comprensiOn cultural
esta poco desarrollada.
Los defensores vanguar-
distas de las revolucio-
nes linguistica y
estructurahsta, entre
otras, van integrando la
cultura en las ciencias
sociales desde posicio-
nes literarias y filosOfi-
cas argumentando que
todo es un "texto". La
restauraci6n Parsoniana
en la sociologia profesio-
nal vuelve a Durkheim
para reivindicar nueva-
manta el estudio de la so-
ciedad como orden moral
y simbOlico. Y claramen-
te cultural es la segunda
ola del Marxismo acadé-
mico teOrico.

El curriculum es una
cuesti6n cultural. Sin em-
bargo, entender cultural-
manta el curriculum
significa algo más que la
simple reivindicaciOn de
valores culturales prefe-
ridos o aplicar una teoria
de cultura general. En-
tender culturalmente el
curridulum implica la lo-
calización del curriculum
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escolar dentro de la dna-
mica de una cultura parti-
cular, implica mostrar el
movimiento ambiguo de la
estructura de aquella cul-
tura, y sobrepasar las ca-
tegorias del sentido
comün, especialmente de
aquéllas en las que las
oposiciones y contradic-
ciones culturales sean
más evidentes.

Propongo la falsedad
de las oposiciones dina-
micas dentro de la cultura
mas amplia que constitu-
ye el curriculum. La cultu-
ra se parece a un libro
cerrado. Por esta raz6n
la palabra "texto" (pese a
sus oposiciones contra-
dictorias con la idea de
apertura) podria ser la
palabra precisa, el s ig no
histOricamente apropiado
para clasificar una cultu-
ra cerrada.

Una forma de abrir el li-
bro de la cultura seria,
segim parece, contex-
tualizandolo, incluirlo
dentro de las relaciones
sociales. Los textos, son
textos muertos sin la
pragmatica viva de las re-
laciones sociales, las in-
teracciones humanas de
las instituciones socia-
les. El esfuerzo para con-
textualizar, pragmatizar y
socializar los textos cul-
turales promete ser el
camino hacia la compleja
dinamica de la vida insti-
tucional y hacia las prac-
ticas que pueden hacer
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vivos la cultura y el curri-
culum

Aqui también, la oposi-
don entre la cultura ce-
rrada y un contexto
abierto de relaciones so-
ciales, es falsa. Esta
oposición ofrece una ide-
ologia que promete, de
forma engarlosa, el pro-
greso y la apertura cuan-
do nos habla del contexto
institucional que fomenta
lo informal bajo la protec-
clan de lo oficial; de la
agenda activa y personal
que convive con la repro-
ducciOn anOnima de la
estructura organizativa,
o de la identidad y el yo
enfrentados con la posi-
cOn la instituciOn. Aun-
que, realmente, identidad
y instituciOn vayan apa-
rejadas en las relaciones
sociales. La salida social
de un texto social sin sa-
lida es en si mismo un
concepto que encierra y
limita. En la escuela, al
igual que en la corpora-
ciOn, la fusi6n entre
identidad y instituciOn es-
tabiliza el contexto.

Quiero describir esta di-
namica y estatica parti-
cular de la cultura y de
las relaciones sociales
como una manera de en-
tender la escolaridad y,
en especial, el curricu-
lum. Salvo raras excep-
ciones, la explicaciOn del
curriculum como parte de
un texto cultura que se
halla dentro del contexto



social y de relación de la
escuela no ha incluido
una comprensi& histOri-
ca. Pero es precisamen-
te la comprensi6n
histOrica de la formaci6n
de la culture, las relacio-
nes sociales y el curricu-
lum lo que nos señala
qué hay de abierto en es-
ta sociedad, asi como el
proceso de aperture.

Propongo. especifica-
mente, que el punto de
aperture actual sea la
practice cientifica (algo
que no deja de ser una
ironia dentro de la culture
de scientism-cientismo-).
Paralelamente a la des-
mitificaciOn de la ciencia,
su antitextualismo y revi-
sionismo inherentes ofre-
cen una alternative al
cierre de la culture y so-
ciedad actuates. La
cuesti6n estare en cOmo
tendremos que entender
esta "nueva ciencia y c6-
mo podremos utilizarla
para poder provocar una
situaciOn de revoluciOn
permanente dentro del
mismo curriculum.

Culture: Cientismo y
Postmodernismo

"En el sentido mas ge-
neral del pensamiento
progresivo. la llustraciOn
siempre ha deseado libe-
rar a los hombres del mie-
do y darles una

soberania propia. Sin em-
bargo, es de la tierra ple-
namente ilustrada de
donde nace la luz de un
desastre Triunfante". Es-
tas son las palabras de
Horkheimer y Adorno en
un ataque te6rico a la
culture moderna (1972:3-
42). Su blanco es una di-
ner:nice cultural en la que
raz& y ciencia degene-
ran a ritual y mito. Entre
otras, sus caracteriza-
ciones de la culture del
cientismo son: la mentali-
dad obsesionada por los
hechos, la reducci6n de
las ideas a "cantidades
abstractas" que borran
las diferencias y el domi-
nio anivelador de un tipo
de pensamiento objetifi-
cado y mecanico.

En una critica posterior,
Lyotard (1984) afirma
que la culture se encuen-
tra encajada dentro de
narratives de legitima-
ciOn. La raz6n y la den-
cia se mezclan con las
filosofias de la humani-
dad y del espiritu como
las grandes narratives de
la legitimaciOn. Puede
darnos la impresi6n de
que Lyotard discrepa de
la critica del cientismo de
Horkheimer y Adorno
cuando dice (1984:29):
"Este no es lugar para di-
cutir la reaparici6n de la
narrative en la cien-
cia....". En realidad
también él observe la de-
generaciOn de la ciencia
en cientismo. realizada a
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travds de su incorpora-
ción en las relaciones so-
ciales del capital. Para
Lyotard (1984: 45-47)
"...la ciencia se convierte
en una fuerza de produc-
ci6n; en otras palabras,
un momento en la circula-
ciOn del capital". 'La cien-
cia se subyuga bajo el
control de otro juego ver-
bal. Este es el juego
discourse of power (dis-
curso del poder), perfor-
mativity (capacidad para
ser realizable), r simple-
mente el triunfo de la ley
de la best possible input/
output equation (mejor
ecuación posible de en-
trada/salida). La ciencia
se vuelve cientismo. Su
criterio de validez no se
basa en las grandes na-
rratives del idealismo y
del humanismo sino en la
lOgica operacional, en, la
realizaciOn eficiente. Es-
te es el lenguaje del nue-
vo "reino de terror" en el
que el conocimiento cede
ante la informed& y las
grandes narratives son
destruidas por el poder
operacional de la realize-
d& eficiente.

La ciencia, en su forma
abstracta degenerative.
ha reemplazado a las na-
rratives ancestrales de la
humanidad, el espiritu y
la raz6n vinculadoras de
culture y legitimadoras.
En realidad es la ciencia
la que proporciona el ma-
terial popular mas
persuasivo para la es-
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tructura profunda de la
historia oficial y no la
emancipaciOn humana, ni
tampoco la "tradiciOn cla-
sica de occidente y sus
memorias de Grandes Li-
bros" (como han obser-
vado correctamente los
criticos de la Restaura-
ciOn).

Pero la victoria del
cientismo sobre el huma-
nismo no es sOlo un fac-
tor escondido en la
estructura cultural pro-
funda. Ha sido la practica
organizadora central de
la escolaridad desde ha-
ce más de medio siglo.
La investigaciOn seminal
de Callahan (1962) des-
cribe de manera detalla-
da el proceso conciso
segün el cual la gestiOn
de la ciencia se convirtiO
en lo que podriamos Ila-
mar la gran narrativa
practica de la educaciOn
norteamericana. Las es-
cuelas se organizaron
como si de fabricas se
tratara. La unitin de la
ideologia y de la practica
para estructurar la vida
escolar cotidiana hacia
una forma social Tay lo-
rista es un ejemplo omni-
presente de la hipOtesis
de Horkheimer y Adorno.
segOn la cual, una cultu-
ra formalista del cientis-
mo reforzaria una vida
social cotidiana racionali-
zada y alienada (1972:
30): "La clase de pensa-
miento derivado de la 16-
gica ratifica la reific,icidn
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del hombre en la fabrica y
en la of icina".La defini-
dOn de conocimiento co-
mo habilidad y
información, que los criti-
cos de la RestauraciOn
cultural deploran (sin ver
en ello la base social), es
la forma cOmo el cientis-
mo penetra en el curricu-
lum. Esta conversiOn
general de la ciencia y del
conocimiento en poder y
realizaciOn es lo que Lyo-
tard describe como "...el
camino de almacena-
miento de datos y acce-
sibilidad, y a
operatividad de la infor-
maciOn".

Esta cultura del cientis-
mo en la escuela y en el
plan de estudios consti-
tuye el objetivo crftico de
una nueva generaciOn de
criticos de la educaciOn.
Apple (1982) ha remarca-
do la forma comercial
(commodity form) de los
paquetes que forman. el
curriculum en la escuela.
Giroux (1983) ha atacado
contra el instrumentalis-
mo del discurso y de la
practica educativa. Pop-
kewitz (1987) ha descrito
una "psicologizaciOn del
curriculum" como la in-
f raestructura educativa
concreta de un movi-
miento mas amplio para
conseguir la eficacia so-
cial. Whitsun (1987) sos-
tiene que los discursos
actuales del curriculum
referidos a "efectividad y
selecciOn" estan al servi-

".1

cio de la censura ideol6-
gica y de las practicas
educativas exclusivas.
Con terminos como resis-
tance, agency, contes-
tation y dialogical, los
criticos quieren definir al-
ternativas, encontrar y
crear la fuerza que pueda
servir de oposiciOn a una
cultura narrativa del den-
tismo y al curriculum que
la incorpora.

La fuerza opositora ya
existe. SegOn Rorty
(1982), ni ciencia ni filo-
sof ia, sino literatura es la
"ciencia que preside". Si
el tema del modernismo
literario era el de un yo
heroico y estetico en lu-
cha contra la barbarie
burguesa (bourgeois phi-
listinism ) de la cultura
industrial, el postmoder-
nismo tiene más de irOni-
co que de heroico, es
más antisubjetivo que
centrado en si mismo
(self-centred ) y mas dis-
cursivo que psicolOgico.
En realidad, como sostie-
ne Newman (1985:10):

"El postmodernismo se
caracteriza sobre todo
por la 'pomposidad del
discurso (inflation of dis-
course ). Se manifiesta
en literatura a travas de
la idea errOnea de que la
tacnica puede sacarse
de la historia (history )
atacando un concepto de
realidad objetiva que ya
ha desaparecido del mun-
do y, en la critica, desa-
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rrollando lenguajes se-
cundarios que queriendo
'desmitificar' la realidad,
de hecho, tienden a os-
curecerla aCm mas.

La renovada preemi-
nencia cultural de la lite-
rature. al menos en las
academias, y como teo-
na critica sobre lenguaje
y literature (y no en forma
de Grandes Libros de la
Literature) es un aspecto
solo del postmodernis-
mo La migraciOn del pos-
testructuralismo en
particular (que, conside-
ro. es la teoria mes for-
mal del postmodernis-
mo), pero tambien de la
teoria literana en general.
se refleja en el 'turno in-
terpretativo' (interpretati-
ve turn ) actual de la
ciencia social. La contri-
bucion de Geertz (1980)
ha sido la de intentar
of recer a la teoria de la
ciencia social las metafo-
ras claves de una teoria
cultural orientada hac:2
la literature. Pero la aboli-
cion del centro (descen-
tredness I. el distan-
ciamiento linguistico de
los referentes objetivos y
la sustitucibn de la lucha
sena del yo contra la so-
ciedad por un juego de
palabras confusionano
r!ri forma de lenguajo
escnto, en conjunto, ca-
ractenza al postestructu-
ralismo. Aunque estos no

. son los unicos aspectos
del postmodernismo.

Aguel no es mas que la
faceta literaria de este.

El ambiente natural
(ethos ) y la practice del
postmodernismo son
quehaceres cotidianos.
Si Newman describe la
literature postmoderna
como "pomposidad del
discurso" (inflation of
discourse ), Baudrillard
(1981) cree que ello es
una caracteristica de la
cultur, en general. El
cambio del referente por
el sehal en la teoria litera-
ria no es mas que un ele-
mento en la organización
cultural general, segün
una lOgica del consumo
en la que el significado es
"completamente indepen-
diente de los objetos mis-
mos y, exclusivamente,
una fund& de la lOgica
de los significados". El
entomb, segOn Baudri-
llard, se ha "semantiza-
do". La culture regida por
el COOSUITIO, atendiendo a
la lOgica de las sehales,
es de funcionalidad total,
de total semiurgia, una
culture en la que hay tan-
ta "pasiOn por el cOdigo"
que acaba "anulandose :a
referencia fundamental
del individuo".

El postmodernismo es
antireferencial, anti- indi-
vidual, antinarrativo. El
postmodernismo coma
teoria y practice cultural,
parece ser al antidoto
contra el realismo instru-
mental de la culture rfcl
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cientismo. El postmoder-
nismo desarregla, es ju-
gueten, composicional,
superficial e irOnico. Pa-
rece, en la teoria y en la
practice, ir a contrapelo
de una culture narrativi-
zada y cientificada. La
ruptura del vfnculo entre
sehal y objeto que descri-
be el postestructuralismo
y los "contornos borro-
sos" (the blurring of gen-
res ) resultantes de la
inclusion de la teoria lite-
raria en la ciencia social,
también son practices de
la vide cotidiana en la cul-
ture postmodernista. La
televisiOn es la máquina
del postmodernismo.

La carencia de divisio-
nes claras entre los ge-
neros constituye, en la
practice cotidiana, la ca-
rencia de divisiones en
una estructura cultural di-
ferenciada. Esto si que
es antipositivismo!. Me-
yerowitz (1975:7,6) apun-
ta que "...los medios
electrOnicos han empo-
brecido la relacidin tradi-
cional entre el contexto
fisico y la situaci6n so-
cial... Como consecuen-
cia del transporte de gran
nOrnero de t:pos diferen-
tes de personas a una
mismo 'Iugar', los medios
electiOnicos han contri-
buido a que numerosos
papeles sociales diferen-
tes resulten desdibuja-
dos". La televisiOn es
central en lo que Luke
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(1986) llama "sistema es-
pectacular". donde "las
senales y la senalización
reemplazan al discurso".
En una cultura postmo-
derna, la fund& de los
medios impresos ha cam-
biado. La interpretaci6n
de Trow sobre la revista
"People" (1980) como pri-
mera plana sin marco es
indicafivo de un texto
cultural que enfoca las
celebridades delante de
unos contextos ad hoc
que van cambiando. Su
interpretaciOn de la revis-
ta podria ser la base de
un diagn6stico cultural
mas amplio: "mil peque-
Oas figuras que se
mueven confusamente
contra un fondo que cam-
bia".

El postmodernismo pa-
rece ser la antitesis del
cientismo. Responde a la
estructura lineal narrati-
va del cientismo con anti-
narrativas intencionadas
del lenguaje como
estructura poliforme.
Responde al instrumen-
talismo objetivo con un
estilo juguet6n y rio-
referencial. Realiza un
camino hacia la apertura
por el no-yo y por la refle-
xión permanente de que
las cosas podrian ser de
otra manera. El postmo-
dernismo tendria que ser
la base para desafiar el
texto cultural del cientis-
mo en la cultura y en el
curriculum. Es un recur-
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so cultural en una actitud
pluralista acerca de la
cultura, y ello es lo que
se necesita para corregir
las discriminaciones con
los conceptos de clase,
raza y sexo en la educa-
ci6n. Abre el campo dis-
cursivo hacia un sentido
bakhtiniano "del otro" (al-
terity ) (Gunn, 1987), ha-
cia el curriculum como
dialogo (Whitson, 1987).
Como minimo, tendrian
que ser el discurso y el
dialogo los que hicieran
vibrar la cultura, por el
mero hecho de ser clara-
mente diferentes de la
narrativa cientista habi-
tual.

La diferencia entre las
culturas del cientismo y
del postmodernismo es
una falsa diferencia de
superficie que desapare-
ce en la estructura mas
profunda de la cultura de
los productos. La narrati-
va y la antinarrativa, los
ideates de la ciencia o del
longuaje. constituyen. en
el fondo, pre-textos que
anticipan otro texto cultu-
ral dindmico que los une.
La televisiOn tiende a mi-
nimizar las diferencias
entre generos y entre
gentes; pero es por ello
que no contribuye a la li-
bertad individual. En la
época de la "exposiciOn"
(exposure ), segOn ob-
serva Meyerowitz, la tele-
vision acaba exponiendo
las mismas "mediocrida-
des" que todos. Aunque
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esta minimizaciOn no sea
el resultado de una cultu-
ra del pluralismom que se
haya vuelto relativista,
como propuso Bloom. El
cierre de la cultura no es
consecuencia del empo-
brecimiento del curricu-
lum en escuelas y
facultades.

El texto cultural se cie-
rra, el cientismo y el pos-
tmodernismo se unen
bajo el signo unificador
del producto. La incorpo-
raci6n de la ciencia en la
eficacia realizadora de la
producci6n capital, anali-
zada por Lyotard y
Horkheimer y Adorno,
también es valida para
las revoluciones ir6nicas
del postmodernismo. La
cultura se incorpora al
mercado y al medio que
distribuye. más que a los
lugares tradicionales de
producci6n cientifica.
Producción y mercado,
unidos por el producto,
cierran la cultura.

La autonomia aparente
del postmodernismo final-
mente revela ser una "Iuz
fragil calculada" (calcula-
ted evanescense) (New-
man, 1985:192,196):

"En fin, lo que comenz6
como un conjunto discon-
tinuo de formas y proce-
sos que parecian
independientes, acab6
siendo una sucesión ce-
gadora de culturas pasa-
jeras, diseminadas por
agencias cada vez más
centralizadas, en las que



el celculo econ6mico de
rentabilidad constituia el
(wilco criterio... En cual-
quier caso, el movimiento
Postmoderno se extin-
guió, como todos los
movimientos esteticos,
cuando no pudo ofrecer
valores alternativos al
mercado..." ( Bloom, loc.
cit.; el subrayado es
mio).

La observación de
Newman sobre la actual
unificaciOn de la culture
académica y la popular,
salvo pequerlas diferen-
cias, puede aplicarse
también a la unificaci6n
del cientismo y el post-
modernismo: "En ambos
casos, la forma de trans-
misi6nde los mercados
se convierte en la reali-
dad dominante. La cultu-
re acaba por definirse
como mercados para la
culture" (1985:135; el su-
brayado es mio). En este
sentido, es el "contexto",
la pragmetica del texto,
el que cierra el potencial
creativo de las tensiones
dinernicas inherentes en
el texto cultural actual.
Es el contexto de las re-
laciones sociales lo que
determina si el curriculum
es abierto o cerrado.

Relaciones Socia-
les: Institución e

Identidad

La esperanza de los
que realizaban el curricu-

lum era que las relacio-
nes interpersonales
serian capaces de aca-
bar con el dominio de la
culture estetica del curri-
culum mismo. La frase
"curriculum escondido"
(hidden curriculum) se re-
feria a la esperanza de
que, fuera cual fuera el
curriculum, las relaciones
entre profesor y alumno,
y entre los alumnos mis-
mos, servirian de filtro y
modificarian la labor cul-
tural, muerte ya, del curri-
culum formal. Entre los
socielogos apareci6 de
nuevo la misma esperan-
za en la capacidad de las
relaciones sociales para
cambiar la dirección de la
culture. Resistance era la
palabra que indicaba la
durabilidad de las subcul-
tures extraescolares y su
poder para transformar el
significado y el impacto
de los mensajes oficiales
del curriculum esco-
ler. . La narrative del cu-
rriculum puede represen-
tar la culture más amplia
del cientismo. Pero el cu-
rriculum escondido y la
resistencia de los alum-
nos, como la culture del
postmodernismo, podria
deformar y recodificar la
historia oficial de la es-
cuela en el seno de las
relaciones sociales con-
cretes.

La oposición entre lo
que es formal e informal,
culture y subculture, la
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reproducciOn y la resis-
tencia a la vide escolar
como dinernica de cam-
bio, ha resultadO ser tan
ilusoria como la esperan-
za de ver aparecer dina-
mismo y aperture en la
oposiciOn entre las for-
mes degeneradas de la
ciencia y el lenguaje en
las cultures del cientismo
y el postmodernismo. La
conclusiOn ir6nica de la
investigaciOn de campo
de Willis (1977) era que la
resistencia confirmaba el
statu quo.

La creencia de que las
relaciones sociales de la
escuela podian cambiar
la culture incorporada en
el curriculum estaba ba-
sada en una comprensiOn
macrosocial del conflicto
de clase y del cambio so-
cial. En este salto desde
el curriculum hacia la apli-
caciOn de teorias macro-
sociales del cambio, no
se podia tener en cuenta
que las relaciones socia-
les de la escuela no son
relaciones de clase sin
mediaciOn ninguna. La
escuela es una institu-
ciOn social. Las relacio-
r,es sociales siguen las
pautas institucionales. El
intento analitico de trans-
gredir los limites culture-
les del curriculum,
enfatizando en relacio-
nes sociales más am-
plias, ha tenido el efecto
no previsto de ignorar el
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caracter institucional so-
cial de la vida escolar

En un anAlisis de "la
educación como institu-
dOn", Meyer observa:

Actuando a nivel insti-
tucional, como teoria au-
toritaria de personal y
conocimiento en la socie-
dad, las escuelas consti-
tuyen un sistema ritual
clave: un sistema de ce-
remonias de iniciaciOn
(personal) y de clasifica-
ciOn de informaci6n (co-
nocimiento)" (1977:74).

El poder que tienen las
relaciones sociales para
regular y transformar la
cultura en educaciOn no
pasa por la subversiOn
de la resistencia subcul-
tural. Mejor, diriamos que
el poder social de la es
colarización se halla en
su legitimidad institucio-
nal, tanto en la vida coti-
diana de la escuela como
en el valor que tiene la
educaci6n dentro de la
sociedad en general. La
autoridad, y no la resis-
tencia, es el punto don-
de se halla la palanca
que rige las relaciones
sociales de la educaci6n
en el Ambito de la cultura
del curriculum. Esta pa-
lanca es en la practica,
de rho colectivo, tal co-
mo muestra lesko (1987)
en su reciente trabajo de
campo sobre la organiza-
ci6n escolar. Meyer lo
describe asi:
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"Como hemos propues-
to antenormente, el poder
de la educacion se halla
en sus reglas inshtucio-
hales, que le dan un
sentido suficientemente
extenso y una fuerte au-
toridad sobre el futuro de
los estudiantes. El con-
traste implicito se en-
cuentra aqui con la
educaciOn como sistema
de interacción organiza-
da, de significado inter-
personal y de contenido
con relevancia inmediata"
(1987:169).

El resultado de este
proceso institucional es
el de autorizar o legitimar
categorias y tipos de co-
nocimiento y tipos de per-
sonal en la sociedad.
Sugiero que en este sen-
tido, las relaciones socia-
les de la escuela
produzcan identidades
sociales colectivas.

Si el curriculum se rige
por las relacione;. socia-
les, y si el aspecto mas
importante de su relaciOn
con la sociedad es la au-
toridad que posee la insti-
tuciOn para definir lo que
se entiende por conoci-
miento y personal legiti-
mos, Les que hemos de
suponer que no hay nin-
guna clase de oposiciOn
dentro de la instituciOn?
LHemos de suponer que
pos conflictos y las con-
tradicciones de les rela-
ciones sociales se
suavizan debido a la

conciencia que tienen los
alumnos de la fuerza que
posee el poder institucio-
nal'? Mi respuesta (menos
irOnica que la de Willis) se
encuentra en nuestro es-
tudio comparativo de la
vida social de los alum-
nos en cuatro institutos
(high schools). Por decir-
lo de alguna forma, las vi-
das sociales informales
de los alumnos refuerzan
la hipOtesis de que la ins-
tituciOn produce identida-
des estratificadas.

Hay alumnos que se
oponen activamente a las
reglas sociales y a los ri-
tos de la escuela. Dicho
de otra manera, cada for-
ma de oposiciOn estu-
diantil conlleva un modelo
de afirmaciOn estudiantil.
Juntas, ambas identida-
des constituyen un solo
sistema que depende de
un sistema superior: la
clase de organizaci6n es-
colar (su "forma") donde
la escuela opera como
instituciOn de clase. Am-
bas identidades constitu-
yen diferencias dentro de
la uniformidad, aunque la
uniformidad institucional
sea variable entre una y
otra escuela, dependien-
do del lugar que ocupa
cada escuela dentro de la
estructura de clase so-
cial. He descrito detalla-
damente las complicadas
interacciones a traves de
las cuales las identi ja-
des emparejadas se t nifi-



can debido al caracter
social (de clase) de la
institución, he hablado
de "economfas simboli-
cas de identidad"
(symbolic economies of
identity ).

Cada una de estas eco-
nomias tiene una defini-
clan institucional, tanto
si se considera a la es-
cuela como fabrica, co-
mo agencia de
asistencia, como "club
privado" (countc, club ).
o como corporaci6n.
Dentro de cada forma
institucional, el proceso
ins-titucional gira entorno
a la forma de regular y re-
solver un problema con-
creto de clase social,
tanto si el problema es la
regulación de movimiento
fisico y del cuerpo, la de-
rogaciOn social, la incor-
poi.ación organizacional
o el grado de exito. Den-
tro de cada una de estas
formas institucionales.
estructuras contradicto-
rias o modelos de rela-
ciOn social se convierten
en el centro de la organi-
zacidm personal. En la
forma "fabrica", por ejem-
plo, las relaciones socia-
les estructuradas de
imponer disciplina o mos-
trar soporte para un indi
viduo organizan las
identidades de "perdedo-
res" (losers ) o "buenos
chicos" (good kids ). y

los estudiantes se apli-
can estas identidades a
si mismos Estas identi-

dades emparejadas inte-
norizadas (el "alguien"
que es cada estudiante),
incluidas las manifesta-
clones del desencanto en
cada organizaci6n edu-
cativa, se desarrollan
dentro de la definici6n es-
pecifica institucional de
cada escuela como orga-
nizaci6n de clase.

Lo que es formal e infor-
mal, lo que reproduce y
resiste, son dos aspec-
tos binarios del proceso
institucional de produc-
ci6n de identidad. La vida
social informal, en su pro-
pia dinamica (la economia
simbOlica de la identi-
dad). entra dentro de la
esfera de influencia de la
institución. Lo informal
constituye la infraestruc-
tura de lo formal. La for-
maciOn de la identidad.
incluso en los casos ne-
gativos. opuestos, es
una parte integrante del
proceso de institucional y
de su definiciOn.

Las relaciones no son
el contexto que abre un
texto de curriculm cogido
del libro cultural cerrado
del cientismo unido a
postmodemismo. Todo lo
contrario. La apariciOn de
oposiciOri y diferencia
dentro del contexto de
las relaciones sociales
en la escuela, tambien se
unifica. La identidad se
fusiona con la institución,
lo que es individual co lo
que es social. Las rela-
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clones en las escuelas
que estudie no se desa-
rrollan sin contradiccion y
conflicto internos, pero
van hacia un estado insu-
lar y cerrado.

Historia: la ciencia
contra la cultur.

Hemos considerado
hasta ahora una dialacti-
ca negativa de la cultura.
aunque no de la ciencia.
La cultura, como dijo Mar-
cuse (1986), incluso en
sus formas más afirmati-
vas e idealistas, ofrece
una esperanza de tras-
cendencia, la posibilidad
de negar el presente y de
imaginar algo diferente.
La ciencia, dirian los criti-
cos a favor de la cultura,
solo es degenerativa. Es
absorbida por la I6gica de
la producción. y pierde el
poder que tiene poten-
cialmente, para cuestio-
nar los conocimientos del
sentido cornim; acaba al
servicio del poder para
instrumentalizar la cultu-
ra. Contrario a este punto
de vista, propongo la po-
sibilidad de una ciencia
deconstruida y historiza-
da (deconstructed and
historicized), una "nueva
ciencia" que en su
especificidad contextual
ofrece la apertura revolu-
cionaria negada pur la
cultura y las relaciones
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sociales contempora-
neas (sobre todo en la
escuela y en el curricu-
lum).

La nueva ciencia, y lo
que implica para el curri-
culum abierto, exige anti-
patia hacia las narrativas
grandiosas. Esta antipa-
tia hacia la narrativa no
significa solo hacia las
narrativas grandiosas o
las "meta-narrativas" de
la humanidad y del espiri-
tu. sino tambiOn hacia las
narrativas de la Ciencia y
de la Historia. En cambio.
una nueva ciencia en-
cuentra en la especifici-
dad de la historia y de la
practica cient if ica la
apertura prometida por
una oposiciOn cultural
fracasada y prometida
también por el complejo
institucional de las rela-
ciones sociales. La
ciencia especificada.
histOrica y culturalmente,
ofrece una alternativa a
lo que Schwab (1978). en
su ensayo sobre la edu-
caci6n cientifica y el
discurso civil, llama la
"retOrica sOlo de conclu-
siones".

Creo que hay diferen-
tes caminos que Ilevan a
una nueva ciencia y ha-
cia su practica educativa
como curriculum revisio-
n ino. En primer lugar. se
encuentra la erudiciOn
(scholarship I. que se ha
vunIto a interesar en los
curriculums escolares.
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La importance de los es-
tudios histOricos del cu-
rriculum, ejemplificados
por trabajos de Goodson
(1987), va mas alla de la
mera intenciOn de mos-
trar cOmo los grupos inte-
resados en el curriculum
determinan las materias
en la escuela. El valor (no
anticipado) de este estu-
dio es que. en el proceso
de relaciOn de asignatu-
ras actuates de la escue-
la con la historia de las
disciplinas académicas.
resaltO el hecho de que la
hegemonia actual de la
ciencia en la universidad
es más importante de lo
que los criticos populares
del curriculum parezca
que quieran reconocer. El
vinculo entre la universi-
dad y la escuela, en el
contexto histOrico actual,
seriala inequivocamente
el papal central de la
ciencia como determinan-
te de la forma del curricu-
lum ademas de su
contenido.

Un segundo camino ha-
cia una practica cientifica
reconstruida que se opo-
ne a la sociedad cerrada
seria una sociologia de la
ciencia que fuera menos
hist6rica. aunque no de-
jaria de ser contextualis-
ta. Contrariamente a los
°studios internalistas y a
los estudios macrosocia-
les histOricos y sociologi-
cos de la ciencia. los
constructivistas ctrecen
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descripciones microso-
ciales y etnograficas de
la produccion de hechos
y teorias cientificas. Sus
microestudios empiricos.
que hasta cierto punto
parecen ser criticas de la
ciencia. se pueden leer
también como renovacio-
nes de la ciencia narrati-
va para una nueva
practica cientifica. Knorr-
Cetina. por ejemplo, resu-
me las conclusiones de
algunas de las micro-
investigacio-nes: "El re-
sultado mas frecuente de
los estudios sobre los la-
boratorios ha sido que
muestran el caracter pun-
tual, determinado por las
condiciones locales d e
los laboratorios escogi-
dos" (1983: 123).

El propOsito investigati-
vo de Latour (1983:139-
169) era el de estudiar "el
mismo contenido del que
se realiza en los laborato-
rios". El contenido se
compone de las practicas
especificas. incluidas las
linguisticas. que funcio-
nan como "mecanismos
d, inscripción" a través
de las cuales se produce
el conociemiento. La
ciencia. incluso su conte-
nido Isu por
decirlo de alguna mane-
ra). se entiende como un
conjunto de practicas
contingentes. instrumen-
tales y linguisticas. El

contenido es el resultado
de la practica. La "con-
v('rr 'in" ;deconstruction)



de la Ciencia en practi-
ces especificas tambien
se describe en un nivel
más macrosocial, hist6ri-
co y organizativo en el
trabajo de Elias, Whitley
(1982) y otros, como Rip,
quien habla de: "...mirar

ciencia como quehacer
productivo. El trabajo
cientifico, como en gene-
ral el trabajo, mire de
transformar los objetos
en Utiles para algOn fin".
En los Estados Unidos,
Mendelsohn (1977) ex-
presa un punto de vista
similar en su critica de
Kuhn, cuando este habla
de una "independencia
casi total de las estructu-
ras cognitivas, o del con-
tenido de los conceptos,
de las estructuras insti-
tucionales, por un lado, y
de los procesos y estruc-
turas sociales más am-
plias, por otro".

El énfasis en la especi-
ficidad contextual de la
practice cientifica como
base del contenido del
conocimiento es lo que
nos Ileva hacia la ciencia
como una practice que
tenga capacidad para
abrir; y esta capacidad
puede ir en contra del
cierre de la culture y del
cientismo en manos del
mercado y del mecanis-
mo de producciOn. Es
una practice contingente
porque sigue lo que
Schwab (1978:134) Demi
"el careoter revisionario

del conocimiento cientifi-
co" Lave (1978) aplica
este punto de vista prac-
tico sobre el conocimien-
to al punto más fijo del
curriculum escolar: la
maternatica. Basandose
en su estudio sobre las
practices aritméticas
cuando compra comida
en las tiendas (1984), ella
demuestra que lo que
normalmente considera-
mos datos objetivos (el
contenido del curriculum)
puede considerarse
como una actividad prac-
tice que depende de un
contexto. Su investiga-
ci6n sobre un curriculum
trasladado fuera de su
contexto normal (la
aritmética en el super-
mercado) cuestiona la
peipciOn del curriculm
como objeto cultural "for-
mado" por el contexto so-
cial. Lave ha invertido la
"recontextualizaiOn"del
conocimiento descrita
por Bernstein (1987): de
la pedagogia escolar ha-
cia el contexto de pro-
ducci6n. Para Lave,
Knorr-Cetina, Elias y
otros, el conocimiento se
produce de manera intrin-
seca e interna dentro de
una actividad practice
contextual, y no en un
contexto externo.

Para Lyotard (1984) la
dialectica de la ciencia es
el lugar donde se halla la
contextualizaci6n de-
construida de una practi-
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ca cientifica local y espe-
cifica, una practice que
por su contingencia e in-
dicalidad es contraria al
cierre cultural. En este
momento hist6rico hay un
movimiento que pretende
dejar atres a la ciencia
tradicional, narrativizada
al servicio del discurso
del poder, y quiere empe-
zar una nueva bOsqueda
de inestabilidades, de po-
deres que desestabili-
cen, y que desea
encontrar lo desconoci-
do; a este movimiento
Lyotard lo llama paralogy.
La paralogia es " una ju-

gada... en el juego de la
pragmatica del conoci-
miento". Pretende produ-
cir lo que no se conoce,
más que lo conocido..
Lyotard adivina este
"nuevo espiritu cientifico"
en ejemplos de la ciencia
fisica moderna que re-
quieren atenci6n a las in-
estabilidades, las
descontinuidades y los
estados locales de los
procesos. La legitimaciOn
de la paralogia no es la
eficaca, sino su capaci-
dad para realizar la aper-
ture, "para generar
ideas..., nuevas afirma-
ciones" (Lyotard). Desde
el punto de vista de la
ciencia fisica Prigogine
también se interesa en
los sistemas abiertos y
en una cienca que no in-
siste en la estabilidad.
"Las palabras claves -

afirma (1984:13)- son no-
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inestabilidad,
fluctuaciones"

Si la hegemonia actual
de la Ciencia puede so-
portar un "nuevo espiritu
cientifico" (provenga del
curriculum de la universi-
dad o del cientismo den-
tro de la producci6n),
entonces el constructi-
vismo y la paralogia no
seren falsas alternatives
que funcionen como el
postmodernismo en la
culture. No hay garantia
alguna de que la ciencia
lo pueda soportar. Pero
la promesa de una practi-
ce cientitica contextual
revisionaria constituya la
oposici6n contra el cierre
del curriculum y de la cul-
ture mediante la defini-
ciOn misma de lo que
constituye el conoci-
miento. Si puede realizar-
se o no tal definiciOn de
conocimiento (definiciOn
que implica directamente
un curriculum revisiona-
rio, un curriculum de acti-
vidad practice más que la
simple "transmisión" de
los grandes libros), no
deja de ser una cuesti6n
prectica. El exito de un
enfoque del curriculum
que sea prectico, histOri-
co, contextual y revisio-
nario dependere, creo,
del futuro de la ciencia,
tanto en la educaciOn co-
mo en la producciOn.

Para Horkheimer y
Adorno, aquellos criticos
severos de la culture ins-
trumental del cinetismo.

388

la dialectica de la ciencia
no esta definitivamente
cerrada. Si en genio
abierto y revolucionario
de la ciencia puede resur-
gir del capullo del cientis-
mo o no, es una cuestiOn
historica y practice:

"Pero la situación no
puede cambiar por una
simple percepci6n pura-
mente te6rica, de la mis-
ma manera que la funci6n
ideológica de la ciencia
tampoco puede cambiar
por una percepción te6ri-
ca. SOlo un cambio en las
condiciones reales de la
ciencia dentro del proce-
so histOrica puede ganar
una victoria tan grande"
(1972:9).

'Philip Wexler ha publica-
do este articulo en inglés
en el libro : Schooling and
the politics of culture, H.
A. Giroux y P.McLaren
(eds), y se reproduce
aqui con su permiso y el
de su editor, la State Uni-
versity of New York
Press, 1989, que mantie-
ne todos los derechos re-
servados.

La teoria de los
codigos.
Una entrevista a
Basil Bernstein.

Jose Luis Rodriguez
Illera

En el contexto de esta
monografia dedicada a la
obra del profesor Bern-
stein pareci6 oportuno
contar con alguna apor-
taciOn original del propio
autor. Su obra clesica
principal estando a punto
de publicarse en castella-
no (ya aparecida al edi-
tarse este nimero de
Temps d'Educaciô ), sur-
giO la idea de una entre-
vista -de una entrevista
"epistoler" en este caso.

De hecho, la estrate-
gia de una entrevista "a
distancia" permitia plan-
tear varies preguntas
bajo un Onico tema, inci-
tando asi a una reflexiOn
global antes que a aspec-
tos de detalle. Bernstein
pasa revista a los princi-
pales problemas que ha
planteado y plantea la
teoria de los codigos, a
las criticas que ha recibi-
do y a los nuevos desar-
rollo a que ha dado lugar,
a la vez que especifica
con considerable detalle
(por primera vez, segtin
creemos) algunos aspec-
tos no menos discutidos



de su obra: su relación
con el estructuralismo y
con Foucault, su implica-
ción con las pedagogias
progresistas, su con-
cepcion de lo que es una
teoria

1 . La teoria de los
codigos y sus antece-
dentes

1.1. El estado de la
cuestión

Pregunta: Quizas podria-
mos empezar por el prin-
cipio. Desde hace 30
ahos su obra ha ido dan-
do vueltas, como en es-
piral, sobre una prob-
lematica cada vez mas
amplia, a la vez que ha
mantenido una especie
de hilo conductor -la refe-
rencia al lenguaje- en
toda la diversidad de tra-
bajos.

(a) 6Cual 6:-.! son, a su
juicio, los objetivos de la
teoria de los cOdigos?

(b) 6Que queda de las
tests iniciales, "sociolin-
gOisticas" como se suele
decir, a lo laroo de los
arms? Dicho de otra ma-
nera, 6hasta qué punto
su trabajo actual este al-
ejado, o no, de sus re-
flexiones primeras y no
sOlo tematicamente?

Respuesta: El objetivo
de la teoria de los
cOdigos. al nivel más

general, es comprender
la naturaleza del control
simbOlico y en particular
el papel que cumple la
educaciOn como un
transmisor y como un
transformador de tal con-
trol. Desde una perspec-
tive mas especializada,
es un intento de corm-
prender cOmo la misma
distribeci6n de poder
puede ser realizada a tra-
yes de distintas modali-
dades de control. 0 tam-
bien, desde una
perspective de nuevo
más general, c6mo una
distribuci6n de poder
dada y sus modalidades
de control son traduci-
das en principios de co-
municaciOn (dominante /
dominada), que posicio-
nan y oposicionan a los
grupos sociales, ya que
estos principios forman y
transforman la conscien-
cia. Aumentando el nivel
de abstracción -y debo
decir que solo reciente-
mente me he dado cuen-
ta- la problemati,.:a fun-
damental es conseguir
la comprensi6n del dis-
positivo pedag6gico y de
las vicisitudes de su rea-
lizaciOn.

Si por la tests original
entendemos el problema
original, entonces poco
queda de el. Si entende-
mos la problematica origi-
nal, esto es, c6mo lo "ex-
terior" se convierte en
"interior", y cOmo enton-
ces lo "interior" transfor-
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ma lo "exterior", entonces
eso todavia permanece.
Mas aOn, muchos de los
conceptos que aparecen
en los articulos iniciales
son conservados y reap-
arecen en otros posteri-
ores, quizes transforma-
dos y definidos de otra
manera -por lo general,
con mayor precision. Por
ejemplo, ha habido un in-
tento continuado por de-
finir "cOdigo" y es de es-
perar que en la actualidad
la definición general con-
tenga, de forma embrion-
aria, todos los términos
de la tesis, asi como la
capacidad para traducir
los niveles macro en los
micro. Otros conceptos a
un nivel mas bajo,
"dirdenes intrumental y
expresivo" reaparecen
como "discurso instructi-
vo y regulativo", "escue-
las estratificadas / dife-
renciadas" reaparecen
bajo la forma de "cOdigos
compilados e int egra-
dos", términos como
"posicional" y "personal"
apuntan ambos hacia
"pedagogias visibles e in-
visibles" y hacia el desar-
rollo de clasi1icaciOn y
enmarque. Los concep-
tos basicos del articulo
sobre el Discurso Peda-
gágico (Bernstein, 1986),
esto es, context ualiz a-
ciOn primaria, recon-
textualizaciOn y Contex-
tualización secundaria,
lueron utilizados por vez
primera en 1975, para fi-
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nalizar la lntroducchin al
volumen III de Class,
Codes and Control. De-
spuds fueron desarrolla-
dos como una nota en el
articulo sobre "COdigos,
modalidades y el proceso
de reproducciOn" (Bern-
stein, 1981), antes de
serlo todavia más en el
articulo ya citado (Bern-
stein, 1986 y 1988). DeI
mismo modo, el articulo
de 1981 surge esencial-
mente de un diagrama de
una nota del Ultimo
capitulo de C.C.C., vol.
Ill ("Aspectos de la rela-
ciOn entre educaci6n y
producciOn"). Por tanto
es muy dificil para mi
contestar a su pregunta
"4,Qué queda de la tesis
original?" Para mi la
cuestiOn importante no
es dOnde empieza una
tesis. sino a d6nde con-
duce.

Quisiera ahadir aqui
que a pesar de que la
lOgica de la teoria se nos
presenta trabajando me-
diante dicotomias, estas
no son simples dico-
tomias sino sistemas
oposicionales de regula-
ci6n. que dan lugar a una
variedad de modalidades
de codigos elaborados,
pedagogias visibles. etc.

1.2. El trabajo empinco y
la Sociological Researcl,
Unit.

Pregunta: A lo largo de
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este tiempo destaca el
enorme trabajo empinco
realizado por usted y por
los miembros de la SRU.
Sin embargo, gran parte
de esas investigaciones
son poco conocidas, o
quizas poco leidas, e in-
cluso algunas de ellas
nunca se han publicado
(i.e. las de G. Turner so-
bre el contexto regulati-
vo). Por otra parte, la
ültima publicada en forma
de libro (Code in context)
tiene ya mas de 10 &los,
y han sido los trabajos de
investigadores extranje-
ros en contacto con la
SRU los más impor-
tantes.

(a) podria hacer un
balance minimo de estos
trabajos empiricos?
LHasta qué punto se
puede decir que la teoria
de los códigos (o en cual
de sus momentos de ges-
taci6n). o qué pages de
la misma, esta confirma-
da empiricamente? En
cualquier caso,
piensa usted la relaciOn
entre su teoria. o en ge-
neral las teorias de las
ciencias sociales. y el
trabajo de investigaciOn
empirico?

(b) J)uizas ha decaidu
el interés del grupo -o el
suyo propio- por la vali-
daciOn empirica de la
teoria?

(c) tQué lineas de in-
vestigaciOn tiene la SRU
en la actualidad, y cuales

6

son sus conexiones con
la teona de los códigos")

Respuesta: Para mi, la
impliCación con la inves-
tigación empirica es de la
maxima importancia. Es
la investigaciOn Ilevada a
cabo por mis colegas y
por aquellos que trabajan
en problemas similares,
lo que conlleva el desa-
rrollo de la teoria, de la
mayor finura y precision
de sus conceptos, asi
como lo que muestra sus
limites y los limites de los
presupuestos en los que
descansa. Sin embargo,
una de las dificultades
que tengo con las teorias
de la sociologia contem-
pordnea es que a pesar
de encontrarlas intere-
santes me encuentro
confuso por la poca ca-
pacidad que tienen para
generar descripciones
empiricas de sus objetos
teOricos. Desde luego,
mi propio interés y dedi-
caci6n a la investigaciOn
empirica es tan corn-
prometido como siempre
lo ha sido. Sin embargo,
la SRU (Unidad de Inves-
tigaciOn SociolOgica del
lnstituto de EducaciOn de
la Universidad de Lon-
dres) ya no esta implica-
da con mi proyecto y
tiene esencialmente una
estructura federal de ind,-
viduos trabajando en sus
propios proyectos (p.e.,
Dr. Janet Holland, Dr,
Roger Hewitt). En la
Ultima decada he trabaja-



do muy unido a estudi-
antes de doctorado
haciendo investigación
empirica y en el lenguaje
de la teoria (Dr. Cristian
Cox, Dr. Gunilla Dahl-
berg, Dr. Harry Daniels,
Dr. Mario Diaz, Dr. Ana
Maria Domingos, Dr. Isa-
bel Faria, Dr. Janet Hol-
land, Celia Jenkins, Dr.
Robert Moore, Dr. Emilia
Pedro, Steve Willough-
by).

La lineas actuales de
investigación, como he
dicho, son Ilevadas a

cabo por mis estiidiantes
y colegas, normalmente
en otro lugares, trabajan-
do en aspectos de la
tesis general. Y esta in-
vestigackin se está reali-
zando a todos los niveles
de la teoria. Mi propio in-
terés ha cambiado de los
codigos restringidos a la
institucionalizaciOn de
los cOdigos elaborados,
las agencias y agentes
de su reproducciOn, los
discursos y las rela-
clones sociales, los mo-
dos que generan los
c6digos elaborados y su
relaciOn con el control
simbOlico. Cuando digo
que ha "cambiado", no se
trata de un movimiento
reciente, sino de un de-
sarrollo que empez6 con
el primer articulo sobre la
escuela, publxado,
segiin creo, en 1934
(Bernstein, 1964-1973).

Veo la teoria como un
lenguaje explicativo que
puede generar modelos

de los que pueden der--
varse reglas de reconoci-
miento y de realizaciOn
para la descripciOn y la
interpretaciOn (ver, Bern-
stein, 1981-1988). Mi in-
terés no es tanto con un
modo o método de inves-
tigación de realidades
empiricas, sea cuantitati-
vo o cualitativo, sino mas
bien con el trasfondo de
la investigaciOn en reglas
fuertes de descripci6n y
especificación- today ia
menor si éstas han sido
derivadas teOricamente1 .

Quizas debo hacer
explicito lo que entiendo
por teoria:

1) Emergiendo de una
problematica, una sinta-
xis explicative es creada
para proporcionar un len-
guaje en el que la proble-
malice pueda ser articu-
lada y comprendida.

2) A medida que la
sintaxis se desarrolla hay
una interacciOn constan-
te con la problematica ini-
cial -y esta relaciOn es
continuada.

?) La sintaxis genera
modelos que especifican
relaciones funcionales y,
si es posible, sus valores
(mas/menos, fuerte/
dabil), y las condiciones
para el cambio de los va-
lores.

4) Los modelos de-
ben generar descrip-
clones explicitas de las
relaciones que se supone
regulan. Esto es, los mo-

melionimiN.tir.ialranWonnaawslow.=

delos deben poseer una
fuerte capacidad para
describir explicitamente
los fenômenos que les
conciernen, asi como de
la variedad de formas de
su realizaciOn. Esto impli-
ca (entails) reglas no am-
biguas para el reconoci-
miento y realizaciones de
los fenOme-nos. Estas
reglas son derivadas del
modelo.

5) Las practicas co-
municativas concretas
son los datos requeridos
por la teoria de acuerdo a
sus especificaciones, y
prueban las capacidades
descriptivas del modelo,
Ilevan al desarrollo de su
descripciOn y del len-
guaje empleado en dicha
descripciOn, asi como de
la sintaxis que genera
este lenguaje, y final-
mente prueban la totali-
dad de la aproximaciOn
conceptual a la problerna-
tica en su estado de arti-
culaciOn.

6) Todo lo anterior es
la teoria.

7) Si la teoria es débil,
puede serlo por dos ra-
zones:

a) Por no poseer las ca-
pacidades adecuadas
para crear modelos que
especifiquen relaciones
funcionales. sus valores,
los principios de descrip-
ción de los fenOmenos y
de su variaciOn espera-
da, y, como consecuen-
cia, una teoria tal es inca-
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paz de formular sin am-
biguedad las condiciones
de su propia exploraciOn
empfrica y desarrollo
(sintactico) conceptual.

b) El que aquellas reali-
dades empfricas que ha-
biendo sido previstas por
la teorfa no se realicen
cuando han sido creadas
las condiciones empiri-
cas para su construcciOn
de acuerdo con la teorfa.
En este caso, parte o
toda la teoria tiene que
ser abandonada y Ilevar
a cabo un analisis sis-
ternatico para ver si las
nuevas realidades empl-
ricas pueden sP- acomo-
dadas en el inte,kur de la
teoria sin violar sus su-
puestos basicos.

Aunque siempre existe
el peligro de una repara-
ción ad hoc.

A lo mejor un ejemplo
de mi propio trabajo
puede ayudar:

En el trabajo inicial has-
ta 1968, las orienta-
ciones restringidas y
elaboradas se generaban
por posiciones de clase
reguladas en el modo de
producci6n. Pero el modo
de realizaciOn se regula-
ba por tipos de familias
que diterian en sus mo-
dalidades de control
comunicativo (posi-
cional/personal). Estos
tipos podian ser encon-
trados en todas las clas-
es sociales, pero un tipo
podia ser mas modal que
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otro. Esta formulaciOn re-
querfa el desarrollo de

-modelos asf como de un
lenguaje para la descrip-
ci6n de los modos de
control, conjuntamente
con la especificaciOn de
qué se entendia por con-
trol para el modelo. Jenny
Cook-Gumperz y yo mis-
mo desarrollamos un
lenguaje descriptivo
(Cook-Guiliperz, 1973)
que, hasta donde sé, es
todavia una de las des-
cripciones gener ad as
te6ricamente más elabo-
rada, sutil y exhaustiva
que se encuentran. Es-
tas nociones iniciales de
"posicional y personal"
dieron paso a un lenguaje
más general y sutil, que
transform6 la problemati-
ca, y al desarrollo del
analisis en términos de
clasificaciOn y enmarque
para dar cuenta de la re-
producci6n y cambio de
las relaciones de poder y
control. 'omo conse-
cuencia, tuvieron lugar
desarrollos a todos los ni-
veles de la teoria: proble-
matica, sintaxis, mode-
los, descripciones.

1.3. Algunas criticas e
incomprensiones.

Pregunta: Su nombre
esta asociado con la po-
lémica, en la que sin em-
bargo no ha deseado en-
trar. Por ejemplo, se
identifica su obra con el

debate diferencia-déficit
(en parte por la crftica de
Labov). También se le ha
reprochado una concep-
ciOn de los cOdigos muy
rigida. También una
noción de 'clase social'
poco definida. Otros, in-
cluso, una cierta vague-
dad de sus conceptos,
como, por ejemplo, los de
codigo educativo, peda-
gogia invisible, etc. En
fin, sus criticos también
han sido criticados por no
haber intentado corn-
prender su teorfa en toda
su complejidad y tomar
en consideraci6n solo as-
pectos muy parciales de
la misma.

(a) 41-lasta qué punto
ha considerado algunas
crfticas certeras? 4Han
modificado alguna de sus
formulaciones o reorien-
tado partes de su traba-
jo?

(b) 4Qué grado de
aceptaci6n piensa usted
que tiene hoy en dfa su
teoria? 4En qué ambitos
de la comunidad cientifi-
ca? 4Y de la practica
educativa?

Respuesta: Como usted
sabe, he respondido a
las criticas en algunos
articulos y en Presenta-
ciones a monograffas de
la SRU. Debo decir que la
principal fuente de desar-
rollo de la teoria siempre
ha emanado de la inves-
tigaciOn Ilevada a cabo
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inicialmente por la SRU y

despulis por estudiantes
y colegas

Debido a su naturaleza
interdisciplinar, la tesis
ha sido en parte victim
de la clasificación de las
disciplines en el campo
intelectual. En conse-
cuencia, los lingOistas
han extirpado la teoria de
su base sociolOgica, los
psicOlogos tanto de su
base lingOistica como de
su sociológica. Los
"teóricos" de la compe-
tencia o aquellos otros
que mantienen una pers-
pective parecida ignoran
el analisis de la escuela y
de sus modalidades de
transmisión, y asi suce-
sivamente.

Sin embargo, aceptaria
que el concepto de clase
social era inicialmente
borroso. Era asi porque
yo estaba mas iniplicado
con la especificaciOn de

las relaciones familiares.
Ahora creo que existe Lin
análisis empirico mas
viable, y mas interesante
teOricamente, de las rela-
ciones de clase tal y

como es esbozado en el

articulo sabre el Discurso
PedagOgico (Bernstein,
1986/1988).

El concepto de c6digo
era menor. rigido que In

que deciaii los criticos.
Siempre me pared& y to-
davia me lo parece, que
los criticos eligen los
articulos mas para criti-

car que para ver el con-
junto como un trabajo en
proceso con una proble-
matica. Es claro que en
1968 (hace ya veinte
años) los codigos eran
pensados como pose-
yendo modalidades (posi-
cional/personal), reali-
zados y transmitidos a
través de cuatro contex-
tos familiares, las varian-
tes eran separadas de
los c6digos, el nivel
sementico gobernaba las
realizaciones lingQfsti-
cas, y éstas eran es-
pecificas de un contexto.
Muy pocos criticos mos-
traron una clara compren-
skin de lo anterior. Cuan-
do no se encuentra lo que
la teoria espera en pun-
tos concretos de una in-

vestigación, es una noti-
cia crucial; pero solo lo

es si la investigaciOn
cumple los requerimien-
tos de la teoria tanto en el

contexto que examina
como en los principios de

elicitaciOn y descripci6n
que emplea.

La teoria ha estado en
el campo intelectual y en
61 campo de la practice
durante unos treinta
años, y sus efectos tanto
positivos como negativos
han elevado la concien-
cia sobre el papel del uso
del lenguaju, que en si
mismo ha podido tener
efectos sobre maestros y
alumnos.

Simplemente no acepto
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que los conceptos de
clasificaciOn y enmarque,
las modalidades del aid-
go pedagogico a las que
dieron salida, son borro-

sos. Al contrario, su
especificaciOn es posi-
blemente más clara que
en la mayoria de las teo-
rias que establecen
modos de transmisiOn /
adquisicion que transmi-
ten distribuciones del
poder y modalides de
control. No deja de ser
interesante que la
mayoria de los criticos
seen recontextualizado-
res; los investigadores
tienen menos problemas
(vet., por ejemplo, Da-
niels, 1988).

En general, los criticos
han sido muy Utiles al
ayudarme a ver am-
bigOedades en las formu-
laciones. Ambiguedades
desde el punto de vista
del lector. Las orifices
más severas, más ültiles
y mes positives han pro-
venido de mis colegas de
investigaciOn y de mis
estudiantes. Aqui mi deu-
da es muy grande.

Es dificil evaluar el es-
tatus de la teoria actual-
mente. ya que diferentes
investigadores trabajan
en diferentes aspectos
en diferentes paises.Mi
evaluaciOn general es
que el interes actual es
menor en lo relativo a las
formulaciones más micro,
las inicialmente sociolin-
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gaisticas, digamos hasta
1968, y que ahora parece
haber investigación
mucho más basada en
los trabajos que arrancan
de 1981, dedicados a la
producción del discurso
pedag6gico, a las moda-
tides de su transmisión y
su relaciOn con el control
simbOlico.

Siempre ha habido una
relaciOn nada facil con
los neo-marxistas, que
ven mi trabajo con una
mezcla de ambivalencia
y sospecha por su in-
fluencia durkheimniana.
Yo soy, a mi vez, muy
critico con las incline-
ciones romanticas y a
veces populistas de al-
gunos representantes de
esta perspectiva. A pe-
sar de que hay algunas
excepciones, la mayoria
de ese trabajo no genera
descripciones fuertes de
agencies. disc urs os ,

practicas, modos de ad-
quisición, sino que mas
bien es un diagnOstico de
los lugares de patologia
social (opresión). Lo que
sin embargo ha sido pa-
sado por alto (y pienso
que Atkinson, global-
mente, en su cuidadoso
analisis también subesti-
ma) es el efecto del neo
marxismo sobre mi traba-
jo, especialmente el de
ALthusser cuya teoria de
la ideologia ha tenido una
enorme influencia (cfr.
Bernstein, 1981/1988).
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1.4. La influencia de
otros pensadores: Dui k-
helm, Halliday, Douglas,
Bourdieu, Foucault, ...

Pregunta: Un aspecto
muy importante de su
obra, y a veces poco
comprendido, son las re-
laciones que mantiene
con otros desarrollos
contemporaneos. Los
mas obvios, por haberlos
reconocido y explicitado
usted mismo, son los
conceptos de solidaridad
mecanica y orgénica in-
troducidos por Durkheim.
Pero tambian la concep-
ciOn funcional del len-
guaje y la clasificaciOn de
los contextos de Halli-
day. La antropologia es-
tructuralista de Mary
Douglas. La sociologia de
la cultura de Bourdieu.
Más recientemente se ha
comparado su teoria con
partes importantes de la
obra de Foucault. Usted
mismo se ha referido en
ocasiones a la influencia
de Vygotsky, de Sapir,...

(a) 41-iasta qué punto
su proyecto se encuadra
en la tradiciOn estructura-
lista -sabre todo trance-
sa-, como a veces se ha
dicho?

(b) 6Hasta qua punto
puede mantenerse la
comparaciOn entre su tra-
bajo y el de Foucault'?
4Puede reabrirse el deba-

te en torno al analisis ins-
titucional, las formacio-
nes discursivas, y otras
tematizaciones muy
queridas por el pensa-
miento frances de las Olti-
mas dos décadas?

Respuesta: En varias oc-
asiones he reconocido mi
deuda con las personas
que cita. Atkinson, en su
libro reciente propone
que el proyecto se com-
prende mejor como per-
teneciente a la tradici6n
estructuralista francesa.
mientras que Mario Diaz
identifica similaridades y
(pienso yo) diferencias
considerables con
Foucault.

Una de las dificultades
es que distintos pensa-
dores me han influido en
diferentes estadios de la
tesis y a diferentes ni-
veles. Por ejemplo. al niv-
el psicolOgico Vygotsky,
al nivel linguistico desde
luego Halliday, en lo con-
cerniente al lenguaje
Cassirer, Sapir, Whorl, y,
en la misma época(1958-
1968) Mead. Apuntalan-
do el nivel sociolOgico
desde luego Durkheim.
La otra conexiOn obvia y
explicita con el estructu-
ralismo vino a través de
la influencia de Mary
Douglas y el desarrollo de
los conceptos de clasilic-
aciOn y enmarque al mis-
mo tiempo que ella esta-
ba desarrollando sus
conceptos de grupo y re-
jilla.



6Puede la tesis ser co-
locada globalmente en la
perspective estructura-
lista? Pienso que global-
mente no.

El concepto de cOdigo
une niveles macro y mi-
cro de análisis y remite a
un transmisor que tanto
crea orden como los me-
dios para transformarlo.
En este sentido los
cOdigos crean sujetos,
pero los sujetos transfor-
man los cOdigos. La cla-
sificaciOn constituye la
"voz" del sujeto irOnica-
mente a través de los si-
lencios y los desarreglos
de las relaciones de po-
der. Pero el principio de
clasificaciOn contiene en
si mismo las contradic-
ciones, divisiones y dile-
mas que el propio princi-
pio intenta silenciar,
entrando por tanto éstos
en la constituciOn del su-
jeto. Orden, desorden y
transformaciOn esten in-
corporados en el sujeto a
diferentes niveles de
conciencia. El enmarque,
que regula los Ilmites de
las comunicaciones legi-
times, o sea el "mensa-
je", es a la vez el control
sobre la conciencia y los
medios de su cambio.
Por tanto no estoy segi
ro de que Atkinson haya
acertado completamente
cuando dice que es una
teoria sin sujeto; acierta
en senalar la atenciOn
sobre el sesgo estructu-

ralista subyacente

En el caso de Foucault
pienso que hay diferen-
cies importantes. Yo no
mantengo que el poder es
horizontal, ni acepto un
sujeto completamente
des-centrado, disperso;
por el contrario, y
ademes de los micropo-
deres, creo que existe
una distribuciOn domi-
nante del poder regulada
por las relaciones de
clase, pero con formas
cada vez más complejas
-a pesar de que puedan
serlo menos en épocas
de depresi6n econOmica.
A pesar de que estemos
"atravesados" por los dis-
cursos, estos discursos,
en Ultima instancia, ha-
blan a través de las clas-
es. En este sentido, los
discurso de las rela-
ciones de micropoder
esten subordinados a la
regulaciOn de clases.
Esto no quiere decir que
no necesitemos un mode-
lo sofisticado de las rela-
ciones de clase y de su
relaciOn con la economia
y el control simbólico. Mi
enfesis comparte con
Foucault una preocupa-
ciOn principal por los dis-
cursos del control
simbOlico, pero mi interes
se centra en c6mo se ha-
ce sustantivo el control
simbOlico, por y en las re-
laciones sociales, en los
procesos de transmisi6n,
adquisiciOn y cambio. Es-

toy interesado en los
transmisores por medios
de lo cuales se constitu-
ye y realize el control
simbOlico. A mi entender,
las normalizaciones tie-
nen modalidades y yo es-
toy implicado en
describirlas, sus diferen-
tes funciones regulati-
vos, sus consecuencias
y sus condiciones socia-
les de cambio. Finalmen-
te, y dicho en breve,
estoy menos interesado
en los discursos que en
las relaciones que los
producen, los transmiten
y los cambian.

2. La practice y los con-
ceptos.

2.1. ClasificaciOn y En-
marque

Pregunta: De todos los
conceptos introducidos
en su obra, quizes los de
clasificaciOn y enmarque
tengan un estatuto espe-
cial. Pienso que funcio-
nan un poco como con-
ceptos mediares entre
distintos niveles de
análisis y de realidad so-
cial, que constituyen un
poco el lazo explicativo
de cOmo funciona el con-
junto de su modelo

(a) 4Este usted de
acuerdo con esta inter-
pretaciOn?
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Si es asi, podria plan-
tearse sin embargo que
por momentos parece
como si utilizase ambos
conceptos (y en especial
el de clasificaciOn) a dis-
tintos Ordenes de gene-
ralidad. Quizás la propia
formalidad del concepto
permita este uso, pero lo
cierto es que tiende a
confundir si no se explici-
ta.

Si no es asi, 4podria
explicar el lugar que ocu-
pan estos conceptos en
la economia global de su
teoria?

(b) Otra pareja de con-
ceptos fundamental es la
de "regla de reconoci-
miento/regla de realize-
cion". Hace ya más de
una década que fueron
introducidos y su valor
explicativo es muy impor-
tante; sin embargo no
han experimentado desa-
rrollo posterior, ,ciuizas
por considerarlos con-
ceptos bien definidos...?
LPodria pensarse en re-
lacionarlos con otros pro-
vinientes de las ciencias
cognitivas? Dicho de otra
manera, 6la regla de re-
conocimiento podria for-
mularse en términos de
frames, o conceptos si-
milares?

Respuesta: Los concep-
tos de clasificaciOn y en-
marque son intrinsecos a
la definiciOn de los c6di-
gos y sus modalidades.

El cOdigo es definido
como un principio regula-
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tivo, adquindo tácitamen-
te, que selecciona e Inte-
gra significados relevan-
tes (regla de reconoci-
miento), formas de reali-
zaciOn (regla de
realizaciOn), contextos
evocadores.

1. Los significados rele-
vantes presuponen su
reconocimiento y el reco-
nocimiento presupone su
especificidad contextual,
y la especificidad contex-
tual presupone un
principio de clasificaciOn
de los contextos. Por
tanto, clasificaciOn-con-
texto-regla de reconoci-
miento.

2. Las formas de reali-
z ac iOn presuponen
formas apropiadas de re-
alizaciOn, que presupo-
nen reglas de realizaciOn
especificas de contexto,
esto es, controles sobre
la comunicaciOn legitima
en ese contexto -la que
presupone su enmarque.

3. El contexto es pues
definido por sus valores
internos (i) y externos (e)
de clasificaciOn y en-
marque, que regulan el
reconocimiento de los
significados legitimos y
sus formas de realize-
ción, asi como su rela-
ciOn con otros contextos
y significados.

4. Los significados rele-
vantes u orientaciones al
significado son definidos
como relaciones referen-
ciales privilegiantes y
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privilegiadas (restringi-
das o elaboradas) Los
significados s3n privile-
giantes porque confieren
poder al hablante, y este
poder proviene de otro
contexto, externo al con-
texto actual; esto es, se
trata de un rasgo del prin-
cipio de clasificaciOn y de
la distribuciOn del poder
que éste manifiesta. Por
tanto, lo privilegiante de-
rive de las relaciones de
poder entre contextos.
Las relaciones referen-
dales "privi!egiadas" se
refieren a los controles
sobre la selecciOn. orga-
nización, ritmo de signifi-
cados en el contexto, y
es por tanto una funciOn
del modo de control sobre
los significados en el in-
terior del contexto; los
significados son regula-
dos por el enmarque del
contexto. Por consi-
guiente, tenemos: (cfr.
pag.143 ).

Asi pues, diferentes
orientaciones al significa-
do son manifestadas por
cOdigos elaborados/
restringidos y sus modos
de realizaciOn, por su cla-
sificaciOn y enmarque.
De esta manera, los
contextos microinterac-
cionales y sus prOcticas
especificas transmiten
poder y control. Diferen-
tes modalidades de los
c6digos elaborado y res-
tringido actüan selective-
mente sobre las reglas de
rec mocimiento y realize-



ciOn para producir
diferentes prActicas
comunicativas especiali-
zadas: diferentemente
especializadas por la dis-
tribuciOn del poder y los
principios de control.

Nivel institucional :

Es posible tomai la de-
finici6n de c6digo en su
forma más general y
mostrar cOrno puede ser
traducida desde los nive-
les microinteraccionales
a los niveles instituciona-
les. ( cfr. pag.143)

Tiene usted razOn: cla-
sificación y enmarque
pueden ser usados a di-
ferentes niveles analiti-
cos y a diferentes
niveles de realidad so-
cial, y Ilegan a ser el me-
dio tanto para distinguir
entre niveles como para
la comprensiOn de las re-
laciones entre niveles.
Por tanto, los conceptos
deben ser usados a dife-
rentes niveles y los
niveles deben ser distin-
guidos con claridad.

Desde un punto de vis-
ta mas empirico, H. Da-
niels ha mostrado
(CORE, 1988) los dife-
rentes niveles de clasifi-
caciOn y enmarque. asi
como su relaciOn con las
reglas de reconocimiento
y realización, para for-
mas de comunicaciön
tanto verbales como vi-
suales. Daniels ha mos-
trado la relaciOn que

t.. _

waste entre escuelas re-
guladas por valores dife-
rentes de clastficación y
enmarque, y las reglas de
reconocimiento y realiza-
di& utilizadas por los
alumnos para distinguir
entre el discurso cientifi-
co y el artistico. Los ni-
nos de las escuelas con
valores dabiles de clasifi-
caciOn y enmarque po-
dian reconocer la
diferencia entre textos
artisticos y cientificos,
pero ellos mismos eran
incapaces de producir
este tipo de textos espe-
cializados que pudieran
ser reconocidos como ta-
les por maestros y ninos
de otras escuelas con
valores más fuertes de
clasificaciOn y enmarque.

El trabajo de Daniels
(hecho bajo mi supervi-
siOn) puede considerarse
como una investigaciOn
empirica muy importante
sobre la relaciOn entre los
valores de clasificaciOn y
enmarque, reglas de reco-
nocimiento y realizaciOn,
y la formaciOn de diferen-
tes modalidades de con-
ciencia pedag6gica.

2.2 Discaso PedagOgi-
co.

Pregunta: Su Ultimo tra-
bajo ("Sobre el Discurso
PedagOgico") parece dar
una nueva perspectiva a
algunos de los temas. De
hecho, realiza una critica
de la mayoria de las teo-
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rias de sociologia de la
educaciOn en base a con-
siderarlas"externalistas".
Desde el Angulo de la
practica educativa, tam-
bian se han criticado,
muy f recuentemente,
estas teorias por limitar-
se a ofrecer un diagnOsti-
co de la "realidad", sin
ofrecer alternativas. Qui-
zas ha faltado un mayor
compromiso (incluso más
concreto) con determina-
das practicas educati-
vas. En este sentido:

(a) 4Cree que su anali-
sis del discurso pedagO-
gico (y, en general, la
teoria de los cOdigos) es
solidario de una practica
educativa "progresista"?
Por cierto, la nociOn mis-
ma de practica educativa
"progresista", es situable
como tal, i. e. valorada ,
en el interior de su teoria?

(b) 6Hasta qua extremo
su trabajo es Onicamente
"desct iptivo-explicativo",
o bien tiene tambian un
componente más prag-
matico y normativo? En
definitiva, citirno piensa
usted la relaciOn teoria-
prActica?

Respuesta: El articulo
"Sobre el Discurso Peda-
gOgico" es el ultimo hasta
el momento de una serie
que empezó con "Fuen-
tes de consenso y desa-
fecto en educaci6n"
(1964). El articulo mez-
cla, para proponer un
nuevo modo de anAlisis,
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conceptos y relaciones
prefigurados en trabajos
antenores, ilustrando asi
otra vez el hecho de que
los articulos sucesivos
siempre se construyen
sobre y desarrollan arti-
culos previos. Su pre-
gunta plantea si mi
proyecto es "solidario"
con la practica educativa
"progresista".

Es verdad que el arti-
culo no sostiene una po-
siciOn radical; eso es
mejor dejarlo para quie-
nes el anuncio de la posi-
ciOn en la que se
encuentran tiene más im-
portancia que su modo
de analisis. Desde lue-
go, y a diferencia de
otros, no hay proposiciOn
alguna que exponga una
pedagogia de la emanci-
paciOn, que por lo gene-
ral no conlleva ningUn
analisis fundamental de
la naturaleza de la practi-
ca pedagOgica y sus dis-
cursos. Lo que me ha
impesionado es la ex-
traor-dinaria estabilidad
de la gramatica funda-
mental del discurso pe-
dagogico, independiente-
mente de la forma ideol6-
gica de la sociedad.
Cambiar la base social
del modo de producciOn
no cambia necesaria-
mente (de hecho, rara-
mente) la modalidad de la
reproducci6n cultural a
travas de la educac iOn .
Y est a es la cuestiOn
que cada vez más he in-
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tentado comprender

No hay nada más opti-
mista que una compren-
siOn sisternatica de las
realidades. No hay nada,
al final más deprimente
que un error en esa corn-
prensiOn debido a una
romantizaciOn de esa re-
alidad al servicio de un
futuro espitreo. Como
consecuencia de ego, en

obra roramente hay re-
comandaciones, recetas,
declaracione: sobre las
condiciones de un cam-
bio pedagOgico radical.
La esperanza esencial
para el cambio surge no
de la propia esperanza,
sino de la comprensi6n
de los diversos modos de
regulacion de la concien-
cia y de su relaciOn con
las diferentes base so-
ciales. Y siempre he
intentado hacerlo mante-
niendo un cierto escepti-
cismo. He visto en mi
época fallar demasiadas
"practicas progresistas"
a causa de un analisis in-
adecuado de las bases
sociales y de las condi-
ciones para tales practi-
cas. Si algo permanece
en el corazOn de la tesis
es el deseo de proporcio-
nar una forma de analisis
mediante el que una
"practica progresista"
pueda ser reconocida co-
mo tal, y las condiciones
para su implementaciOn
efectiva comprendidas
conjuntamente con las
opciones implicadas.
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Breve bibliogratia
comentada.

J.L. Rodriguez Illera

BERNSTEIN, B.(1971):
"Clase social, lenguaje y
socializaciOn",Educackin
y Sociedad , 4, 129-143,
1985.

En este articulo, quizas
el más traducido y citado
de Bernstein es una bue-
na expoEici6n de la teoria
de los cOdigos en el pe-
riodo 1958-1971. Today ia
tomando como punto de
referencia los problemas
más sociolingaisticos, el
articulo desarrolla las re-
ferencias clasicas a la
obra de Halliday, asi
como a la concepciOn
semantica de los
codigos.

BERNSTEIN, B. (1971):
"Acerca de la clasifica-
ci6n y del marco de refe-
rencia del conocimiento
educativo",Clases,c6di-
gos y control. Hacia una
teoria de las transmisi-
ones educativas. Madrid,
Akal, 1988.

Articulo publicado en
una compilackin sobre la
naciente " nueva sociolo-
gia de la educaciOn"
britanica en 1971. Bern-
stein introduce dos con-
ceptos particularmente
heuristicos para corn-
prender un buen raimero

de cuestiones educati-
vas, la clasificación y el
framing o enmarque ( a
veces traducido como
"marco de referencia").

BERNSTEIN, B. (1971-
1977): Class, Codes and
Control. London, Rout-
ledge and Kegan, 3
volOmenes.

La exposici6n alas
complete hasta el pre-
sente de la teoria. El vo-
lumen primero esta
centrado en la problerna-
tica más linguistica, en
los sucesivos reajustes
del concepto de codigo,
etc. El segundo volumen
es una compilacion de
trabajos empiricos de
Bernstein y sus colabora-
dores, edemas de conte-
ner dos ensayos te6ricos
al final. El tercer volu-
men, quiza el mas impor-
tante, contiene los
trabajos referentes a la
aplicaciOn de la teoria de
los c6digos a la escuela,
asi como el inicio de los
trabajos más generales
sobre las relaciones en-
tre educaciOn y produc-

BERNSTEIN, B. (1981):
"Codes, modalities and
the process of cultural re-
production- a model",
Language in Society. 10,
3, 327-363. (1981). Tam-
bien en M. Apple
(ed):Cultural and Econo-
mic Reproduction in Edu-
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cation, London Rout-
ledge, 1982, 304-355

Este largo articulo es la
exposiciOn más complete
y compleja de la teoria de
los codigos. Por desgra-
cia esta publicado en
compilaciones y revistas
siendo de acceso algo di-
ficil. Bernstein ha depura-
do mucho la teoria en
1981, y realize una expo-
siciOn muy formal, nada
didactica y en ocasiones
excesivamente escueta,
de la totalidad de la teo-
ria. Puede considerarse
un articulo fundamental
en el conjunto de su obra
y una de las contribucio-
nes más importantes
nunca hechas a las tesis
que piensan la problema-
tica educative en el inte-
rior de una teoria de la
transmisiOn cultural.

BERNSTEIN,B. (1985):
"On Pedagogic Discour-
se", in J. Richardson
(ed): Handbook of Theory
and Reserarch for the So-
ciology of Education.
New York, Greenwood
Press, 1986, 205-240.

Despues del articulo so-
bre las modalidades de
1981, Bernstein inicia un
giro o una profundiza-
ción, segim se mire, en
aspectos hasta entonces
no tratados. Especial-
mente en este articulo,
en el que intenta pensar
lo que él denornina dis-
curso pedagOgico, sus
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formas oficiales en la fa-
milia y en la escuela, asi
como los procesos de re-
contextualizaciOn nece-
sarios para cambiar entre
las distintas formas.

BERNSTEIN, B. (1988):
Clases, cOdigos y con-
trol. Madrid, Akal, 1988.
Version del vol.3 de
Bernstein (1971-77). Ya
comentado.
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Monografia:
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DE LLENGOES ESTRANGERES
Coordinadors: Margarida Cambra i Miguel Llobera



Presentacki
Margarida Cambra i Miguel Llobera *

La finalitat d'aquesta monografia sobre un tema tan ampli corn
l'ensenyament-aprenentatge de les Llengues Estrangeres (LE) i la
formaci6 del professorat corresponent no pot ser d'exhaurir qualse-
vol de les multiples questions que es plantegen, sin6 de contribuir
modestament a la reflexi6 i a la recerca en aquest Ambit. Hem
demanat a diferents professors, formadors i investigadors del camp
de la didactica de les Ilengues estrangeres de tractar d'alguns aspec-
tes sobre els quals han treballat especificament i que, en conjunt, ens
semblen essencials i/o d'actualitat.

Recordem breument la situaci6 actual de l'aprenentatge de LE a
Catalunya i també arreu, particularment a la resta d'Europa. D'una
banda, assistim a un reconeixement public i multinacional de la ne-
cessitat de les LE corn a eina educativa i instrument de comunicaci6
entre els homes. Aim) es tradueix en uns esforços concrets per part
de la Cornunitat Europea, en programes corn ara Lingua que es con-
creten en coordinaci6 de grups de treball, accions de formaci6, etc;
al nostre pais, en decisions institucionals corn l'ampliaci6 del nombre
d'Escoles Oficials d'Idiomes, la creaci6 de Centres de Recursos de
Llengu,s Estrangeres i de Centres d'Autoaprenentatge i, en el marc
de la reforma educativa, la irnplantaci6 de l'inici de l'aprenentage de
llengues a 8 anys.

D'una altra banda, a la persistent insuficiéncia del sistema quant
a l'ensenyament de les LE a l'escola (amb la subseguent proliferaci6

Marganda Cambra Gine es Pr ofessora Titular del Departament de Didactica de
la Llengua i la Literatura, a l'Escola de Forrnacid del Professorat de la universitat de
Barcelona Ha participat corn a ospecialista de l'area de frances en l'elaboraciO dels
dissenys curoculars del cicle superior d'E G B.. del cicle 12/16 anys. 1 de la nova orde-
naciO de ia primana Investigacio actual el discurs a la classe de Ilengua estrangera
pr imana

Miguel Llobera i Canaves Os Catedratic del Departament de Didactica de la Lien-
gua i a L itoratura, a l'Escola de FormaciO del Professorat de la Umversitat de Barce-
lona Director de l'Escola d'Idiornes Moderns i del Master de Formacid de Professors de
Llengues Estfo,geres Autor de materials didactics i articles sobre l'ensenyament de
Ilengues Actualment este interessat en el discurs a la classe de LE
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d'ofertes privades fora del temps escolar) s'afegeix la reduccio de
les finalitats de l'aprenentatge de les LE en un Onic objectiu utilitari,
determinat per necessitats sOcio-econOrniques mal establertes. La
pregunta "Per que aprendre les LE a l'escola?" continua essent
pertinent. No es pot respondre formulant un sol objectiu, sin6 amb un
conjunt complex per6 cohererit de finalitats educatives.

Per aquestes raons, la perspective plurilingüe els objectius es-
sencialment educatius ens semblen unes opcions fonamentals que
constitueixen el fons del debat actual i que corren el perill imminent
d'ésser bandejades. SOn questions que recorren més o menys oxpli-
citament aquesta monografia.

Mentre a Europa alguns consoliden la supremacia d'unes Ilengues
en detriment de les altres, les comunitats lingOistiques minoritaries
es pregunten com continuar mantenint el dret a existir, I d'altres
paisos, corn alguns del continent africa, cerquen solucions a la
comunicaci6 entre ciutadans que parlen una multitud de Ilengues dins
de cada estat. El que es questiona es l'estatus de cadascuna de les
IlengCres i el Hoc que ha de tenir en el mapa del mOn.

A Catalunya, avui, sembla que anem substituint, a l'escola, un
monolinguisme basat en el frances per un altre d'articulat sobre
l'angles i continuern infravalorant la importancia que les LE han de
tenir a l'escola. El nostre pais, avesat a aquesta problematica per les
Iligons de la prolpia hist6ria, hauria de poder trobar el just equilibri
entre les IlengOes i cultures minoritaries i les de maxima difusiO

Cal assenyalar que hem limitat l'abast d'aquesta monografia a les
Ilengues anglesa i francesa perque sOn aquelles Ilengues que. dins del
sistema educatiu actual, tenen presencia efectiva. per6 es una situa-
ciO que lamentem profundament. Creiem que les institucions educe-
tives haurien de fer un esfore important per ampliar l'oferta real de
Ilengues a l'escola si volem participar en la construed() d'una Europa
multilingue. Una excepciO,pere: el tet de poser a l'abast del public i
dels estudiants de Secundaria una xarxa d'una seixantena d'escoles
amb carecter public corn sOn les Escoles Oficials d'Idiomes, amb una
oferta de 5 a 12 Ilengues, es una iniciativa Unica que cal valorar en
el context de l'Estat espanyol.

Dos eixos vertebren el conjunt d'articIes que proposem: d'una
banda, la situacie especifica de l'aprenentalge de la LE en el context
bilingue de Catalunya, on la LE es, corn a minim. una tercera Ilengua
(L3). i, d'una altra, la dimensie discursiva del model de Ilengua a
ensenyar/aprendre, aixi corn els aspectes de !a formacro del profes-
sorat que se'n deriven.
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Els articles de Pendanx, Garabedian I Nussbaum s'ocupen d'aques-
ta contextualitzacio de le questro.

M Pendanx analitza les relacions entre l'ensenyament/aprenen-
tatge de les Ilengues pnrnera (LI) segona (L2) a Catalunya i la LE
i Ilur influencia reciproca des d'una perspective positive. es a dir
corn a eina facilitadora de l'aprenentatge. Esbossa el concepte de
conscibncia lingOistica corn a procediment de conceptualitzacid. per
part dels aprenents. del funcionament de la L E. en relacig amb Ilur
interllengua i les IlengOes que coneixen. incloent-hi una reflexio sobre
aquestes Finalment. perfila les q0estions d'una posada en practice.

El text de M. Garabédian analitza els problemes tant de politica
educative corn de politica lingOistica que plantegen les decisions
d'alguns Estats europeus sobre l'inici de l'ensenyarrrent/aprenentat-
ge de les LE. avancant-lo a 8. 9 o 10 anys Malgrat quo l'autora no
esmenta la situaciO del nostre pais. on les decisions preses pel
Minister! d'Educacie I Cibncia ja es van traduint en unes propostes
curriculars concretes. le.; seves retlexions ens semblen pertinents
a l'hora d'encetar a casa nostra l'ensenyament dit "precoc" de les LE.

En relaciO amb el segon eix, es tracta de l'adquisicig d'una corn-
petencia cornunicativa. que integre la cornpetencia lingOistica i la

competbncia sOcio-cultural. Cal destacar les aportacions tebriques
de diverses disciplines (la pragmetica. la sociologia interaccional.
l'etnografia de la comunicació. etc) que han obert una nova perspec-
tive de la Ilengua considerada dins el seu context social, corn ho
cornenta reiteradarnent Cl. Kramsch en l'entrevista que encapcala els
altres textos Aixi s'articulen les aportacions de l'analisi del dis-
curs: la nature de les regles sOcio-lingOistiques que regeixen la
nostra Ida a l'hora de parlar 1 d'interpretar els altres (en funcio dels
pressupOsits socials i culturals). amb les de les descripcions més
formals de la Ilengua que fonamenten l'ensenyament de la grarnatica
(molt mes complex que una simple morfologia d'us escolar)

El treball de L. Nussbaum es un exemple d'aplicaciO de l'estudi de
les interaccions socials al camp de la didactica de la L E. concrete-
ment, en aquest cas. l'analisi dels canvis de Ilengua d'un grup de
professors en formacio Es un bon exponent de la quantitat de matisos
que genera la situaciO oe Ilengues en contacte. sia en contextos
educatius. sin en contextos socials inns generak

L'article de M Unborn plantela la necessitat de reconsideram l'a-
portacio educativa do l'ensenyarnent/aorenentage de les LE I contra
l'atenciO en un aspecte especific. el valor educatiu del tot de desen-
volupar una percepcio mes clara del discurs oral, lent en L F corn en
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Li o L2, i les consequencies que te aquesta perspective per a la
formaci6 del professorat.

Aixi, doncs l'aportaci6 de Widdowson tracta de les consequen-
cies d'aquestes perspectives en l'embit de la formaci6. Si els profes-
sors han d'ensenyar una Ilengua per a la comunicacid, cal concebre
un nou model de desenvolupament professional d'aquests. L'autor
planteja la necessitat de pensar criticament, i q0estiona el concepte
de 'teacher training reddit a prescriure la manipulacid d'un conjunt
de tecniques. Hi oposa el concepte d'una 'educacid" del professorat,
on les tecniques no siguin finalitat en si, sinO maneres de fer opera-
tives unes idees subjectes a modificacions; en una paraula, establir
una relacid reflexive entre teoria i prectica. per tal d'evitar tota
aproximacib prescriptive, I per tant simplista, de la complexitat de
l'ensenyarnent/aprenentage de les LE.
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Aprenentatge intercultural i competbncia
discursiva
Entrevista a Claire Kramsch
Margarida Cambra i Luci Nussbaum

La Sra. Claire Kramsch, fins ara professora del Masachussets
Institute of Technology, als Estats Units i actualment de la Univer-
sitat de Cornell, va ser convidada pel Departament de Didactica de
la Llengua i la Literatura a impartir un seminari sabre "Comunicacid
i interaccid a la classe de Ilengua" i una conferencia sobre l'apre-
nentatge del discurs intercultural", al mes de maig de 1989, de
retorn dels "Etats Géneraux des Langues" de Paris, on hi presenta
una ponencia sobre l'avaluacid.

Aprofitarem la seva visita a Barcelona per a entrevistar-la.
Conversarem, a partir de la seva Amplia perspectiva dels ambits
d'ensenyament i de recerca germânics, francesos i americans, sobre
les questions que avui preocupen a professors, investigadors. res-
ponsables d'educacid i de politica lingOistica.

Aixi doncs, l'entrevista contribueix a enriquir el debat obert
sabre l'estat de la qüestid de les L. E., en el qual la professora
Kramsch sap donar, amb la capacitat de conviccid que la caracterit-
za, les cartes de noblesa que es mereix la didactica de les L. E.

T.E.: Ens pot descriure l'itinerari professional que l'ha portat a
treballar sobre la interaccid en la classe de Ilengua?

K Mai no m'han plantejat aquesta pregunta que, d'altra banda, em
sembla interessant. Tinc una formaci6 literaria: al final dels anys
cinquanta vaig estudiar germaniques a la Sorbonne: horn s'interes-
sava més pels aspectes estatics de la literatura que no pas pals
aspectes particulars i caracteristics d'una cultura determinada. Per
raons histdriques, l'ensenyament de l'alemany en aquella alpaca
passava per un buit cultural gairebe total. Per tant, vaig neixer d'una
visid universalista de la interpretacid d'una literatura.
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Quan vaig arribar als EUA en aquella metrOpoli de lingOistica
chomskiana que es el M. I. T.. em vaig trobar en un medi que no
solament s'interessava en la universalitat de la Ilengua I en les bases
biologiques lingOistiques sinO tambe en la universalitat del Ilenguat-
ge tecnolOgic S'interessaven poc en les particulantats culturals

Cap als anys setanta jo era incepag de continuar ensenyant Hen-
gues en aquelles condicions perque la formaciO que havia rebut no
m'ajudava gens a resoldre els problemes culturals que planteja l'en-
senyament-aprenentatge d'una Ilengua estrangera Per dir-ho d'al-
guna manera. em vaig trobar davant d'un mur filosofic. I vaig haver
de fer una altra cosa. Vaig començar a interessar-me en la literature
oral en e! folklore. Aleshores vaig descobrir. ben be per casualitat.
que existia una branca de Ia lingOistica que es deia "anblisi de la con-
verse". A partir d'aixO vaig descobnr l'analisi del discurs. Vaig co-
mencar a Ilegir molt sobre aquest tema. principalment les analisis de
la interaccio cara a care fetes en el camp anglosax6 Primer vaig
escriure Discourse analysis and second lenguage acquisition I després
Interaction et discours en classe de langue A partir d'aqui s'em van
cornencar a obrir uns hontzons Intel lectuals en els quals no hauna
pensat mac els treballs fets sobre l'analisi del discurs 1 lummaren
de sobte de manera fulgurant les relacions de force entre els par-
lents. la manera com havien estat socialitzats en una culture I una
societat determmades els aspectes sociologics de la transferencia
de la informaciO i del saber. Ensenyar als alumnes els aspectet-
sociolinguistics de Ia converse en Ilengua estrangera. la distribuck.;
dels temes. els torns de parla. la manera de presentar-se corn a
parlants els permetia descobrir la Ilengua !al corn serveix per a
construir I mantenir una realitat social i cultural determinada a més
aixo redistribuia de sobte les fonts del poder al si de !a classe
desmitificava la dificultat atnbulde 0 manera massa exclusive a la
gramatica i al vocabulan En fer conscients els alumnes del paper que
fa la interaccio en l'aprenentatge dma Ilengua. ranalisi del discurs
permet a I ensenyant I als alumnes diversificar les seleccions dis-
cursives en la classe de ilenqua els dOna una oerspectiva tearica per

fer-ho

M adoho que des del 1983-84 el meu pensameel ha proaressat cap
a la psiculogia social i I antropologia lingtostica En la manera corn
holt, to kites cr iperai (,.1;s dNciir!-.;1, fn ha lots els orossuposqs
(mitorals quo actuen ailo doe Scarcella anornena 1 accent discor-
sit., Cal interoY;ar-se en la manera corn ha estat socialitzada la
gent en In soya poniera Ilengun I en el sistema educatiu del dual han
sorht oerque alln es on van aprendre a portar les converses Per
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tant, ara em bellugo més en les aigOes interculturals, i aix6 ye
directament de hanalisi del discurs.

T. E.: Horn afirma sovint que corn que la competencia comunicativa
ja ha estat adquirida en la prirnera Ilengua, és facilment transferible
a la Ilengua estrangera.

K: Horn m'ha plantejat sovint la pregunta. per qué vols socialitzar
en una Hengua estrangera les persones que ja han estat socialitzades
en la seva Ilengua materna? Jo, no tinc cap dubte: és evident que el
nostre roi corn a professors de Ilengua sobrepassa de bon tros l'en-
senyament de les estructures de la Ilengua: si ensenyern la Ilengua
corn una forma de comunicaciO, també hern d'ensenyar deterrninades
formes de socialitzaciO en una altra culture. El que és interessant és
que, de vegades, els alumnes es resisteixen. Recordo un estudiant al
qual havia demanat de fer una exposici6 en alemany. Havia tel un
discurs gramahcalment correcte, per6 en alemany cal un prefaci,
una salsa retOrica. una conclusio per tal que sigui eficac. Va rebutjar
d'adoptar un estil diferent del que havia rebut en la seva forrnaciO.
Es aqui on les sirnulacions i els jocs de rol sOn molt important per
permetre que els alumnes es distanciin del parlant nadiu que horn els
demana d'mterpretar

T E En determinades accions de forrnaciO vegades se'ns diu
que el que compte Os que I aprenent conegui els aspectes formals de
la Ilengua LadquisiciO d'una competencia coinunicativa se sent corn
una contracdicciO amb la de la competencia lingOistica. Quins argu-
ments hi oposaria voste?

K Aqui hi ha dos aspectes inferents En un taller que vaig fer fa
poc. In havia un participant quo. al cap de dues hores. em va dir
"Tota aquesta histOna del dis irs es molt bonica, pero jo, dema. a
la meva classe. continuare fe. gramatica. Os el que se fer i el que
ern demanen els alumnes". No tinc res contra la gramatica, ben al
contran Ara he. quan es fa arnalisi del discars horn s'adona quo els
professors tornen a a gramatica per afirrnal el poder del mastic El
retorn a la qramatica es el garrot per restabli l'ordre a la classe.
Doncs be, la gramatmea massa important perque horn la tracti tan
lleugerament El fet que un autor o un parlant empri tal o tal estruc
tura gramatleal es extremadament important corn expressre (fun
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pensament o una intenci6 determinats. Sovint els professors es limiten
a ensenyar la morfologia, les paraules del diccionari; ,per que no
treballen la gramatica a fons, i ensenyen, per exemple, corn les
seleccions sintactiques reflecteixen una rnanera determinada d'ex-
pressar el temps, l'espai, les relacions lOgiques en la culture estran-
gera?

El segon aspecte es que cal diferenciar entre els nivells princi-
piant, intermedi o avangat, tal corn ho assenyala el nOmero de Applied
linguistics del 1986 sobre el "comprehensible input", editat per G.
Brown, i en particular l'article de C. Faerch i G. Kasper.

El principiant, corn aquell qui escolta un discurs en Ilengua mater-
na sobre un tema que no coneix, presta mes atenci6 a les paraules,
a les frases, treballa de baix a dalt. En canvi, en un nivell mes
avancat, en cornenge a treballar en contextos mes arnplis I hi ha la
necessitat d'operar de dalt a baix. Hi ha massa professors que, en
aquest nivell. continuen utilitzant les tecniques del primer curs.

T.E.: Ens sembla que falta una descripci6 sisternetica dels proces-
sos interactius que permeti a l'ensenyant copsar millor la competen-
cia discursive corn objecte d'ensenyarnent-aprenentatge.

K: Si, perO el problema Os aquest; corn es pot tenir un domini
sobre l'ensenyarnent del discurs tan sisternatic corn el de les cate-
gories formals? Crec que aixO no s'aconseguira mai, perque caldria
una teoria global del discurs huma. Ara be, horn pot prover de deli-
miter de mes a prop les pautes que impose el context social i cultural
de la interacci6 a la comunicaci6. L'estudi del discurs es pluridisci-
plinar per essencia I te relaciO amb l'antropologia. la sociologia, la
psicologia, la psicologia social, be, vaja. a---" totes les ciencies
humanes.

El que cal Os atreure l'atenció dels professor; sobre el fet que
aixO es aixi, donar-los alguns punts de referencia I sensibilitzar-los
per a una aproxirnaci6 relacional de la pedagogia. Cal saber sortir
de la metafora tradicional de input-output", de la nool6 que l'en-
senyant mante un saber que transmetre als alumnes i que aquests
aboquen en un examen per tal de donar la resposta correcta. No hi ha
resposta correcta o incorrecta per al domini del discurs: cadascd té
un estil propi Hi ha coses acceptebles o no i que tenen un efecte
determinat Cal clue els alumnes siguin conscients d'aquest efecte
quan adopten un estil determinat de discurs en un rnedi natural Es
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tracta de fer-los prendre consciencia d'aquest estil. d'ajudar-los a
simular un estil i a desenvolupar una mena de tolerencia vets els
diferents estils d'interaccie.

T.E.: De fet. el que compte Os la idea que els ensenyants i els
estudiants tenen de que es la Ilengua.

K: TO rale. Estic convencuda que hi ha raons darrere la resistencia
tan apassionada que horn troba a considerar la Ilengua en el seu
context social. He arribat a la conclusi6 que n'hi ha dues:

La primera Os que tot aix6 carrega el professor amb una respon-
sabilitat immense. educative. social i politica que ultrapassa el que
horn li demana habitualment. Hi ha un rebuig d'aquesta responsabilitat
perque els ensenyants no estan formats en aquest sentit. Pel que fa
a aquesta qtiestid. penso que no es pot abdicar aquesta responsabi-
litat. Ja no som al 1950 ni al 1960. som al final dels anys vuitanta
i el men ha canviat. El professor de Ilengua te una doble response-
bilitat en relaci6 amb els professors d'altres disciplines.

Pet que fa al segon punt, no he aconse.guit resoldre'l del tot. Ouan
horn comenca a relacionar Ilengua i culture i a dir que en una Ilengua
determinada horn es comporta d'una altra manera que en una altra,
que hi ha determinades coses que es poden pensar i dir en alemany
i no en trances, horn cau en un punt de vista tan relativista que corre
el risc de poser etiquetes culturals a la gent: aix6 pot portar altre
cop a prejudicis. a estereotips. a tots els excessos ideoleigics que
yam coneixer a principi de segle.

I sd que la gent. quan els park> de Itengua i culture, reacciona aixl:
"I are! que diu? el pensament Os universal! Tots ens comprenem pel
fet de set Ossers humans". Jo els contesto, igual que vaig contester
al Sr. Besse als E.G.L. quan em deia 'que potser es romentica,
voster. que rargument classic. amb el pretext d'universalisme,
amaga tambd de vegades un etnocentrisme i un racisme Iaterits.

El Sr. Hagege va ter. durant la sessi6 de clausura dels E.G.L..
relogi de la franccfonia quan afirma textualinent: 'Hi ha Ileng Oes
amb vocaci6 internacional, corn rangles I el francee. Oue s'ha cregutl.
qua Os 'una Ilengua amb vocaci6 internacional'? I l'alemany i les
altres ilengoes? Em vaig sentir ofesa i molts altres col.legues tambd.
Seguint aquest raonarnent la literature seria la literature, inde-
pendentment de les literatures nacionals. Trobo que les dues posi-

6 9 7.
1:

15



1.

cions extremes. particularisme absolut i universalisme absolut. tenen
el seu peril!.

T.E.: Tornem. si ii sembla be, al discurs de la classe. 4C:we pensa
de la separacie que encara fan alguns autors entre discurs autentic
i discurs de la classe?

K: Perd si tot es autentic! Es menys important ensenyar als alumnes
corn es el discurs autentic d*una societal determinada. que no pas
donar-los els instruments per entendre's run amb l'hltre en qualitat
de altre".. Estic d'acord amb G. Zarate. no es tracta nomes de tenir
un dialeg entre dues cultures. sinO un discurs intercultural que es un
procediment relacional, de presa de consciencia de l'altre. ()ones be,
cadasc0 es un altre i a la classe hi ha trenta altres. En aquest en,
qualsevol discurs es autentic.

T.E.: Hi ha pocs ensenyants que encoratgin la interacci6 a classe...

K: Es cert. els plantejaments comunicatius que, al principi ten ien
en compte la interacciO. la negociaci6. la interpretaci6. etc. s'han
reduit a preguntar el camt. demanar un cafe...". vaja. una cosa tan
funcional... Horn ha perdut de vista aquell ideal del principi dels anys
vuitanla que intentava realment comprendre el funcionament de la
comunicar6. Personalment. jo penso que es un lenomen natural
d'atriciO: des del moment en que les grans idees intenten posar-se
en practice al si de les institucions, esdevenen solucions tan minima-
Iistes que horn no les pot reconeixer al cap de tres anys. El senyor
Girard mateix. el 1982. a TESOL-Franca. deia que no compartia et
pragmatisme anglosaxt. que a Franca. per exemple. hi havia unes
altres finalnats educatives en I ensenyament de les Itengire en el
sistema escolar; donar una bona consciencia lingOistica als nens

T.E.: AixO no obstant. hi ha cada vegada riles una cursa vets
l'utilitarisrne. Un exemple: la tria que fan els pares pel que ra a la
Ilengua estrangera que els seus fills aprendran a les escoles. 'Trion
exclusivarnent rangles perque creuen quo d'aquesta manera els
protegiran contra l'atu:... Ake, es oblidar les finalitats educatives
de l'escolai. per consegilent, el que representa Capronentatge de les
IlengOes estrangeres en l'educaci6 del nen.
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K: A tots els palsos es igual encara que amb cares diferents. He
examinat una mica les finalitats educatives dels textos ministerials
als EUA, a Alemanya i a Franca. A Franca, l'ensenyament de les
Ilengues no te pas corn a finalitat la pau al mOn o l'entesa entre els
pobles. S'insereix en una finalitat de l'educaci6 que es la d'ajudar la
gent a pensar o a parlar clararnent, la de donar els instruments
cognitius i linguistics per funcionar be en la societat francesa. A
Alemanya, en els decrets ministerials de l'Estat de Hesse, que vaig
prendre corn exemple, l'ensenyarnent de les Ilengues estrangeres ha
de servir per mirar d'un ull critic els textos; els plantejaments
comunicatius han d'ajudar els alumnes a Ilegir la premsa i els textos
autentics, a treure'n informed& amb la finalitat d'educar ciutadans
que siguin capacos de cornportar-se democraticament en la societat
federal alemanya, es a dir de posar sempre en questi6 l'autoritat. Es
fascinant, es absolutament diferent, per6 no es tracta tampoc de
comprendre el seu interlocutor des d'un punt de vista d'empatia. Als
EUA, la majoria dels decrets volen sempre la pau mundial, el cornerg
entre les nacions (ser capacos de vendre els vostres cotxes si sou
a Michigan, o be de comprendre your fellow human being in the
world, si sou a Hawai). Altra vegada es diferent. Crec que a cada pals
l'objectiu de l'ensenyament de les IlengOes es sotmes a les finalitats
de tota l'educaci6 i aix6 varia d'acord amb les tradicions de cada
pais. No se corn es a Espanya.

T.E.: De moment estem tot just endagant la reforma del sistema
educatiu.

K: Al Camerun, en aquest moment, l'educaci6 nornes te un objec-
flu; combatre el tribalisme i dur a bon terme la integraci6 nacional.
;Com que la Ilengua dels alumnes Os molt diversificada (hi ha 120
idialectes al pais) i la Ilengua d'instrucci6 es el frances o l'angles,
l'alemany servire gairebe de catalitzador entre les dues altres.

T.E.. A Catalunya, nosaltres, que treballem en la Reforma, pen-
sem que la Ilengua estrangera pot desdramatitzar les situacions
conflictives de les IlengOes en contacte. Pert) tornem a la node) de
culture. Es dificil de copsar. Quins s6n els elements principals que
voste integraria en un programa?

K: El que jo voldria es mil ar d'identificar alguns conceptes que
em semblen claus per a la comprensi6 d'una determinada identitat
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nacional, o d'una determinada manera de veure les coses, corn, per
exemple, el concepte alemany de la solitud que es un tema que surt
perpetuament a les obres litereries; o be el del petit burges, o be el
de l'Estat, o be el de societat. Aquests conceptes s6n molt estranys
per a un america mig. L'americe no pensa en termes de societat, no
sap que és l'Estat. Per ell la solitud és una cosa tan horrible que Ii
seria impossible comprendre que pcgues tenir res de positiu. El
concepte de petit burges va Iligat a una visi6 d'una societat de clas-
ses que es totalment tabO als EUA. Per entendre la manera corn
reacciona o interpreta un alemany, hi ha determinats conceptes-clau
als quals voldria sensibilitzar els meus estudiants, a partir d'una
multiplicitat de documents visuals, orals, escrits i treballant per
aproximacions successives.

Cal tenir en compte tambe el que estan disposats a fer els estu-
diants per que no esperen pas ter aix6 en els cursos de llengua i

sovint hi ha una resistencia forta. Creuen que ja entenen l'altra
culture i no volen furgar en ia seva. Vaig tenir un estudiant que em
digué: "els alernanys es poden permetre de criticar la seva societat,
pert) nosaltres som americans i a casa nostra no critiquern".

Els meus estudiants es pregunten de vegades per que vull que
comprenguin els alemanys si ells rnateixos no intenten comprendre's
entre ells. Fins i tot els meus col.legues, quan els dic que la majoria
de la gent s'acontenta amb una visi6 estereotipada i turistica del
pais, em pregunten que hi ha de dolent en el turisrne. Realment no
entenen per que demano més.

T.E.: Fa un moment que voste evocava les investigacions fetes en
el camp anglosaxo.

K: Em va xocar molt constatar que la investigació en didectica de
Ilengues als EUA es feia gairebe exclusivament en psicolingOistica o
en lingulstica tegrica i que no apel.len a la sociolingOistica, mentre
que a Alemanya la Sprachlehlorschung (recerca en ensenyament de
Meng Oes) és molt influida per la sociologia i en particular per la
psicologia social d'origen sovietic (Vigotzki, Leontiev, etc.) i pel que
ells anomenen Hand lung psychologie (psicologia d'acci6) que utilitza
métodes d'investigaci6 qualitatius (introspecci6, retrospecci6, dia-
ri..). Aix6 em sembla completer be el que es fa als EUA, per6 no hi
havia cap intercanvi amb Alernanyn, Ilavors jo em vaig proposar
servir de pont: vaig escriure aquest article sobre l'estat de la
investigaci6 anglosaxona a ELA* i a Modern Languages Journar *

1 8

7 1) 0

tir



T.E.: Malauradament els treballs alemanys sOn poc coneguts aqui.

K: A Alemanya hi ha cada vegada mes publicacions mixtes en
frances, angles i alemany. Als EUA hi ha veus que s'alcen en una
perspective vigotzkiana que permet fer el pont entre la polaritat
adquisici6/aprenentatge. Hi ha pocs linguistes que parlin de Vigotzki
als EUA, en els cercles de didactica; William Frawley feu una rnernOria
al darrer nOmero de Studies in Second Language Acquisition del darrer
Ilibre editat per James Wertsch, Culture, Communication and Cog-
nition -Vigotzkian perspectives, que conte una serie d'articles de
persones diverses: Cole, Bruner, Cazden, McNeill, tots de l'escola
Vigotzki o de l'escola Bateson que tambe era al cercle de psicologia
social. Tot aquest pensament permet d'integrar la interacci6 en un
punt de vista comprensiu de l'aprenentatge. Per Vigotzki alit> que
l'individu sap a un moment determinat no es pas la suma del que sap,
cal afegir-hi el potencial del que es capag de fer arnb l'ajut de l'altre,
el que ell anomena "la zona de desenvolupament proXimal". Si horn
retradueix Krashen, el seu "Input+1", per mi 1'1 es el que un indi-
vidu es capac de fer amb l'ajut d'un altre i aix6 tambe forma part
del que pot fer i que poc a poc sere integrat al que sap fer sol,,es a
dir, la seva zona de desenvolupament potencial o proximal. Es la
interacci6 el que integre Ilengua i acci6 lingOistica en l'individu tot
incluint l'altre. Pere) als EUA gairebe ningij no parla de Vigotzki perque
em sembla que tot el que es sociologia, psicologia social, no corres-
pon a la visi6 competitive de l'educaci6 que te el sistema educatiu
america. Els americans sOn molt més bons en psicologia i Ii psico-
linguistica serveix gairebe de base imica a la didectica de les Ilen-
gues. Pert), afortunadament, cada vegada hi ha mes professionals, i
jo en s6c una, que breguen per introduir l'antropologia linguistica, la
psicologia social, la pragmatica i la sociolinguistica en la investiga-
ci6 sobre l'adquisici6 de les Ilengues. Estic contenta de veure que
persones corn Dell Hymes s6n invitades a participar en els congres-
sos de didectica de IlengOes. Pere) tambe s'hauria de fer participar
a persones corn Shirley Brice Heath, que s'interessen en la manera
en que sOn socialitzats els nens, o Deborath Tannen que analitza els
conflictes a traves de diversos estils de converse. A l'octubre del
1990 jo organitzo una conferencia a Cornell a la que vindran lingUis-
tes, psicOlegs, antrop6legs, sociolingOistes i ensenyants de les lien-
gOes per debatre sobre l'aplicaci6 de totes aquestes disciplines en
l'ensenyament- aprenentatge de les Ilengues.

T.E.: Due pensa voste dels treballs de Long i Sato?
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K: Long, Porter, Sato, subministren una base cientifica a la
necessitat de fer treball de grup i d'incrementar la interaccie) a la
classe. Trobo que es molt important que ho hagin provat a l'ernbit
psicolinguistic per poder contestar a persones corn Guy Aston que
posa en qOestid la interaccid entre alumnes a la classe dient que
sovint no serveix ni per a l'aprenentatge de les formes de la Ilengua
ni per a la comprensid intercultural o interpersonal. Es cert que
tamb e. cal saber clue fan quan es troben en grup, Nicole Soule-Sous-
bielles, al seu article de Les Langues Modernes on es pregunta "Per6
clue es poden dir?", demostra que cal tenir informaci6 sobre el
treball de grup.

T.E.: N. Soule-Soubielles i B. Grandcolas fan un treball molt inte-
ressant a Paris pelt la investigacie) dins la classe, continua
tenint tanta importalicia?

K: Cada vegada en te més, aix6 és irreversible i demostra que,
finalment, es pren seriosament la classe de llengua; aix6 no obstant,
voldria fer algunes observacions. De primer, crec que la investigacid
qualitativa té cada vegada mes dret de ciutadania, malgrat que als
EUA perque aixd sigui cientific cal que sigui quantitatiu. En els métodes
d'investigacid de les ciencies socials tambe hi ha tecniques quanti-
tatives, pert, amb triangulacid i instruments qualitatius. Tanmateix,
la investigacid dins la classe no és fecil: cal fer l'esforg de trancriu-
re, cronometrar i si l'audici6 no es suficient, cal el video, que
tanmateix és ben subjectiu, etc. En la seva presentacid del mes de
mare a Georgetown, Ferguson diu que el discurs de classe donare
totes les respostes a les preguntes que horn es planteja i si el que horn
descobreix no s'acorda amb la teoria, cal que la teoria estigui dis-
posada a canviar. Ara be Ferguson tern que les teories siguin tan
immobilistes que nornés acceptin les dades de la classe si confirmen
la teoria. Ferguson preconitza molt riles intercanvi entre teoria i

prectica, encara que la prectica digui coses no gaire avinents per a
la teoria.

T.E.: Leo van Lier a The Classroom and the Language Learn( r
(1988) diu que la investigacio a classe es probablement l'Onica branca
de la investigacid sobre l'adquisici6 de les IlengOes estrangeres que
s'adrega directament als professors i que l'abisme entre l'investi-
gador i l'ensenyant nomes es pot superar amb un esforg per fer la
investigacid rellevant per a la pràctica.
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K TO tota la ra6 Els professors miren els investigadors corn la
panacea: "degueu-nos que heu trobat que haig de fer". Als EUA cal
demostrar que horn coneix la teoria perque aix6 d6na un determinat
prestigi social.

T.E.: Aqui, sobretot en formaci6 inicial, passa una mica el con-
trari. Per part dels estudiants hi ha un rebuig important de la teoria:
volen receptes, potser perque tenen una necessitat urgent de conei-
xer les tecniques de classe.

K: Aix6 tambe passa als Estats Units. El que mes em xoca es que
despres de quatre anys en una Escola Normal creuen que s'ha acabat,
que ja ho saben tot per sempre. De primer, aix6 no es cert per a cap
professi6; cal una formaci6 continua i constantrnent renovada. I

despres, que Ilegeixen per a il.lustrar-se? Nornes continuen Ilegint
obres de literatura. Es necessari, es clar, per6 els que han d'impar-
tir classes de Ilengua potser valdria mes que tambe Ilegissin coses
d'antropologia cultural, de psicologia social, d'etnografia...

T.E.: Tenirn la sensaci6 que, actualment, els formadors en didec-
tica de les Ilengues estrangeres sOn mes sensibles al discurs i a la
dinernica de la interacci6 a classe.

K: Si, per6 els falta un marc te6ric. Jo somio fer amb els meus
estudiants un curs sobre Ilenguatge i discurs, amb 'field work': en-
viar-los al metro, a flocs publics, al telefon..., per tal que puguin
observar la reacci6 de les persones en Ilengua materna i comparar-
la arrh el comportament dels parlants d'una Ilengua estrangera.

T.E.: La formaci6 dels professors de Ilengua materna no va gaire
per aquest cami...

K: A Paris, per exemple, el que fa el meu col.lega Patrick Cha-
raudeau a Paris XIII, es podria aplicar a l'ensenyament del fiancés
corn a Ilengua materna...
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T.E.: Evidentment, va venir a Barcelona per a les Jornades Pe-
dagogiques de Frances i el que va explicar anava del tot per aquest
cami. A la universitat es treballa poc en aquest sentit. Sempre es el
camp de la linguistica generativa, o si no, pel que fa a la sociolinguis-
tica, a Catalunya se centra en el conflicte de Ilengues, pert) hi ha
poca gent que s'interessi en el discurs.

K: Nosaltres, a la regid de Boston, hem format un grup amb tots
aquells que s'interessen en el discurs; s'anomena MIDAS (Masachus-
setts Interdisciplinary Discourse Analysis Seminar) i que aplega
gent de ciencies politiques, de psiquiatria, de medicina, de linailis-
tica, de literatura... Ens interessem en qualsevol mena de discurs i
en .particular en la narracid. I es una de les coses mes estimulants
des del punt de vista intel.lectual.

T.E.: Principalment l'aspecte interdisciplinari. A Barcelona s'ha
creat un grup interdisciplinari GrEP (Grup d'Estudis de Pragmatica)
per intentar relacionar totes les persones que treballem en aquest
camp i encoratjar el congres de l'IPRA (Internacional Pragmatics
Association) que es fare a Barcelona el juny del 1990
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Dimensió Educativa de l'Aprenentatge del Discurs
Oral en una Llengua Segona o en una Llengua
Estrangera
Miguel Llobera *

1. Introducció

En un segle hem passat de considerar l'ensenyament de IlengOes
estrangeres corn una activitat marginal sense cap dimensid educati-
ve reconeguda a considerar-lo corn una activitat que cada vegada te
un paper mes notable en els programes dels estudiants de secundaria
i que reclarna mes atencie en els estudis superiors. Avui dia, no es
pensable una formacie superior sense una comprensid ben desenvo-
lupada de l'angles corn a Ilengua vehicular d'informacid dels camps
de coneixement rnes varlets. Algunes formacions de caracter supe-
rior requereixen a mes a mes altres habilitats lingOistiques com ara
parlar i escriure. La situacic5 dominant de l'angles, pert), no ens ha

de fer oblidar que tambe seri necessaries altres Ilengües si els pro-
fessionals s'han de moure en un mercat de treball Onic en una Europa
extremadament plurilingOe: i aixi es veura que per exemple es
probablement inadequat de formar graduats i Ilicenciats amb perfils
que els faci integrables en els sectors comercials de la indüstria o
les finances sense dotar-los d'uns coneixements satisfactoris de
dues Ilengues estrangeres (a la Universitat de Barcelona, els estu-
diants que podrien integrar aquest grup representen actualment més
d'un 20% del total de l'alumnat).

Abans de la primera Guerra Mundial la idea que la Ilengua estran-
gera oral pogues asser objecte d'estudi a l'ensenyament reglat sem-
blava totalment inadequada. El valor educatiu de l'ensenyament de
IlengOes alienes era reservat, dins Europa, a les anomenades Hen-
goes classiques, que donaven accés a una Ilengua literaria i a una

Miguel Llobera Departarnent de Didaclica de la Llernjea t la Literatura Universi
tat de Barcelona Divisic5 V
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tradici6 que eren considerades corn a exemplars (Vietor, 1882: Howat,
1984). Aixi i tot, en el cas que els aprenents no aconseguissin de
tenir-ne un domini prou ampli per poder accedir a la Ilengua més
enlla de la dificultosa traducci6, es considerava que era un exercici
intel.lectual prou interesant per poder desenvolupar per ell mateix
les habilitats cognoscitives dels alumnes.

Es evident que en la formaci6 superior que anava lligada a la di-
plornacia el coneixernent de Ilengues estrangeres era vist altament
pertinent i, aixi, a les escoles diplornatiques dels diferents paIsos
l'ensenyament de Ilengues estrangeres tenia un paper important.
PerO el caracter altarnent restringit d'aquestes escoles feia que el
seu impacte fos minim en el conjunt de la societat. Quan va comencar
a generalitzar-se l'ensenyament de Ilengues romániques alienes a
l'ensenyament mitja i superior, l'ideal filoiggic de les IlengOes clas-
siques es va transmetre i la Ilengua es vela corn l'instrument per
estudiar la literatura i les institucions corn a manifestacions de
l'esperit d'una cultura (Steiner, 1972).

2. La utilitat I l'ensenyament de Ilengiles estrangeres, (LE)

Avui dia ning0 no discuteix l'interes de la presencia de una Ilengua
estrangera (LE) en el curriculum ordinari pert) si horn pregunta l'o-
rigen d'aquest interes les raons que es donen sbn altament utilita-
ries. Dificilment s'intentara justificar la presencia de les LE des del
punt de vista del desenvolupament de i'individu. Tot l'ernfasi que han
posat sobre l'estudi de necessitats autors corn Richterich (1972),
Mumby (1978) o Numan (1988) ha continuat alirnentant aquesta
al voltant del sentit utilitari innegable que té l'ensenyament de les LE
en detriment de la consideraci6 de la seva dimensi6 educativa.

I encara que nomes sigui pel volum de temps cada vegada riles gran
que haura d'ocupar l'ensenyament de les LE en el sistema educatiu
sembla pertinent de preguntar-se per la contribuci6 educativa d'a-
quest aprenentatge en els estudiants. Igualment, sembla pertinent de
preguntar-se si existeixen camps de Ilur formaci6 global corn a per-
sones i ciutadans que Onicament l'ensenya lent d'una LE pot abastar.
Finalment, també cal preguntar-se si podenidentificar-se arees edu-
catives on aquest aprenentatge pugui contribuir de forma significa-
tiva o de forma especifica, encara que limitada. Si la resposta es
afirmativa, totalrnent o parcialment, seria convenient de comencar
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a delimitar-los ara i aqui, seguint les linies que plantegen entre molts
altres Ribe i Casanyes (1986).

Aquesta proposta de caire curricular pot ser un bon punt de partida
per iniciar una recerca de camp, i establir paremetres que ens
permetin d'entendre de manera més exacta l'impacte de l'ensenya-
ment d'una LE en el sistema educatiu i en l'educacia dels individus.
I aix6, per exemple, permetria d'identificar els tipus d'aproxima-
cions que contribueixen negativament a la formaci6 dels individus o
de grups determinats, be per la seva contribuci6 a un cert imperia-
lisme cultural, be per un cert reforcament dels estereotips culturals
o comportamentals. Igualment, aquesta proposta facilitaria la per-
cepci6 dels problemes individuals que planteja l'aprenentatge de les
LE per aquells alumnes que encara no han resolt satisfactOriament la
seva inserci6 en un sistema educatiu que es manifesta

Aquest article es proposa de fer-hi una contribuciO restringida,
tot mirant d'identificar algunes de les dimensions que pot aportar a
l'educació dels aprenents d'una LE l'adquisici6 d'un cert grau de
consciencia sobre l'organitzacio del discurs oral.

3. Consciencia lingillstica corn a objectiu educatiu

Tani Trim (1981) com Coste (1981) parlen de la dimensi6 edu-
cative de l'ensenyament de LE i exposen una !lista extensa que inclou
els elements cognoscitius i emocionals que contribueixen al desenvo-
lupament dels aprenents de Ilengilles estrangeres. Widdowson (1983)
explore Ii necessitat d'adquirir una capacitat aue va més enlle de la
utilitzaci6 de fOrmules fetes i demostra, per tent, que el fel d'apren-
dre una Ilengua reclama una incorporaci6 de facultats molt més
generals. AixO obre una perspective de desenvolupament més gene-
ral i més global per a aquest ensenyament, es a dir, una perspective
indubtablement educative. En canvi, aquests autors no desenvolupen
prou un element important: la consciencia linguistica (language awa-
reness).

Es precisament d'un aspecte de la consciencia lingOistica que vol
tratar aquesta reflexi6. Per ser mes exactes, d'una de les formes
de consciencia lingOistica que se sol desenvolupar si l'aprenent porta
a terme un aprenentatge formal d'una Ilengua quo tingui en compte la
dimensi6 discursive de la Ilengua oral.
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En els treballs esmentats es desenvolupa poc and que els autors
entenen per consciencia linguistica: fins i tot en l'article "The Value
of Foreign Language Learning" de Wilkins (1987) nomes es menciona
de passada aquesta consciencia linguistica que no ha estat objecte de
mes precisions que el vague enunciat "the caracteristic properties
and make up of his own language in relation to those of another
language and the uses to which language is put in every day life". La
necessitat de definir l'abast d'aquest concepte es especialment
necessari si ens volern encarar amb el discurs oral.

La presencia del discurs escrit ha dominat tot el sistema educatiu
d'occident i la reflexi6 i la conscienciaci6 sobre la forma d'articular-
ho s'ha fet utilitzant la ret6rica, la grarnatica i la traducci6 de les
Ilengues clessiques. I aix6 sense comptar el valor de conscienciaci6
intrinseca que representa el fet d'escriure. Tal corn afirmen Ong
(1982) i Jack Goody (1977), es aquest fet que ha perm:es a l'home
de ser conscient dels elements formals de la Ilengua. Ara be, aquests
elements n sOn suficients per abordar la comprensi6 de l'articulaci6
del discurs oral, ja que molts dels conceptes usats han estat generats
per la condici6 de producte que presenta el discurs escrit, mentre
que una caracteristica del discurs oral es la seva condici6 de proces.

4. Reconsideraci6 de restructuraci6 del discurs escrit

Si es cornencen a prendre en consideraci6 els aspectes del discurs
oral degut al proces d'aprenentatge que implica arrtar a comunicar-
se en una LE, els subjectes d'aquest proces desenvolupen una nova
perspective sobre les arbitrarietats que fern quan escrivim ("the
degree of arbitrarienes in the choice we make for any system of
writing", J. Goody (1987). De fet, l'aprenentatge de la forrna escrita
d'una LE es per a l'adult corn un segon assaig d'alfabetitzaci6 i pot
reconsiderar, are de forrna conscient, l'arbitrarietat i la convencio-
nalitat de les associacions de sons i signes, de les disposicions dels
paragrafs (ibis textos en prose, de les diverses formes de disposar
de la informaci6. Tannen (1986) va il.lustrar d'una manera fascinant
aquestes diferencies en funci6 dels valors culturals dels qui escri-
vien el resum d'un argument d'una pel.licula. El proces d'aprenentat-
ge d'una LE d6na doncs, una possibilitat Unica perque el que no es
lingOista professional pugui pensar i concentrar-se mitjancant la
Ilengua escrita sobre les forrnes i les convencions de la prOpia Ilengua
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escrita. Sembla pertinent de desenvolupar un proces de presa de
consciencia similar al de la Ilengua escrita pel que fa al discurs oral.

5. Recerca lingilistica actual i desenvolupament de la
consciència linguistica de l'aprenent d'una LE

Aquesta nova contribuci6 als aspectes educatius de l'ensenya-
ment de IlengOes es conseqUencia lOgica dels desenvolupaments en
camps relacionats de sociolinguistica, psicologia cognitive, etnogra-
fia, filosofia del Ilenguatge cornO i de diverses branques de la lingOis-
tica aplicada i de la pedagogia. Si es fa una aproximaci6 funcional a
l'ensenyament, per primera vegada el no linguista esdevé perceptor
de la force "performative" d'all6 que diu. Per primera vegada, molt
sovint, pren consciencia que fa servir la Ilengua per afirmar o negar
alguna cosa, que utilitza les expressions lingOistiques per acomia-
dar-se, per acceptar o ref usar una proposta, per mostrar-se d'a-
cord o en desacord amb el que Ii acaben de dir. Molt sovint es la
prirnera vegada que pot percebre corn s'estructura un punt de vista
o una opini6 en una discussiO, i tambe es sovint el primer cop que
s'adona dels matisos que pot introduir en el moment d'executar aquests
actes. Tambe es cert que molt probablement es el primer cop que el
no lingOista te conceptes i etiquetes que Ii permeten de reflexionar
sobre alto que fa quan parla. Aquests conceptes s6n diferents dels
usuals en la descripci6 del Ilenguatge escrit, descripci6 tan depen-
dent del concepte d'oraci6 corn a unitat maxima. La utilitzaci6 d'a-
quests conceptes no es contingent en l'ensenyament de Ilengues
estrangeres actuals. L'Ornfasi en l'explicitud dels conceptes i etique-
tes pot varier per() el que es innegable es el fet que Onicament
l'aprenent que es conscient de dur a terme aquests actes en la seva
pr6pia Ilengua pot voler ser capac de dur a una conducta lin-
gOistica del mateix tipus i aspirar a dur-la a terme amb el mateix
grau de matis i d'adequaci6 a les circumstenciesi interlocutors d'una
situaciO determinada. Aquest desenvolupament de la consciencia sobre
l'estructura de l'acci6 verbal (Schiffrin 1987), es refereix a la L I
I no a la Ilengua estrangera o a la L2 i, per tant, cal no confondre'l
amb el desenvolupament o adquisici6 de la cornpetencia pragmatica de
la Ilenqua tal corn l'estudien G. Kasper (1989) o L. Beebe i T. Takashi
( 1989).

;
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Fp 6. Actes de parla i altres aspectes discursius a l'ensenya-
0 ment de les LE

7.1

cr
2 No es solament a aquest nivell funcional o d'actes de parla que l'a-

prenent ha d'esser capag d'entendre conscientment la seva Ilengua
i de tranferir l'aprenentatge a la Ilengua objecte d'estudi. El discurs
oral corn una actvitat organitzada té un paper important en aquesta
aproxirnació moderna de l'ensenyament de Ilengues estrangeres i qui
vol aprendre una d'aquestes IlengOes també ha de poder percebre
aquesta dimensi6. El paper de particules tals corn "be!", "saps",
"vull dir", despullades de tot significat semantic i fent el paper
d'organitzadors del discurs ha d'esser entes conscientrnent per tal
d'acc ptar la funcid que tenen les particules similars en la Ilengua
objecte d'estudi (Schiffrin. 1987).

I si l'aprenent d'una Ilengua estrangera ha d'esser capac de co-
municar d'una manera ales satisfactdria que no pas el sintetitzador
de veu, cal que entengui l'Os d'aquestes particules discursives que
s6n utilitzades per omplir pauses:"Eh,ehm", "mm". I tambe haure
de percebre els matisos prosOdics i els usos que se'n fa en la seva
prOpia Ilengua, abans d'intentar explorer com es duen a terme les
rnateixes actuacions en la Ilengua que es vol aprendre.

Caldre tambe que aquest aprenent pugui analitzar, encara que
sigui de manera aproximativa, les estrateoies que utilitza per supe-
rar les interrupcions en el seu propi discurs cor.tinuat. Es a dir, clue
fa quan no recorda la paraula exacta, el nom precis o no sap corn
tractar una persona poc coneguda, etc.. L'aprenent haure de saber
cercar el seu carni a través de la perifrasi, del f et d'evitar el
concepte, el terme, o la forma del tractarnent, i saber dur a terme
rnanlleus interlinguistics o demandes d'ajuda. per seguir el Ilistat de
Tarone (1981).

I si l'aprenent progressa caldre que s'enfronti amb altres ele-
ments corn ara les pauses, els allargaments dels sons d'una paraula.
les repeticions, les autoreparacions, i l'acceptacid de les repara-
cions induides pels interlocutors, els errors de formulaci6, les re-
ordenacions del missatge, corn a fenOmens normals en el seu discurs
en la seva Ilengua; per tant, haura d'entendre clue la rnajor freqUen-
cia d'aquests elements en la Ilengua objecte d'estudi no es unicament
una rnarca d'ignorancia sin6 tambe una marca del seu esforg per co-
municar-se
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ciencia linguistica, tant pel que fa a les estrategies de planificaci6
corn a les d'execuci6 (Faerch i Kasper, 1983), a fi de poder avaluar
la fluidesa que necessita adquirir i els recursos que pot utilitzar per
arribar-hi.

Té, en definitive, una perspective que Ii cermet percebre la di-
mensi6 discursive (tal corn l'exposa al cornencament del seu article
L. Nussbaurn, en aquest volum) de la Ilengua oral.

Actualment, en molts materials d'ensenyament de Ilengilies es-
trangeres apareixen activitats que fan que l'aprenent hagi de refle-
xionar sobre la manera corn supera les rnanques d'inforrnaci6, degu-
des a manca d'atenci6, a ignorancia dels termes utilitzats, a ignoran-
cia dels conceptes que a la classe es donen per sabuts etc. Tambe ha
de reflexionar corn en la prOpia Ilengua prediu alio que Ii dire l'inter-
locutor, qua dire el text a continuaci6, utilitzant els scripts tal corn
els definiren Schank i Abelson (1977), o fent us dels shemata, tal
corn els defini Marvin Minsky (1977). Un adult o un jove adult que
aprén una Ilengua estrangera tarnbe haura de veure corn tota infor-
macie nova provoca un canvi en la manera de considerar tota la
inforrnació precedent. I que fins i tot seguint la forma d'esquerna més
elemental, la narrative, (Throndyke, 1977), l'aprenent pot veure
facilitada la cornprensig de textos que d'una altra manera Ii haurien
resultat massa dificils.

7. Consciencia IingUtstica i desenvolupament de l'aprenent

Aquestes especificacions no irnpliquen que l'aprenent hagi d'esde-
venir un lingiiista format, per() cal rernarcar que en els llibres de
text mes recents apareixen nornbroses mostres que impliquen aquests
processos reflexius sobre corn s'apren una Ilengua o corn es processa
la informacie rebuda (Bosch, Llobera et al 1987.88.89: Ellis i Sin-
clair, 1989), i tambe cal constatar que cada vegada aquests tipus
d'activitats apareixen més sovint dins les classes i cornencen a
explicitar-se als curriculums tries desenvolupats. El grau de fre-
q0encia d'aquestes activitats depen radicalment dels habits educe-
tius de l'aprenent, del grau i la qualitat de la formaci6 del professor.
de la valoraci6 que fa la institució d'aquestes aproxirnacions i de la
importencia que el consens social. si existeix, One a aquestes petites
descobertes sobre corn s'organitza el Ilenguatge i el seu aprenentat-
ge.
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Ara ba, si aquest tipus de consciancia lingOistica apareix, encara
que sigui a un nivell molt elemental, l'aprenent podra descobrir que
la seva prôpia Ilengua, malgrat el nombre més o menys gran de
parlants en el m6n, malgrat la importancia més o menys gran de la
seva contribubid cultural i literaria, és un instrument subtil, com-
plex, essencial. El Ilenguatge que utilitza cada dia esdevindra quel-
corn d'important i no una versi6 devaluada de la Ilengua escrita. Fins
i tot en aquells casos extrems de Ilengua en qua no hi ha tradicid
escrita podra valorar-la en tota la seva dimensid.

Es evident que aquest aspecte de la contribucid educativa de l'en-
senyament de les LE no ha de portar a menysvalorar altres aspectes
valuosos corn ara l'accas a una tradici6 literaria o a una tradici6 in-
stitucional i cultural, o el valor formatiu que te experimentar i haver
d'acceptar altres maneres d'organitzar la cornprensid de les expe-
riancies quotidianes, o d'acceptar altres sistemes de valors social-
ment establerts. Per6 aquest aspecte d'adquisici6 d'una consciancia
linguistica obre la possibilitat de desenvolupar una recerca molt més
concreta sobre les dimensions de la contribuci6 educativa de l'apre-
nentatge de les LE seguint models desecerca utilitzades en lingOistica
aplicada o en psicolinguistica.

8. Discurs oral i formació de professors

L'altre tema general que pot suggerir aquesta dimensid de desco-
briment de l'organitzacid de la Ilengua oral as relatiu a la formacid
de professors de LE. Sobre ells recaura la responsabilitat d'ajudar
a dur a terme aquest procés crucial de descobriment i consciencia-
ci6: la necessitat de la interaccid professor-aprenent d'una llengua
estrangera (tal corn afirma Sato, 1986: "alguns aspectes de l'es-
tructura conversacional semblen facilitar l'adquisicid d'alguns as-
pectes del codi linguistic") i la logica extensi6 sobre la necessitat de
la interaccid per assolir un cert nivell de competancia pragmatica en
l'aprenentatge espontani fan pensar que el discurs rnodificat del
professor as una contribuci6 clara al desenvolupament de la llengua
de l'aprenent, (Long,1981) sempre que assumeixi una dimensid
conversacional d'un discurs de construcci6 conjunta que te per fina-
litat, en part, servir de model.

Es quan arribem a aquests extrems que els "paquets" de forma-
ci6 de professors produits per un Os internacional indiscriminat es
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mostren més insuficients, quasi tan insuficients corn els promptuaris
de corn ensenyar que es recepten en alguns programes de "Ilengua
estrangera i la seva didectica" per utilitzar la formula més freqUent.
I una bona mostra d'aquest estat de coses sOn els temaris que encara
es publiquen per a les oposicions de professors d'EGB, amb unes
quantes unitats destinades a donar una visiO funcional de la Ilengua
i que no sem Ines que una cark Lure craquesta aproximaciO discur-
sive a l'ensenyament i a l'aprenentatge.

9. Conc tusk)

L'ensenyament de les LE, avui apareix corn un camp on no sola-
ment regeixen aspectes tecnics o metodolOgics, sinO també educa-
tius. Si aim) afegeix dificultats a la formaci6 dels docents que hi han
de participar tambe significa abandonar una visiO de l'ensenyament
de Ilengues corn una activitat que res no tenia a veure amb l'ense-
nyarnent regular, tal corn ho vela als anys vint Palmer, o tal corn no
ho manifestaven Lado i els seus seguidors, quan feien possible que es
pogues practicar un ensenyament totalment centrat en el professor
i extremadament directiu, en un context educatiu on, en canvi, es
valorava l'aportaciO de l'estudiant, la participaciO i les activitats
autogestionades en un clime que es reclamava corn a idoni per formar
ciutadans. Avui dia no hi ha aquestes contradiccions entre valors
educatius i processos d'ensenyament,de les LE si es pot comptar amb
professorat ben format i actualitzat. Es en aquest sentit que te molta
importancia la proposta que planteja Widdowson en aquest volum.

Aixi, doncs, afavorir des de la seva cornprensi6 la Conscienciaci6
sobre corn s'estructura el discurs oral sembla una tasca conjunta
d'aprenents i ensenyants que afegeix al desenvoluparnent global dels
individus una dirnensid molt pertinent. Es evident que aquestes afir-
macions requereixen una consideraciO mes arnplia, una rnillor deli-
rnitaci6 de quins fenOmens els aprenents consideren mes significatius
per arnpliar la seva vislO sobre la llengua prOpia, quins els resulten
rnés pertinents per desenvolupar la LE que volen aprendre, quins con-
tribueixen al seu desenvolupament corn a aprenents que autogestio-
nen el seu proces d'adquisiciO Tarnbe es ben probable que cada si-
tuaciO d'aprenentatge produn a resultats especifics i sera una tasca
ulterior la que perrnetra afirrnacions especifiques i d'abast general.
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El ccnocimiento de
ldiomas es el tema
principal de este en-
sayo, el cual intenta
explorar la relacibn
entre la ensenanza de
lenguas estranjeras
y la enserianza en ge-
neral. El autor
sugiere que un
conocimiento del
discurso oral, al
aprender esta dimen-
sion de la L2. desa-
rrolla ideas basicas
sobre la percepcion
de la Ll. El estudian-
te adulto de lenguas
puede desarrollar
utrias Ideas basicas
sobre la organizaciOn
funcional de su
prop/a Ll y puede
hacer una nueva
evaluaciOn de esta.
Este tipo de conoci-
miento tambien suele
ayudar a desarroilar
un dominio más
amplio y mas rico de
la lengua oral native
del estudiante de una
segunda lengua Este
desarrollo del cono-
cimiento se ve como
obligatorio dentro de
la ensenanza de
lenguas practicada
hoy en dia y pone en
duda alounos modelos
de ensenanza del
prnlesorado
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Abstracts

La connaissance des
langues est le princi-
pal sujet de cet essai
qui cherche a appro-
fondir la relation
existant entre l'en-
seignement de
langues etrangeres
et l'enseignement en
general L'auteur
suggere que la con-
naissance du dis-
cours oral, en appre-
nant cette dimension
de la L2. developpe
des idees de base
pour la perception de
la Ll l'etudiant
adulte de langues
peut developper des
idees fondamentales
sur l'organisation
fonctionelle de sa
propre Ll et peut
procéder a une nou-
vette evaluation de
celle-ci. Ce genre de
connaissances peut
egalement alder a
développer la
richesse et la
solidite de la maitri-
se de la langue
maternelle de l'étu-
dont d'una deuxieme
langue Ce develop-
pement de la con-
naissance est percu
comme obligatoire
dans le cadre de
l'enseignement des
langues scion les
methodes actuelles
et met en question
certains modeles
d'enseigneinent dv
professorat
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Language Awareness
is the main topic of
this paper that tries
to explore the rela-
tion between foreign
language teaching and
education. The author
argues that avare-
ness of the organiza-
tion of oral discourse
in order to learn this
dimension of L2 de-
velops insights on
the perception of Ll.
Adult Language
Learners can develop
some basic insights
into the functional
organization of their
own Ll and can
reasses their valua-
tion of it This type
of awareness is also
likely to contribute
to develop a wider
and richer command
of the oral native
language of the
learner of a second
one This develop-
ment of awareness is
seen as obligatory to
current language
teaching practice and
it questions some
models of teacher
education



La consciència lingUIstica i l'aprenentatge de
les IlengOes estrangeres a l'escola a Catalunya:
Problemes i perspectives
Michele Pendanx *

"En Hoc de "do de llengOes", cal parlar d'exit a l'aprenentatge de
les Ilengoes.

El bilinguisrne precop n'es un factor-clau. Se sap que corn més
Ilengues horn parla, horn té més facilitats per aprendre'n d'altres,
ernparentades o no".

Marina Yaguello, Catalogue des idees regues sur la langue

1. Problernatica

Corn que les llengues estrangeres (LE) no sOn una rnateria escolar
corn les altres, en el sentit que s'estudien dins l'escola pert) tarnbé
fora, a molts tipus de centres i a qualsevol edat, i fins i tot s'aprenen
"en situaciO natural" es a dir sense estudiar-les, la didectica d'a-
questa materia no és especifica de la situaciO i dels aprenents esco-
lars, corn per exernple la didectica de les rnaternetiques i de la his-
tbria. Per moltes raons (Candelier 86, Dabene 87), i durant rnolts
anys, la didectica de les LE es va elaborar i va evolucionar a partir

Michele Pendanx Catedratica de trances a l'Institut do Balxillerat Manuel Blan
catort Es cal laboradora de HU. du la UAB. I pertany al Grup ci Gramatica de l'apre
nentalge craquesta instituciO Va participar en els grups de rnateria per al disseny d un
nou curriculum de trances Actualment treballa sobre la consciencia linguistica a ia
prenentatge de los Ilengues estrangeres

(1) La traducciO Ot, nustra (M P ). igual corn la de totes les citacions de textos argle-
sm, fraw esas clue hem reproduit
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del mOn dels adults, i es va adapter a altres pUblics i a altres neces-
sitats. Pere) quan es tracta de voler incidir en un determinat context
d'ensenyament/aprenentatge (E/A), creiem que s'han de tenir en
compte dos aspectes basics respecte a l'E/A de les LE: de quina
manera la situaci6 escolar ens condiciona el proces d'aprenentatge,
i quines relacions s'estableixen entre llengua materna (LM) i LE. En
tot cas, creiem que no n'hi ha prou, per exemple, d'afirmar que, per
tenir en compte l'especificitat escolar, no es preten assolir tant
objectius comunicatius corn objectius de formaci6 de la personalitat,
i deduir-ne que a l'escola s'afavoriran un tipus d'activitats més
col.lectives. I es tambe insuficient limitar-se a recomanar que a
classe de LE es tingui en cornpte la LM en general, o fins i tot les dues
Ilengues oficials (LO) a l'escola catalana 2.

Avui s'observa un Os generalitzat de metodes cornunicatius per
ensenyar les LE, més enlla de les diferencies entre els diferents
idiomes (amb Ilurs tradicions didactiques), entre els manuals, i entre
els tarannés dels propis ensenyants. Tant si es diuen nocional/
funcional, comunicative approach, corn cornunicatives-cognitives i
tant si pretenen fer assolir un grau més o menys concret de compe-
tencia cornunicativa, les practiques didactiques que se'n deriven dins
la situaci6 actual de l'E/A escolar a Catalunya obliguen a plantejar-
se, en la nostra opini6, tres pistes de reflexi6 quant a Ilur adequaci6
o efectivitat: d'una banda, de quina manera la situaci6 escolar con-
diciona l'aprenentatge de les LE des del punt de vista de la psicolo-
gia: de l'altra, quins s6n els limits de la mateixa situaci6 d'E/A quant
a l'aspecte comunicatiu de les activitats que s'hi proposen: i final-
ment quina és la influencia de la presencia de dues LO a l'escola sobre
l'aprenentatge de la LE i, per tant, sobre l'ensenyarnent. En el marc
d'aquesta reflexi6, ens centrarem fonarnentalment en el tercer
d'aquests interrogants, després d'evocar molt breument els dos
primers, en la mesura que la dimensi6 de la relactO LM/LE els afecta.

Segons les posicions de la teoria cognitiva, "les adquisicions
constitueixen una de les conseqUencies de l'activitat mental" (Gao-
nac'h 82, p 161), i es aquesta activitat la que este al centre del
proces. Es considera que el que és significatiu es l'estructuraci6 que

(2) A la literatura didactica de les LE. a utilitra molt sovint la patella L I L2 perdue
a molts llocs la LI (Ilengua de rescola Ilengua oticial etc 1 no es la llengua
materna de I alumne Per evitar confusions. utilitzarem aqui LO I LE quan ens
referirr concretament al context escolar catala I LM i LE guar, abordem les re-
lacions de tes tlengues entre eltes. sense ,eferencia a sin context determ.rat A
les citacions. pert). hem traduit la terminologia d'oriden
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fa l'aprenent de la globalitat del Ilenguatge, a travas el seu propi
descobriment, les hipôtesis que estableix i l'experimentaci6 de Ilur
funcionament. Aixi, les tasques d'aprenentatge tenen una importan-
cia fonarnental, perque determinen les operacions cognitives que s'hi
mobilitzen, i en depen la naturalesa de les adquisicions. Pere) tamba
les modalitats de les adquisicions hi influeixen, i molt especialment
la "situacic5 controiada" o situaci6 institucional, que ocasiona el
recurs a determinades estrategies de cornunicaci6 3 . De la mateixa
manera, "la naturalesa de les adquisicions depan en gran part dels
objectius que es proposa l'alumne. En el camp de les adquisicions lin-
guistiques, aquests objectius no sempre s'expliciten; es refereixen
en realitat a un conjunt de representacions i actituds respecte d'allO
que as una Ilengua i del que as "aprendre una Ilengua" (Tolman 59,
citat per Gaonac'h 87, p. 71; el subratllat as de l'autor).

D'altra banda, la situaci6 escolar posa unes limitacions inevita-
bles a limpacte comunicatiu" de les activitats de Ilenguatge que
s'hi realitzen, per raons referides al paper i a les funcions de la
Ilengua en aquesta situaci6: corn a qualsevol situaci6 institucional, i
segurarnent molt mas, la cornunicaci6 a classe de Ilengua as media-
titzada per la situaci6 d'enunciaci6 (TrOvise 79, Grandcolas 80,
Coste 84, Cicurel 86, entre altres). D'altra banda, no es pot negar
que la cornunicaciO ensenyant/alumne no sigui "una forma de comu-
nicaci6 corn una altra, arnb les seves regles sociolingOistiques espe-
cifiques i variables, les quals no es poden eludir, ja que s6n la base
de qualsevol acte de parla a la classe" (Gaonac'h 82, p. 170-171).
Per aquestes raons, i tractant-se de didactica de IlengOes, es pot
considerar que "les activitats d'aprenentatges (...) sOn activitats
cornunicatives dins l'espai pedagOgic on es desenvolupen: els inter-
canvis metalinguistics en formen part, aixi corn tamba la reflexi6 en
cornü sobre el propi aprenentatge" (Porquier 85, p.13).

Aquestes dues observacions, originades en la concepci6 cognitiva
de l'aprenentatge, palesen el paper important a classe de LE d'aspec-
tes que solen considerar-se de forma marginal a l'E/A de les LE, corn
ara les representacions que es fan els aprenents del que as l'apre-
nentatge d'una LE, i l'estatus-clau, en una perspectiva comunicati-
va, dels intercanvis metalingaistics a classe. En aquest sentit, l'E/

(3) Comparant produccions en situacidi natur al r en situaci6 controlada de nens apre-
nent l'angles, s'ha pogut observer clue en la situaciO controlada. els mateixos nens
tenen mes interterncies. recorren mes sovint a estrategies do simplificacr6
eluderxen les estructures complexes (perb les uhlitzen en situaciti natural) (Gao
nac'h 87. p 147. evocant una experiencia de Burmeister Wert. 1980)
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A de les LE a Catalunya presenta un condicionant molt important per
la presencia de dues LO a l'escola, que sbn materia d'estudi i vehicle
d'altres materies. Perd la didactica de les LE i, per tent, la formaciO
metodolOgica dels ensenyants, no sol tenir en compte la LM, per
diferents raons que no evocarern aqui. De forma general, l'ensenya-
ment de LE a Catalunya no es planteja corn pot "tractar" a classe el
fet que els seus alurnnes coneguin altres dues Ilengues. Corn a molt,
en discerneix alguns efectes: ur.s reconeguts corn a positius, corn els
avantatges que se'n deriven respecte de l'aprehensiO (sobretot
auditiva) de la LE; uns altres nornés es constaten amb neutralitat,
corn e! fet que s'observen un tipus d'errors i/o d'interferencies
diferents segons el grau de domini de les dues LO. i segons si la LE
ensenyada és L3 o L4.

Els ensenyants que observen arnb rnés cura les dificultats dels
alurnnes quant a la sensibilitat cornunicativa i a la construccid gra-
rnatical a classe de LE. constaten diferencies importants entre l'Op-
tica comunicativa adoptada corn a eix de l'ensenyament de les LE,
d'una banda. I de l'altra les orientacions didactiques sobre les quals
es fonamenta l'ensenyarnent de les LO, que en general es basa rnés
en la descripciO lingOistica i la norma, que no en els usos de les
varietats parlades i escrites per l'alurnne en cadascuna d'aquestes
Ilengues i en la consciencia que en té; un altre problema sovint
evocat, es la no-correspondencia rnetalingOistica entre les diverses
IlengOes presents a l'escola.

Creiern que en la situaci6 actual, en que l'ensenyarnent de les LO
s'ha normalitzat, rnalgrat les grans diferencies de domini d'aquestes
dues Ilengues 4 , on els avantprojectes de reforrna preveuen l'apre-
nentatge d'una LE als 8 anys i s'anuncia la possibilitat --si tries no
d'altres idiornes opcionals, resulta ineludible la realitzacib d'estudis

investigacions sobre la incidencia particular de la situaciO de bilin-
gOisme a l'escola catalana respecte a l'adquisici6 de les LE; tambe és
urgent una reflexiO, per part dels professionals de la didactica i de
l'ensenyarnent dels idiornes, sobre la forma amb clue poden tenir en
cornpte concretarnent aquesta realitat.

Abans d'intentar aprofundir en aim), caldria deixar clar quins ca-
rnins ens sernblen inviables en aquesta problernatica, ja que es poden
presentar moltes rnodalitats per tenir en compte la relaciO LO/LE
Mencionarem prirnerarnent l'us de la LM o d'una de les LO en les

(4) Cf Vda 87 quant a les diverses fonts de la diversitat Imgwslica a I escola
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consignes de treball per a l'alumne. pensern que aix6 significa el
rebuig, a la practice, de la LE corn a Ilengua de comunicaci6, ja que
la comunicaci6 a classe no s'aprofita corn a situaci6 d'intercanvi
entre ensenyant i aprenents.. Tambe descartarem el retorn a la
traducci6 corn a mitja d'accés a la Ilengua estrangera, per tal corn
obvia la dimensi6 global de la LE, i, per tent, impedeix les operacions
cognitives evocades anteriorment; pert potser valdria la pena reha-
bilitar-la corn a mitja puntual de comparaci6 entre diferents lien-
gues, paral.lelarnent a altres activitats de reforrnulaci6 intralingual
(Capelle 87). Tampoc no ens sernbla una soluci6 apropiada, en la
perspective comunicativa, el fet d'accentuar l'ensenyament explicit
dels aspectes gramaticals de les Ilengues estrangeres. Una altra de
les temptacions que podria semblar atraient f6ra pensar que totes les
Ilengues presents a l'escola "s'assemblen" prou perque les puguem
considerar corn a realitzacions o rnanifestacions diverses d'una
mateixa realitat profunda: per6 ni el generativisme no ha permes
l'elaboraci6 d'una didectica general, ni el recurs a les etimologies
les evolucions comparades ens pot ajudar a elaborar una didectica de
Ilengues vives. A la inverse d'aquest projecte ut6pic, es fan sovint
als centres de secundaria intents d'unificar terminologies gramati-
cals: temptatives repidament destinades al fracas, perque des de
cada Ilengua es dificil de renunciar a les categories prôpies: quin
ensenyant de catale o de castella, per exemple, voldria elirninar del
seu discurs el nom de "preterit indefinit" o "pretérito perfecto in-
definido", malgrat les dificultats que porten als alumnes?

Segons la nostra manera de veure les coses, la forma de tenir en
compte les LO no pot ser tan immediata, i ha d'originar-se en cons-
tatacions i hipotesis referides al paper que poden tenir les LO en el
proces d'aprenentatge de les LE. En aquest sentit volem evocar
breument algunes de les concepcions te6riques referides a les rela-
cions LM/LE amb Ilurs vessants didactics; a continuaci6, ens centra-
rem en una de les dimensions pedagOgiques que se'n deriven, i que
resulta comuna a tots els programes dels avantprojectes de refor-
ma: la reflexi6 sobre la/les Ilengues.

(5) Un canyi de termmologia sernpre as arriscat Actualment. per& alguns cnse-
nyants de Ilengua castellana utilitien preferentment la denommaciO "prelcsrito
perfecto simple"
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2. Diterents conceptes del paper de la Li en l'accés
a la LE

Durant molt temps, a l'epoca dels rnetodes Audio-orals i Audio-vi-
suals, es va considerar aquest paper corn a negatiu, perque la Ilengua
materna es considerava font d'interferencies. Actualment, es vigent
una actitud més matisada quant a aquesta relaci6: si be es cert que
al principi de l'aprenentatge horn pot detectar errors d'interferen-
cies (i més clararnent quant al nivel] fonolOgic), repidament aparei-
xen altres errors causats per l'activitat sovint conscient de
l'aprenent.

En donarern dos exemples. En una classe d'angles a nens de 66.
d'EGB a Franca, després de practicer l'oposici6 There is i There are,
la professore proposa un exercici que consisteix a completer frases
segons el model segOent: "There is a big dog in the street" i "There
are two men in the street"; per assegurar-se que s'ha entes l'opo-
siciO singular/plural, la professore pregunta per que s'utilitza There
is a la primera frase, i There are a la segona; respon una alumna:
"Es posa There is davant un animal, i There are davant una perso-
na". La professore que narra aquesta anecdote proposa una explica-
ci6 per a aquest error: l'absencia de -s en el plural irregular men
encara no ha estat assirnilada per aquesta alumna, perg també af e-
geix una hipOtesi molt versemblant: l'alumna ha entés la importen-
cia de la distinci6 en angles entre hume/no huma, i n'ha fet una
generalitzaci6 abusive (Brouat 86, p. 46).

Un altre exemple el constitueix un error molt frequent en els
alumnes catalans que estudien Ilengua francesa; molt sovint, pro-
dueixen enunciats erronis corn "II a d'argent", o "J'ai d'admiration
pour elle". En aquest cas, este clar que no es tracta d'interferencia
amb el catale o el castelle, sin6 d'una generalitzaci6 a partir de la
forma negative del trances: "II n'a pas d'argent", o "Je nal pas
d'admiration...".

Aquests exemples. d'una banda il.lustren els limits de l'anelisi
contrastive, segons la qual la comparaci6 entre IlengOes podria deixar
preveure els errors dels aprenents: en el primer cas mencionat, en
frances (LM dels alumnes) es produeix una neutralitzaci6 de nombre
en la forma verbal corresponent: i/ y a la qual cosa si que dOna una
base a dificultats d'apropiaciO de la LE, perO no permet de preveure
corn l'aprenent resoldrA aquesta dificultat. En tot cas, palesa que és
preferible parlar de generalitzacions "intralinguals" (Porquier i

4 2 724



Frauenfelder 80, p. 34). El segon exemple ho mostra de forma encara
més clara, perque una explicaci6 complete de l'error oblige a pren-
dre en consideraci6 diferents aspectes que en l'aprenentatge se su-
perposen: d'una banda la practica d'exercicis a Glasse de frances per
fer produir la forma negative es sens dubte una de les causes de
I 'e r ror 6 . Per6 tambe és cert que comencen per una vocal; es a dir
que aquesta generalitzaci6 intralingual és facilitada o reforcada per
altres aspectes de la Ilengua: en aquest cas, pel component fonatic.
Aquests dos exemples, en tot cas, corroboren l'afirmaci6 segons la
qual la "relaciO intersistèrnica no preexisteix a les operacions a
través de les quals l'aprenent s'apropia la llengua d'arribada. Més
aviat, es la inverse: l'aprenent és qui estableix aquesta relaciO" (P y
84. p. 37; el subratllat es de l'autor).

En el context de dues LO a l'escola, si be és cert que a vegades
alguns errors s6n causats per mers calcs, resulta molt més operatiu
explicar la majoria de dificultats d'aprenentatge (i fins i tot en un
primer nivell linguistic, corn hem vist en els dos exemples mencio-
nats) per la conjunci6 de diversos factors, referits a l'estructuraci6
sementica de cadascuna de les dues LO, a diferents nivells de la
propia LE, i a les practiques pedagogiques que es realitzen a classe
d'idioma. En tot cas, ens sembla que es l'Unic enfocament possible
per poder explicar, per exemple, les causes d'una dificultat d'apre-
nentatge en els alumnes de frances: el domini de l'Os del "passe
compose". En un altre estudi on hem intentat analitzar les causes
d'aquesta dificultat, hem vist corn hi intervenen especialrnent dos
factors: el primer és la dificultat d'establir les diferents relacions
semantiques i formals entre sistemes parcials de les dues LO (la
relaci6 en catala i en castella entre ternps composts i ternps simples
d'una banda, i Ilurs valors semantics respectius de l'altra); el segon
es la influencia d'un determinat estat de la interllengua corn a
"obstacle" per copsar aspectes nous de la LE i, per tant, accedir a
una nova estructuraci6 de la gramatica interioritzada (Pendanx 89).

Aixi, doncs, si be no s'ha de considerar la LM Onicament corn a
font d'interferencies, no es pot dubtar que te un paper fonamental en
l'aprehensi6 de la LE, aixi corn les altres Ilengues que l'alumne ha
pogut aprendre: "La Ll (aixi corn eventualment la L2, la L3, per6 de
manera diferent Ilevat dels casos d'equilinguisme) constitueix un

(6) Aquest Opus do fenomen d'aprenentatge es el que el Grup de grarnalica de ra-
p! enentatge de I'ICE/UAB ha anomenal "mduccie per les practiques pedagOgi-
ques''

;.)
43



dels components de l'aprenentatge d'una LE I contribueix a l'elabo-
raci6 de la interllengua (IL). Efectivarnent, sempre es present en la
ment, i de manera doble: corn a Ilengua, la L1 presenta una Ilengua
particular. es a dir un sistema linguistic amb les seves prOpies
caracteristiques, que la diferencien d'altres IlengOes conegudes o no
de l'aprenent; i corn a experiencia de Ilenguatge, constitueix l'Ambit
i la materia del coneixement del mon a través del Ilenguatge: és
paral.lelament amb aquest sistema linguistic particular corn s'han
constrifit les estructures cognitives i la visi6 del mOn de l'individu.
"El coneixernent del mOn i el coneixement de la L.1 s'han fos d'alguna
manera" (Frauenfelder et Porquier 79, p. 51). Es, per tant, neces-
sari passar a plantejlr-se com es pot tenir en compte la relaci6 LM/
LE a l'ensenyament dels idiomes, car segons los practiques pedago-
gigues a les quals l'aprenent estA exposat, pot copsar la LE, rnitjan-
cant le presentaci6 de situacions globals, corn una Ilengua fonamen-
talment diferent de la pr6pia, sense punts de contacte explicitats, o,
al contrari, pot accedir-hi a través de correspondencies lexicals i

estructurals parcials, si se li presenta la LE a través de la seva
pr6pia Ilengua i insistint en els aspectes semblants. Aquestes dues
opcions que presentem d'una rnanera caricaturesca es basen en opcions
sobre l'aprenentatge, per6 tarnbe en enfocaments divergents del
paper, afavoridor o no, que es reconeix a la influencia de LM respec-
te de l'adquisici6 de LE.

Segons una primera concepci6 d'aquest paper, es considera que la
LM es l'Onic Ambit on l'aprenent pot elaborar l'estructull semAntica
i entendre les xarxes de valors linguistics que donen una base a les
categories gramaticals. Aquesta concepci6 es compartida pels inves-
tigadors que es reclamen dels postulats generativistes, segons els
quals la L1 es l'Onica que permet una interioritzaci6 i un sentiment
de gramaticalitat i acceptabilitat. Pen) tambe es la posici6 dels lin-
gOistes de l'enunciacib, que consideren que "tractant-se d'activitat
de Ilenguatge, no hi ha autonomia de la sintaxi", i que "els problemes
no es plantegen solament en termes d'aprenentalge de formes, sin6
en termes de conceptualitzaci6 de xarxes de valors" (Gauthier 81.
p. 37).

Tanmateix, pedagagicament no es tracta de copiar o de construir
equivalencies entre Ilengues. Es considera que l'estudi de la LM ha de
ser "l'embit privilegiat del doscobriment dels principis que regeixen
el sisterna i el funcionament de qualsevol Ilengua i de l'adquisici6 dels
instruments adients per afavorir aquest descobriment, de manera
que aixi s'obri la via a la comprensi6 i al domini no solament de la
Ilengua materna, sin6 tamb6 de les IlengOes segones" (Roulet 80, p.
117 ).
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A partir de la psicologia cognitiva, altres inveStigadors conside-
ren que "en el marc de les activitats metalingOistiques referides a
la LE, l'alumne establira espontaniament Iligams amb allO "ja cone-
gut", que és el coneixement implicit i explicit de les regularitats
prOpies de la LM" (Bourguignon/Candelier 88, P. 25), de manera que
es poden produir "interferències metalingOistiques" (ibid. p. 24). I

en aquest context Os on ha d'intervenir l'ensenyant mitjangant
activitats de reflexi6 sobre la Ilengua.

Una segona concepci6 veu principalment en l'adquisici6 de la LM
un mitja d'adherir-se a la realitat: "l'aprenentatge de la primera
Ilengua Os contemporani del descobriment del mOn i del desenvolupa-
ment cognitiu, perceptiu i mental de l'indiviu" (Germain 83, p. 29).
En aquest sentit, es pot parlar de la LM corn a "obstacle epistemo-
logic" a l'accOs a altres Ileng Oes, i concretarnent a la LE, obstacle
que l'aprenentatge de les LE ha de vèncer corn qualsevol altre apre-
nentatge nou per tal corn ha de desestabilitzar l'edifici d'adquisicions
anteriors. Quant a la LE, Iobstacle" esta en l'establiment del
"crivell" fonolOgic ' i d'altres automatismes i inhibicions que fan
considerar corn a amenagador l'accOs a un nou sistema fonolOgic,
sintactic I semantic. Aquesta segona opci6 porta una negaci6 expli-
cita dels universals linguistics, si mas no corn a "fonament de l'en-
senyament d'una Ilengua segona" (Cermain 83, p. 30), i una de les
seves conseqUancies pedagOgiques basiques en l'ensenyament de les
LE as la irnportancia fonamental de la "reeducaci6 auditiva" (Ger-
main, ibid.). TarnbO obliga a orientar l'ensenyarnent de les LE mOs cap
a les diferOncies que no cap a les similituds entre dues IlengOes.

Ara no es tracta de decidir-nos per una o altra d'aquestes dues
opcions, sin6 rnas aviat de situar-nos en el punt de vista de la inter-
vencid didactica, que modifica l'enfocament d'alguns conceptes. D'una
banda, el concepte de locutor ideal troba prou limitacions en el context
escolar; aixO as observat per Hawkins, quan diu que "els ensen-
yants, davant els intercanvis d'actes de parla (la "parole" de Saus-
sure) entre alumnes de carn i ossos constaten diariarnent que no tots
els individus gaudeixen d'una competOncia igual" (Hawkins 84, p.
69-70). De l'altra, en didactica de les LE, el punt de vista as forgo-
sarnent diferent, menys linguistic, car "el que as interessant per als
aprenents i justifica el treball dels ensenyants no sOn els universals
(siguin quins siguin), sin6 les diferancies que necessariament s'han
d'adquirir per comunicar-se amb els estrangers" (Besse 82, p. 81).

(7) Amb aquesta paraula, traduirn el mot trances "criblo" (castellà "criba")
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Finalment, en el concepte d'interferencia metalingOistica, per les
mateixes raons que ens ho sembla el d'interferencia linguistica en la
majoria de casos (cf. paragraf 1), si mes no perque es utilitzat per
preveure errors, es a dir per basar-hi una estrategia d'ensenya-
ment.

Aixi, ens sembla mes adient de prendre en consideració dos con-
ceptes mes: el primer, agafat de la didectica de la gramatica, es el
de "crivells metalingOistics" (Besse i Porquier 84, p. 109), forjat
a partir dels "crivells" fonoldgics de Troubetskoy; l'aprehensiO de
la LE es realitza a través d'aquests crivells, els quals son constituits
per "conjunts heterogenis de prejudicis "respecte al Ilenguatge, es-
tereotips linguistics, coneixements gramaticals, judicis ideoldgics
adquirits i apresos amb la Ilengua d'origen, especialment durant l'a-
prenentatge en situacid escolar. Aquestes menes de representacions
metalingOistiques d'alld que es una Ilengua i el seu funcionament, del
que es la llengua d'arribada que s'apren, tenen el paper d'un model
metalingOistic ingenu en l'aprehensid dels tets de la Ilengua estran-
gera. Els fragments de descripci6 gramatical que es produeixen aixi
espontaniarnent, sovint sense que se n'adoni el professor, consti-
tueixen quasi sempre uns obstacles a l'aprenentatge perque realment
no sOn adequats a Ilur objecte, encara mal conegut" (Besse i Por-
quier 84, p. 109-110).

Un segon concepte provinent de la psicologia de l'aprenentatge es
el d'interllengua (IL) o gramatica interioritzada de l'aprenent (Por-
quier 82, Besse et Porquier 84), que ens interessa basicament pel
seu valor d'instrument per copsar aspectes de l'aprenentatge. In-
vestigadors que han analitzat els problemes d'adquisicid de les LE
consideren que la IL inclou unes regles de la L1, altres de la LE, i

tambe regles que no sOn prOpies de cap d'elles. Tambe observen que
"determinades categoritzacions originades a la Ilengua materna ajuden
a explicar alguns trets de la interllengua i del seu desenvolupament,
especialment des del punt de vista sernantico-gramatical" (Besse i
Porquier 84, p. 226), i respecte de la IL o sistemes intermedis que
construeix l'aprenent, afirmen que "sOn sistemes hipotetics que
funcionen corn filtres. Aquests donen un sentit al material lingOistic
utilitzat per l'aprenent" (Giacobbe i Lucas 80, citats per Besse i
Porquier. ibid: el subratllat es dels autors). En aquest sentit, es pot
dir que "la L1 no exerceix interferencia, sin() que clOna un marc que
permet l'assirnilacid progressive, per successives hipdtesis, del
sistema de la Ilengua estrangera" (ibid).

Corn a conclusid (provisional) de tot and que hem dit anterior-
ment, creiem que s'ha de considerar que l'aprenentatge de les LE a
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l'escola as mediatitzat o filtrat per tot un conjunt de crivells meta-
linguistics, que sem determinats per la LM de cada aprenent, per la
segona LO que domina (i eventualment per altres Ilengues o idiomes
ja apresos) i per la practica escolar referida a les dues LO, d'una
banda; de l'altra, per la prdpia LE que s'aprèn, amb les seves par-
ticularitats, i per les practiques pedagogiques que s6n proposades a
classe de LE; i, finalment per la prOpia activitat interlingual i intra-
lingual de l'aprenent; aquests "crivells" filtren la LE de manera que
l'aprenent es construeix la seva gramatica interioritzada (encara
que l'ensenyament dels aspectes linguistics sigui implicit); s'ha
d'afegir que aquest proces presenta elements comuns als aprenents
d'un determinat tipus (que tenen la mateixa edat i la mateixa LM, per
exemple), per6 tambO pot presentar diferéncies individuals.

En el cas de Catalunya, les practiques pedagOgiques referides a
les dues LO tenen un pes especial, pel nombre d'hores que s'hi dediquen,
corn es comenta sovint, pert) també pel concepte que implicitament
es d6na del que és una Ilengua: pel que fa al nivell comunicatiu, per
una part, es considera que "el desenvolupament de la competancia
lingulstica en una d'elles (les dues LO) comporta la seva transferèn-
cia a l'altra sempre que l'escolar hi estigui adequadament exposat"
(Vila 87, p. 20-21); quant als aspectes més estrictament linguistics,
per l'altra, els programes actuals impliquen un concepte descriptiu
i normatiu de les LO, molt oposat logicament a les metodologies co-
municatives de les LE.

Aquesta situaci6 porta unes conseqUancies en el moment en qua el
nostre escolar aborda la LE: en primer Hoc, efectua operacions me-
talingOistiques espontanies i complexes alhora, inhorents al fet que
davant la LE reacciona des de dues Ilengues (cadascuna tenint-hi un
paper diferent: diferent entre elles, i diferent segons quines siguin
respectivament les LM i la segona LO); en segon Hoc, desenvolupa
unes actituds molt particulars respecte al Ilenguatge en general i a
la LE en particular, que actuen més corn a obstacles que no corn
elements afavoridors. Donaré una llista "impressiva" dels princi-
pals obstacles que es poden copsar en les actituds dels alurnnes a
classe de LE:

la dificultat de separar signe i realitat extralingifistica
la dificultat de relacionar els conceptes apresos i el sentiment

interioritzat de la Ilengua (tant de la LM corn de la segona LO)
la falta de relaci6 entre valor semantic i pragmatic, i forma

gramatical
la literalitat quan es tracta de passar d'una Ilengua a l'altra

(donant equivalancies entre catala i castella, per exemple), etc.
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En tot cas, crec que a l'ensenyarnent de les LE no es pot continuar
negligint els aspectes d'interrelaci6 entre les IlengOes, i que cal fer
de la presencia de les dues LO una riquesa i un eina facilitadora per
l'aprenentatge de les LE: postulo que en la nostra situaci6 escolar,
all() que s'anornena "reflexi6 sobre la Ilengua" o "consciancia lin-
gOistica" n'as Lin dels camins més adients.

3. La consciancia lingOistica: definició i pistes per a una
prectica escolar

La necessitat de Iligam entre LO i LE (o Li i L2 en altres Ilocs) no
as especifica del nostre pais, encara que la nostra situaci6 d'ensen-
yarnent sigui original en el context europeu més prOxirn. S'expres-
sa corn una necessitat d'establir una "passarel.la" entre ensenya-
ments (Hawkins 85, p. 22), o be,, de manera més rotunda, de "fer
caure parets" (Roulet 83, p. 24). Es un aspecte de l'ensenyarnent de
les IlengOes, vigent actualment a la didactica de les LE. Sense cap
pretensió de ser exhaustius, voldriern fer una breu recensi6 dels
diferents conceptes i matisos corresponents a les expressions "re-
flexi6 sobre la Ilengua" "consciancia linguistica" i alguns equiva-
lents, tal corn es poden copsar als escrits didactics d'aquests Ciltims
deu anys als quals hern tingut accés 8, abans de situar aquesta noci6
dins la didactica actual i de proposar pistes per a la concreci6 en el
nostre context escolar.

3.1. La consciencia lingOistica: un terme entre altres

El terme "reflexi6 sobre la Ilengua" es troba a diferents projec-
tes elaborats amb la perspectiva de la reforma; tanrnateix, es poden
discernir variants importants entre els diversos textos elaborats
per les cornissions de la Generalitat per al catala i el castella, ran-
gles i el trances, i tambe entre aquests i la "propuesta pare debate"

(8) El lector trobara altres referencies als textos de Roulet 80 Bourgugnon I Oahe-
no 83 Besse Porquier 84 I Candelier 86
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del MEC i els capitols del "libro bianco" dedicats a les IlengOes
estrangeres; a l'annex, recollim els diferents fragments d'aquests
textos que es refereixen a la retlexi6 sobre la Ilengua, per poder
ne delimitar la significacii5 exacta.

Al camp de la didectica de la Ilengua angiesa, es l'expressiO "cons-
ciencia lingOistica" ("language awareness") la mes emprada; es es-
pecialment el titol d'un Ilibre publicat per Eric Hawkins (Awareness
of Language, An Introduction, 1984), que presenta una reflexid teOrica
arrelada a l'escola anglesa, i propostes practiques per a la classe.
Aquesta nocid es assimilada a molts manuals anglesos per als apre-
nents o per a la forrnaciO dels ensenyants, corn per exemple Discover
English, que porta corn a subtitol: A Language Awareness Workbook.

A Italia sembla que ha tingut ressO el concepte d-educaciti al
Ilenguatge": va ser proposat per Beacco l'any 83 a la presentaciO del
nOrnero rnonografic de la revista Le francais dans le monde i despres
d'uns anys, Os el titol d'una proposta de Ciotti 86 referida a acti-
vitats conjuntes de reflexi6 lingOistica entre ensenyants de L1 i L2.

L'expressiO "conceptualitzaci6 gramatical" es una aportaci6 de
H. Besse (74) a la didectica del trances, referida a un nou tipus
d'exercicis gramaticals. I a partir d'un altre punt de partida --l'a-
plicaci6 de la teoria de l'enunciaci6 de Culioli a l'ensenyament de
l'angles a les escoles el collectiu autor del metode per a l'ensen-
yament de l'angles Behind the words (1975) anornena lase de con-
ceptualitzaciO" la fase grarnatical, que "consisteix a explicitar amb
els alumnes (en trances i en molt poc ternps) determinats enunciats"
(Bailly 79, p. 188). S'observa una pluralitat de propostes, perO
totes pretenen "afavorir la reflexi6 dels alurnnes, malgrat que es
refereixin a construccions teoriques diverses". segons Bourguignon
i Dabene 83 (p. 45). Aquest nou enfocarnent de l'activitat de l'apre-
nent tambe es propugna per a l'ensenyament dels aspectes culturals
lligats a l'aprenentatge de les LE (Cain 85).

Tots evoquen la necessitat de comptar amb procediments de tipus
heuristic 9, i molt especialment Roulet, que cornenca per proposar
una "pedagogia integrada" de les Ilengues materna i estranger& a
partir de la constataciO feta a SuYssa d'aquesta necessitat (Roulet
80). i uns anys despres passa a parlar de "pedagogia global". que
integra no solarnent els nivells fonolOgic, grarnatical i lexical, sine)

01) Houristq goy lamvffix Per d tiosunbrir o invtmlar (P l'abrv,)
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tambe l'assoliment de la competencia comunicativa (Roulet 83). Tambe
han tingut Hoc diversos col.loquis sobre aquest terna, corn per exem-
ple al Quebec l'any 1982 "Integration Ll-L2 et strategies d'appren-
tissage" .

Aquesta breu enumeraci6 permet d'esbossar el marc didactic on
s'inscriu actualment la reflexi6 o la consciencia lingOistica. Podem
considerar que aquest concepte se situa a la cru'illa de 3 corrents o
tendencies que recorren el camp de la didectica de les LE.

La primera pertany a la prOpia evoluci6 del concepte de comuni-
caci6 a classe de LE: corn ja hem dit, en situaci6 institucional, la
comunicaci6 "es desvia" i les activitats comunicatives hi prenen una
doble funciO, la qual cosa lirnita l'autenticitat cornunicativa dels
intercanvis; i d'altra banda, oblige a considerar el propi aprenentat-
ge corn a suport d'activitats comunicatives reels a classe.

La segona la constitueixen els plantejaments de la psicologia cons-
tructivista, que implica que es deixi de confondre "l'activitat refe-
rida al Ilenguatge arnb el producte d'aquesta activitat" (Porquier 82,
p. 11); car "l'aprenent no es una rnaquina que absorbeix les dades
i les restitueix per cornunicar. Es un esser social que construeix el
seu aprenentatge (...)" (ibid.; el subratIlat es de l'autor). D'altra
banda, les implicacions pedagogiques de la introducci6 del concepte
d'interllengua sOn interessants en la nostra perspective: importen-
cia de les estrategies d'aprenentatge dels aprenents, constituci6 de
gramatiques interioritzades, consideraci6 de l'error corn a indici del
proces d'aprenentatge, entre altres (Porquier,

Finalrnent, aquestes consideracions ens porten al camp de la "cons-
cientitzaci6 de l'aprenentatge" (Trocrne 82); ja des dels primers
anys 80, el fet daprendre a aprendre" s'irnposa corn a una de les
finalitats de l'E/A de les LE (Holec 81, Conseil de l'Europe): a partir
de la reflexi6 sobre les estrategies de l'aprenent de LE, s'arriba a
veure la necessitat d'explicitar algunes de les actituds i les repre-
sentacions referides a les prOpies LE. A la didectica de l'angles,
aquestes dues linies troben aplicacions conjuntes i concretes a
materials de treball, corn per exemple el capitol 4 de Teaching and
Learning Grammar (Harmer 87), que propose activitats per desco-
brir la gramatica, el capitol 3.5 del Ilibret Using Grammar Books in
the Classroom (Hutchinson 87), o la nista d'estrategies rnetacogni-
tives proposades per Ellis i Sinclair 89.

Finalment, voldriem afegir dues observacions, que ens lirnitern a
mencionar corn a interrogants o corn a pistes de reflexi6: la primera
es que aquest enfocarnent s'inscriu en la tendencia actual d'una
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prioritat donada al sistema escolar, al domini de procediments o
rnetodes de treball respecte de l'assoliment de continguts concrets;
o dit d'una altra manera, es correspon amb la necessitat de tenir en
compte les estrategies d'aprenentatge globals dels alumnes, i de Ilur
domini d'aptituds integrades entre diverses rnateries escolars. La
segona es el valor ideologic positiu i fins progressista que amb molta
frequencia és associat al concepte de consciencia linguistica (o reflexi6
sobre la Ilengua). Ultra la referencia de Trocrne, que agafa la paraula
"conscientitzaci6" de la pedagogia de l'alliberament de P. Freire
(Trocrne 82, P. 253), s'ha pogut parlar per exemple del "valor de
«ciutadania" connotat a l'enfocament conceptualitzador de la for-
rnaci6 dels individus a la instituci6 escolar" (Bailly 85, p. 215-220).
Tambe es el cas d'un corrent de professors de LE a Franca agrupats
en associaci6 al voltant de la revista Les langues modernes, que van
defensar l'any 86 l'objectiu de reflexi6 linguistica corn a formador
respecte d'aquells objectius cornunicatius "tout court" i que s'ex-
pressen aixi: "El que, al nostre parer, dOna al nostre punt de vista
una dirnensi6 particular és el fet de tenir en compte alto que l'alumne
ja coneix anteriorment: la seva Ilengua materna, es a dir la compe-
tencia lingOistica que ja ha adquirit fora i dins l'escola. Aixi ens
situern al costat d'aquells que volen que l'escola no menystingui
l'experiencia del noi, sin6 que la valori i en faci un objecte a partir
del qual tambe es poden construir uns coneixements" (Bourguignon
i Candelier 88, P. 31).

Una Ultima precisi6 terminolOgica: als escrits reproduits a l'an-
nex, observem que a la majoria de casos les paraules "reflexi6
sobre la Ilengua" impliquen la realitzaci6 d'activitats gramaticals
inductives i explicitades; per aquesta ra6, preferirn utilitzar l'ex-
pressiO "consciencia lingOistica", que es refereix de forma més
clara a la reflexi6 pr6pia de l'alumne i la seva capacitat conceptua-
litzadora.

3.2. La consc;encia ImgOistica al context escolar:

a. DefiniciO:

L'enfoquem corn un procedirnent que consisteix a fer explicitar o
conceptualitzar per part dels mateixos alumnes, quan l'ensenyant ho
considera necessari, i a partir de corpus "ad hoc" establerts amb
antelaci6 o improvisats a classe amb els alumnes, corn es represen-
ten els funcionaments de la LE que aprenen, en relaci6 amb Ilur gra-
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matica interioritzada o interllengua, i en comparaciô amb les Ilen-
gues que coneguin i la representació que en tenen. Es un procediment
semblant a l'analisi d'errors preconitzat per Porquier i Frauenfel-
der (80), que també inclou les produccions acceptables dels apre-
nents; una diferencia és que pot ser utilitzat especialment quan es
tracta d'aspectes més cornunicatius que no estrictarnent linguistics,
i donar-se abans d'una etapa nova de l'aprenentatge; a més, inclou
una reflexig sobre la LM i l'altra LO.

Aquesta activitat no se substitueix a l'ensenyarnent implicit i/o
explicit-inductiu de la gramatica que es realitza a classe de LE, ni és
un aprenentatge per comparació entre IlengOes, encara que aquesta
activitat hi pugui tenir un paper important. Es una altra dimensig de
la classe de llengua, que se situa en un "espai intermedi" "space
between", en paraules de Hawkins 84, p. 4) entre les diferents
Ilengues de l'escola. Es una fase on es tracta d'abordar aspectes
linguistics i cornunicatius a partir de les Ilengues conegudes per
afavorir la consolidacig de la LE, del funcionament de la qual ja s'ha
apropiat l'alumne de forma parcial. La concebem corn a contrapunt a
l'E/A de les LE, per fer que els crivells metalingülstics inevitables
corn ja hem dit ja no siguin obstacles sing ajuts per a l'estructu-
racig i l'aprenentatge. Dit d'una altra rnanera, es tracta d'introduir
a classe moments de reflexió metalinguistica col.lectiva. perque
l'alumne pugui verbalitzar amb les seves paraules i els seus concep-
tes les representacions que es fa del funcionarnent de la LE que aprén.

b. Objectius i finalitats:

Els objectius pedagegics d'aquesta consciencia lingOistica sOn els
segOents:

iniciar l'aprenent en el coneixement i el reconeixement en les
Ilengues particulars que coneix i/o estudia d'algunes caracteristi-
ques generals del Ilenguatge, corn ara:

les relacions entre Ileng(ies i realitat extralingOistica
les relacions entre forma i significacig
la realitat de les segrnentacions semantiques diferents segons

les llenqües en els nivells lexical i sintactic: quant al nivell sintectic.
a partir de les nocions sementico-gramaticals fonarnentals nociO de
temps. node de quantitat. aspectes verbals, etc

la polisemia i la connoted()
els aspectes culturals intrinsecs a les Ilengues
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etc.
crear un pont entre restructured() semantico-formal de les LO

i la de la LE
desenvolupar en l'alumne una capacitat metalingOistica i meta-

comunicativa prOpia

Les finalitats !Ties generals que horn pretén assolir s6n les se-
gOents:

relativitzar l'efectivitat de l'Os de les categories gramaticals
per descriure el funcionament d'una Ilengua, tot i que no se'n pugui
prescindir

desenvolupar en l'aprenent una actitud oberta davant les Ilen-
gOes i ei Ilenguatge

c. Llengues emprades:

Aquesta activitat es pot realitzar en qualsevol Ilengua, ja que es
tracta primer de tot de "donar la paraula rnetalinguistica" a l'alum-
ne. Per6 es cert que es cada Ilengua particular la que minor pot
permetre de parlar sobre la mateixa Ilengua: "la Ilengua 1 consti-
tueix (...) un mitja instrumental en les etapes d'aquesta conceptua-
litzaci6 necessaria per dominar minimament la L2. Tanmateix la
Ilengua 1, que aixi permet d'anornenar, classificar, situar, reconei-
xer els fets de la L2, ha de deixar pas, corn mes sovint rnillor, a l'Os
de la prOpia Ilengua 2 que es l'Onica que permet de produir i d'ac-
tuar" (Bai Ily 83, p. 53; el subratllat es de l'autora). Per aix6,
aquestes activitats es poden realitzar en diverses IlengOes alhora:
en aquests moments d'observaci6 lingOistica a classe de LE es pot
parlar en cada Ilengua sobre la Ilengua observada; Obviament, alguns
alumnes tan sols utilitzaran una llengua per parlar sobre la LE, per
exemple, per6 han de tendir a utilitzar la LE; l'ensenyant els fare
d'exernple, despres d'assegurar-se que els aprenents l'entenen, tot
i acceptant que els alumnes responguin en una de les LO.

3.3. Implicacions-

Aquest enfocarnent del desenvoluparnent de la CL en l'aprenent es
una manera de fer dinamica i dialectica la parella ensenyament/
aprenentatge, que se sol trobar a la literature didectica actual.
Linmateix, ultra la necessitat de proposer activitats pedagogiques

53

735



concretes, porta unes implicacions I unes dificultats que no podem
deixar de mencionar, ni que sigui molt breument:

corn que aquest plantejament implica un canvi en el paper de
l'ensenyant respecte a l'alumne i a la materia, hi pot haver deter-
minades reticencies per part dels ensenyants de LE, que en general
senten la necessitat de certeses gramaticals, encara que després
d'uns anys d'ensenyament i per poc que observin Ilurs alumnes i es
preocupin per Ilurs dificultats, constataran els limits d'un ensenya-
ment gramatical intrinsec a la LE.

aquest concepte de la consciencia linguistics és un questions-
rnent indirecte i involuntari, pert, ineludible, dels criteris pedagggics
riles estesos a l'ensenyament de les LO; podria permetre, per& el
dialeg i l'intercanvi entre els ensenyants de les diverses Ilengues i
idiomes.

es en definitiva corn passa molt sovint, un problerna de for-
macio d'ensenyants, i concretament de formaci6 permanent, no
solament quant als continguts, sinO tambe quant a les modalitats
d'aquesta formaciO, car aquest punt de vista sobre les Ilengues i el
Ilenguatge no es exclusiu dels aprenents; també "els ensenyants
necessiten descobrir el Ilenguatge ells mateixos" (Bo litho i Tomlin-
son 88, p. 1).
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Annexos

4ev'.

1. Butlleti dels mestres nOm. 279 novembre-desembre 1987.

1.1. Desplegament curricular de Ilengua catalana i Ilengua castella-
na.

1 1 1 Objectius generals

6. L'alumne ha de ser capac de dominar i utilitzar la ormativa
gramatical i la reflexid lingOistica en benefici d'una plena comunica-
cid i corn a mitja de referencia en l'aprenentatge d'altres Ilengtlies

1 1 2 Objectius terminals de procedirnents

5. Gramatica

5.1. Observer els elements textuals: parts d'un text, elements
introductoris, elements relacionats i altres elements rellevants.

1.1.3. Orientacions didacticiues

5. Grametica

La grametica ha de ser entesa corn a reflexid general sobre l'Os
dels diferents elements linguistics, més que no pas la introduccid de
les teories cientifiques allunyades de les possibilitats dels alumries.
Aquesta reflexi6 s'ha d'ocupar dels elements linguistics i de les
regles per les quals es cornbinen aquesic elements per tal de produir
missatges orals i escnts correctes en uoa Ilengua. Es evident la
utilitat del coneixement. per part del mestre, de les teories lingOis-
tiques que expliquen aquesta habilitat perd al noi Ii cemanarem que
sapiga Lit litzar adequadament les estructures corn a pas previ per
donar una explicaci6 t,raonada- del que fa --cosa que l'ajudara a mi-
llorar la seva expressi6.

Si som conseqUents amb aquest plantelament, ens hem de centrar
en l'adquisici6 d'una habilitat cornunicativa suf.cient i una capacitat
de reflexid que faciliti el domini d'aquesta habilitat.

I

Els aspectes descriptius de la Ilengua i la grarnatica normative ens
poden servir de marc ben valid per al treball gramatical Es fonamen-
tal que el mestre utilitzi la teoria que ries conegui. i que la tradueixi
en exercicis que vagin de la practice la concrecid a la regla i l'abs-
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traccid. Posteriorment, els alumnes memoritzaran la regla cons-
tr uida.

1.1.4. Orientacions per a l'avaluacid

[...] En aquest sentit, conv6 relacionar l'adquisicid dels conceptes
gramaticals amb el Ilenguatge escrit (comprensid i expressi6), so-
brgtot. I valorar l'aplicacio dels nous conceptes a la millora de la
puntuacid, al treball de laxic, etc. No cal dir, doncs, que l'adquisicid
dels conceptes elementals, la farem sempre a Iravés d'exercicis
practics.

1.2. Desplegament curricular de llengua francesa

1.2.1. Objectius terminals

5. L'alumne ha de ser capac d'expressar reflexions sobre els fets
de Ilengua i comunicacid que hagi treballat durant el cicle.

6. L'alumne ha de demostrar coneixements del funcionament res-
pectiu de les tres Ilengues romaniques.

1.2.2. Continguts de procediments

2. Reflexid sobre la Ilengua estrangera, la comunicaci6 i la ter-
ce(a Ilengua romanica (catala, castella, frances).

2.1. Competancia comunicativa.

2.2. Competencia ligOistica.

2.3. La tercera Ilengua romanica: el frances.

1.2.3. Obiectius terminals do procediments

e) Referits a la reflexi6 sobre la Ilengua.

12. Identificar les caracterfstiques principals de la Ilengua f ran-
cesa (per contrast amb les dues IlengOes en contacte).

13. Distingir les diverses situaciors de comunicacid oral i escrita
i la funci6 principal dels textos més corrents.

1.2.4. Orientacions didactiques

9. L'error as inherent a l'acte d'aprendre, per la qual cosa s'ha
de tenir en compte corn a indici del procCs d'aprenentatge; també cal
matisar els tipus d'errors i graduar-ne la importancia quant a la co-
rnunicacid, la freq0encia, etc.

10. La gramatica mai no sera el punt de partida d'una unitat di-
dactica, ni tan sols d'una classe si es tracten fets nous o quasi
desconeguts per l'alumne. La reflexi6 gramatical es fara sempre que
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la situaciO de classe ho requereixi mitjancant l'observaciO, la con-
ceptualitzaciO i la inducciO dels fets linguistics.

La reflexiO lingOistica haura d'abastar uns fets lingOistics més
amplis, corn aspectes comunicatius. i especialment la comparaciO
entre determinats aspectes de les tres Meng Oes romaniques; en tot
cas, s'intentara enfocar les comparacions puntuals en una perspec-
tiva més amplia, corn a elements integrats en sistemes, per tal d'e-
vitar les generalitzacions abusives a partir de fets concrets.

1.3. Desplegament curricular de Ilengua anglesa

1.3.1. Objectius generals

5. L'alumne ha de ser capac de mostrar que ha assolit una certa
conscibncia i comprensiO de l'organitzaciO interna de la Ilengua anglesa:
de l'existéncia de diferents varietats (dialectes, registres...) i

d'alguns aspectes formals (lexics, semantics, gramaticals, fonol6-
gics).

8. L'alumne ha de ser capac de mostrar una actitud critica cap a
les activitats linguistiques i els seus resultats, les opinions i punts
de vista i la informaciO rebuda.

9. L'alumne ha de ser capac de demostrar una major conscibncia
de la naturalesa del Ilenguatge i de la culture, i de viure en un mOn
multinacional, a traves d'una actitud d'interes i curiositat envers la
informaciO I la comunicaciO i d'haver assolit una major comprensiO
de la Ilengua i cultura pr6pies.

1.3.2. Objectius terminals de fets

9. Assolir una certa consciencia de la funcid dels components
basics del Ilenguatge.

1.3.3. Objectius terminals d'actituds

3. Desenvolupament d'un sentit d'autonomia

3.1. Assolir una certa consciencia Talk) que implica l'aprenen-
tatge de l'angles com a Ilengua estrangera, i l'habilitat de formular
els propis objectius i estrategies:

c) Assolir una certa habilitat d'avaluar el propi procés d'apre-
nentatge de la Ilengua. els objectius aconseguits, les necessitats..

3.5. Impulsar capacitats intel.lectuals basiques, corn ara
la predicciO, la conceptualitzaciO..., a traves del treball amb

textos anglesos

6 0

742



1.3.4. Orientacions didactiques

20. e) Corn a persona que ajuda l'alurnne a rnonitoritzar el seu
propi procés d'aprenentatge. Processar el llenguatge és una part
essencial de l'aprenentatge. En aquest sentit, cal donar a l'error el
seu just valor d'esgla6 en el proces d'aprenentatge. La correcci6
d'errors, si es fa adequadarnent (es a dir, fent reflexionar l'alum-
ne), l'ajudara a verificar les pr6pies idees sobre el funcionarnent del
Ilenguatge, aixi corn a regular el seu aprenentatge. L'error (parlern
d «error»; desviació sisternatica de la norma, no pas de «rnistake»
a causa de la manca d'atenclO, cansarnent, etc.) és un pas intermedi
i un signe que existeix aprenentatge. Sense oblidar la correcci6, el
centre de la nostra atenciO hauria de ser sobretot en els continguts
de la producciO i en el seguiment de tot el procés per arribar-hi.

2. Libro blanco

Ministerio de EducaciOn y Ciencia

2.1. Area lengua estrangera EducaciOn primana

2.1.1. IntroducciOn

cabe destacar aqui la irnportancia de que, en el transcurso de
las actividades de juego, los alurnnos adquieran progresivarnente una
cierta conciencia de lo que estan aprendiendo, de las dificultades que
implica este aprendizaje y que procedan a una cierta sisternatizaciOn
de lo aprendido. Este aspecto es basico para que puedan atribuir un
sentido al aprendizaje y. en Ultimo término, para que este sea lo rnas
significativo posible

2.1.2. Bloaue de contenidos n 1. Usos y forrnas de comunicaciOn
oral

6. Reconocirniento de los aspectos socioculturales más diferen-
ciadores la lengua extranjera cua respecto a la lengua materna, con
especial Onfasi on los que tienen un marcado caracter lUdico o musical
(juegos, canciones, costumbres que tienen que ver con los ninos,
etc.)

7. Reconocimiento y utilización de las estrategias basicas de co-
municaciOn ya scan de tipo lingOistico (por ejemplo, utilizer una
palabra por otra, recurrir a una palabra parecida en la lengua ma-
terna, etc.) o extralingOistico (por ejemplo, mirnica, postura corpo-
ral, gestos. dibujo, etc.), que permiten sortear obstaculos y dificul-
tades en la propia cornunicaciOn

V51 e
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8. UtilizaciOn de las estrategias de comunicaciOn propias de la
lengua materna que permiten sacar el máximo provecho de los cono-
cimientos limitados de la lengua extranjera.

2.2. Orientaciones metodologicas y para la evaluaciOn del ingles
en la educaci6n primaria

2.2.1. Orientaciones para la evaluaciOn

8. Conviene también mencionar el tema del tratamiento del error.
El error se debe entender como un elemento del proceso de aprendi-
zaje y que forma parte de éste. Asi no parece recomendable la
correcciön sistematica y mecanica del error. Habria que tender mas
bien a exponer al alumno a situaciones en las que apareciera la
versiOn correcta de modo que se evidenciara la no interrupciOn de la
comunicaciOn. Es decir, se trata de ir corrigiendo sOlo aquellos errores
que producen una interrupciOn o dificultad en la comunicaci6n e ir si-
multaneamente exponiandole a las versiones correctas.

2.2.2, Criterios generales de organizaciOn

También es importante resaltar el papel que puede desemperiar el
alumno al participar en su propia autocorrecciOn y en su propia eva-
luaciOn. Un buen modo de hacer ésto es conseguir que los nifios tengan
un horizonte claro de qua es lo que van a aprender. Esto podrá hacerlo
en la medida en que haya participado de alguna manera en la selecciOn
de temas o tOpicos de su interas. Si ha conocido de antemano aquellos
aspectos del idiorna sobre los que iba a centrar su aprendizaje, podrá
valorar por si mismo si ha logrado o no estos objetivos y en qua
medida. Que el alumno tenga una idea de lo que va a aprender, y que
sepa que aprendiendolo puede pasarlo bien son cosas que en cierto
modo se complementan.

Otra de las formas mediante las que el alumno puede incidir en su
propio aprendizaje esta en relaciOn con la actitud previa que éste
tenga hacia la lengua que aprende. Si siempre una actitud favorable
es determinante en el proceso de aprendizaje, en el caso de los
idiomas esta actitud previa es todavia mas importante ya que puede
actuar como filtro, favoreciendo o bloqueando la propia recepciOn del
'input".
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En este articulo se
mtenta demostrar
por que razonPa.
desde el punto de
vista de la ensenanza
de lenguas extranje-
ras, las actividades
de toma de concien-
cia lingOistica se
confirman necesarias
en la situaci6n
catalana de enserlan-
za/aprendizaje esco-
lar, en la que hay dos
lenguas oficiales. Una
vez expuestas
concepciones diver-
sas sobre la forma
de considerar las
relaciones entre la
lengua materna y la
lengua extranjera y
despues de haber op-
tado por los concep-
tos que permiten dar
buena cuenta del
aprendizaje de una
lengua extranjera
Como L3, la autora
esboza el campo se-
mantico de la nociOn
didáctica de cons-
ciencia lingOistica y
presenta los ejes de
la aplicaciOn practica
poda 2'c:a

Abstracts

Dans cet article, on
tente de montrer
pour aquelles
raisons, du point de
vue de l'enseigne-
ment des langues
etrangeres, des
activites de prise de
conscience linguisti-
que s'averent ne-
cessaires dans la si-
tuation d'enseig-
ment/apprentissage
scolaire catalane, (Ai
sont presentes deux
langues
Apres avoir evoque
diverses conceptions
de la maniere dont
on peut envisager
les relations entre
langue maternelle et
langue etrangere et
opte pour les con-
cepts qui permettent
le mieux de rendre
compte de l'appren-
tissags dune langue
etrangere comme
L3, l'auteur Obauche
le champ sernantique
de la notion didacti-
que de conscience
linguistique, et pre-
sente les axes d'una
mise en pratique
pedagogique.

7 D

In this article the
idea is to prove the
reasons for which,
from the point of
view of foreign lan-
guage teaching,
those activities
geared toward lin-
guistic conscious-
ness raising are
seen as necessary,
and confirmed as
such, in the Catalo-
nian school tea-
ching/learning si-
tuation. In Catalonia
there are two
official languages.
Once she's presen-
ted the different
concepts on the re-
lationaship between
maternal and foreign
languages, and once
she's chosen those
concepts which make
it possible to profit
from the learning of
a which make it pos-
sible to profit from
the learning of a
foreign language.
like L3. the author
outlines the seman-
tic field of the tea-
ching idea of langua-
ge awareness and
presents the axis of
the practical peda-
gogical application.
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Quin 6s l'esdevenidor de l'ensenyament de les
llengUes estrangeres a l'escola elemental?
Michele Garabedian *

A les portes de l'Acta Unica Europea del 1993 que durà a l'o-
bertura generalitzada de les fronteres i a la circulaci6 Iliure de bens
i de persones, i en el moment en clue un nombre determinat de paY-
sos de l'Europa dels Dotze reorganitza el seu sistema educatiu de
base el de l'ensenyament obligatori dels 6 als 16 anys hom s'ha
de preguntar quin Hoc tindre l'ensenyament de les IlengOes estran-
geres en els nous curricula educatius.

El principi de l'ensenyament obligatori de dues Ilengues estrange-
res abans dels 16 anys no ha estat pas encara adoptat definitivament
pels diversos paYsos de la Comunitat europea. L'obstacle Ines impor-
tant per a la introducci6 d'una segona Ilengua moderna obligatoria en
l'ensenyament secundari es, sobretot, el cost financer que compor-
taria una reforma d'aquesta mena: cost de forrnaci6, de creaci6 de
flocs, d'instruments i d'agengament del dispositiu institucional i pe-
dag6gic.

En canvi, per a un determinat nombre de paYsos, l'anticipaci6 d'a-
quest ensenyament de les Ilengtlies a l'escola primaria, es a dir,
abans dels 11 anys, es considerat corn una resposta a la demanda
social en aquest camp i corn una previsi6 de les necessitats lingOis-
tiques futures del pais.

Corn a especialista de diclactica del frances, llengua estrangera,
que des de fa molts anys treballo en el camp de l'ensenyament/apre-
nentatge del frances Ilengua estrangera i segona Ilengua per als nens
de l'escola pUblica (de 3 a 11 anys), estic molt satisfeta de veure

Michéle Garabedian. Doctora en Lingulstica i Fondtica, Maitre de Conferences de
l'Ecole Norma le Superieure de Fontenay-Saint Cloud, Directora del CREDIF (Centre de
Recherches et d'Etudes pour la Diffusion du francais) durant 3 anys (1986-1989),
porta les investigacions de l'ensenyamenl/aprenentatge precoc del trances LE i L2,
a Franca, Europa, Africa i l'Ocee Indic Es autora de la col.lecció per a infants "Les
petits lascars I d'obres per a l'ensonyament del trances per als alumnes de primer
grau
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naixer iniciatives corn aquesta. Tanmateix, em sembla profitds que
ens preguntem, abans que res, quin és el dispositiu preparatori
d'aquesta innovaciO, és a dir, de quines politiques lingOistiques i

escolars dependra i a quins objectius respondra aquest nou aprenen-
tatge linguistic.

No vull pas plantejar questions en abstracte, sind que prenc corn
a punt de referancia les experiancies realitzades o que es duen a
terme en aquest camp, a Italia, a SuYssa i a Franca.

De les politiques lingilistiques a les politioues escolars de
les llengiies

La introduccid de les IlengOes estrangeres a l'escola primaria, si
el projecte té objectius educatius a mig i Ilarg termini, s'ha d'ins-
criure en el marc d'una politica ling0istica ben clara i definida; el que
horn s'hi juga es important. Efectivarnent: una opci6 d'aquesta mena
ha de calcular les conseqOancies financeres de les quals he parlat
abans, perd ha de preveure també les consequencies institucionals i
pedagdgiques perqua cornportara una nova practica escolar; les
conseqOancies educatives i formatives perque afectara el compor-
tament dels aprenents i dels ensenyants--; les conseq0ancies ideol6-
gigues perqua les IlengOes estrangeres ocuparan cada vegada un
Hoc més important, tant en els estudis escolars corn en la forrnacid
professional, en els mitjans de comunicaci6 i en tota la societat.

Avui dia, en els regims democratics, sembla realista pensar que
no es pot introduir una politica ling0istica d'aquesta mena sense
haver-la basat en un consens nacional, federal, fins i tot regional, o
de la poblaci6 implicada. Els passos per arribar-hi poden emprendre
camins diferents per6 tots exigeixen tenir-ne en compte la durada.

En el camp de la politica, és indispensable d'inscriurc's en el
temps*, el temps linguistic de qué parla Harald Weinrich 1, pert)

c-i meu

(1) Feu Harald WEINRICH qui feu nolar que on la civilitracie quo ens envolta. que es
la de la volocitat. les Ilongues s'aprenen scmpre lentament. i que cal admotre quo
és la lentilud la quo fa Ilei en hnguistica Confoqincia Iola al Symposium des Etats
Generaux des Langues. publicada a le Français dans le Monde, num 228. octubre
1989. p 49-S6
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tambe el temps necessari per a l'evoluci6 de les mentalitats, els
comportaments, les institucions, dels sisternes.

. El model presentat per la Confederaci6 Helvetica pel que fa a po-
litiques lingOistiques, tal corn i'ha descrit J.A. Tschourny 2, director
de l'Institut Rornand de Recherches et de Documentations Pedagogi-
ques (IRDP), em sembla instructiu en més d'un aspecte.

SuYssa no s'ha decidit a introduir, de manera generalitzada, l'en-
senyarnent d'una Ilengua moderna a l'escola prirneria, fins al principi
de l'any 90, despres de vint anys de preparaci6 politica i tecnica.

Tal corn ens recorda J. Tschourny, per al qual el consens politic*
i civil constitueix un principi fonamental, fou el 1970, any en el qual
el Consell d'Europa va dictar les seves Recornanacions, quan nasque
el projecte. Es desenvolupa progressivarneM per mitja de l'estruc-
tura de la Confederaci6. "La Conferencia dels caps de Departarnents
de la instrucci6 pUblica dels cantons suYssos ature el projecte el
1975; els ministres dels cantons franc6fons van iniciar un dispositiu
d'inserci6 d'ensenyarnent precog de les IlengOes estrangeres a l'es-
cola prirneria i, per tal de dur-lo a terme, aplicaren un dispositiu
preparatori per a la innovaci6 (creaci6 i avaluaci6 dels rnitjans, for-
maci6 dels ensenyants, etc.) (...) Aquest inici lent responia a les exi-
gencies d'organitzaci6 dels cantons, per6 tambe a les traves politi-
ques de les democracies cantonals. Alguns cantons, efectivament,
havien de respondre a l'exigencia d'un vot popular al respecte (...)
L'horitz6 politic* es, doncs, d'ara endavant, obert per a l'inici d'una
innovaci6 important; tambe han adquirit l'acord civil perque les
primeres experiencies han agradat molt als nens i als pares." 3 No
he tingut cap dubte a citar Ilargarnent J. Tschourny, perque la cohe-
rencia del proces em sernbla alhora exemplar i il.lustrativa a fi que
cada pais afectat pugui situar en quina etapa del proces es troba i
pugui preveure, amb lucidesa i prudencia, les etapes seguents.

Si a Italia es previst, des del 1985, que en els nous prograrnes
escolars, d'acord arnb una Ilei votada al Parlarnent italia, tots els
nens Italians cornencin a aprendre una llengua estrangera a l'escola

(2) Jacques - A TSCHOUMY. Parier eurupeen detrain. Pollhques lingursliques de
l'Europe de demain. Rellexions et perspectives a parte du cas Suisse 30 p OU-
VERTUIRES 89 401 abril 1989 !RCP. Fbq de FHOpital 43. Case Postale 54 CH 2007
Neuchatel 7

(3) J A 1SCHOUMY up p 7 I 8

p
r
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elemental, aquesta reforma fonamental es el resultat d'una experi-
mentaci6 que ha durat deu anys i ha afectat una quarantena de ciu-
tats.

Aquesta experimentaci& coneguda amb la sigiL I.L.S.S.E. (Inseg-
namento della Lingua Straniera nella Scuola Elernentare), abans de
convertir-se en projecte nacional, es va basar en les estructures
comunals i regionals. Va rnobilitzar, principalment, un nombre molt
important d'ensenyants i suscita debats i recerques coordinats amb
centres regionals de recerca i de formaci6 dels ensenyants (IRR-
SAE).

Italia, per la diversitat i la durada de la seva experiencia en
aquest camp, constitueix una referencia necessaria, fins i tot indis-
pensable. Els italians han entés, segurament abans que altres, les
implicacions politiques, econorniques, lingOistiques i culturals d'una
innovaci6 d'aquesta mena. A més després dels 125 anys que han
necessitat per a segellar la unitat nacional, amb l'acceptaci6 d'una
Ilengua nacional, la transformaci6 de la societat i de la vida italiana,
a través del reconeixernent dels dialectes locals i les diversitats
regionals s'han dotat dels rnitjans d'arribar-hi de mane! a raona-
ble, dinarnica i progressiva.

Aquesta gesti6 s'ha basat en moviments concentrics que s'han
estes progressivarnent de la comuna a la regi6 i després a la nacid.
El consens civil i politic ha estat construit dins d'aquesta dinamica.

El projecte de l'Estat italià dOna compte i respecta les diversitats
regionals, fins i tot les comunals; a Italia, si més no, no podia ser
altrarnent perque éS d'on sorti.

La politica adoptada per Franca en el camp de la introducci6 de les
IlengOes estrangeres a l'escola prirnaria procedeix d'una altra gestic!)
que pot ser caracteritzada corn més autoritaria, voluntarista i cen-
tralitzada, menys concertada, i per tant menys progressista

El que caracteritza aixi el projecte frances pot ser la rapidesa,
per no dir la precipitaciO, tal corn ja vaig fer observar 5 , i l'absen-
cia de tradicions reals I, doncs, de fonarnents culturals en aquest
camp.

(4) Olovann. FREDDI Col Lingua straniera e instruzione primaria in Italia e in Euro-
pa Atti del Seminarin Europen di Abano Terme Sull'Insegnamento della lingua
straniera nella Instruzione Primaria. IRPSAE VENETO. LIVIANA Oditrice. 1958,
225 p

(5) Michele GARABEDIAN. "L'amenagement linguistique et l'apprenlissage precoce
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Es cert que hi hagueren experiències d'ensenyament precoc de les
Ilengues entre 1960 i 1975, pert) foren degudes, principalment, a la
iniciativa dels responsables educatius locals (inspectors, consellers
pedagogics, ensenyants), o de les associacions de pares. El Ministeri
d'Educaci6 Nacional havia encoratjat 6 aquestes experiències, perO
no havia donat els mitjans per a continuar-les o estendre-les i, sense
el suport institucional, moltes van haver de ser interrompudes o
abandonades, particularment després de l'informe fet per ['Inspec-
tor General Denis Girard, el 1974.

Les circulars posteriors del 1977 primer i del 1987 després, or-
ganitzen les experiències d'ensenyament de l'alemany a les regions
frontereres. El Ministeri d'Educaci6 Nacional va fixar Ilavors les
regles precises d'aquest ensenyament precoc (horari objectius,
ensenyarnent continguts - ensenyants formaci6), pert) tot aixO
nornés afecta una petita part de 'a poblaci6 escolar 7.

Anunciada pels rnitjans de comunicaci6 durant el 4t. trimestre de
l'any 1988, confirmada pel ministre d'Educaci6 Nacional el gener del
1989, "l'experimentaci6 controlada de l'ensenyament d'una llengua
moderna estrangera a l'escola primAria (escoles publiques i escoles
privades amb contracteal), es confirmada oficialrnent el marc del
1989 8.

Horn es pot sorprendre que una circular apareguda el marc del
1989 prevegi l'establiment d'una experimentaci6 des de l'inici del

des langues", comunicaci6 ieta al Symposium des Etats Generaux des Langues,
25-29 abril 1989, en curs de publicaci6 dins dels Actes du Colloque; 1 "Sens et
fonction de l'apprentissage d'une langue vivante dans le systeme educatif f ran-
gals. de la maternelle 6 l'Universite", comunicacie feta al Colloque du GIFAMOI.
Langues, cultures et systemes educatifs, enjeux de la construction de l'Europe,
16 de juny 1989. en curs de publicacie dins les Actes du Colloque

(6) ci Circulaire Mirhsterielle, nOrn 72 1059 del 14 setembre 1972, en la qual horn
intenta donar un marc a les expenencies espontenies que es van engegar, des
de pre-escolar (sensibilitzaci6 per la Ilengua), fins al final de l'escola primaria
(estructura de la Ilengua), per tal de reduir-les
Aquesta tendencia es confirma en la Circulaire Ministerielle ntim 72-228 de l' 1 1
maig 1973

( 7) Circular del 15 gener 1987 n6m 87035. BO nOrn 7. 19 febrer 1987. sobre "I'En-
seignernent prococe de lallemand

(a) equival a 'centres concerlats (Nola de la traductora)

(8) Circular nOm 89-065 del 6 marc 1989. BO num 11 6 marc 1989. que fixa les
finalitatsicontinguts d'aquest ensenyament. aixl com la circular nOm 89-141 del
14 luny 1989, que trace el programa indicatiu establerl per al conjunt de les
IlengUes ensenyades
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curs escolar 89-90, i exigeixi que els punts acordats arribin al
Ministeri durant els dos mesos segOents.

Aquesta politica lingOistica procura tenir en compte les experièn-
cies del passat i es basa en tres grans principis:

oferir als alumnes l'elecci6 entre les llengues modernes ensen-
yades al college (b) del sector per tal d'assegurar la continuTtat de
l'aprenentatge. Les zones d'experirnentaci6 reagrupen aixi un con-
junt d'escoles que constitueixen el sector del college.

aconseguir l'acord de tots els col.laboradors: ensenyants de les
escoles i col.legues implicats, pares, col.lectivitats.

assegurar l'ensenyament mitjancant un personal de qualitat que
ha rebut una forrnaci6 complementaria, linguistica i pedagOgica di-
versificada.

La prudència (parlem d'experimentaci6 controlada) i l'enquadra-
ment realista del projecte volen respondre alhora a la forta dernanda
d'una part de la poblacio d'aqui ve la precipitacio, i a l'inici d'un
dispositiu que, per a ser eficac, ha de durar el temps que calgui.

5i horn analitza les consequencies a rnitja i llarg termini d'una po-
litica corn aquesta, feta per la pressi6 de la dernanda social, descon-
nectada de la politica linguistica real de Franca, tant a l'interior de
les seves fronteres corn a l'estranger, iniciada sense informaci6
cornpleta de l'opini6 pOblica, sense preparaci6 ni concertaci6 prèvia
arnb tots els col.laboradors socials, institucionals i politics, no pot
fer res més que denunciar-ne els efectes contraproduents.

Hi ha hagut un determinat nombre d'opinions qualificades sobre el
tema que s'han fet sentir fermament, tant si és de rnanera rnatisada
9 corn més abrupta

Es cert que la iniciativa que s'acaba d'emprendre topa amb qual-
sevol politica real de diversificaci6 de les llengues i de pluralitat lin-
guistica. Agreuja la situaci6 actual i sobretot, reprenent el fil de les

(b) L I -tiIIijv eguival al primer r d'ensunyament socundan (Nola de la traduc
lora

(9) vegeu l'article de DECAUX. Alain. Ministre delegat encarregat de la francofonia.
"Europe le deh des langues", Le Monde. 14 setembre 1989

(10) tel dc B CASSEN, Professor de Ia Universitat Paris VIII. "La fausse bonne !dee de
Lionel JOSPIN" Le Monde de l'Education. novembre 1989. p 47-49
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critiques virulentes de B. CASSEN, pel que fa a la Ilei del mercat
accelera "les tendencies cada cop mes desconnectades de

la realitat internacional".

B. CASSEN no dubta pas de proposar "altres pistes per a una ve-
ritable politica de diversificaci6 linguistica", per tal "d'afavorir
l'emergencia d'una demanda de IlengOes mOltiples", susceptibles de
permetre a Franca de fer front a les necessitats creixents de
comunicaci6 i d'intercanvis amb Europa i amb les altres parts del
MOn ".

M'he entretingut més Ilargament en la situaci6 francesa perque
il.lustra, potser de manera caricaturesca, l'absencia de reflexi6 pel
que fa al Ilarg termini, necessaria en qualsevol inici de politica lin-
gOistica, i l'absencia real de concertaci6 i de consens profund indis-
pensables per a uns objectius d'aquesta mena.

Quines llengues estrangeres cal ensenyar?

Podem constatar que l'ensenyament precoo de les Ilengues es-
trangeres no pot ser realment introduIt sense una politica precisa i
concertada, afirmada per eleccions explicites clares, en particular
pel que fa a les Ilengues proposades.

Tots els paIsos es troben amb aquesta problematica. A més, es
proposen solucions diverses.

A Italia, horn proposa a les families tres Ilengues de gran cornu-
nicaci6: l'alemany, l'angles o el frances. Aquesta aparent llibertat
d'elecci6 es pondera per un gran nombre de factors regionals, locals,
organitzatius (efectius i disponibilitat d'ensenyants).

La comprovaci6 pot ser la mateixa per a Franca, corn ho acabern
de veure, on la supremacia en massa de la demanda de l'angles aixafa

(11) CASSEN (B). op cat p 49. domana 'En resum. rano d'una oterla hoguisttca. riles
quo no pa!, unit rosposta tardana a una demanda quo tan sots pot anar-se osfila-
garsan0 La formulacid la I ixacio I roxecuclO d'una politica abans quo la gestic)
d'una realitat que la no "rutlla on la practica,"

I
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totes les altres Ilengues ' 2. D'altra banda, l'eleccid no ês realment
oberta perque depén de les Ilengues modernes ensenyades al college
del sector.

L'elecci6 és imposada a SuYssa perquè la Ilengua estrangera pro-
posada és una Ilengua de proximitat, és a dir, la dels Cantons i
regions frontereres més prOximes, el frances a Zuric, o l'alemany
a Ginebra o Lausana 3.

L'elecci6 de la primera Ilengua estrangera estudiada no pot ex-
cloure cap Ilengua, i H. Weinrich proposa fins i tot que horn proposi
primer Ilengues alhora allunyades i properes: allunyades en la mesura
en qué donin compte de "la raresa", de la "veritat" de l'altra,
properes en la mesura en qué pertanyen a comunitats del territori
nacional.

Harald Weinrich suggeria l'ensenyament de l'arab o del turc a
Franca ' 4.

Entre aquests dos extrerns que nornés tenen en compte un sol pa-
r.arnetre (proximitat) o dos parametres (raresa i proxirnitat) hi poden
haver propostes que procurin tenir en compte altres parAmetres que
també sOn importants, corn el dels aprenents i la seva edat 15 , les
realitats socials i culturals prOximes als infants.

Si la Ilengua estrangera proposada, que sovint és una gran Ilengua
internacional ' 6, fos també la d'una comunitat present a l'escola, al
barri, a la ciutat, o a la regi6, seria molt millor. La comunitat escolar
podria construir eficacment una comunicaci6 autèntica amb el medi
de l'entorn extrascolar, és a dir, una cornunicacid linguistica, social

el subratllat es meu

( 12) Segons el cens publicat pel Ministere de l'Education Nationale, un 90% de les
classes de Hengua a CM 1 On classes d'angles i una mica menys del 10%, classes
d'alemany.

( 13) TSCHOUMY (J ), op. cit , p 10 "una Ilengua de proximitat primer, de gran comuni-
caci6 despres ( ). A Suissa, per exemple, l'alemany o el trances s'ensenya als 10
anys perque es la Ilengua de comunicacie propera necessaria als suissos, l'angles
s'ensenya a partir dels 12 anys"

( 14 ) WEINRICH (H.), op. cit

(15) A Willa, aquest ensenyament s'introdueix als 8 anys A Franca. als 9 anys A
Suissa, als 10 anys

(16 ) Penso sobretot en l'espanyol, el portugues i rerab, a Franca
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i cultural. Oi que tambe Os un mitja de crear una motivacid suplemen-
:Aria per a aquesta Ilengua estrangera si horn sap que, per als in-
fants, donare compte d'una realitat que els es. propera i a la qual
podran accedir progressivament a traves dels coneixements i de les
habilitats escolars i extrascolars? Par ler la Ilengua del vei o del
company de classe situa el proces en un aqui i ara del qual els nens
tambe tenen necessitat. L'especulaci6 intel.lectual i la programacid
funcional a mitjâ termini no son motivacions suficients per aprendre.

A quins objectius ha de respondre aquest nou aprenen-
tatge linguistic?

Sembla, en funcid de l'edat del public, que es dibuixen dues grans
tendencies. La primera pose Omfasi en els objectius generals d'a-
quest ensenyarnent, es a dir que permeti a l'inf ant, a traves del
descobriment d'una altra Hengua, de desenvolupar aptituds
intel.lectuals, actituds socials, comportaments linguistics, suscep-
tibles de generar progressos individuals. Horn insisteix en la dimen-
sid formative d'aquesta mena d'aprenentatge, dirnensi6 riles global
pert, mes desmultiplicadora. L'altra tendencia se centra en els as-
pectes instrumentals de l'aprenentatge linguistic, es a dir aprendre
a comprendre, Ilegir, parlar i escriure el nou idiorna.

. Entre els set principis afirmats en el projecte d'innovacid hel-
vetic, hi ha el de la instrumentacid. Aquesta instrumentacid recolza
sobre cinc prioritats que J. Tschoumy anomena "els minims linguis-
tics en cinc prioritats" 17 que posen Ornfasi en la practice active i
pragmatica de la Ilengua oral, ries a traves de situacions de recep-
cid que no pas de producci6. Aquesta darrera ha de respondre primer
a les exigencies d'una comunicacid de base.

(17) J TSCHOUMY. op cit . p 11 Cinc priuntats

l'us de la Ilengua respecte de l'analisi
l'oral respecte do result
les competencies de recepci6 respecte de les d'emissiO
els procediments respecte dels conceptes
les competencies utils. fins Wt aproximatives respecte a l'exigencia perlec-

cionista dels ensonyants
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El projecte trances dubta entre les dues tendencies Penso que
aquesta actitud remet a un defecte nacional caracteristic que jo
resumiria en una fOrmula: "ho volem tot, de seguida, completament
i perfectarnent".

El text de !a circular fixa dos objectius generals que posen emfasi
en la dimensiO desenvolupamental d'aquest ensenyarnent: "L'objec-
tiu d'aquest ensenyament es el de preparar, en l'arnbit linguistic,
psicole,gic i cultural, els nens per treure el maxim profit de l'apre-
nentatge de les Ilengues al college", él de "crear i desenvolupar el
gust per la llengua estrangera", "obrir el pensament a les realitats
d'un rnOn estranger que ['infant apren aixi a estirnar i a entendre
millor".

El mateix text insisteix de la mateixa manera en els aspectes de
tipus instrumental:

Aquesta instrumentaciO tracta de les quatre competencies lin-
gOistiques tradicionals: el domini de la Ilengua oral, per mitja de la
cornprensiO i sobretot de la producciO, d'acord amb recomanacions
molt normatives 9; i el domini de la llenqua oral escrita, que serveix
de trampoli per a un discurs rnetalingOistic i a (raves de la lecture

l'escriptura, per a un desenvoluparnent de la veritable consciencia
lingOistica ' 9.

Aquestes eleccions perillen de conduir a models estereotipats i a
gestions de vegades caricaturesques d'aquest ensenyament, here-
tats de practiques escolars de l'ensenyament secundari en Hoc d'im-
posar objectius realistes i coherents d'acord amb els objectius
generals inicialment definits.

No haver redult els objectius pedagdgics al voltant d'una o dues
prioritats educatives perilla de conduir els ensenyants a prover de
tenir-los tots, sense realitzar-ne cap de veritat.

. El model italia es alhora menys directiu i mes subtil, perque
s'organitza al voltant del concepte "d'educaciO lingOistica", tal corn
el defineix IR. Titone- "L'educaciO linguistica no Os nornes l'ensenya-

(18) -L'ensenyarnent posara emtasi en la llongua oral s'esforcara d exercdtar els
alutnnes per a una bona discrtmtnacio. gulara per a una pronuncra corrocta( ).

velllarh per a la correcce5 yrarnatteal

(19) "Coneixer una Itengua vol dir tanthe sor capac de captor el sent!t d'un missatge
°sent i. rnes endavant. de produir texts curls"
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ment de la Ilengua corn a conjunt de coneixernents gramaticals i

d'habilitats linguistiques. En parlar d'educaciO horn posa èmfasi en la
formacid de l'infanr: formaciO cognoscitiva perque horn intenta per
aquest mitjà desenvolupar els processos perceptius i intel.lectuals,
els processos d'adquisicib de coneixements, formaciO afectiva, for-
maciO per a un us efectiu de la Ilengua. Aixb recolza en la idea que
Ilenguatge i coneixements van Iligats, i que l'un no pot desenvolupar-
se sense l'altre i inversarnent. Per tant, horn insisteix en les pos-
sibilitats d'adquisiciO de coneixements de l'alumne, en relaciO amb
l'adquisiciO d'un Os apropiat de la Ilengua. Aixb suposa una compe-
tencia linguistica en el sentit tradicional i una cornpetencia comuni-
cativa entesa en sentit ampli" 20.

Des d'aquest punt de vista, "la Ilengua estrangera no es consi-
derada corn una disciplina a part, sinb com un component de l'educa-
ciO linguistica" 21 .

Aquesta aproxirnaciO t 'avantatge de conciliar, sense irnposar,
objectius generals Iligats al desenvolupament del nen, alhora que
posa Ornfasi en els diversos components del Ilenguatge que cal tenir
en compte en l'ensenyament de la Ilengua 2. Aquest ensenyament es
desenvolupa en tres anys, al,ritme de tres hores cada setmana 22.

Conclusions provisionals...

L'ensenyament precoc de les Ilengues estrangeres a l'escola pri-
maria experimenta un augment de l'interes en un determinat nombre
de paisos occidentals, principalment a Europa. Esperem que no sigui
una moda sinO una presa de consciencia de les societats. Pel que fa
a les IlengOes, les necessitats aniran augmentant: cal doncs preveure
i programar politiques lingUistiques adaptades a aquestes necessitats
noves.

(PO) Row() T1TONF FnIrotion avor Rciiro TITONF Do!,sior "Erp.amoor lino langur, etran-
(pre d I e«,k, prandire' Fl loin 7 p 73 Paw. Allidoui. Francav..o/C,r0
da/Haher

(2 1) II TIFONE. op cit . p 24

(22) Llegiu lintoime d'una expenenoa d'aquesta mena tot per Anna POBBIATL RE.
FLET. num 25. p 18-23. op cat

d 6
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Les modalitats d'aplicaci6, de les quals no he parlat aqui, seran
nombroses i delicades (Quins ensenyants? Amb quina formaci6? Quines
organitzacions pedagOgiques? Quins ritmes d'ensenyament? Quines
avaluacions? Quins mitjans?).

Horn pot preveure les repercussions en la instituci6 escolar, en
els cursos i els curricula educatius.

Cal preveure les dificultats Iligades a la lenta evoluci6 de la in-
stituci6 escolar i a la resistencia al canvi, a les imatges de les
IlengOes en l'imaginari col.lectiu i a la pressi6 de les exigencies
econOrniques.

Per tant, es necessari instaurar aquesta innovaci6 amb prudencia
i realisme, buscant models nous que responguin a les necessitats dels
nens, de l'escola i de la societat del dema.
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La enserianza precoz
de lenguas extranje-
ras, principalmente
en la escuela prima-
ria, sere una innova-
cien importante del
final del siglo XX por
lo que respecta al
ambito educativo.
Haste ahora no hay
ninguna experiencia
generalizada. No
obstante, el estudio
de las innovaciones
emprendidas en tres
paises de Europa
(Italia, Suiza y Fran-
cia) permite extraer
algunas conclusiones
por lo que atane a las
politicas hnguisticas
que hay que estable-
cer, a las lenguas
que se han de
escoger y los
objetivos educativos
que cualquiera ha de
retener. En primer
lugar hay que promo-
ver, a medio y largo
plazo, los aprendiza-
jes lingaisticos pre-
coces que pueden
responder a las ne-
cesidades colectivas
e individuates de las
sociedades del
marlana.

Abstracts

L'enseignement pre-
coce des langues
étrangeres, en par-
ticulier a l'eCole
élémentaire, sera
sur le plan educatif,
une innovation im-
portante de cette fin
de XXème siècle. II
n'existe a ce jour
aucune experience
genéralisée. Cepen-
dant l'etude des in-
novations entrepri-
ses dans trois pays
d'Europe, l'Italie, la
Suisse et la France,
permettent deje de
degager des enseig-
nements sur les
politiques linguisti-
ques a mettre en
place, sur les
langues a choisir et
les objectifs educe-
tifs a retenir. II
s'agit d'abord de
promouvoir,
moyen et a long ter-
me, des apprentis-
sages linguistiques
precoces, capables
de répondre aux
besoins collectifs et
individuels des
sociétés de demain.

Advanced or preco-
cious teaching of fo-
reing languages,
particularly in grade
school will be an im-
portant innovation of
this turn of the
Twentieth Century,
as to the educational
environment. Up to
now there's been no
generalized expe-
rience. Despite this,
a study of the
innovations underta-
ken in three Euro-
pean countries
(Italy, Switzerland
and France), enables
us to extract some
conclusions as to the
linguistic policies to
be determined, the
languages to be
chosen and the educ-
tional objectives to
be maintained. To
begin with, we
should promote, in
the medium and
long-term, preco-
cious linguistic
learning that can
respond to the co-
llective and indivi-
dual needs of tomo-
rrow's societies.
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"Bueno doncs, on commence?"
Plurilingiiisme a classe de Ilengua estrangera
L. Nussbaum *

1. La complexitat del fet comunicatiu

Els nous programes per a l'ensenyament de Meng Oes estrangeres
a l'escolaritat obligatoria es proposen dues grans finalitats. En primer
Hoc, una finalitat de tipus formatiu, que suposa prendre contacte amb
unes formes linguistiques i sOcio-culturals diferents de les prOpies;
en segon Hoc, una finalitat de tipus funcional, que suposa l'adquisici6
de les habilitats necessaries per participar en intercanvis intercul-
tw'als. Aquesta segona finalitat fa referencia a l'adquisisici6 de la
competencia comunicativa, es a dir, tot all() que ha de saber una
persona per poder comunicar eficagment en contextos culturalment
significatius (Gumperz 1974). A partir de la descripci6 de Cana le
(1983), perO sense retenir la seva divisi6 en blocs, podrfem dir que
la competencia comunicativa compren dues grans arees de coneixe-
ment i d'habilitat:

a) La competericia lingaistica, que fa referencia al domini del codi
del Ilenguatge necessari per expressar significats literals. La corn-
petencia lingOistica suposa el coneixement de les formes de la Ilengua
i del seu sistema de regles internes.

b) La competencia discursive, que implica el domini dels aspectes
sOcio-culturals, pragmatics i estrategics, que permeten de construir
un discurs oral o escrit.

Si la competéncia lingUhstic suposa la capacitat per formar enun-
ciats correctes, la competencia discursive suposa la capacitat de
produir enunciats adequats a un context determinat. Per la pragma-

Luci Nussbaum es professors de l'Escola de Mestres do la Universital Autonorna
de Barceinna I membre del Departament de Didactics do la Llengua d'aquesta rnateixa

Actualment treballa sobretot on l'analisi de la converss plurilingue
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tica (vegeu, per exemple, Widdowson, 1978) el discurs acompleix
dues funcions: una de proposicional (el que diuen els enunciats) i una
d' il.locutiva (el que es fa amb els enunciats). La node) d'adequacio
es capital en la construcci6 d'un discurs coherent i implica saber
escollir entre determinades formes tot utilitzant un ciimul de conei-
xements socials i culturals segons els usos de cada comunitat. En les
comunitats on coexisteixen dues Ilengues, per exemple, caldrà triar
la Ilengua adequada a cada Ambit i a cada activitat comunicativa, per6
aquesta tria podrA ser modificada si es produeixen canvis en els pa-
rAmetres de la situaci6.

La construcci6 d'un discurs eficac implica, tambe, la transmis-
siO de determinats significats que han de respondre a les intencions
comunicatives dels parlants (informar, demanar, insulter,...) i adap-
tar-se a la situaci6: caracteristiques dels interlocutors, Hoc, tema,
etc. D' altra banda, el discurs no es un producte estAtic, sine) un
proces que es crea en la interacci6 entre dos interlocutors o mes.
Aquesta interacci6 suposa transacci6 verbal, per6 sobretot es trac-
te d'un proces de negociack5 del sentit i de les normes de desenvo-
lupament del discurs que es mante grAcies al principi de cooperaci6
(Grice, 1975). Els aspectes pragmAtics, encara mes que els aspectes
s6cio-culturals, s6n diflcils d'inventariar 1 i s'adquireixen sobretot
amb l'Os social de la Ilengua.

Aquest proces de cooperaci6 i negociaci6 implica el desplegament
de tota una serie d'estrategies que han de permetre de mantenir la
comunicaci6: evitar els silencis i els encavalcaments, distribuir-se
els torns de parla, etc. Tot i aix6, sovint es produeixen fissures
(malentesos, per exemple) que els interlocutors han de pal.liar amb
altres menes d'estrategies (tematitzacions, correccions,etc). Quan
la Ilengua estrangera (LE) s'apren en context, sia el seu context
natural, sia el de la classe, la competencia discursive i la competen-
cia lingOistica s'adquireixen simultAniament, tot i que s'ha demos-
trat que pel que fa a la Ilengua materna, determinats aspectes de la
competencia discursive (Os de les fOrmules de respecte, Os del
compliment, gesti6 dels torns de parla....) no s'adquireixen fins a

8 0

Els métodes ocionals-luncionais nfereiyen corn a material linguistic. inverita-
ris d'actes de pada Aquests inventarts pretenen respondre a les tuncions comu-
mcatives pore ho fan des d'una perspectiva rnonologal sense tenir en compte la
interacci6 és a dir la perpectiva dialogal que es la que proposa l'analisi de la
converse La repercussio de renal'si de la conversa en els materials per a la
Didactica de la Llengua és avui encara moll minsa
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l'adolescancia. En l'ensenyament formal de les Ilengues estrangeres,
s'acostuma a posar l'amfasi en l'adquisici6 de la competencia lin-
gOistica i a infravalorar els aspectes discursius de l'Us de la Ilengua
perque se suposen interioritzats en la Ilengua materna. Aquesta
hipôtesi és certa en part: existeixen universals discursius o, si ries
no, alguns aspectes culturals, estrategics i pragmatics compartits
entre comunitats prOximes, per6 d'altres divergeixen enormement.
Pensem en un cas senzill: els valors pragmatics de "merci", "thank
you" o "grades" no s6n els mateixos; varien de significat segons
la situaci6 cornunicativa en cadascuna de les tres Ilengues i el seu Os
inadequat pot ser font de malentesos que caldra reparar.

En les interaccions entre individus plurilingues, una de les estra-
tegies discursives ales frequents es el canvi de Ilengua, que serveix
tent per resoldre Ilacunes lingOistiques corn per cooperar a l'eficacia
i al manteniment de la comunicacibla metodologia d'ensenyament de
Ilengues estrangeres o de IlengOes segones aconsella user exclusive-
ment la llengua objecte d'estudi, per6, no obstant aix6, a la practice,
sembla que no hi ha cap classe d'aquestes que no sigui marc de
contactes plurilingOes.

L'objectiu d'aquest article es descriure, a partir d'un treball
d'observaci6 de classes de LE a Catalunya, l'Os i el valor comunicatiu
d'alguns fenOmens de contacte de IlengOes. En aquest cas, el camp
d'estudi és molt ric en la mesura que la LE s'inscriu en un marc de
bilingOisnne ambiental.

2. La complexitat de la descripció

L'estudi que presento s'inspira en tres linies de recerca. En
primer Hoc, la recerca a l'aula, camp que, des de final dels anys
seixanta, contribueix al desenvolupament de la Didectica de les
LlengOes Estrangeres DLE2 en tres direccions complementeries que
la justifiquen: a) analisi dels processos d'aprenentatge; b) verifica-
ci6 d'hipOtesis metodologiques i de validesa de les formes d'ense-
nyament i c) analisi dels comportaments verbals i del discurs a

(71 Vegeu Allwriglit. 1988
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l'aula. El meu treball se situa en aquesta tercera direccid.

Ens podem demanar quina es la legitimitat de tals estudis: en quina
mesura el que s'observa en una aula es extrapolable a altres classes
o generalitzable a altres situacions socials? Perd aquesta pregunta,
manllevada dels plantejaments teOrics sobre les funcions de la recerca
en altres disciplines anornenades "exactes", no es pertinent en den-
cies socials: no hi ha cap grup social identic a un altre. Per aquesta
rag el context, macro, micro social i cognitiu, ha de ser alhora
objectiu i paremetre de recerca. Dit d'una altra manera: tota recer-
ca sobre un grup social ha de tenir en compte les condicions externes
que el defineixen com a tal i tambe el context interior de les eves
relacions. Cadascun dels elements d'aquests contextos sdn, en certa
mesura, resultats de recerca, aspectes de la descripci6 de la rea-
litat

Quant a la metodologia, es podria dir que, a grans trets, existei-
xen dos tipus de procediments: aquells que observen les interaccions
a partir de models que pretenen ser objectius i que tenen per fine-
litat obtenir proves sobre determinats comportaments o fenOrnens
concrets i els que pretenen cornprendre que passa a l'aula. Aquests
darrers, anomenats anelisis interaccionals, inspirats en l'etnorneto-
dologia i la sociolingOistica interaccional, proposen un aparellatge
d'observacid a partir de tecniques molt diversificades: totes es
basen en l'observacid participant, que permet la descripciO etnogre-
fica de la classe amb l'ajut de suports corn els enregistrarnents, les
notes preses durant les sessions, el contrast entre les opinions dels
observadors i dels observats, aixi corn les entrevistes individuals
els qUestionaris, tenint en cornpte el bagatge sociocultural dels
participants. El seu objectiu es identificar els aspectes mes remar-
cables, descriure variables i generar hipOtesis a partir d'una obser-
vaciO no estructurada perO recuperable. La subjectivitat imputable
al procediment es matisada per la varietat dels instruments d'anelisi
(L. van Lier, 1988). La meva adscripci6 a la segona metodologia
presentada prove de l'interes per examiner his i les funcions de les
diverses IlengOes presents i les manifestacions del contacte de llen-
gOes en la interacciO, mes que no per codificar I quantificar deter-
minats comportaments verbals. Aix() no vol dir que aquest darrer
procediment no hagi de constituir una segona fase complementana

La meva recerca s'inspira lambe en els treballs realittats per
lingOistes d' universitats suisses ( Alber I Py, 1986: Ludi Py,
1986, Porquier, 1984, entre d'altres) quo, tot interessant-se per
les interaccions entre nadius I al lOglotes (estrangers de pas a Suissa
o treballadors immigrats), recullen les aportacions de l'interaccio-

82

.-



nisme simbOlic (Goffman 1974) i de l'analisi de la conversa (Gum-
perz 1982; Roulet et al., 1985). Aquests autors en distingeixen tres
tip us :

a. la conversa endolingue, model idealitzat de converse Iliure de
divergancies de codi entre els interlocutors.

b. la conversa bilingue, model Ilargament estudiat de situaciO de
contacte de IlengOes i cultures, en el qual la interacciO verbal es ca-
racteritza per un aprofitament simultani dels codis en presencia.

c. la conversa exolingue, model que es caracteritza per la diver-
gancia dels repertoris lingOistics dels participants.

Una part de les recerques d'aquests autors se centren en l'a-
nalisi de converses exolingGes i sobretot d'aquells aspectes que
transgredeixen les maximes de quantitat o de qualitat (Grice, 1975)
pelt que revelen esforcos per assegurar la intercomprensi6 (De
Pietro, 1988). La conversa exolingOe es caracteritza per la presan-
cia elevada de malentesos, perb tamba, i sobretot per una activitat
d'anticipaci6 i de control que consisteix a prevenir obstacles poten-
cials o a superar-los. Aquesta activitat es revela a través de
procediments com l'Os de repertoris no-verbals, canvis de Ilengua,
estratagies d'ajustament del codi (simplificaci6 i reformulaci6). En
les interaccions de la classe de LE sera interessant d'observar quan
un canvi de Ilengua correspon a un procediment de (re)construcci6
del significat.

La tercera font d'inspiraci6 del meu treball es nodreix de la tradici6
dels e3tudis sobre bilinguisme i alternanca de Ileng Oes des de la pers-
pective dP la sociolinguistica interaccional i de l'analisi de la conver-
sa (Gumperz, 1982; Tus6n, 1985; Heller, 1988). Auer (1988) destaca
en l'e ;tudi de l'alternança de IlengOes tres enfocaments importants:
a) l'enfocament gramatical, que pretén trobar restriccions de caire
linguistic en l'Os alternat de dues Meng Oes i que pot donar informaci6
sobre la realitat psicolingOistica de les dues gramatiques dels bilin-
gOes: b) l'enfocament macrosociolingOistic que intenta explicar la
distribuci6 de l'alternanca segons la situaci6, els papers i els status
dels parlants en una sc,cietat determinada i c) l'enfocament conver-
sacional, model que es planteja d'integrar les aportacions antenors
en una perspective interaccional per tal de descobrir el valor i el
significat de les alternances en les activitals comunicatives
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3. Els fenômens de contacte de Ilengiles a la classe de LE

Tradicionalment les manifestacions del contacte de Ilengues s'han
abordat, en la DLE, encara que sembli una paradoxa, des d'una pers-
pective monolingue. En efecte, els primers metodes audio-orals
tractaven d'entrenar l'aprenent cap a l'us de la LE, tot creant-li
estimuls que el conduissin a deixar de banda la seva Ilengua materna.
L'ensenyant, en el millor dels casos, coneixia la Ilengua de partida
de l'aprenent i, a partir d'un criteri de contrast, procurava evitar
la interferencia marques de la IlengLa materna en les produccions
en LE defugint contextos en clue pogues apareixer, o be corregint-
la a partir d'exercicis sistematics. Els inventaris de "faltes" pro-
dukies pels aprenents van mostrar aviat que no totes es podien
imputar a la pressi6 de la Ilengua de partida i que sovint responien
a generalitzacions abusives de les regles de la Ilengua d'acollida. El
concepte d'interltengua o conjunt de coneixements intermediaris que
posseeixen els individus que aprenen una nova Ilengua permet d'ex-
plicar els errors dels aprenents de LE. Porquier (1984) enumera
algunes de les caracteristiques més rellevants de les interllengües:

es tracta d'un conjunt de regles estructurades.
s6n sistemes dinemics, subjectes a modificacions i canvis ra-

dicals, encara que s'hi poden observer elements fossilitzats.
s6n sistemes parcialment descriptibles i observables a partir

de les produccions dels aprenents i dels seus judicis d'acceptabilitat.
s6n sistemes individualitzats, dialectes idiosincratics.
des del punt de vista linguistic, cada sistema te empremtes de

la Ilengua materna i de la LE.
no contenen només desviacions lingOistiques sing tambe dis-

cursives.

Sosteniem abans que l'estudi de la interferencia o mes tard l'es-
tudi de les interIlengOes parteixen de perspectives monolingOes. En
ambd6s casos es tracta d'analitzar els errors del parlant respecte
d'una Ilengua quan l'individu s'esforca per mantenir un discurs
monoling0e. Aquest enfocament es legitim i necessari per a la DLE,
pert) es insuficient. En aquest sentit, Py (1988) argumenta que la
perspective de la interllengua es abstracta perqub explica la cons-
trucci6 s'un sistema cognitiu, perd no d'una practice comunicativa.
Per eix6 proposa de distingir entre els estudis de l'habilitat cognitive
que suposa la interllengua I els estudis d'interparta que fan referen-
cia als usos de les Ilengues en situacions de contacte.
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Un cop situats en aquesta perspective de la interparla, podem trac-
tar d'explicar fendmens importants que es produeixen a l'aula i que
sOn mostra de comportaments plurilingOes: l'elecciO i els canvis de
codi.

4. Caracteristiques socianguistiques del grup estudiat

El grup objecte d'estudi és format per 25 mestres (14 dones i 11

homes), funcionaris d'escoles pdbliques del Valles Oriental que par-
ticipen en un Pla Institucional de FormaciO de Professorat de Fran-
ces, i per dos formadors (1 dona i 1 home). Pert, el grup es obert a
altres persones que hi poden intervenir en determinats moments per
fer una conferencia, realitzar una activitat didactica, presentar una
experiencia, etc. entorn de la DLE. La meva vinculaciO al grup, corn
a observadora participant, va comencar amb tota naturalitat a partir
de diverses intervencions corn a especialista de DLE.

Es pot dir que la meitat del grup (15 individus) es d'origen cas-
tellanoparlant, 12 individus sOn d'origen catalanoparlant i nornes un
individu, el formador, es d'origen francdfon. Excepte aquest, tots
han apres el trances a l'escola i en estades a Franca. A partir de les
dades d'una enquesta sobre els seus comportarnents linguistics, sembla
que el grup tendeix al monolinguisme tant a casa corn al "carrer",
mentre que a l'escola més de la meitat del grup manifesta parlar
catala o castelle indistintament, encara que en el cOmput global el
catala hi surt afavorit.

Una autoavaluaciO sobre el grau de cornpetencia en les tres Ilen-
gOes indica els resultats següents:

Male castelle trances

tpona 2 1 27 5 flambe bona en cal )

regular 3 1 15 ( he hone en cat )

deficient 4 (lambe de( en fr ) o 8

Cal remarcar que, de les 8 persones que creuen tenir un dumini
insuficient del trances, 7 creuen tenir un domini regular o deficient
del catale. Per contra, les 18 persones que manifesten tenir un
dornini bo o regular del trances, també creuen tenir un bon domini del
catale.

I'
0
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La formadora I el formador responsables del Pla de LlengUes Es-
trangeres en aquesta zona porten la direcci6 de les sessions, encara
que el seu desenvolupament general ha estat previament consensuat
per tot el grup. Aquest reciclatge te un contingut molt heterogeni que
abasta dues linies d'accib: el reciclatge linguistic i el reciclatge en
didectica del trances. Durant les sessions s'han pogut observer
diverses formes d'organitzaci6 de la comunicaciö: classes magis-
trals, treball de grup petit, activitats ritualitzades pr6pies de l'en-
senyament-aprenentatge de la LE, etc. que permeten la participaci6
dels individus en diversos graus.

Nogensmenys, aquestes formes de participaci6 no sOn rigides. En
qualsevol moment, qualsevol persona del grup pot interrompre la in-
tervenci6 d'una altra per demanar aclariments, per expressar una
opini6, etc.

5. Llengua de base i representacions socials

Cada classe Os un grup social que estableix les seves pr6pies
regles de comunicaci6. Una d'aquestes regles Os la distribuci6 de l'Os
de la Ilengua materna (o de les Ilengues ambientals del grup) i de la
LE. Aquesta distribuci6 donare a cada Ilengua un Os apropiat a la
situaci6 o no, en funci6 de les regles que s'hagin establert a l'interioi
del grup 3 .

En el cas que presento aqui, l'status de cada codi Os determinat
pel que Bourdieu (1982) en diu forces del mercat linguistic. Aquestes
forces fan que el trances i el catala tinguin un Hoc definit, un espai
apropiat que els confereix l'status de Ilengua de base segons l'acti-
vitat comunicativa. En canvi, el castelle no te un espai propi, tot

que gairebe la meitat del grup es d'origen castellanoparlant i

38% manifesta parlar habitualment nomes castelle. El trances, per
un acord tacit subratllat per esporadics enunciats explicits: "en

3 I Malauradamont. cri sos do LE la distnbumo do Iris do les Ilengucs Ira
alavoreix l'adquisiciO de la compctencia comunicaliva. pergue la LE s'hi unlitta
exclusivament per a les funcions des.gnaliva metalinguistica clue as desprenen
dots materials didactics mentre lii interaccie entre els mombros de la classy os
dosonvolupa Ilengua materna
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francais, s'il vous plait", es la Ilengua de comunicaci6 habitual a
classe, per a totes les activitats didectiques. El catala, per la seva
banda, es la Ilengua apropiada per parlar de determinats aspectes
tangencials: relacions amb l'Administracid, vagues d'ensenyants,
sortides, etc. Aquest Iloc institucional del catala impensable fa deu
o quinze anys que implica el desplacament del castelle en un grup
en el qual la presencia dels castellanoparlants Os considerable,
s'explica per dues raons: en primer Hoc, per la progressive catala-
nitzaci6 de l'escola a Catalunya (Tusdn, 1988) i, en consequencia,
l'acceptaci6 del monolinguisme catala en ['Ambit escolar per part
dels castellanoparlants del grup estudiat; en segon Hoc, l'opci6 de
"norrnalitzaci6 del català" manifesta en el comportament dels dos
formadors, l'un d'origen castellanoparlant i l'altre d'origen franc6-
f on. Aixi, doncs, podem veure que, encara que el castellà apareix en
comportaments individuals o per acomplir determinades funcions dis-
cursives, no te un Hoc institucional propi, les forces del mercat lin-
guistic (catalanitzaci6 de l'escola i autoritat dels ensenyants) l'han
desplacat. En aquest sentit, l'elecci6 de Ilengua es un fenomen deter-
minat no solarnent per la interacci6 sin6 sobretot, corn diu Bourdieu
(1982), per la presencia d'alguns elements de l'estructura social, es
a dir, la relaci6 objective entre les IlengOes i els seus usuaris. Podern
dir aixi que l'adopcid de codi es extradiscursiva (Labrie 1989) en la
mesura que esta fixada abans de l'elaboraci6 del discurs. De tote
manera, no puc dir que aquest comportament general del grup sigui
viscut sense intents de renegociaci6 de les regles per part dels
participants castellanoparlants quan el catala es la Ilengua "adequa-
da" o per part de tot el grup quan ho es el trances.

Aquests intents de renegociacio de les Ilengues de base sOn, en
part, els que provoquen els canvis de codi o les alternances de
Ilengua

6. Les condicions de la situació

C Kramsch (1984) assenyala guy a l'aula s'encavalquen dos Opus
de discurs el discurs constitutiu (contingut d'ensenyarnent-apre-
nentatge) el discurs recjulador o didactic (la intelacciO entre ensen-
yant-alumnes I entre alumnes) D'altra banda, Van Lier (1982) in-
trodueix les nocions de discurs public I discurs privat: el discurs
public es el que crea tot el grup-classe, el discurs privat Os el que

, 1
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creen els alumnes entre ells o l'ensenyant amb un alumne determi-
nat. De tota manera, és gairebe impossible d'aIllar aquests discursos
del tipus d'interaccid i de les formes de participacid.

Van Lier estableix una tipologia d'interaccions combinant dife-
rents paremetres: la orientaci6 de la tasca, més o menys centrada
en un tema (de clue es parla) o en una activitat (clue es fa i corn es
fa); la planificacid que ha fet l'ensenyant i les regles i restriccions
que aquesta imposa (possibilitat de prendre la paraula o no, de canviar
de tema, per exemple). Aquests tipus d'interaccid no constitueixen
formes ben lirnitades, poden apareixer mesclades es pot passar de
l'una a l' altra sense solucid de continuYtat. El que és interessant és
que cadascun d'aquests tipus imposa drets i deures als participants
i, en consequencia, organitza estructures de participacid (Erick-
son,1982) més o menys dirigides per l'ensenyant.

La complexitat dels discursos a l'aula explica el recurs als canvis
de Ilengua, encara que aquests canvis transgredeixin l'estatus de la
Ilengua base, si ho mirem des d'una perspective monolingue. Vist des
de la perspective que aqui s'ha adoptat, els canvis de Ilengua sOn
indicadors de canvis en la situacid o, dit d'una altra manera, de mo-
dificacid de les condicions d una situacid donada. En el model que
presento he tingut en compte els parametres segOents:

Ilengua base de la interaccid.
els membres del grup en presencia (grup sencer, grup petit, pa-

relies)
la persona que parla (el seu paper, la seva competencia i la seva

preferencia lingOistica, a qui es dirigeix)
el tema i l'activitat.
el grau de formalitat de la interaccid.

Aquests parametres o condicions de la situaci6 no sOn indepen-
dents perque tots s6n presents sempre en el discurs de classe i

s'influeixen entre ells. Per exemple, un canvi de terna/activitat pot
imposar un canvi de la Ilengua base o be un canvi de Ilengua base pot
indicar el final d'una activitat.

7. Canvis de Ilengua

Aquest recobreix de manera amplia la utilitzacid de dues o mes
Hengilles per part d'un mateix parlant o de diferents parlants en

8 8

"P'11111rAftN't,r,



intercanvi o en un mateix enunciat Pe Is estudiosos del tema, aquest
fenomen no es fortuit o aleaton ni correspor a una incapacitat pei
expressar-se Al contran té unes funcions clares correspon a
manifestacions del comportament pluriling0e.

Es dificil d'establir els limits i les diferencies de tot un seguit de
conceptes que es relacionen amb els canvis de Ilengua corn, per
exemple, el code-switching, e! préstec, la interferencia, etc. El

problema és que no existeixen universals absoluts de comportament
bilingue i, per tant, cada concepte abastara realitats diferents segons
la comunitat o el grup estudiat. Pop lack (1988) assenyala que per
poder oferir dades fiables cal Jenir un coneixement detallat de la
competencia lingOistica dels informants, de la naturalesa dels siste-
mes en questi6 tal corn sOn utilitzats en una comunitat determinada
i de l'existencia de solucions per posar en contacte dos codis dins un
mateix enunciat; tot aix6 sense confondre all6 que correspon a un
comportament individual i all6 que es compartit per tota la comuni-
tat. Nomes un cop definits aquests i altres aspectes podrem establir
comparances i veure si un fenomen que es manifesta en un grup te
la mateixa distribuci6 i la mateixa funci6 en un altre.

Auer (1984,1988), a partir d'un estudi sobre el comportament
de fills d'immigrants italians a Alemanya, proposa un model d'analisi
de la conversa bilingue que Ii permet de respondre a dues questions:
a) determinar l'estatus de cada varietat en el repertori linguistic
dels parlants i b) explicar el bilingOisme corn un conjunt d'activitats
lingOistiques, més que no pas corn una habilitat cognitiva. El seu

model constitueix un procedirnent d'interpretaci6 de l'alternanca en
el seu context de producci6. Distingeix dos parells de conceptes que
s'oposen entre ells: code-switching vs. transfer i participant vs.
discourse-related, per donar Hoc a quatre categories diferents.

Per l'esmentat autor, el code-switching indica sempre voluntat
de renegociaciO de la Ilengua base, renegociaci6 motivada a) per
preferencia o per incompetencia per part del participant o b) per un
canvi en els parametres del discurs. En aquest sentit, l'alternanca
funciona corn el que Gurnperz (1982) anomena una estrategia contex-
tualitzadora: indica canvis de constel.laci6 de participants, canvis en
la formalitat de la iiiteracci6, etc.

El que Os important es que el code-switching implica renegociaci6
i es el punt de partida d'un canvi de Ilengua. Aix() no vol dir que l'in-
terlocutor accepti la incompetencia o la preferencia del participant
en el cas del code-switching Iligat al participant o accepti la nova
situaci6 (footing en la terminologia de Goffman) en el cas del code-
switching Iligat al discurs.
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El transfer, en canvi, no indica renegociaci6 de la Ilengua de base
El transfer Iligat al participant indica una Ilacuna de disponi5ilitat
lexica, que implica el recurs a una unitat d'una altra Ilengua, unitat
que és acceptada usada per l'interlocutor. El transfer Iligat al
discurs correspon a una forma de construcci6 textual: anefora, discurs
relatat, citacions, f rases fetes, etc.

Finalment Auer parla de "transfer" linguistic quan l'alternança
no le relaci6 amb el discurs ni amb el participant, sinO que forma part
del repertori del grup en qUesti6, les dues parts del qual no es
distingeixen.

En el model d'analisi que presento he optat pel procediment d'in-
terpretaci6 d'Auer perque em sembla el mes precis quan es vol
adoptar una perspective conversacional i perque m'interessen la
mateixa mena de questions que ell es planteja. Ara be, l'analisi del
corpus em demostra que la remarca de Pop lack a que fele al.lusiO es
pertinent i que les categories que sorgeixen de l'estudi local d'Auer
no recobreixen ni la mateixa distribucie ni la mateixa funció perque
la poblaci6 que estudia Auer i el grup que jo he estudiat presenten
unes variables estructurals molt divergents: l'estatus de les Ilen-
gues en contacte, la situaci6 de comunicaci6, les caracteristiques
dels participants, l'estructura de la participaci6, etc.

L' analisi del corpus de qué disposo em permet de distingir dues
grans categories d'alternanca de IlengOes: la commulaci6 i Falter-
nanca de codi .

7.1. Commutaci6 de codi i participants

Quan el canvi de codi suposa una renegociaci6 de la Ilengua base,
l'anomenare commutaci6. La renegociaci6 pot venir determinada, en
primer Hoc, per la prefere icia d'un dels interlocutors envers una de
les dues altres IlengOes i/o per una competencia insuficient respecte
al frances o al catala

(4) Amb I adopciu d aquest dos tonnes preleoc !.eparar clarameth aguells fenernens
rio cuntacle de Ilengues gue responen ii una redehmelo do la siluthao d'aguells
re:;ponen 0 la con%lructho del thocurs IN; Condiccons th. prod, -tho del qual no
vothil
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P - mars la y aura un probleme de diplOme

M mars selon X ce n'est pas un problemellelle m a dit que le diplOrne ce/
/ce n est pas le même mais que//bueno ho dic en catala (riure) el que consta
s6n// els tres cursos del//curset de frances//que el diploma que donguin en
el certificat que donguin/ donaran primer curs segon curs i tercer curs/ corn
tres blocs/diferents tant si aim) es el que em va dir ella en a mi l'altre dial
tant si es va a Grenoble/aquest titol per donar trances/a l'EGB el tindra igual

un que hi vagi que un que no hi vagi

P - [si c'est ca qu'ils disent maintenant'

La persona (M) que tracta d'introduir un canvi de Ilengua poseeix
un bon domini del frances, per6 prefereix parlar en catala per dues
raons. En primer Hoc, perque l'activitat comunicativa no té una
relaci6 directa amb el treball habitual de Ilengua i metodologia, sine
que es tracta d'un tipus de tasca en el qual es pot acceptar el catale
corn a Ilengua base i, corn que el seu paper d'alurnne no li confereix
autoritat per irnposar una altra Ilengua, fa explicita la seva opci6,
buscant una disculpa irnplicita. La segona ra6 te mes a veure arnb una
de les caracteristiques de la interacci6 a classe c;e LE. Goffman
(1974,1981) afirma que tota interaccie) social esta guiada per la
preocupaci6 de no perdre la imatge (face), es a dir la figuracio que
ens fern de la nostra imatge davant dels altres. Prendre la paraula
és sempre un risc: el que es diu pot amenagar l'altre i/o pot fer
perdre el floc en la interacciO. En la comunicaci6 exolingue. el risc
de perdre la imatge augmenta en la rnesura que no es dornina total-
ment el codi i també perque l'auditori (ensenyant i companys) es
constitueix en avaluador. En una enquesta individual i rnés tard en una
discussi6 amb tot el grup. la totalitat dels mestres manifesta que,
quan n'eren conscients, els resultava ince)mode parlar frances davant
tot el grup i que, per contra, no els preocupava parlar-lo en conversa
privada arnb els professors, en treballs de grup petit o a Franca.

En l'exemple anterior, el professor (P) no interrornp, accepta que
en aquesta activitat el catale i el fiancés siguln adequats. per6 no ac-
cepta el canvi de codi i continua en francés. Cal no oblidar que es
tracta d'un grup d'adults el prograrna ne reciclatge dels quals recull
dues maximes de la interacci6 (Lakoff, 1977): "no us irnposr:IL,

(5; / indica pausa curia 1/ indica pausa mes llarga indica aliargarnent U ndica to bark
Per necessital, d'espai no tianscric ii !tact() aqui if aspectos prosodics quo

corn On; ben ',abut . tan important:, en l'ariale,a de la «invernia i de Falter nanga
de llenques
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"deixeu triar" Aixd vol dir que sovint els formadors seran ambigus
respecte del seu Hoc (Kerbrat-Orecchioni, 1987, 1988) de poder en
la interacci6

7.2. Commutacions de codi i parametres de la situacir5

El segon tipus de commutaci6 es produeix quan varia algun dels
parametres de la situaciO: -anvi de constel.laci6 de participants
(arribada d'una persona aliena al grup, canvi de forma de participa-
ci6,...) ; canvi de paper per part de l'ensenyant (de professor a
col.lega), que pot portar un canvi de to en la interacci6; canvi de
Ilengua de base; canvi d'activitat/tema, etc.

(després de discussi6 )

P - un moment/ un moment abans d'acabar /ter la pausa// perque des-
pres/ lo que farem despres ja ve tot en bloc: i més val doncs que no ho tallem
per una altra cosa/ us hem fet dur la hostdria aquesta dels. mm els totxos els
mamotretos(cat) d'alld que et vaig trucar a casa teva la Roser que portéssiu/
est-ce que quelqu'un de vous/ a fait la liste d'exercices telle que nous vous
avons dit de faire9

M moi ow

P - tu l'as fait//alors ce qu'on pourra faire maintenant c'est un petit
exercice de vent ication

En aquest cas, el canvi d'activitat/tema ha arrossegat P (profes-
sora) a canviar de Ilengua dins el mateix torn de paraula. En altres
casos, el canvi de Ilengua es pot produir a l'inici del torn. En aquests
tipus de commutaci6, en general, sari els formadors, en virtut de la
seva posici6 "alta", de domini en la gesti6 dels torns, els qui impo-
sen la nova Ilengua de base, que és acceptada per la resta del grup.

7.3. Alternanca i construcciO del discurs

La segona gran categoria de canvis de Ilengua no implica renego-
ciaci6 de la Ilengua de base. Per distingir-la de la commutaci6 la
denomino alternanca. El que interessa destacar és que l'alternanca no
implica renegociaci6 de la Ilenaua de base i, per tant, sigui quin sigui
el seu abast, hi haura un punt de retorn a la Ilengua de la interacciO,

9 2
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tot I que, corn assenyala Auer (1988 203) l'alternanga pot prepa-
rar una comrnutaci6 de codi

L'alternanga constitueix doncs un fenOrnen intradiscursiu, que pot
acomplir funcions pragmatiques diferents pr6pies de la converse bi-
lingue per6 tambe de la converse exolingue.

Deia riles amunt que una de les caracteristiques de la converse
exolingue es el malentes, fruit de les mancances en el repertori d'una
part dels participants. Per aix6 els parlants despleguen tota una
serie d'esforgos, que De Pietro (1988) anomena "bricolatge inte-
ractiu", amb l'objectiu d'assegurar la intercomprensi6. Aquest
bricolatge consisteix sobretot en activitats d'anticipaci6, de pre-
venci6 del malentes o en activitats de reparaci6 que es manifesten
basicament a través de dos tipus de procediments: la simplificaci6
6 i la ref ormulaci6.

A classe de LE, l'ensenyant usa sovint les reformulacions per
prevenir la incornprensi6 per part de l'aprenent quan suposa que
aquest no entendra el que ha dit. Ara be, corn diu De Pietro, la
reformulaci6 implica un esforg gran per part de l' al.l6glota, de
l'alumne: ha d'entendre que l'enunciat reformulat no es una nova
informaci6 sin6 quelcom que ja ha estat dit. No entendre la funci6 de
la reformulaci6 pot donar Hoc tambe a un malentés. Es per aix6 que
l'ensenyant recorre a l'alternanga, corn una estrategia de prevenci6
del malentes. La DLE ha proscrit sovint aquesta practice, que a vegades
pren la forma de traducci6 literal, perque s ha considerat que es
font d'interferencia. Per6, des d' una perspective interaccional, hem
de considerar aquesta alternanga corn una manifestaci6 del principi
de cooperaci6, per be que transgredeixi la maxima de quantitat.

P- on a pensé que ce qui serait intéressant/ 9a serait de faire un broui-
lion/ hein?/ faire une liste mats /no massa polit/ hem? mais/ on le porte cu
on montre la lisle A l'autre pour qu'll vole sit la comprend

P (professor d'origen francdfon) recorre a la reformulaciO en catalé perqué,
en avaluar el repertori linguistic dels alumnes. ha considerat que "brotallon"
podia pertorbar la compronsiO d'alguns membres del grup

Altres formes d'alternance discursive sOn algunes ja apuntades
per Gumperz (1982): citacions, discursos relatats, interjeccions,
qualificacions, avaluacions, etc. D'entre elles, voldria destacar-ne
dues que, corn les reparacions, s6n tambe caracteristiques de les in-

(6) "Baby talk". "foreigner talk", "tpacher talk" sem formes d'aquesta estratOgia de
simplificació
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teraccions a classe de LE En primer Iloc, l'alternanca anafonca, es
a dir aquelles unitats que fan referència a algun aspecte que forma
part del discurs propi del grup, que evoca una realitat intrinseca del
grup o de l'entorn corn , per exemple, tota la terminologia de l'argot
professional, el rnetallenguatge, les institucions, les experiencies
viscudes pel grup, etc.

En segon Hoc, l'alternanca pot consistir també en un procediment
expressiu del Ilenguatge col.loquial (Payratb, 1988) que pren molta
rellevancia a la classe de LE i que consisteix a jugar amb la Ilengua
recreant-la, posant en contacte els tres sistemes en presbncia per
produir noves formes ludiques. Aquesta habilitat és una mostra del
domini d' un intrarepertori constituit per tres codis linguistics di-
ferents:

P- vous avez tout pour faire la pâte a crepes?
M te pense qu'on aura plutOt une palacada

M quatre vingt/m./ quarante cing
M - non
M cinquante cing/ yo he desconecte

P on va faire la pause/mats avant on va vous faire panque
M - panque?
P si/ pencar una rniquetall le vats distribuer la lisle et chacun fera la

lisle de ce qui lui touche

M - le suis allee a la DGU
M - I que hi fetes a la Dexeus?

P - te m'excuse/ mats cal c'est une porcherie

Cal parar esment que, de la meteixa manera que la commutaciO
no comporta sempre un canvi en la Ilengua base de la interaccib, les
diferents categories d'alternanca no sempre s'exclouen entre si:
una reformulaciO pot ser alhora un joc, un joc pot ser alhora una
anafora, etc. El que es pretan es presentar, corn ho fa Auer, un
procediment d'interpretacib més que una !lista de categories subor-
dinades de l'alternança

(7) La descripcio ptesentada hauna de completar-se amb una analtsi quantitativa
quo informes sobre !a froquenr ia do radam-un d inmost', fenomens I de !PT. tell
IJOIICIes ct cada individu poi lal ran ionar vai nano:, (nrigon edal. doniin do
les Ilengues )

altra banda. sena interessant do comprovar guineI, son los rostriccions siste-
mangoes (Gumpon, 1982 Pop lack. 1(188) que presenta Ns de I alternanca. es a
du quinc contextos I admeten i quills son els Pr ocediments tmorfolOgics smtac
tic!, fonetirs I prosodies) quo pormoten do poser en contacle ol castella. el
ratala I el trances
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7 4 Transferència participant

Finalment reservo el terme transferencia per referir-me a tots
aquells canvis de Ilengua motivats per la incompetencia (mornentenia
o fruit d'un determinat estadi de la interllengua) del participant.
Aquests fenômens, molt frequents entre els aprenents, es fan pale-
sos en la utilitzacid d'unitats que, des d'una perspective monoling0e,
son interferencies. Es tracta de superposicions inconscients d'un
sistema sobre un altre: "matisation", "comprobe", "utensile",
que poden afectar una paraula o una seqUencia més Ilarga i poden
violar les normes morfologiques, sintectiques fonetiques de la Ilengua.
Tot i que, corn ja he dit, aquest tipus de transférencia es propi dels
aprenents de LE, les situacions de contacte de Ileng Oes, profoquen
que aquest fenomen es fossilitzi en un individu o, fins i tot, afecti al
sistema de la Ilengua en una determinada comunitat.

El segon tipus de transferencia, tambe referent al participant, es
el que podriem anomenar manlleu rnornentani, que pot ser motivat per
una Ilacuna de disponibilitat lexica o perque el parlant prefereix
utilitzar una unitat d'una altra Ilengua que recobreix millor una
determinada realitat sernAntica:

P ii y a des phrases qui sont poetiques/ d'autres amusantes et d'autres
qui que no tenen ni suc ni bruc # je ne sais pas comment on cht ca en trangais#

mais II taut c'est pas toujours evident

Cal parer esment en el fet que. mentre el primer tipus de trans-
ferencia consisteix en l'Os superposat d'unitats de dues IlengOes di-
ferents, el rnanlleu correspon, corn l'alternança, a l'Os consecutiu de
dos codis diferents.

Els limits entre l'alternanca discursive i el rnanlleu sOn sovint di-
ticils

P Hon/ en you% demandant de travailler/ pour la premiere lois d'inven-
ter des exercices ct on mettanl heu/ la phonetique on a riiis le et llisio molt
alt hein9// c OSt evident

En aquest cas, el fragment alternat pot Indic. alhora una !lacuna
lexica I tambe pot correspondre a un recurs retOric de qualificaciO.
Aquesta mateixa dificultat de classificaciO sorgeix en l'Os alternat
dels connectors pragmatics o marcadors de l'estructura del discurs
que poden assenyalar tant la incompetencia mornentania del parlant
corn la seya activitat discursiva.
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Algunes conclusions

La finalitat Ultima d'aquest treball es contribuir a establir punts
de connexi6 entre l'analisi de les interaccions socials i la DLE . En
primer Hoc, l'analisi dels comportaments linguistics a classe de LE
aporta nova Ilum als fenOmens de contacte (i de conflicte) de Hen-
gues, corn es el cas del catala i el castelle a Catalunya, per tal corn
la classe es un microcosmos que reflecteix representacions socials.
L'elecci6, la commutaci6 i l'alternanga de IlengOes, corn hem vist,
expliquen el funcionament d'algunes rutines caracteristiques de
l'estructura de la interacci6 a l'aula, alhora que sOn mostres de
comportaments socials, generalitzables a altres situacions.

En segon Hoc, l'estudi de l' alternanga de IlengOes a l'aula, tot no-
drint-se de l'analisi de la converse, hi aperta noves informacions. De
Pietro (1988) mostra, per exemple, corn, en la interaccions exo-
lingOes, la reformulaci6 afecta l'estructura de la converse. Caldre,
per tant, elaborar models que puguin donar compte d'aquesta estra-
tegia, i realimentar tant els principis te6rics en qua s'apuntala la DLE
corn els materials "autentics" de qua se serveix.

En tercer Hoc, l'analisi de l'alternanga de llengues posa de manifest
diferencies de comportament Iligades a diversos graus de competen-
cia en cada Ilengua. Per exemple, en el meu grup d'estudi, els indi-
vidus que tenen un bon domini de les tres IlengOes mostren en el seu
comportament una clara tendencia a l'Os de l'alternanga discursive,
mentre respecten la Ilengua de base irnposada pels parametres del
context. Aquest fet crec que es pot relacionar amb un habit de
comportament bilingOe a Catalunya, un dels trets del qual és l'aco-
rnodaci6 a la Ilengua de l'altre o a la Ilengua que imposa la squad&
Per contra, els individus d'origen castellanoparlant que no usen el
catale corn a Ilengua de comunicaci6 habitual, tot i tenir un domini
suficient del catale o del frances, tenen rnés tendencia a la commu-
ted& es a dir a la renegociaci6 de la Ilengua de base en favor del
castelle. Aquesta mena d'inforrnacions s6n essencials quan es pretén
fer una DLE centrada en l'aprenent i en les seves necessitats de
formed&

Finalment, la metodologia de les análisis interaccionals (observe-
d& transcripci6 de converses.. ) sem fonts molt riques per a la
reflexi6 metalingOistica i metacornunicativa a la classe de LE, tal
corn assenyala Kramsch
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La nociOn de interlen-
gua ha servido para
explicar los procesos
de aprenchzeje de una
segunda lengua o de
una lengua extranjera y
squar en su lusfo lugar
los errores respecto al
sistema cuando se
trate de prod!. -u un
discurso monu,,ng0e.
Este perspective debe
ser completada con el
analisis de los compor-
tamientos verbales de
las personas cuando
actuan en un contexto
social piurilingue. con
la cooperacien de otros
mdividuos interesados
en el mismo proceso
comunicativo. Este
segundo procedimiento
supone tenet en cuenta
los enunciados en su
contexto discursivo y
las estrategias de las
que se sirven los
hablantes para
mantener lj comunica-
cion El pr000sito de
este artic,ito es
describir el uso y el
valor comunicativo de
algunos fenornenos de
contacto de languas
habituates en las corni,
rudaUes pitmlingues y
en muchas aulas. pew
prosentes tarnh,on
los contactos interciii-
turales pare los que se
preparan los alurnnos
de renguir ustianjera

Abstracts

La notion d'interlangue
a Old utilisde pour
expliquer les proces-
sus d'apprentissage
d'une deuxidme langue
ou d'une langue
Otrangere: elle a
egalement Old utilisde
pour situer avec
precision les erreurs
du systeme torsqu'il
s'adit du produire un
discours rnonolingue.
Cette perspective est
a completer par
l'analyse des attitudes
verbales des person-
nes agissant dans un
contexte social pluri-
lingue, en collabora-
tion avec d'autres in-
divides interesses par
te meme processus de
communication Cette
deuxidme procedure
Imola:we tenir cornpte
des Ononces dans leer
contexte discursif. et
des strategies dont se
seryent les parlants
pour rester en commu-
nication Cet article se
propose de decrire
l'usage et la valeur
communicative de
quelques phenomenes
de contact de langues
hahltuelles au seal des
communautes plurilin-
clues et dans bcaucoup
ae sales de cours
mars presents au;,;,i
dans Ins contacts
nterculturels
dui:700s los otuii,..u.ts

hingue: cfrangi-ns
sr preparont

J

The concept of inter-
language has been
useful when explaining
the learning processes
for a second or foreign
language, and to put in
fheir proper context
those errors as
regards the system
which arise when a
monolingual approach
is decided upon This
concept should be
rounded off with an
analysts of the verbal
behaviour patterns of
people when they are
in a plurilingual social
context, with the
cooperation of other
individuals interested
in the same communi-
cative process This
second procedure
implies bearing in mind
the terms used in the
context of a given
approach. and the stra-
tegies used by
speakers to maintain
communication This
article's proposal is to
describe the use and
the communicative
value of some ot the
phenomena which arise
horn the contact of
current languages in
plurilingual communii
ties and in many class
rooms, and which also
arise from intercultu-
ral contacts fo, those
who prepare students
or foreign !Anglin'',
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Fonaments per a la formació del professorat de
IlengUes

G. Widdowson *

1. Pk) leg

En principi, la meva comesa havia de consistir a redactar un
informe que contribuis a l'ampliaciO del marc tedric en que es mou
l'ensenyament comunicatiu de Ilengges i, riles especificament, a
reviser els estudis mes recents sobre la pragmatica i l'analisi del
discurs a fi d'establir-ne la rellevencia en l'embit de la practice
pedagOgica concrete. A mesura que avancava en aquest sentit, vaig
adonar-me que abans de fer cap revisiO calia considerar una q0estiO
previa i essencial, una questiO que podia fer trontollar la validesa de
la tasca que m'havia proposat inicialment. ,Com ho havia de fer, per
esbrinar la pertinencia de l'estudi que pretenia fer? Els diversos
ambits de la recerca i de la practice concrete, a l'hora d'avaluar
rellevencies, solen fer us d criteris diferents. Cap raO nu ens pot
fer suposar que allO que s'esdeve en un ambit determinat ha de ser
necessariament pertinent i afectar elk) que s'esdevé en un altre
ambit. Aix6 que anomeno rellevancia o pertinencia depén de les
preocupacions de cadascO. I, en aquest sentit, les preocupacions de
la pedagogia afecten els mestres i en depenen. Son ells, sens dubte,
qui ha de determinar la pertinencia dels estudis a clue feia referencia,
i a ells ha de ccr bncer la recerca que and que afirma els afecta
Altrament dit, ell han de f er de mitjancers entre la teoria I ki
practice, entre els mOns de la recerca acadernica t la pedagogia
concrete.

H G Widdwsera catedrata, de "English ler Speakers et Other Languages a la
thrivnriatat lie Londres. ha produit materials per a rensonyament de [angles ana

(, ii ed CI Heading arid I harking in I rirjli.ti ) tin del.. lunda
dors du la reyoAd Applied Linguistics I auto: du publicodens quo han !input ihella
influencia en el camp de ronsenyament do Ilengues leaching Language aN COMITIngliCa

( 107(I). )'uipom, and Language Use( 1983) etc

L article quo pr,sonlorn aqui sortira un la soya verde delmitiva en un go,
recull nitres trebale, 1 uquest autor La primer.] versio lou publicada pro Coreaal
(Ii. unopa a Strasbourg (1087)
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La questi6 previa de que parlava rau, doncs, en la definici6 del
paper mitiancer dels mestres i en la manera que sels pot orientar
perque l'adoptin. Dit d'una altra manera, cal trobar una definici6 de
la didactica de les Ilengilles compatible amb les altres arees de recer-
ca que l'afecten o en sOn afectades. Mentre no hagim resolt satisfac-
tOriernent aquesta qtliesti6, la didectica no podre avaluar ni aplicar
amb eficacia les idees sorgides dels estudis te6rics. Centrare el meu
estudi, doncs, en la problematica que suposa aquest fet evident. No
bandejare en cap moment la recerca, perti la considerare des d'un
punt de vista diferent del que havia pretes adopter inicialment.

No fare servir la recerca per atreure l'atenci6 dels mestres i
aconseguir que n'admetin cap pertinencia. Pretenc, contrariament,
estudiar les condicions que poden fer la recerca rellevant de debt) per
a l'exercici professional de l'ensenyament.

Amb aquest estudi m'he proposat, doncs, oferir una alternative
per a la formaci6 dels professors de Ilengues que integri les condi-
cions que poden bastir un pont entre la teoria i la practice i fomentar-
ne la interacci6 més adequada i profitosa. Corn que la forrnaci6 del
professorat de llengti,es es troba dins l'esfera d'interes i d'influencia
del Consell d'Europa, tambe he pretes indicar corn podrien avenge...
en el futui 'es tasques que aquest organismeduu a terme en aquest
terreny.'

2. La pragmatica de la pedagogia de les Ilengiles

Per pragmatica de la pedagogia entenc la creaci6 d'una relaci6
reflexive entre la teoria I la practice, entre les idees abstractes
denvades de les diverses arees de la recerca i la seva aplicaci6
practice amb uns objectius especifics. L'assumpci6 dels mestres
(que, corn procurare demostrar, sOn els Onics que poden assumir-la
eficacment) d'aquesta relaci6 comporta una reciprouitat molt valuo-
sa D'una banda, ofereix la possibilitat que les tecniques més avan-

1 v,dentnient I Cont;ell d F utopa molt d'experioneta I d'experte.ia et, l'ambit
ia pedagogia de l'ensenyament de Ilenques No trobareu cap autoritat quo

empari les proposes que faig en aquest Informe SOn senzillament Una ref ormulactO
que presenta els fonaments d'estrategies que a han estat amphades I explorades
detalladamant en d'altres textos Vegeu. per example. Candlin 1983, 1985.
Edelhoff 1983 1985 I Breen et al . en preparacte <N del I C)>
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cades contribueixin a l'aprenentatge i. de l'altra, aporta una base
que permetra identificar explicitamenl aquestes tecniques corn a
casos concrets d'uns principis pedagogics més generals. Des d'a-
quest punt de vista, la natura reflexiva del pragamatisme, que permet
que la practica sigui conscient de la teoria i que la teoria tingui en
compte la practica, beneficia tant l'una corn l'altra, perque fomenta
l'aprenentatge eficac i, a mes, facilita una millor preparaci6 profes-
sional dels rnestres.

En termes generals, els plantejaments innovadors sobre l'ensen-
yament de llengOes que han estat en yoga fins ara no han adoptat mai
aquest tractament pragmatic que acabem d'apuntar. De fet, s'han
irnposat a forga d'autoritat i no pas corn a propostes, corn a propos-
tes que no haurien Was cap mena de validesa fins a ser ratificades
en l'ambit de l'aplicaci6 practica. Han estat imposicions de caire
unilateral i mai reflexives, derivades de la teoria i definidores in-
transigents de la practica. Normalment, als mestres nornés sels ha
perrnes una consciencia indirecta i secundaria de les idees Fries noves,
sels ha demanat que fessin Os d'uns determinats recursos pedage-
gics i didactics, per6 no sels ha facilitat gaire que reflexionessin
sobre la base teOrica emprada ni que n'avaluessin la idoneItat en
[Ambit de la prOpia experiencia didactica. Els recursos didactics se
solen presentar sense gaire referencies explicites als fonaments
pedag6gics que els justifiquen, el coneixernent dels quals permetria
als mestres modificar-los, si la practica ho exigia, a partir dels
criteris teOrics de qua deriven. No estan pensats perque s'hi expe-
rimenti, als rnestres nornés sels de fer-ne un Os previament deter-
minat. Els mestres fan de mers instruments d'aplicaci6.

Per6 el pragmatisme, tal corn l'entenem aqui, es concreta en una
mediaci6 pedactOgica Onicament factible en el terreny de l'activitat
docent rnés immediata, que podra posar a prova la relaci6 entre
teoria i practica, entre les idees i l'aplicacio de les idees. Des d'a-
quest punt de vista, cal considerar els materials didactics corn a
instruments hipotétics, corn a models o exemples particulars d'uns
principis abstractes a partir dels quals es poden preparar activitats
didactiques concretes, sempre atenent les condicions especifiques de
la classe. Comparteixen el rnateix caracter ideal de tots els models
abstractes de la realitat, i la seva concreci6 normativa i la relaci6
amb els pressupOsits teOrics vigents han de sotmetre's constant-
merit a noves interpretacions i avaluacions. En el camp teOric hi ha
hagut forca testirnonis dels perills que comporta l'omissiO, per
ignorancia o expressa, de la natura essencialment condicional dels
models abstractes i dels que comporta la voluntat nefasta de fer
encaixar les dades empiriques en categories abstractes preconcebu-
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des. Al camp practic els perills sr:5n igualment evidents, I en son
testimonis les innombrables classes on l'ensenyament es limita a la
transrnissi6 del material contingut al Ilibre de text en Iloc d'aprofi-
tar-lo per negociar activitats adequades per a l'aprenentatge. La
relaciO entre la teoria linguistica, per exemple, la descripcie d'una
Ilengua determinada a partir d'aquesta teoria i la manera en clue fern
un Os prectic i comunicatiu d'aquesta Ilengua en contextos reels Os
analoga a la relaciO entre una teoria pedagOgica de l'aprenentatge de
Ilengues, el disseny de recursos didactics que en derive i la manera
mes eficac d'ensenyar les Meng Oes en el context d'una classe con-
creta. En tots dos casos, es tracta d'una relaciO pragmatica, i en tots
dos casos la connexi() entre alb que es ideal i allO que Os real exigeix
rexistencia d'un element de mediaci6.

3. Un model de mediació

Pel que fa a la mediaciO pedagOgica, es a dir, l'ensenyament
concret corn a activitat pragrnatica, sembla que cai distingir-hi dos
processos interdependents. L'un l'anomenarern apreciaciO. L'apre-
ciaci: se centra en la teoria i consisteix en la interpretaciO de les
idees fent Os dels seus propis termes de referencia, en el context de
la prOpia genesi tegrica, i en l'avaluaciO de la pertinencia o validesa
teOrica d'aquestes idees en relaci6 amb el camp de la recerca que
n'es el context d'aplicaci6. L'avaluaci6 consisteix, doncs, a especi-
ficar all() que podriem anomenar el valor de transferOncia de les
idees. El segon proces pragmatic l'anornenarem aplicació. L'aplicaciO
enllaca amb la prectica i tambe pot ser concebut corn una operaci() de
dues fases. Primer, les idees sOn sotmeses a l'operaciO en el ter reny
practic, i despres un segon proces, l'avaluacia en valora les con-
sequencies. En aquest cas revalued() serveix per establir l'efecte
prectic de les idees sotmeses a l'operaci6. L'apreciaci6 es, doncs,
una avaluacie conceptual basada en la comprensiO escaient de les
idees proposades, i serveix per establir un conjunt de principis valids
de pertinencia general. L'aplicaci6 es una avaluaciO empirica basada
en rexperiencia docent i interve en el disseny de tecniques eficaces
especifiques d'unes circurnstencies concretes. Obviament, replica-
ci6 pot desembocar en una re-apreciaciO, de la mateixa manera que
en d'altres ambits de la recerca l'experiencia ernpirica tambe pot
desembocar en la reforrnulaciO o en el bandejarnent de les hipOtesis
inicials. No obstant aix6, sempre sere dificil saber si un defecte
evidenciat pel proces de mediaci6 prove de la manca de validesa del
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principi teonc o de les tecniques concretes emprades en fer-lo
operatiu. Es tracta d'un problema al qual l'ensenyament de IlengOes
és especialment sensible, i que mai no es pot resoldre d'una manera
definitive. Aquesta impossibilitat d'arnbar a conclusions definitives
és precisament allô que fa de la mediaci6 pedagOgica un proces constant
de recerca i experimentaci6. Si aturem aquest proces i limitem
l'ensenyament a la manipulaci6 d'un conjunt determinat de tecni-
ques, aleshores la pedagogia ben entesa desapareix.

Heus aqui el proces de mediaciO que acabo de descriure d'una
manera més grafica, un diagrarna que mes o menys ha de ser aixi:

APRECIACIO = Interpreted() Avaluaci6 conceptual

(teOrica inicial)

APLICACIO = OperaciO Avaluaci6 empirica

(practice de les tecniques)

Em sembla que normalment se suposa que aquests dos aspectes de
la mediaci6 comporten una divisiO de reponsabilitats. En efecte,
l'apreciaciO és considerada l'activitat principal de la lingOistica
aplicada (o de la branca de la linguistica aplicada que tracta de l'en-
senyament de IlengOes), i l'aplicaci6 (tal corn l'hem definida aqui),
es considerada l'activitat principal de l'ensenyament de Ilengues.
Fins a cert punt, es una suposici6 force raonable, perque les funcions
de la linguistica aplicada i les de l'ensenyament de IlengOes sOn
diferents i els professionals de cada discipline treballen en tasques
diferents.

Els especialistes en lingOistica aplicada no han de passar-se la
jornada laboral a la classe, i per aix6 no tenen ocasiO de fer les
activitats operacionals ni les avaluacions empiriques intrinsiques del
proces didactic. Els professionals de l'ensenyament, que dediquen la
jornada laboral sencera a la docencia, no gaudeixen de gaire oportu-
nitats de consulter els estudis teOrics rellevants de les disciplines
que fonarnenten la seva activitat pedagOgica. Si hem d'admetre que
al mOn hi ha especialistes en lingOistica aplicada i professionals de
l'ensenyarnent de IlengOes i que els podern distingir segons les fun-
ciom; que exerceixen (be que aquestes funcions poden comportar
difc imts graus de convergencia), aleshores la divisiO de response-
bilitats que derive de la suposada oposici6 entre apreciaci6 i aplicaciO
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sembla perfectament escaient. Pero all() que es crucial es precise-
ment la relaciO entre aquestes dues funcions, corn ho es la relaci6
entre els dos vessants de la mediaciO. He explicat que els mestres
han de fer de mitjancers des de l'ambit de l'activitat docent diaria,
i ara afegeixo que aquest exercici de pragmatisme hauria d'acomplir
el doble objectiu de fer possible alhora l'aprenentatge i la millora de
la prepared() professional. D'aix6 se'n despren que la tasca dels
especialistes en linguistica aplicada ha de consistir a facilitar la
rnediaci6, perque la seva fund() els impedeix d'establir cap compro-
mis personal i directe amb el proces d'aprenentatge. Han de contri-
buir a la mediaci6 identificant idees de probable rellevencia, estu-
diar-les i presenter d'una rnanera entenedora revidencia que en
demostri la validesa. Han de proposar idees de manera que els mestres,
a partir de la reflexi6 i d'una possible aplicaci6 operacional, en
puguin fer explicit el pretes valor de transferencia. Obviament, les
propostes poden ser molt seductores, i els rnestres han de ser molt
cauts. Per6 ells, els mestres, son els responsables del projecte que
suggerim aqui. La lingOistica aplicada hi te una fund() subordinada i
de suport. All6 que els especialistes en linguistica aplicada afirmin
de l'apreciaci() no transcendira la teoria ni demostrare tenir cap
validesa fins que sigui incorporat al proces de mediacid que han de
protagonitzar i controlar els rnestres. 2

La rnediaci6,.es clar, tarnbe pot fracassar (i ha fracassat en el
passat) en fases diverses del proces. Es plausible una avaluaci6 de
la validesa, positive o ,,egativa, que no hagi partit d'una interpreta-
ci6 correcta de les idees. Aix6 pot dur a una acceptaci6 apassionada
o a un refOs no eyelets per una comprensi6 encertada de les idees,
a la imposici6 d'una manera de pensar sobre una altra. Tot plegat ens
rernet a la relaci6 entre la interpretaci6 i revalued() conceptual,
sobre la qual ara insistire. Pot ser que no es reconegui prou que la
interpreted() i ravaluaci6 conceptual sOn dues coses distintes i que,
per tent. les idees d'un camp de recerca siguin assumides i es
considerin sense cap mena de cornprovaci6 pertinents en un altre

(2 ) lrobarou la relacio entre la linguislica aphcada I a didactica de les Ilengues
waudiada en un recall d mlormes presentats a la Taula Rodona de Georgerlown
&Wire Llengua Linguistics el 1983 (Alatis. SterniStrevens 1983) s interessant

comparar hi les ousicioni., de Brumht I Krie.tuin Brundil assigna !a hnqueilica
[ambit do la didachca. en el sentil gue cli, meshes sOn els arbitres

diurers de la pertmencia de la Worm krashen inversamenl assigna la didactica
a I ambit de la hnguistica aplicada, perque leticacia de la didOctica depen de la
sea, submissio a la solidesa de la teona quo emana de la linginstica aplicadaVogel imbe Brumlit 19E-54
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camp S'havia assumit, per exemple, que les unitats de ranahsi
lingOistica que trobem als models de descripciO lingeistica eren
necessariament %/elides com a unitats lingOistiques en l'ensenyament
de Ilengues. També es pot produir una mediacib defectuosa si les
idees se sotmeten a roperaciO,,a la fase d'aplicaciO, per6 manca una
apreciaci6 previa adequada. Es el cas de l'Os restringit a la trans-
missid literal dels Ilibres de text a que he f et referencia anterior-
ment: al mestre nomes se li demana que posi a la practice idees ja
concretades en forma de recursos didactics i no rep cap mena d'o-
rientaci6 quant a revalued() de la validesa dels principis a partir dels
quals s'han confeccionat aquests recursos esmentats. per més que
els autors del llibre de text els coneguin perfectament be.

Del model de mediaciO pragmatica que he descrit sumariament
fins ara, en deriven force implicacions. En primer !toe, el procés que
reflecteix el diagrama es una proposta adreçada tant als investiga-
dors com als professionals de l'ensenyament en el sentit mes con-
vencional: recerca i ensenyament s6n considerats concomitants, cosa
que beneficia la formaci6 professional dels mestres. Alehores, doncs,
cal preguntar-se fins a quin punt difereix, suposant que en difereixi,
aquesta proposta de pragmatica. de la mena d'activitats que habi-
tualment anomenem tasques de recerca Aquesta gOesti6 de la recer-
ca pedagegica/ pragmatica com a element integrat a les activitats de
classe tambe este molt vinculada a la problematica de la formaci6 del
professorat. e;Quina mena de preparaci6 cal als mestres perque puguin
aprofitar al maxim la seva experiencia a classe de la manera que he
suggerit? En aquest sentit, considerem rellevants per al desenvolu-
pament dels mestres els conceptes de formed() pedagOgica i de
formed() didactica. Tots aquests punts els reprendre mes endavant,
a les properes seccions d'aquest estudi, i els analitzare una mica a
fons. Per() primer he cregut escaient elaborar una mica mes el model
proposat bo i considerant mes detalladament les possibles relacions
que hi podem establir amb les preocupacions actuals de la didactica
de l'ensenyament de IlenciOes.

4. Puntualitzacions a l'entorn de l'apreciació i l'aplicacio

<1 I it1/01pr()1,1i:lo

La interpretaci6 ha de conjurninar sempre all() que és nou amb allO
que ja ens era conegut, perque nornes entendrem les idees noves si
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les integrem a les categories conegudes I arrelades del pensament
Per aixe sernpre detectem certa tendencia a conformar, retocar o
modificar les idees noves de manera que s'adiguin a all?) que consi-
derem convencional i habitual. Pere, tot i aixi, les categories con-
vencionals del pensarnent tambe sen susceptibles de modificacie:
sempre que cal acceptar canvis pertinents dels conceptes o de les
actituds comuns. Tenim, doncs, dos processos oposats, la interaccie
dels quals comporta una tensie que fa possible, en crear les condi-
cions dialectiques necessaries, un canvi gradual. Podem considerar
aquests dos processos corn a variants socials a gran escala dels
processos psicolOgics d'assimilacie i d'acomodacie definits per
Piaget.3 Els habits comuns de pensament tendeixen a assimilar les
idees noves, pert, les idees noves tambe produeixen certa alteracie
dels habits comuns de pensament.

Als darrers anys, en la interpretacie que s'ha fet en el camp de
la didectica de les Ilengues normalment hi ha prevalgut l'assimilacie
sobre l'acomodacid, cosa que ha tingut dues consequencies basiques:
d'una banda, les idees han estat objecte de simplificacions que les han
reduides a meres versions desvirtuades de les idees originals apa-
regudes als contextos de la recerca d'on han estat manllevades, i

sovint s'hi assemblen ben doe: d'altra banda, constatem una gran
infrautilitzacie de les possibilitats que totes aquestes idees han ofert
i ofereixen al desenvolupament de linies noves de pensament en el
terreny de la pedagogia.

Fixem-nos, per exemple, en la idea de "competencia comunica-
tiva". Es tracta d'un concepte complex i encara inestable que, si ens
proposem d'entendre'l be, ens forgara a reviser moltes afirmacions
suggeriments de l'analisi del discurs, de la pragmatica i de la teoria

gramatical. 4 I, no obstant aixe, sovint considerem que significa
merarnent la capacitat *de produir enunciats orals triats per acomplir
una funcie il.locutiva determinada, és a dir, prometre, advertir,
recomanar, assentir, predir, etc. I per tant, pressuposem que una
programacie didactica el contingut de la qual ha estat definit en
termes funcionals resoldra la qUestie de la competbncia lingOistica i

13) Vegetr. per exemple. Plage( 1955

(4) Vegeu por exemple, Cana le 'Swain 1c)80
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que d'alt. es programacions, dissenyades a partir d'altres termes,
no ho podran ter, cosa que es singularment absurda. 5

Les programacions proposades i dissenyades a partir d'aquesta
noci6 tan restrictive de la comunicaci6 il.lustren tambe el fet que la
frequent assimilaci6 de les idees en categories prefixades de pensa-
ment ofega les possibilitats de canvi que hi son inherents. Encara ara,
tot i que la definim d'una manera més aviat funcional que no pas
formal, concebem la programaci6 corn un seguit d'elements linguis-
tics fragmentaris. Considerem de fa temps la programaci6 corn un
bastirrint prefixat que integra els objectius de l'aprenentatge, per6
no hem definit encara cap relaci6 d'aquest bastiment amb una meto-
dologia que activi el proces immediat de l'aprenentatge. Ara be, el
concepte de competbncia comunicativa prove d'un cert desacord amb
la distinci6 que fa Chomsky entre la competbncia i l'actuaci6 i pretén,
fonamentalment, integrar dins el concepte de competencia aspectes
del comportament linguistic que abans s'incldien indiscriminadament
a la categoria de l'actuaci6.

Avui sembla raonable suggerir que la distinci6 entre competencia
i actuaci6 potser coincideix en un altre ambit amb la divisiO de
responsabilitats entre la programaciO i la metodologia: la programa-
ciO ha d'especificar els coneixements nue cal adquirir i la metodo-
logia ha d'aportar les condicions perque aquesta adquisicid sigui
possible. Sembla, doncs, que, en parlar de disseny de programacions
i de metodologia, caldria considerar la natura I la finalitat de la
descripci6 linguistica questions diguem-ne secundaries. Per6 sembla
tambe que a la practice s'ha f et tot el contrari. Fa poc, als darrers
anys, hem comencat a adonar-nos que el desenvolupament de la
competbncia comunicativa és fonamentalment una qUestiO metodolO-
gica, per6 tot i aixi, en aqi lest canvi, en el terreny de la teoria li ha
correspost un esforc ben minso. Semblantment, ara reconeixem que
la gramatica es force important en l'aprenentatge de Hen() Oes, cosa
que tendia a ignorer un aprenentatge que. fins fa poc, centravem
d'una manera massa entusiasta en l'ambit funcional, i tot d'una les

5 L'avantatge de la programacio nocional es que, sense perdre de vista els tar tars
qramaticals I contextuals te en comple des de bon comencament els lets
cnmunicatius de Ilenqua Es potencialment superior a la programacio gramaneal
permic produira compotencia comunicativa (Wilkins 1976 19) El let que una
programacio nocinnal contribueixi a no a promoure Ia competencia comunicativa
Inn la pot wocturr directament) dependra premsament tIe chjill rn linnum en
comple els !actors gramaticals I contextuals Les proposles de Wilkins Liao
avalat en gran manera l'ensenyamenl de bases Ries o menys pretixades m

expressions estandard de la funGio ii loculiva L a capacitat de produir aqmsla
mena de trace> no equival a la posses4..i d'una detorminada competencia
linquistica. tat corn entenen aquest concepte Canale i Swain
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editorials han comencat a publicar manuals de grarnatica i exercicis
gramaticals de tota mena (i molt diversament reeixits). Doncs be,
una comprensi6 adequada del concepte de competencia cornunicativa
hauria fet pales que de fet no justifica en cap sentit que calgui
negligir la gramatica.6 Ara la gramatica torna a estar de moda, per6
ning0 no ha explicat ni gaire ni prou, en l'ambit teOric, per que.
L'haviem bandejada i ara l'hem recuperada. Per que? Doncs molts
especialistes s'acontenten de dir que les modes canvien, i punt. Doncs
no sembla precisament una actitud que aporti gaire coses a l'evoluci6
de les idees en el mOndela didactica.

Per tant, pel que fa a la programaci6 nocional/funcional, tot i que
constatern un cert canvi del tipus de descripci6 de les unitats de
contingut per a l'ensenyament de IlengOes, aquest canvi ha estat
assirnilat per maneres tradicionals i molt arrelades d'entendre la
prograrnaci6 corn a bastirnent didactic. Es un canvi que no ha perrnes
cap apreciaciO nova. Els continguts han canviat, pert) han estat
assimilats pel rnateix motlle pre-existent. Per aix6 les nocions i les
funcions s6n sovint considerades corn a estructures lingOistiques
substitutives, corn a unitats de contingut, i per aixO l'enfocarnent
nocional/funcional (i per tant comunicatiu) es considerat incompati-
ble arnb tota rnena de preocupaci6 entorn de l'estructura grarnatical
i dels significats intrinsecs a la forma lingOistica. Hem ofegat l'aco-
rnodaciO. En el cas de les nocions, el fenornen resulta especialrnent
paradoxal i revelador. SOn, segons la terrninologia de Wilkins.
"categories sernantico-gramaticals".7 Ara be, el disseny conven-
cional de prograrnacions sernpre les ha tingudes en cornpte, aquestes
categories: els elernents lexicals i les estructures formals que inte-
gren aquestes prograrnacions, les unitats de contingut de les progra-
macions estructurals. sOn precisarnent categories sernantico-gra-
rnaticals. S6n de caracter formal i s'ocupen de la Ilengua al nivel! de

(61 En vista de la cite de la nota anter.or, podnem dir que les propostes de Wilkins
lainpoc no avalen el rebuig de la gramatica La programaciO nocional to on compte
lactors gramaticals De fel. tot melode do presentacae de la llengua lindra en
cornpte factor:, gramaticals. en el Sonia que qualsevol expressid linguistica
manifestara categories grarnaticals Es tracta de fins a gum punt cal ccrmotre als
alumnus una consciencia explicita dels dits factors La malona de la feina que s'ha
tel a partir de I nrientac.6 nocionalduncional no els he parrlet guns Encara no
sahm,d, to ha c;itat un error danterprutacie o d'avaluacie de les idees de Wilkins

1 1 0

f trquies 1101 !tun( pernicti:n de,rer:J:i; ,nte,pmetac,,a. WOMen. 1.1 'In Us did
florin (pie inclou los 0.11521 categories de que pada la semantica i la
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l'oracio dels constituents de l'oracio En aquest sentit, les progra-
macions nocionals funcionals (N/F) no ens descobreixen res de nou.
La novetat de les propostes N/F (i dels inventaris de Nivell Llindar
que en deriven) es la inclusie global, dins de l'especificitat de les
programacions, d'alle que Wilkins anomena "categories de funcie
comunicativa". Ara be, aquestes categories no es corresponen pas
al significat formal, ans al pragmatic. No es poden establir a priori,
perque depenen del context, perque no pertanyen a l'ambit de l'ora-
eke, sine a l'Ornbit de l'enunciat. De tot aim!) se'n despren una qUestio
essencial: e:,com cal associar les categories gramaticals que consti-
tueixen les unitats de contingut de les programacions estructurals
amb la noves categories funcionals/comunicatives? Altrament dit,
,com integra (i ara fare servir la terminologia de Hallyday) el concepte

pragmatic de significat el potencial semantic intrinsec a la forma
lingOistica? La mateixa pregunta fa pales que les propostes de pro-
gramacie N/F comporten una ampliacid dels critens previs, una
certa evolucie que parteix i s'allunya de l'enfocament estructural
del disseny de programacions, una evolucie en la qual les nocions
semantico-gramaticals, comunes a tots dos enfocaments, el yell i el
nou, han fet d'elernents de transicie. Pere no, a la prectica trobern
que massa sovint l'enfocament N/F ha estat considerat corn a punt
de partida radicalment nou, s'ha considerat que suposava una rup-
tura drastica arnb el passat. En conseqUencia, l'aspecte de l'enfoca-
ment N/F que el vincula amb l'enfocarnent previ ha estat molt igno-
rat. gairebe s'ha pretes que no existia. A la nostra discipline hi han
tendit a dorninar les funcions, i s'han relegat les nocions a un ambit
distint a un paper, si mes no relativarnent, sense gaire transcen-
dencia. Chant a les funcions, les hem privades de la seva identitat
pragmatica i el paper que els hem atribult fa que s'assemblin molt
a les unitats gramaticals que substitueixen. Aixi doncs, s'ha esde-
vingut que les idees sobre la natura de la comun,cacie han estat
interpretades d'una manera molt restrictive i que, per tal e fer-ne
factible un tractament pedagogic tradicional, han estat assimilades
per models de pensament preconcebuts. No han estat re\dsades a la
Ilum d'una apreciacie que podria exigir modificacions dels conceptes
que informen el disseny de programacions i que, per tant, compor-
taria certa acomodacie de les dites idees.h Par lo, Obviament, de
tendencies I criteris generals. Hi ha hagut casos (i, en aquest sentit.
cal esmentar especialment la tasca del Consell d'Europa) en que s'ha
revisal a fons les implicacions de les idees vigents sobre la comu-
nicaclo. en qué han estat objecte d'una major interpretacie acomo-
dative. PerO cal que a aquesta mena d'actitud intellectual critica
l'encoratgin I Ii donin molt de suport els especialistes de l'ensenya-
ment de liengues, un suport que caldna considerar condicie neces-

I 1;
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sena I inherent a la professio. Altrament, continuarem fent de les
idees que en principi haurien d'estimular l'apreciaci6 mers elements
testimonials facilment assirnilables, esdevinguts gairebe eslogans,
paraules indefinides, buides i esclaves de la moda. I en Iloc d'un
avenc racional, els Onics canvis que es produiran derivaran només
dels capricis de la moda.

Tota interpretaci6 exigeix una reconciliaciO entre les forces en
tensid inherents a l'assimilaci6 i a l'acomodaci6. Si hi ha un exces
d'acornodacio, perdem el nord que son les convencions essencials del
pensarnent. Un excés d'assimilaci6 produire un exces de tranquil.litat,
una manca de tensiO i de dinamisme que faran impossible cap progres.
Cal sempre intentar trobar correcte. 1 hem de trobar la
manera que els professors de Ilengues en siguin conscients, cons-
cients de la necessitat d'aquest equilibri en l'exercici de la seva
tasca, i tambe hem de donar-los els rnitjans amb clue puguin atenyer
interpretacions que ells mateixos considerin satisfactOries.

En parlar de la interpretacid, he provat de dernostrar fins a quin
punt comporta una certa acomodecidi i he esmentat una mica que
implica l'acornodaci6 en el context de l'ensenyarnent de Ilengoes.
Per6 no sOn pas totes \rendes, en el terreny de la didectica, les
implicacions. Podem assurnir que d'una determinada perspective
te6rica o d'un conjunt determinat de troballes de la recerca en deriven
determinades conclusions, per?) aquestes conclusions no necessaria-
ment s6n pertinents en tots els casos concrets. La linia divisOria és,
corn a molt, una linia molt tenue, i fins pot ser indetectable. Probe-
blement la natura d'aquesta linia depen del grau d'acornodaciO: corn
rnes ens acomodern a una idea determinada, més forcats ens veurern
a assumir-ne la validesa. Per tant, la interpetaciO acomodativa irnplica
cert grau d'avaluaciO. Tot i aixi, els objetius del rneu informe rn'im-
posen la conveniencia de considerar separadament l'avaluacio, en un
apartat aut6norn.

(8) Si linguessim mes en conipte els avencos de la pragmatica t de l'analisi del
discurs en l'estudi dr la natura de la comunicactO feta possible una aeomedac IO
fins I let men radical No hi ha cap ovidencia per exemple. per ouggerir quo una
bona part do la comurneacio Lai a part., de la tins, d ilorm; analinc!, I no per
;idaplacin do !rases fetes (vegou Paw loy I SKer 1983) Sernhla gue aquesta

conclusiu iambi> s'aphca a l'ensenyament de 'a pnmera llengua (vegeu per
oxemple Peters 1983) Si aprofundiem on los imphcacions d'aguest lii. arribanem
ilpensar gue polsor caldria prosontar la llongua als alumnes en termes lencs men
clue no pan nintactics. Cosa totalment oposada a la practica convencional
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b L'avaluaclo conceptual

Per il.lustrar aquesta part del nostre proces ideal de rnediaciO,
considero escaient esmentar dos principis generals que gairebe tothom,
tret de poques excepcions, accepta i troba evidents. Jo suggereixo,
per contra, que la seva validesa no és evident, que cal avaluar-los.
En tots dos casos (i en relaci6 amb allO que he expressat al darrer
paragraf de l'apartat anterior), no crec pas que la interpretacio de
les idees proposades hagi estat en cap moment incorrecta, pere si
que considero que l'acomodaciO que n'ha derivat ha estat massa
rapida. Altrament dit, crec que les assumpcions derivades de les
idees proposades hi s6n coherents, pere dubto que l'avaluaciO n'avali
la validesa. Per fer mes entenedores les meves paraules, explicitaré
les assumpcions a qué faig referencia. SOn l'equaciO de mitjans i

objectius i l'eficacia de l'aprenentatge natural.

Quan dic equaciO de mitjans i objectius faig refei Oncia a l'as-
sumpciO que d'allO que l'alumne pretén aconseguir amb una habilitat
lingOistica determinada se n'hauria de desprendre la definiciO de tot
aliO que l'alurnne haurb de fer en el proces d'adquisiciO de la dita
habilitat. Si. per exemple, els aiumnes pretenen comunicar-se d'una
manera espontania, sembla aleshores que la seva preparaciO haura
de consistir en l'us espontani a classe de la Ilengua de comunicaciO.
Es a dir, la .11engua a classe haura de ser autentica. La idea que
informa aquesta conclusib és que el comportament d'Us espontani de
la Ilengua, l'objectiu de l'aprenentatge. ha de reproduir-se tan be
corn sigui possible, perque el mateix comportament hnguistic també
fare factible l'aprenentatge i en derivaran els mitjans que permetran
assolir la dita habilitat comunicaliva.

Ja abans he provat de rebatre'l, agues? criten." De fet, no pretenc
pas demostrar que sigui un criteri incorrecte. sinO que Os discutible,
es a dir, que cal sotrnetre'l a l'avaluaciO conceptual. Ara corn ara.
m'acontentare, en aquest informe. d'explicar la meva posiciO amb
una o un parell de disquisicions molt breus

L'autenticitat de la Ilengua a classe sera sempre, fins a cert punt
.1 inevitablement, una mera if lusiti.' t' I aixo perque no depen de la font

(1) V(1)ell 19 79 191i,1

( 10 ) F po1 Interpretar qi,c 1 ,%utoill,(.11,11 HO 11,,rnes a In 11(.11:1km .1

(I ditto!. diverv):: ,r.)pc.tes dr 1,1 sitoacR) oilt.enyarherthapren(mI,Arge onto:a
(:0111 1 COHIC,1 Vogeti firven lOtift
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d'on parteix la Ilengua corn a oblecte, sino de l'actitud que hi adopta
l'alumne. En l'its real i espontani de la Ilengua, adquirim els signifi-
cats, i aix6 ja ho han fet prou pales els avencos de la pragrnatica i
de l'analisi del discurs, a partir del contacte hurna, i s6n negociables:
cap text no els conté. En la mesura que els alumnes de Ilengues, per
definicib, tenen una competencia deficitaria, no poden fer espontania
la Ilengua que intenten aprendre de la mateixa manera que l'hi fa un
parlant natiu. La Ilengua que els presentem pot ser una reproduccib
autentica del comportament d'un parlant natiu, per6 nomes sera
autentica en la mesura que la considerern corn a dades textuals; en
la mesura que aquesta reproduccib no comporta la resposta d'un
altre parlant natiu, ja no podem considerar-la un discurs autentic. A
més, si definim l'autenticitat corn a comportament lingOistic natural
(i és diffcil pensar en cap altra definicib plausible), topem amb un
altre entrebanc, perque els alumnes, en qualsevulla situacib que
requereixi una comunicacib lingOistica no artificial, es decantaran,
de manera espontania, a fer Os de la Ilengua prôpia. Per tant, les
situacions que estimularan l'Os de la Ilengua objecte d'aprenentatge
seran d'alguna manera artificials, i caldra que els alurnnes cooperin
a mantenir la il.lusib de realitat. Seran part de la sirnulacib i hpuran
d'acceptar que les actitivitats de classe tenen l'estructura especi-
fica (en paraules de Goffman) de fenOrnens de la classe. Tambe paga
la pena remarcar que hi ha circumstancies en qué l'esforo que l'au-
tenticitat exigeix al mestre pot desrnotivar la participacib dels
alumnes. Penso en les ocasions en que s'exigeix als alurnnes que
participin en una interaccib linguistica oral que impliqui un enfron-
tarnent entre les normes de comportament prOpies del context social
al qual pertanyen els alumnes i el comportarnent més propi de l'Os
natural de la Ilengua estrangera. El mestre potser admira aquest
comportament fora, perb també pot ser que, per la rnateixa rat), faci
que els alumnes s'hi sentin ridiculs. L'autenticitat esta en funcilb de
la pertinencia dels comportarnents socials, per6 els factors socials
de la lasse no hi seran sempre favorables, sobretot en el cas de
l'expressib oral, perque exigeix una acceptacib molt drastica d'una
altra identitat social.

Tot i que considerem l'autenticitat recomanable en termes de
motivacib, lopem amb el fet que el proces de l'aprelientatge depbn del
reconeixement de regularitats subjacents en la identificacib dels
trets més remarcables i essencials de totes les complexitats inci-
dentals del comportarnent viscut Potser es verilat, en general. que
l'Os natural de la Ilengua que constitueix l'objectiu de l'aprenentatge
s'ateny a partir més del significat que no pas de la forma, i que cal
enfocar l'aprenentatge a partir d'una perspectiva lop-down i no pas
bottom-up, per6 tot el proces que duu a l'assoliment del dit objectiu,
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el desenvolupament de l'habilitat que cal fer autentica I que alhora
permet l'autenticitat, exigeix una interioritzaci6 eficac de la forma
i de la capacitat d'analisi, que permetran fer-ne Os en una gamma
emplia i imprevisible de contextos diversos. En altres paraules, el
proces d'aprenentatge mateix exigeix que ens centrern en la forma,
condiciO necessaria i previa a l'altra exigencia, que ens centrem en
el significat. La idea que els alumnes es desanimaran si sels exigeix
treballar les propietats formals de la Ilengua es analoga a la idea, que
havia estat molt en yoga, que calla prohibir als alumnes tut tipus de
traducciO. lndependentment del criteri didactic adoptat, els alumnes
sempre treballen la forma i fan Os de la traducci6, perque el proces
d'aprenentatge els ho exigeix. Una didectica que s'entossudeixi a
negar aquesta realitat crea dificultats que destorben la tasca dels
alumnes. A116 essencial no és que han de fer els alumnes per atényer
un Os natural de la Ilengua, sin6 que han d'aprendre. La tesi de
l'autenticitat no és valida, al meu parer, perque no distingeix una
cosa de l'altra: conf on mitjans i objectius i assumeix que l'ensenya-
ment de Ilengues, que pretén fer possible la comunicaci6. equival a
ensenyar Ilengbes a partir nornés de la comunicaci6." Sens dubte,
perO, aquestes conclusions tambe sOn discutibles. Per aix6 cal avaluar
la tesi de partida i esbrinar fins a quin punt és didacticament valida.

La segona assumpci6 que considerare és l'eficacia de l'aprenen-
tatge natural. Mentre que la tesi dels mijans i els objectius comporta
la defensa d'una activitat comunicativa natural i autentica basada en
rafirmaci6 que la natura de l'objectiu determina la natura dels mitjans
que cal emprar, l'assumpciO de l'eficOcia de l'aprenentatge natural
rau en el criteri de naluralitat de l'Os de la Ilengua en relaci6 amb
el procés d'aprenentatge mateix. La primera assumpci6 afirma que
el comportament linguistic de classe ha de ser natural i adaptar-se
a la naturalitat prOpia de l'Os de les Ilengues. La segona assumpci6
afirma que el comportament de classe ha de ser natural d'acord amb
els processos naturals de l'aprenentatge de Ilengilles. Mentre que la
primera tesi parteix de les idees derivades de les descripcions de
l'Os de les Ilengbes, la segona parteix de les idees derivades de la
recerca sobre l'adquisiciO de segones IlengOes.

La recerca sobre l'adquisici6 de segones IlengOes es preocupa de
la identificaci6 i l'explicacib de les etapes evolutives del procés
d'adquisici6 de Ilengbes, i tambe dels elements determinants de
rapt enentatge natural 'assumpci6 pressuposa que SI els resultats

( I I) Ve(wil VVIcidovison 1(484, ulfornm iii
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d'aquesta recerca sOn correctes, aleshores la didectica ha d'adap-
tar-se a la seqUencia evolutiva constatada de radquisici6 de les
Ilengues i aportar a la classe les condicions que permetin reproduir
les condicions inherents a la seqUencia.1 2 Fins are, aquesta recerca,
tot I que es molt interessant des d'un punt de vista teOric i descrip-
tiu, no ha aportat res de def initiu que ens permeti informer amb
garanties un enfocament de l'ensenyament formal que reprodueixi
efectivament el procés d'aprenentatge natural. Nornes hem obtingut
-indicacions i suposicions, indicacions i les suposicions que se'n
desprenen", en paraules de T.S. Eliot. Aquestes indicacions i supo-
sicions suggereixen la pertinencia de donar prioritat a la fluIdesa
comunicativa mes que no pas a la perfecci6 formal.'" Pere:, encara que
la recerca arribes a resultats definitius, ,per que hem de conside-
tar evident que l'aprenentatge natural és necessariarnent el més
efic,ic% Sembla que gran part del progrés hume ha derivat de la tesi
contraria. Cs a dir, que podem millorar la nature mitjancant proce-
diments d'alguna manera, pert!) sempre, artificials. Les institucions
socials, inclose reduced& han estat bastides per compensar les

deficiencie:: de la natura, per controlar-la i explotar-la, per supe-
ditar-la al profit de l'home. El concepte lIe pedagogia mateix (tant si
la definim com a tecnica corn si l'anomenem ciencia) pressuposa
invencions I intervencions que faran fressar als alumnes camins que
ells tot sols no tindrien l'oportunitat o la voluntat de petjar. Ara be,
un enfocament didactic que s'oposi a les nostres disposicions natu-
rals creare dificultats innecessaries als alumnes, fet que ja he
assenyalat anteriorment, quan feia referencia a la traducciO i a

l'enfocament formal, per6 d'aix6 no se'n despren necessariament
que la didactica hagi de limitar-se a acomodar-se a aquestes dispo-
sic ions

112) Considorou la proposta do Corder l'acomodaci6 de restructura do les nostres
programacions linguisliques I dels recursos didactics per adoquar-la a rine due
corioncem de la sequencia de Lomplicacio progressom dots sistemes aproximals
prows de l'apronent ospwilani" (Corder 1981 77) Noteu ol ((Irmo "acomodacie"
Noteu Iamb(' quo aquesta idea conlradiu el suggeriment nue les progratnacions

dissenyades seguint critoris nocionalguncionals Les 11-v11cm:ions do la
ecer ca 50810 l'adquisicio de segones IlengUes I els ostudis sobre la comunicacie

ontron on conflicte I pot 11101 el-, cal una avaluacin rnnooptual molt acurada La

didarlica nu pro i.oguir untem oporals alhoia Sobru el pm!.,ible otocto
derlorminant do los seouencies do ladquisicio de la Ilengua natural sobto ol

de progroo,acirin1.. voqou larnbe rionomann I Hyllon-anm 1985
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C. L'operaciO

L'operaci6 es la part del proces de mediaciO que més reconeixen
els mestres que correspon a la seva professiO. Amb l'operaciO,
posem en practice tecniques de diversos tipus per aconseguir resul-
tats didactics concrets.

Ara be, aquestes tecniques poden ser una aplicaciO conscient d'idees
que han estat objecte d'una apreciaci6 previa i, per tant, l'execuci6
d'uns principis determinats, o poden ser senzillament un conjunt
d'activitats mes o menys properes a una formulaciO teOrica deter-
minada no avalades per l'apreciaciO, sin6 per una determinada auto-
ritat. En aquest darrer cas, l'operaci6 pot ser una mera adaptaci6 a
les practiques comunes establertes en el temps per l'experiencia
col.lectiva. La preparaci6 dels mestres sere aleshores una iniciaci6,
sobretot. l'aprenentatge dels recursos que feien servir els col.legues
de les generacions precedents. Tambe pot ser que l'autoritat derivi
d'alguna font de prestigi externa al terreny practic de la docencia,
quan, per exemple, als mestres se'ls recomananen tecniques que se
suposen prou avalades per la teoria. D'una banda, doncs, constatem
una autoritat inierna que recomana tecniques que faciliten el mante-
niment de les practiques tradicionals i, de l'altre, detectem una
autoritat externa que recomana tecniques que impliquen uns canvis
determinats. No és gens sorprenent, doncs, que es produeixi un
conflicte entre una part que se sent traIda per la teoria innovadora
i l'altra part que es queixa que la practice tradicional Ii f rustra les
aspirac ions.

Si considerem l'activitat del mestre una mediaciO pragmatica, tal
corn proposo en aquest informe, les tecniques operacionals sOn l'a-
1 caci6 d'unes idees que han e3tat previament objecte d'apreciaciO,
la qual les avala. Pot molt ben ser que hi hagi molt bones raons per
continuar practiques tradicionals o per rebutjar-les en favor de
practiques noves, perO els mestres haurien de saber quines raons
sOn, perque aquest coneixement els fara rnés flexibles i els permeitra
una cornprensi6 dels principis de qué tan Os les tecniques alternatives
escaients a diferents contextos educatius. Determinades activitats
concretes, tasques de classe, poden semblar molt diferents i repre-
sentar perspectives molt distintes de la didectica, perO un examen
més acurat pot revelar que sOn coherents amb un mateix enfoca-
ment, amb uns mateixos principis subjacents. I a l'inrevés, activi-
tats que superficialment semblen identiques poden deriver d'assump-
cions subjacents distintes. En aquest punt podrien un paral.lel
amb el proces de la traducciO. L'habililat de refer una expressi6
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d'una llengua en el context d'una altra depen d'algunes estructures
subjacents de significat que poden reflectir certa semblance entre
expressions que semblen molt diferents i certa diferencia entre
expressions que s'assemblen moltes les unes a les altres. Amb els
principis identificats mitjancant l'avaluacid i arnb les técniques que
les sotmeten a operacid passa el mateix. Jo suggereixo que, tant a
la traduccid corn a la didectica, la mediacid eficac depén del reconei-
xement de la relacid entre les idees subjacents i les formes super-
ficials que els donen expressid.

Els conflictes a clue fet referencia abans normalment s'esdevenen
en l'embit de les tecniques, quan es fa una operaci6 dissociada de
l'apreciacid. Es el cas, per exemple, del material didactic aparent-
ment nou. Aix6 produeix una oposicid entre els habits comuns amb
que el mestre se sent segur i les noves alternatives que es veu forget
a adopter en nom del progres. De tot plegat en resulta una crisi de
confiança, que sovint el mestre resol tornant a la seguretat de la
tradicid que representa, al capdavall, l'autoritat més forta de la
culture en clue s'ha desenvolupat.

Pert) aquests conflictes sovint tenen solucid i les oposicions sOn
susceptibles de reconciliacid, si mes no fins a cert punt, en l'embit
dels principis teOrics. Corn ja he indicat, el mecanisme de l'aprecia-
ci6 comporta necesseriament una referencia a les idees preestabler-
tes i un equilibri entre les forces oposades de l'assimilacid i l'aco-
modacid. D'aixd se'n despren que qualsevulla proposta de canvi ha de
partir de les estructures de pensament habituals, i aim!) fa factibles
les tecniques operacionals que posen en practice idees i.oves enteses
corn una ampliacid de les prectiques ja existents. Aixi evitariem la
perniciosa divisid entre la didectica preestablerta i la didectica
innovadora, i podriern considerar el present una consequencia evo-
lutiva del passat i no un canvi brusc i revolucionari dels paradigmes
que exigeix una modificaci6 radical de les Ileialtats personals.'

Potser paga la pena remarcar un altre aspecte de la fase d'ope-
racid del proces de mediaci6 i de la seva relaci6 amb les fases
prévies d'apreciacid. Sovint sentim dir als mestres que ells no admeten
del tot cap enfocament ni cap métode particulars en la seva tasca,
sind que sOn "eclectics". Aixi eviten de comprometre's amb cap

(14) Noteu quo l'apreciacie. encoratlada per idecs Roves . no nece!,sariament contradiu
les assumpcions i les practiques convencionals Pot moll ben ser que les confirm!
Pert) les confirmara tot fent-les !.?xpiicites I permetra distingir les tecniques
dels principis que les informen D'aquesta manera. racionalitiem aquestes
practiques convencionals i per tant les fern rues adaptables
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novetat produida pel caprici de les modes. Podem considerar aquesta
actitud una actitud prudent, de sentit comil Per6 si aquest eclecti-
cisme implica Iüs arbitrari i oportunista de qualsevulla tOcnica, de
la que el mestre te mes a ma, aleshores no te cap mena de sentit. De
fet, si la defensavem corn a principi pedagogic, fOra una actitud de
clara irresponsabilitat professional. En rigor, aquesta actitud es
fonamenta mOs en l'atzar que no pas en l'eclecticisme. Hauriem
d'anomenar-la "atzarisme", i no pas "eclecticisme". PerquO si fern
de l'eclecticisme una qüestiO de principis, aleshores no el podem pas
considerar una alternativa independent en l'ambit de les tOcniques
operacionals, sin6 que cal considerar-lo pertinent en l'ambit de
l'apreciaciO, les tècniques de la qual si que permeten la diversitat
operacional a partir dels criteris que hem exposat anteriorment. En
aquest cas, les tOcniques eclOctiques hauran de derivar d'una cohe-
rOncia subjacent. I aix6 no significa que aleshores derivin directa-
ment ni Onicament d'un model o d'un mOtode particular i que exclo-
guin la resta. Em sembla que en aquest punt Krashen, per exemple,
va errat. Parla molt molt malament de l'eclecticisrne. En la mesura
que enten pe eclecticisme l'us arbitrari de tOcniques del tot alienes
a cap contacte arnb l'apreciaciO, considero que te tota la ra6. Per6
em sembla que Krashen també rebutja l'eclecticisme com a principi
avaluatiu i que afirma que la practica didactica ha de ser l'aplicaci6
d'una Onica teoria d'adquisiciO de les IlengOes, la seva.1 s De fet,
l'obra de Krashen aporta ben poc a l'apreciació tal com jo n'he definit
el concepte aqui. Sotmet a corre-cuita les idees als processos d'in-
terpretaci6 i d'avaluaci6 i en fa l'operaci6 tan de pressa corn pot.
Aixi, defuig l'eclecticisme en la fase del proces a la qual fa més falta.
Preten que el mestre es resigni, que se sotmeti a l'autoritat i el
desanima d'emprendre el procés de mediaci6 pragmatica que, cosa
que defensa aquest informe, defineix la professiO docent mateixa.

(15, Vegeu Krashen 1983
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d. L'avaluacid empirica '6

Ens ocuparern ara de corn cal verificar l'efecte de les tecniques
didactiques sobre el conportament dels alurnnes i de corn cal modi-
ficar consequentment les dites tecniques. No es tracta d'una mera
valoraci6 d'aquestes tecniques, en el sentit que normalment assig-
nem a la paraula valoraciO o avaluaci6, perque no pretenern rnesurar
els assoliments dels alurnnes en relació arnb normes o criteris pre-
fixats de reeiximent, ans centrar-nos en el proces de l'aprenentatge
i en els factors que creiem que hi influeixen. Es tracta, doncs, d'un
examen perrnanent de la relaci6 entre el fet d'ensenyar i el fet
d'aprendre contrastada en els contextos concrets de classe. Obvia-
rnent, corn a part integrant del model de rnediació que proposa aquest
informe, aquesta avaluació nornés la poden efectuar els mestres.
AixO ens indica que caldria que els programes de forrnaci6 del pro-
fessorat incloguessin les directrius que puguin permetre la realitza-
ciO d'aquesta tasca. Descriuré la rnena de directrius que trobo es-
caient als darrers apartats d'aquest informe: ara en continuo el fil
mestre.

Cal remarcar que l'avaluació empirica té tot d'irnplicacions tant
pel que fa a la fase d'operaci6 corn a la fase d'avaluaci6 conceptual
del model de mediació proposat, cosa que indiquen les fletxes del
diagrarna de l'apartat 3. En aplicar unes tecniques deterrninades a
classe i en avaluar-ne els efectes, caldra esbrinar fins a quin punt
els efectes detectats exigeixen un retoc de les dites tecniques, que
sOn la derivaciO prbctica d'un principi teOric deterrninat, o si fins
exigeixen rnodificar l'apreciaci6 inicial del principi mateix. Es trac-

(16) Fair servo* el terme avaluacio empirica- per ref ere-me a I avaluacio lormativa
en el matetx sentit quo Scriven (1967) El meu us peculiar del terme intenta
tambe reflectir l'ortentacio cientif Ica d'aquesta in_livitat Cal distingir-la de
l'avaluamo sumativa que lo associo amb la punluacto I al mesurament periedic
mes que no pas a un proces permament de control I valoracio Opmo que Ia funcio
de l'avaluacie en el proces de raprencntatguiensenyament es la mateixa quo
e)-ipecitiquen Breen i Candlin. els quals cumenten
'L'avaluacio dins de la programaci6 I do la programacie mateuxa pot ser un recurs
molt uni i onentador Les valoracions son part essencial del con9ixement. de
l'aorenentatge I de qualsevol proces pedagogic La valwacto de la plogramactO
mateixa permetra que l'avaluamo dels usuaris de la programacie entrt en l'ambit
de la classe gm, l'avaluaryS allormi la hafa, de now; rfilpriS per al pruicee
d eliwnydalehl I ii apr oliOnIdlge t tonlutritti I 01111111 I tiptittuttiltIltic I let,
decisions dins l'arribit del dissony de programacions (BreeniCandlin 1980 105-
Mt)) Nolen quo vs considmen avaluadors tant els merinos com els alumnes
pervuirtiva que en aquest apartill 0 tambe compadoixo Veged tambe Aldersdn
1985
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ta. és clar, de la versib didactica d'un dilema general dels invest--
gadors: ,quin punt de la sequencia de manipulacions experirnentals
d'unes dades determinades, que ha resultat que no avalen la hipbtesi
que precisament havia suggerit aquestes manipulacions i no unes
altres, ha de considerar l'investigador insostenible, de quin punt
n'ha de considerar incorrecta la formulacib, quin punt és aconsella-
ble reviser? Es tracta d'una questiO que, tal corn he suggerit a
l'apartat 2 d'aquest informe, la didectica no pot resoldre definitive-
ment. dere) que cal tenir ben present. i no en termes negatius, corn
a element que justifiqui la imposicib d'unes idees prefixades o cap
alternative didactica arbitraria, sin6 corn a estimul positiu per a la
continuaci6 de. rexarnen avaluatiu, que ha de ser reairnent sensible
a les situacions d'ensenyament/ aprenentatge concretes.

L'avaluacib considera la relacib entre l'ensenyament i raprenen-
tatge i, per tent, lOgicarnent. exigeix la participació tant dels mes-
tres corn dels alurnnes. Ens trobern davant d'un tet que, novarnent,
diferencia ravaluacib empirica d'una rnera valoracib genbrica. La
valoracib. en sentit estricte, només consideraria els alumnes corn a
font passive de dades de comportament. No els perrnetria a examinar
ells rnateixos el seu procés d'aprenentatge o a considerar corn aquest
procés resulta afectat per allb que els rnestres els dernanen que
facin. A ravaluacib, tal corn la concebern aqui, hi és inherent que els
alumnes tinguin un paper molt rnés actiu i important i, sempre que
calgui sota la direcci6 del mestre, els fa coprotagonistes executius
de la tasca didactica. Cal tenir en cornpte, doncs, les seves actituds
davant de l'ensenyament i les seves idees sobre els efectes de les
activitats de classe L'avaluacid del rnestre de l'eficacia d'una tecnica
dependra en part de la manera que els alumnes en valorin els afectes.
Per tant, no es tracta nornés d'observar i avaluar el comportarnent
linguistic que derive de les tecniques aplicades.

Cal distingir revalued& doncs, de la rnesura dels assofirnents
dels alurnnes. Tarnbé cal distingir-la de la mera avaluacib del rnatode.
Entenc aqui per avaluacib del métode raplicació dels sistemes dis-
senyats en el passat per establir reficacia d'un enfocarnent deter-
rninat de l'ensenyarnent Aquests sisternes tendeixen necessaria-
ment a anul.lar els fets concrets en favor de la identificaci6 i rava-
luaci6 d'un conjunt de principis determinants. Les peculiaritats actives
i interactives dels rnestres i dels alurnnes no hi sOn considerades
variables rellevants, s6n elirninades i, per tent, aquest tipus d'ava-
luacib ignore ci proces de mediacib que rn'estinc esforcant a descriu-
re. L'avaluacib que jo defenso és, corn a element intrinsec de la
diclectica pragrnatica, funcib de la mediacib dels rnestres i pretén
marcar un cami a les variables inherents a les interaccions concre-
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tes de cada classe. No preten comprovar l'eficacia de cap rnetode
concret, sin6 que es proposa f er servir un conjunt de principis corn
a mares per al desenvolupament d'unes tecniques determinades. Tot
plegat ens porta a reconsiderar la natura de la recerca didactica i de
quina manera difereix d'altres tipus d'activitats d'investigaci6.

5. La recerca didactica

Normalment considerem que la recerca es una activitat reserva-
da i especifica dels teOrics, una tasca que es fa Iluny de la immedia-
tesa dels fets reels i que requereix coneixements i habilitats d'una
mena que a dreta Ilei nornes podem trobar en els intel.lectuals aca-
demics. I aquesta activitat revela troballes que gaudeixen d'autori-
tat i del segell de la veritat. Aquesta concepciO de la recerca ha
comportat de totes totes, si més no en l'ensenyament de IlengOes,
una funesta separaci6 de funcions que ha fet force mal a la didectica:
la descoberta de la veritat, inherent a l'investigador, i l'Os practic
de la veritat, propi del mestre de Ilengues. Aixol ha tingut un efecte
paradoxal: ha allunyat els investigadors, inclosos els que afirmen
que es dediquen a la linguistica aplicada, dels Onics contextos d'apli-
cacie que poden proporcionar-los evidencia valida de la pertinencia
de la recerca. Alhora, les persones que creen aquests contextos, els
professionals de l'ensenyarnent, es queixen sovint que la seva
experiencia corn a executors didactics no els és prou reconeguda, ans
contrariament, que és menyspreada, que és considerada mancada de
rigor: el seny d'aquests professionals, que si fossin escoltats els
facilitaria la comprensiO de les practiques didectiques, resulta inva-
lidat per un coneixement que desemboca en unes explicacions que
sovint no faciliten res. Aquesta divisi6 de funcions té corn a conse-
qUencia la malfiança i l'absencia de col.laboraciO fructifera prOpia de
tota manca de relaciO de reciprocitat entre cultures. Cal, doncs, una
concepciO de la recerca i de l'ensenyament que els apropi i n'assu-
meixi una dependencia reciproca, i que per tant reconcilii les exigen-
cies de pertmencia i rigor a la teoria i a la practica didactiques. El
model de mediaci6 pragmatica que jo propose el proposo precisament
per satisfer aquesta exIgencia.

Per fer ben palesa la relaciO d'aquest model amb la recerca, en
sentit academic. i corn en treu profit, potser convindra parlar pri-
mer de la natura de la recerca en termes molt generals. Les activi-
fats que es fan a recer d'aquesta paraula sbn molt diverses: hi

1 22



trobern des de teories sobre la forma dels sofas fins a acumulacions
analisis molt rigoroses de dades de moltes menes, des d'especula-

cions metafisiques a mesuraments psicomètrics. AII6 que totes tenen
en comO, i allô que justifica l'aplicaciO comuna del mateix terme per
a totes elles, es que totes pretenen anar mes enlla de les aparences.
Totes pretenen, de maneres diverses, descobrir categories abstrac-
tes i connexions subjacents a fenômens mes o menys corrents. La
motivaciO loaica de tota recerca es la convicciO que les coses no sOn
ben be corn semblen, que no sOn tal corn les perceben els nostres
sentits o corn les entenen les nostres convencions conceptuals, sing
que sOn exemples, d'una o una altra mena, de categories i de rela-
cions ocultes. Per tant, la recerca reformula fenOmens comuns i els
atorga una significaciO nova. Un cop proposada una formulaci6 deri-
vada d'un fenornen determinat, aleshores la podem aplicar a d'altres
fenOmens distints, que en resulten explicats corn a exemples addi-
cionals de les abstraccions assolides. A riles, l'especificaci6 de
categories i de relacions noves proporciona els mitjans per manipu-
lar fen6mens fent un Os poc habitual o insOlit de les seves propietats
subjacents. Aixi, la descoberta estimula i fa possible la invenci6. I

per aix6 la recerca permet a les persones coneixer maneres distin-
tes de concebre el mOn quotidia i, si es deixen guiar per les troballes
noves, els permet alterar o ampliar les seves idees i practiques
habituals. Podern considerar la recerca, doncs, corn un proces dia-
lectic permanent: formula la realitat en termes abstractes I al seu
torn d'aquesta formulaciO abstracta se'n deriva una reforrnulaci6 de
la realitat.

Cal fer-se, pert), una pregunta Obvia: ,com sabem si les refor-
mulacions derivades d'una troballa determinada de la recerca sOn
valides o no? Al capdavall, podriem inventar-nos tota mena d'idees
estrafolaries i donar-los certa aparenga d'autenticitat rnitjancant
raonarnents prou persuasius i ben arnarats d'autoritat i una selecci6
ben curosa de dades escaients. En trobariem moltissirns precedents,
d'aix6. Demostren que, independentment que els estudis pretenguin
o afirmin ser molt objectius o imparcials, responen d'alguna manera
i sempre, en certa mesura. a idees preconcebudes, perque sempre
els condiciona algun tipus d'assumpciO cultural. Les caracteristiques
inherents a tot estudi sisternatic ho fan inevitable, perque els estudis
parteixen sernpre d'una idealitzacib, de l'extracci6 a partir de les
dades observables d'all6 que hi considerem essencial, i la idealitza-
ciO, es clar, rnai no pot evitar alguna rnena o una altra d'influencia
ideolOgica, perque sempre la definirn en relaci6 amb alguna opini6 o
creenca preexistent. Altrarnent dit. la recerca esta sotmesa a la
mateixa mena de condicions que influeixen l'apreciaciO i que hem
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descrit a l'apartat 4. Els investigadors estudien selectivament allO
que creuen que es essencial d'acord amb les seves predisposicions
conceptuals i, perque els consideren incidentals, bandegen la resta de
dades i fenOmens. Per tant, s'esforcen, d'entrada i per natura, perque
allO que busquen i allO que troben coincideixi. i_Com podem establir-
ne la validesa, aleshores?

El concepte de validesa es un concepte relatiu. Es relatiu i funcia
del grau d'afinitat cultural, de la mesura en qué l'actitud de l'inves-
tigador davant la informaciO sigui compartida per la resta d'inves-
tigadors de la comunitat a la qual pertany. Tot i que un investigador
se supedita a les convencions d'estudi que defineix la seva disciplina,
és a dir, a una determinada cultura academica, és evident que altres
disciplines I la cornunitat on és inserida la dita cultura acadérnica
compartiran en part les mateixes convencions. Es tracta d'un fet que
els antropOlegs constaten molt sovint, quan a partir de la identifica-
ciO de graus d'homogeneitat d'actituds i de creences defineixen tot
all() que constitueix les fronteres culturals canviants Es un fet que
podem aplicar a la recerca d'origens disciplinaris diversos cnteris
d'apreciaci6 avalats per la cultura més amplia de l'estudi intel.lectual
en sentit més generic. Hi ha dos tipus de criteris generals. L'un es
conceptual i es basa en la coherencia lOgica de la teoria. L'altre es
empiric i es basa en la manera en que fern servir les dades de la
realitat per comprovar la teoria. Pel que fa als criteris conceptuals,
podem sotmetre la recerca a critica i provar la inconsistencia dels
raonaments que fa servir o identificar-hi certa imprecisiO termino-
lOgica o una inepcia intel.lectual genérica a partir de les convencions
de pensament avalades per la nostra cultura (i no necessariarnent per
d'altres ni totes les cultures). L'Os d'aquests criteris conceptuals
aenerics Os un element essencial del proces d'interpretaci6 que hem
descrit a l'apartat 4. Aleshores indicavem, perO, que massa sovint
l'assimilaci6 de les idees impedia aquest Os. Si les idees ens fan el
pes i .satisfan les exigencies de l'estat de la recerca o de la practica
habituals, tendirem a acceptar-ne alguna formulaci0 més simple i
assimilable sense soternetre-les a una investigaciO I verificacib
ngoroses. Pel que fa als criteris empirics, podem sotmetre la recer-
ca a critica I provar que parteixen d'una metodologia defectuosa
quant al disseny dels instruments que apleguen les dades o quant als
mitjans que emprem per mesurar aquestes dades. En parlar de cn-
tens conceptuals sempre cal fer referencia a la manera en qué s'han
formulat les abstraccions, mentre que quan es tracta de critens
empincs cal sempre fixar-nos en la manera en qué l'abstracciO
esdeve prbctica i es tradueix on dades.

Aquests criteris generals de validaciO de la recerca sOn perti-
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nents a la fase d'interpretaciO del procés pragmatic que proposo en
aquest informe. L'avaluaciO, en canvi, exigeix algunes considera-
cions més especffiques i una major atenciO a les diferencies culturals
entre les disciplines que s'ocupen de la llengua i de l'aprenentatge i
l'assignatura de llengua tal com la trobem a les programacions.

Ja he parlat abans (a l'apartat 4) de la validaciO més concreta de
les idees de qua deriven conclusions relatives a la didactica de les
Ilengues, una validaciel que exigeix l'avaluaci6 dels principis teerics
en vista dels valors de transferencia. Invoquem els criteris concep-
tuals sobretot en el proces d'apreciaci6, per tal d'esbrinar la relle-
vancia de les teories en l'ambit de diverses cultures o disciplines
(des de la linguistica i d'altres fins a la didactica de les Ilengues)
Per6 la validaciO més concreta que exigeixen els criteris empirics
fa imprescindible una avaluaciO de les tecniques de que fa us la
recerca, perque precisament aquestes tecniques permeten remetre
les abstraccions a la realitat. Els criteris empirics s6n essencials a
l'hora d'engegar el procés d'aplicaciO. Per6 la metodologia didectica
de l'aplicaci6 correspon a una operaciO diferent de la prOpia de la
metodologia convencional de la recerca, que se centra en l'observa-
ciO selective i l'experimentaci6 controlada.

Constatem i cal justificar dues maneres distintes de contrastar
les abstraccions teOriques amb la realitat: l'una es basa en l'obser-
vaciO dels fenômens tal corn s'esdevenen a la realitat, i l'altra es
basa en l'experimentaciO. en la pi oducci6 artificial de fen6mens.
Totes dues operacions sOn exercicis de control de dades. la primera
les controla mitjancant una selecci6 i la segona mitjancant una
manipulaciO. S'ha fel molta recerca/ observaciO a partir de la realitat
de classe, inclose la classe de IlengOes.

S'han analitzat les classes d'acord arnb propostes descriptives de
tipus diversos oasades en l'abstracciO de les caracteristiques pre-
pies de la condJcta a classe que els investigadors han considerat més
remarcables o signiticatives. En aquest tipus de recerca a l'aula, el
mestre es tambe una dada o un conjunt de dades que cal observer
També s'ha fat certa tasca de manipulaciO de que els alumnes i les
classes n'eren l'objecte, perO tampoc en aquests casos qui ha dirigit
l'activitat investigadora no han estat els mestres, no corresponia al
seu paper docent habitual. Si no calia estudiar-los corn a dades o
conjunts de dades. aleshores han estat considerats corn una variable
que entelana la manipulaciOlque calla elirninar. Fn tots dos tipus de
treball. qui ha dirigil supervisal la recerca mai no estat els
mestres 1'
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Pelt quan els mestres exerceixen el seu paper professional, si
que dirigeixen i supervisen, evidentment, no sOn una variable que
intervingui passivament a l'activitat, sOn un agent que la condiciona
explicitament. La seva teina es precisarnent manipular la conducta.
A diferencia dels investigadors, per6, ells no poden, per causa de la
responsabilitat prioritaria que els vincula amb els alumnes, eliminar
o neutralitzar a les bones aspectes del medi d'aprenentatge que
destorbin l'experimentaciO. Pot molt ben ser que alguns d'aquests
factors interaccionin de maneres complexes i inexplicables en el
proces d'aprenentatge i evidentment els mestres no poden cOrrer el
risc de privar els alumnes d'unes condicions d'aprenentatge eficaces
per la mera rad que no les puguin controlar o explicar. Els mestres
fan una fund() que el mer experimentador no pot suplir: tenen l'ob-
jectiu de fomenter la comprensid dels seus alumnes i no la prOpia, o
en tot cas nomes incidentalment. A més, com a participants de l'o-
peracid d'ensenyament/aprenentalge, els alumnes també hi tenen un
paper, en el proces d'avaluaciO, corn ja haviem indica:. No sOn una
mera font de dades, sind que també col.laboren d'una manera cons-
tant en l'orientacid i el control de l'activitat de classe i dels efectes
que en deriven.

La classe, doncs, no consisteix ni ha de consistir nornes en una
ampliaci6 de l'embit experimental. L'avaluacid empirica de les acti-
vitats d'ensenyament/aprenentatge no preten obtenir una especiti-
caci6 exacta de les causes, sind una consciencia creixent dels diver-
sos factors, que intervenen en el proces d'aprenentatge a classes
concretes. Es molt probable que aquesta avaluacid faci palesos, que
en derivin principis generals, i que aquests principis permetin i

estimulin el debat amb d'altres mestres que treballin en d'altres
circumstancies, i que permetin i estirnulin la practice diversiticada
de tecniques determinades, fet que també ja haviem assenyalat. Pert
l'activitht de classe mat no se supedita als principis generals, dis-
senyats per avaluar-la. Si que cal assumir una dependéncia inverse:

(17) Hi ha ma dottincto terrnmologica que sernbla pertinent entre la recerca (stout
d'observacte. stout de rnampulactel quo fan els investigaders allunyats de
ensenyamenl tenint en compte els rnestres corn a dades de l'objecte d'estudi
la recerca que fan els mestres matentos La prirnera receica. rallunyada",

sernbla der l'etiquela de "recerca drientada a la classe- (vegrd Seliget I Long
1983) i la recerca dots mestres l'etiqueta de recerea centrada en la Masse'
(vegeu Allwrtght 1983) Jr m Ocupo Ohviament de la cecerca centrada en la
Masse. Ia que anorneno "mediacto". condicionada no nomes per l'avaluacid de lets
teals de Masse dine tamhe pel proces d'apreciacei A mes d'empinca es una
activtlat conceptual Vegeu a Mitchell 1985 un estudi general sobre la recerca a
les classes de segones Ilengues
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els principis se super:Men a l'activitat de classe, li son Oti ls, perque
permeten entendre-la millor i fer una operaci6 més sisternatica.

De tot aix6 se'n despren que el proces de mediaci6 parteix, tal
corn indica el diagrama, d'un conjunt d'idees, i no d'un conjunt de
troballes de la recerca. Sembla que és molt comuna l'assumpci6 que
podern assignar a persones corn ara els especialistes en lingOistica
aplicada l'execució d'all6 que jo he definit corn a apreciaci6, i que un
cop ells hagin ates fets que avalin les seves teories, aleshores aquestes
teories ja es poden aplicar directarnent a la didactica. Sembla que
només calgui ser cauts davant la possibilitat que la ratificaci6 de les
teories no sigui satisfactOria i que sigui necessari més treball de
recerca abans de dissenyar recomanacions concretes. Jo opino que
les idees que provenen d'arees distintes d'estudi disciplinari, per
més autoritat que les embolcalli i per mes rat:ficades que hagin
estat, mai no s'han d'aplicar directarnent, sin6 que sempre s'haurien
de comprovar mitjangant el proces d'apreciaci6 i ser objecte des-
prés del control constant inherent a l'avaluaci6 empirica, perque les
troballes de la recerca sempre sOn valides nornés d'una manera
relative, en funci6 de les condicions concomitants a la seva detecciO
i a la comprovaci6. L'investigador, es clar, pot generalitzar a partir
d'aquestes troballes mitjangant un proces d'extrapolaciO, per6 a
aquest proces Ii rnancara l'aval de l'evidencia empirica, nornés serà
una ampliaci6 especulativa de l'evidencia si constatada. L'experi-
mentaci6, doncs, no pot dernostrar res que transcendeixi les condi-
cions i les limitacions imposades pels dissenys experimentals con-
crets. Si que pot, en canvi, reforgar la confianga en la plausibilitat
d'una teoria i. indicar que pagaria la pena considerar-la corn a punt
de partida d'un proces de mediaci6.

Hem fet pales, doncs, que la recerca didactica exigeix una acre-
ciaci6 independent de les idees previa a la seva aplicaciO. Per() no
podem lirnitar-nos simplement a conformar aquesta aplicaciO d'acord
amb els procedirnents de la recerca ernpirica, perque ha d'operar en
contextos que l'exclouen. Aix6 no voldir que aquests procediments
no puguin adaptar-se a l'Os de classe. De fet, es possible que el millor
enfocament del disseny de directrius d'avaluaci6 empirica consistei-
xi a comencar amb procediments cornuns i ben verificats Otils per
detectar i observer dades i veure fins a quin punt les podern adaptar
als objectius didactics concrets. Probablernent, d'un estudi compa-
ratiu dels procediments de la recerca i de les tecniques de l'ensen-
yament en derivaria una bona base d'avaluaciO que cornbinaria el
rigor inherent a la recerca i la pertinencia que exigeix la didectica."
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Sembla que cal fer encare una altra observaciO. sobre la recerca
didectica. La idea que els mestres haurien d'adoptar una perspective
cientifica, propera a la recerca, en l'exercici de la docencia, ha
sovintejat molt en el mOn de la didactica (si més no a la Gran Bre-
tanya) durant forge anys, associada particularment amb l'obra
d'Stenhouse i d'Elliott.1 9 Per denotar aquest tipus d'ensenyarnent
orientat a la recerca s'ha emprat molt el terme "recerca active".
Per6 de vegades aquest terme es fa servir per denotar la formaciO
de grups de mestres que elaboren idees prOpies sense cap referencia
a la teoria ni a la recerca d'un estil més rigorOs i academic. "Apren
sol i fes-te expert" és un eslOgan relativament freqUent, i aquesta
actitud de vegades s'esten també al mOn de la pedagogia. A mi em
sembla que aix6 és sirnptomatic d'una perillosa tendencia anti-
intel.iectual en l'embit de la professiO. En tot el meu informe he
provat de defensar all() que jo anomenaria una recerca adequada,
d'una adequaciO analoga a la que atribuim a la teconologia quan l'hi
considerem. Per6 aix6 no implica ni ignorencia ni improvisaciO. Les
disciplines acadérniques que sOn la lingOistica, la psicologia, la socio-
logia I la pedagogia proporcionen als professionals de l'ensenyaments
els estris essencials per a la seva activitat, tent a partir de les idees
disciplinaries corn dels processos de verificaciO, i la lingOistica
aplicada (tot i que el nom en contradiu l'objectiu) ha d'ocupar-se de
fer accessibles els resultats de totes aquestes disciplines i adapter-
los de manera que informin facilitin l'apreciaciO i l'aplicaciO. El
tipus d'enfocarnent pragmatic de la didactir:a que he descrit depen del
reconeixement de la importancia de l'e...,torc intel.lectual i po:,a el
rigor teOric al servei de la pertinencia practice.

Obviament, aquest enfocament considera molt transcendent la
prepared() dels mestres. de la qual tot seguit m'ocupare.

(18) Long indica el valor de I us de les tecniques de la recerca d obseivamo en
l'avaluario en aquesls (Crows Caldria recalcar que [(Av.:elm de la anciamo dels
meshes a les 1m niques d'observacie no els convertmx en invesligadors a la
classe Mes avial, es tracla de permetrels de valorar all() que laran quan lorran
a la doeencia que conlrohn I avalum les innovacions quo hi introdueixin (Long
1083 7881 I (mg dona Inrca (10100111(1mq. d'ague..t Iipun A tru in ulteies.,a
..M)rrIN ..Aber Im1 gum pmlem Nordlliar amb
teeniqum. didactic-1(1es correnls aeffimegua dixi recorcd s al Wine
(10 ron.,0«yament flOf111,11

(19) rer exempIe Slenhoine 197!, Elliott 1981
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6. La preparació metodoltigica I la formació dels mestres*

LCom podem preparar els mestres per efectuar el proces de
mediaci6 pragmatica que he proposat en aquest informe? La perspec-
tive cientffica, la disposici6 a la recerca qua aquesta mediaci6 exi-
geix necesseriarnent, la connexi6 que demana de l'abstracci6 amb la
realitat, l'Cis de tecniques per verificar principis i de fet tot el
proces d'auto-control i orientaci6 pressuposen unes actituds i unes
aptituds que requereixen, a més de l'Obvia prepared() metodolOgica,
formaci& De fet, i ja ho havia indicat, a mi em sembla que la pre-
tensiO mateixa de la didectica, que vol ser una discipline professio-
nal, es basa en la mateixa pressuposici6. Aleshores, Len que ha de
consistir la formaci6 dels mestres i corn difereix conceptualment de
la preparaci6 metodologica?

En termes generals, la distinci6 entre la formed() i la preparaci6
metodolOgica es pot formular tal corn jo ho fare ara.2° La prepare-
d() metodolOgica es un proces pretén obtenir tote una serie de resul-
tats especificats previament. Aix() comporta l'atesa d'una conducta
supeditada a un objectiu determinat, de carecter més o menys f or-
mulable, per la qual cosa la capacitat d'acomodaci6 a la novetat de
la dita conducta és molt limitada. La prepared() metodolOgica, des
d'aquest punt de vista, pretén proporcionar solucions a un conjunt de
problemes previsibles i valora molt l'expertesa assumida sense
reflexi6. Depen de l'estabilitat de l'embit tebric i prectic en clue
s'insereix, perque assurneix que les situacions futures s6n essen-
cialment repliques previsibles de les situacions del passat. La forme-
d& d'altra banda, no es defineix en fund() d'aquesta previsibilitat.
Pretén resoldre situacions que no s'acomodin a models preconcebuts
de resposta, ans que requereixin una reformulaci6 de les ideas i una
modificaci6 del procediment habitual de formulaci6. Se centra, per
tent, no en l'aplicaci6 de tecniques resolutives automatiques, sin() en
l'apreciaci6 critica de la iehaciO entre els problemes i les solucions
entesa corn a estudi permanent i corn a practice adaptable.

Cal remai car que, tal corn l'hem definida, la formed() dels mestres
no avala l'especulaci6 abstracta dissociada de la realitat. Més aviat

Fern servir els termes "preparaci6 metodolOgica" I "formaci6" corn a traducció
de. respectivarnent, leacher training i teacher education El prir.er és un few
inat trachoonairnent en l'arnbil angldfon i l'autor hi oposa el segpt n'explica
dterencies Actualment es tendeix a utilitzar el terme leacher oducation p
les raons defensades per l'autor

(20) Sobre la distinci6 entre forrnaci6 i preparacio metodoldgtca. vegeu Peters 1967
1973. Wtddowson 1983. i en relaci6 especftica amb la forrnaciO del professorat
de IlengUes. vegeu Larson-Freeman 1983
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permet iniciatives d'invenci6 que fan possible que la realitat pugui
ser interpretada i modificada de maneres diverses. Aix6 no significa
que el mestre format perseguira constantment la innovaci6 i cons-
tantment rebutjara les bractiques convencionals que no dornini; només
significa que tant les idees noves corn les preexistents seran objecte
de verficaci6 i no rnerament acceptades a ulls clues. Un fenomen tan
com0 corn es el seguiment a ultrança de les rnodes cal atribuir-lo a
un fracas de la pedagogia.

La forrnaci6 dels mestres, doncs, permet efectuar l'apreciacio de
les idees i fer-les més eficaces en termes practics, perque la
cornprensi6 dels conceptes abstractes i les seves interrelacions fa
possible fer-ne una aplicaci6 versatil. D'aix6 se'n despren que aquesta
visi6 pedag6gica de la preparaci6 dels rnestres no nega la importencia
de les tecniques practiques concretes. Ben al contrari, n'afirrna el
paper essencial corn a agents de la renovaci6 de les connexions de la
teoria amb la realitat dels contextos concrets de classe. Per6 les
tecniques no s6n objectius elles mateixes, corn si ho sOn des d'una
perspective metodolOgica, sin6 que sOn el mitja que permet fer
operatives les idees i rnodificar-les en vista de l'avaluaci6. No
determinen les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, sin6 que,
contrariarnent, se'ls exigeix que s'adaptin als criteris i a l'expe-
riencia variables dels rnestres i dels alumnes.

La manera en que cal considerar les tecniques en l'embit de la
forrnaci6, no corn a procediments que cal acceptar a cegues, sine:, corn
a procedirnents que s'han d'explotar, parteix de la multiplicitat d'usos
possibles dels recursos didactics a l'abast per a la preparacia dels
inestres. Aquests recursos didactics responen a tecniques derivades
d'opcions lingOistiques especifiques, dissenyades i ordenades corn a
series d'activitats o d exercicis pensats per a una aplicaci6 imme-
diate En la mesura que aquests recursos siguin aplicacions de prin-
cipis. exemples d'all6 que poden ser exercicis conformats a partir
d'unes idees determinades, sOn rneres il.lustracions. Els podem avaluar
en relaci6 amb unes abstraccions determinades. En la mesura que
aquests recursos hagin estat dissenyats i pensats per aplicar-los
d'una rnanera irnrnediata i en la mesura que els suposem implicita-
rnent una eficacia didectica generica, aleshores s6n prescripcions.
Pressuposen que les particularitats dels diversos contextos de clas-
se no sOn determinants de l'ensenyarnent ni de l'aprenentatge, que
nomes s6n incidentals. En aquest cas, nomes les podem avaluar en
relaci6 amb la realitat Per tant, si s6n il.lustracions, podem consi-
derar els recursos didactics estimuladors d'una cornprovaci6 que
exigeix una apreciaci6 corn a condiciO previa de la seva aplicaci6. Si
les entenern corn a prescripcions, caldria aplicar-les sense aprecia-
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ci6, i per tant obligarien els usuaris a conformar-s'hi. Una perspec-
tive de preparaci6 metodolOgica tendira, Obviament, a la visi6 pres-
criptive dels recursos didactics, mentre que una perspective forma-
tive reauerire tractar-los corn a il.lustracions.21

Fins ara he parlat sobre la preparaci6 metodolOgica i la formaci6
sense fer cap distinci6 entre programes de formaci6 inicial i de
formaci6 permanent. Sembla raonable suposar que en el tipus de
disposicions que exigeix cadascuna d'aquestes etapes de la formaci6
dels mestres hi haura diferencies. A mi em sembla que aquestes
diferencies estan estretament vinculades a les dues perspectives, la
de la preparaci6 metodol6gica i la de la formed& que acabo de
descriure. La formaci6 incial introdueix els futurs mestres als
rudiments de l'activitat professional. En general, sOn rudiments de
dues menes. Hi ha els relatius a la gesti6 de la classe, els que per-
meten l'Os de tecniques rutinaries d'organitzaci6 de l'activitat de
classe, a l'empara dels recursos de la didactica. En aquest sentit, als
professionals novells els interessa sobretot adquirir certa confianga
davant d'una situaci6 social nova i exigent, que de fet es un repte,
i necessiten el suport d'un conjunt de tecniques prefixades i fiables
i aprendre a sentir-se segurs a l'hora de posar-les en practice, sigui
quina sigui la seva validesa en termes d'eficacia educative. Obvia-
ment, abans de permetre's el luxe &experimenter, cosa que podria
perjudicar la seva autoritat abans d'haver-la sedimentat, cal que els
mestres novells se sentin segurs del seu paper, trobar i reafirmar
la prOpia identitat. El segon element basic de la iniciaci6 professional
rau en la relaci6 del nouvingut amb els seus col.legues d'ofici, rau en
un proces d'assimilaci6 cultural que permet la integraci6 dels mes-
tres corn a membres del grup de professionals dedicats a l'ensenya-
ment. Aix6 tambe els incitará a acceptar un conjunt d'actituds i de
prectiques convencionals. L'adopci6 de posicions massa critiques o
experimentals, suposa, en aquesta etapa de formaci6, cert risc

(21) La distinci6 entre el carecter 1 lustratiu i el prescriptiu dels recursos didactics,
tot I que es prou Obvia, no sempre Os reconeguda. Els recursos qua Jo mateix he
dissenyat per it lustrar un entocament concret de l'ensenyament. per exernple
(Widdowson 1978. Widdowson I Allen 1973), han estat criticats en el sentit clue
no hen (Islet sotmesos a avaluaci6 I quo per lent no han demostrat ser &maps
a la practice (Murphy 1985) Pere l'avaluaci6 dels recursos no pot ter-se dissociada
dels contextos concrets de classe ha de ser part del proces de mediaci6 de
control I de valoracie que delenso. Aquesta atirmaciO nega la possibilitat de cap
aprovaci6 o rebuig globals El concepte d'avaluact6 de Murphy en aquost context
(i page la pena remercar-ho) ditereix del concepte de Breen I Candlin a que ja he
tot referencia
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d'allunyament i d'aullament. Als mestres novells, en aquesta etapa
d'iniciaci6 a les tecniques i a la cultura didactiques, els conve adap-
tar-se i bastir les seves relacions amb els alumnes i els col.legues
professionals sobre una base s6lida, i reafirmar-se aixi en la seva
funci6. En vista de tot plegat, sembla evident que la formaci6 inicial
o de mestres novells ha d, tenir ben present el vessant metodolOgic
de la formaciO. Aix6 no vol dir que els programes de formaci6 no
hagin tambe d'encoratjar certa consciencia de les implicacions mes
amplies de la teoria o de l'apreciaciO que aqui hem associat a la
pedagogia, per6 caldria que aix6 fos considerat corn una inversi6 a
Ilarg termini, i no pas un esforc que hagi de fer-se fructffer de
manera immediate, ha d'orientar les actituds més que no pas susci-
tar accions concretes.

L'acci6, l'activitat de recerca, doncs, l'ha d'assumir la formaci6
permanent. I aleshores sf que ha de prendre, és clar, un caire peda-
gogic, per tal que els mestres puguin fer la fund() de mitjancers
seguint les directrius que he proposat. Es tracta d'una tasca molt
emplia a que ja s'han compromes Europa i d'altres paYsos en el camp
de la formaci6 permanent dels mestres de Ilengues, i que inclou
moltes iniciatives, des de beques per a cursos anuals, per exemple,
a les universitats fins a reunions relativament informals de grups de
mestres que s'ajuden miltuament. El Consell d'Europa mateix ha
encoratjat moltes activitats d'aquest tipus, amb el suport als tellers
del seu programa Projecte 12 i amb diverses visites professionals
d'assessorarnent d'iniciatives locals. Topem, per6, amb un problema
persistent, la represa del contacte amb la classe. Aix6 potser es fa
mes pales en el cas dels cursos ries Ilargs que allunyen els mestres
del seu habitat didactic durant perfodes considerables, per6 tambe
s'ha constatat en cursos més breus. Molt sovint s'esdeve que els
participants als cursos se senten inspirats per la intensitat social i
professional de l'activitat formative, per() en tornar a l'activitat
normal es troben que no en poden aprofitar gaire cosa, tret d'una
sensaci6 embriagadora de coneixernent inconcret que sovint aviat es
perd amb el contacte amb la realitat. Amb aix6 no pretenc negar la
validesa d'aquests cursos, perque si mes no susciten la consciencia
de comunitat professional i indubtablement part de la inspiraci6 que
transmeten es tradueix en resultats prectics. Pert! molts partici-
pants necessiten alguna cosa ales concreta, diguem potser alguna
mena de metodologia de treball que orienti i mantingui l'impetu propi
dels cursos i el traduexi en un programa permament d'activitats de
classe controlades. A mi em sembla que l'objectiu de tots els cursos
hauria de ser l'elaboraci6 de programes d'aquest tipus a red6s del
compromls col.lectiu dels participants. Perque aleshores els cursos
inculcarien als mestres la responsabilitat d'ampliar permanentment
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la prOpia formaci6 professional. Hi haurien de trobar una guia que els
encoratges a prendre la iniciativa.

Ara parlarem de propostes especffiques corn ara la manera en qua
el model de mediaci6 pragmAtica que he descrit pot fer-se operatiu
en l'ambit de la forrnaci6 permanent dels mestres de Ilengues.

7. Del model al mtodul

Amb aquest informe he pretes presentar els fonaments d'un
enfocament pragmatic a la didActica de les Ilengues que assigna als
mestres el paper de mitjancers entre la teoria i la prActica. He
intentar mostrar que aquest enfocament és necessari si volem que
l'ensenyament de Ilengues exploti al maxim els avencos de les dis-
ciplines que hi convergeixen per6 sense perdre la proopia identitat
corn a Ambit d'estudi que ha de satisfer unes condicions autemornes
de pertinancia i perspectiva. I hc indicat unes quantes conseqUencies
negatives del bandejament o la mala aplicaci6 de la pragmatica.

L'adopci6 d'aquest model de didActica exigeix que els mestres es
comprornetin en la recerca corn a component de l'ensenyament i que
aquesta recerca també tingut un caracter aut6norn i uns criteris
aut6noms de rellevancia i de reeiximent. També té implicacions en
l'Ambit de la preparaci6 dels mestres. Perque l'exercici de la recer-
ca didActica que hem definit pressuposa actituds i enfocaments de les
tacniques d'ensenyament que només poden fer-se consistents mit-
jangant una perspectiva pedag6gica, la qual al seu torn exigeix un
programa permanent de suport dels professionals en exercici. Només
el disseny de programacions de treball, directrius per a l'activitat
de classe, poden assegurar aquesta continullat. Aquest apartat sug-
gereix una forma possible d'aquestes programacions.

Ara mateix tinc al cap grups de dades i de tasques organitzats en
rn6duls d'estudi a l'entorn de preocupacions habituals de la didactica,
estructurats segons el model pragmatic que he proposat i que per-
metria als .mestres l'apreciaci6 i l'aplicaci6 d'idees.2 2 No partir6

(22) Aquests mOduls s'assemblen cosa no gens sorprenent. als elements de l'esquema
INSET dissenyat per C N Candlm jo mateix (en preparact6) <N del t (!)> Tot que
els informen els mateixos fonaments, difereixen pel fel que els he pensats corn
a fulls de treball per a miniprolecte separats, se centren riles especlficament en
ternes concrets I dertyen mes directarnent de les preocupacions dels mestres
S6n mes indlyidualitzats locals. tries modificables segins US que se'n faci
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d'un determinat criteri cientific ni d'una troballa determinada de la
recerca, no racornanare una linia determinada d'orientaciO, sinó que
partire d'aquelles coses que els mestres troben més problematiques,
d'aquelles coses que ells consideren que cal aclarir i resoldre. En
general, coneixem massa poc el punt de vista dels mestres davant la
didectica; fern generalitzaciohs que no parteixen de cap informacig
fiable. Estem molt predisposats a pontificar sobre qua haurien de
pensar els mestres, pert en realitat no sabem ben be que pensen:
forrnulem conclusions en nom d'ells pert no els hem consultats. Cal,

i el Conseil d'Europa ho hauria de promoure o patrocinar corn a part
del seu projecte, un estudi que els mestres de Meng Oes de
diferents classes i diferents palsos troben problematic en l'embit de
la practice convencional o en l'ambit de les propostes d'innovaciO que
sels suggereixen. A partir d'aqui, podrfem bastir uns mbduls que
tractessin dels punts que més preocupin els mestres.

Amb l'actual absencia d'inforrnaciO sobre els punts que sOn pro-
blematics des del punt de vista dels mestres, ens hem de limiter a
fer assumpcions intuTtives de quina mena de problemes consideren
prioritaris. Tot seguit suggereixo algunes possibilitats a titol
il.lustratiu de la meca proposta:

Practice estructural

L'experiencia convencional, amb l'assumpciO que fan possible un
contacte habitual amb les formes linguistiques i en faciliten el conei-
xement, recomana l'Os d'exercicis estructurals, de taules de subs-
tituciO i d'altres recursos corn a model de practice. Les idees més
recents sobre l'Os de la Ilengua i sobre l'aprenentatge insisteixen en
la prioritat a classe de les activitats comunicatives. 6Imp lica aixd
que les practiques tradicionals sem incorrectes i que caldria abando-
nar-les? Poden coexistir els exercicis prectics amb un enfocament
comunicatiu de l'ensenyament de Ilengiles?

Errors

Ara es diu que els errors dels alumnes denoten els seus assoli-
ments. 6Vol dir aixti aue no s'han de corregir mai, en cap circums-
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tancia? Si resulta que j que hi ha circumstancies en que escau la
correcci6 d'errors, ,quines sOn i corn cal corregir sense inhibir
l'avenc dels alumnes?

Materials autentics

Tradicionalrnent se suposava que la Ilengua presentada als alum-
nes havia de ser senzilla, sirnplificada d'alguna manera, perque hi
poguessin accedir i la poguessin adquirir facilrnent. Avui dia horn
recornana que la Ilengua presentada sigui autentica, real. e:,Com podrem
assignar-li nivells determinats per fer-la accessible? La sirnplifica-
ci6 contradiu corn a estrategia didactica els principis inherents a
l'enfocarnent comunicatiu de l'ensenyament de Ilengues?

La prirnera fase del disseny modular ha de consistir, doncs, a
identificar els problemes des de la perspective dels mestres. Podem
formular-los en termes més o menys especifics, i podem fragrnentar
les questions més aviat generals que he recalcat en punts més con-
crets i definits i tractar-les en rnés d'un mOdul tot prenent les
mesures escaients que facin possible interrelacionar-los. En el cas
de la prActica estructural, per exemple, proposo aquests punts més
especifics:

Hi ha exercicis estructurals que tinguin sentit?

Quina funci6 cal assignar a les taules de substituci6?

quina rnanera difereixen els exercicis de Ilengua de les tas-
ques comunicatives?

D'aquesta manera, podriem dissenyar mOduls que estudiessin
separadarnent cada punt perO amb elements subjacents comuns, en
l'ambit de l'apreciaci6. Aixi, els punts més concrets s'emmarcarien
en una estructura rnés entenedora i coherent d'avaluaci6 conceptual,
i podriem considerar les tecniques corn a execucions de principis més
generals de l'ensenyament.

L'estretor relative que representa centrar-se en rnOduls gaire
concrets i la manera que aim!) exigeix interrelacionar-los per fer
explicit el denominador com0 en l'arnbit teOric sOn incOgnites que no
podem determinar anticipadament, perque depenen de quins proble-
mes consideren els mestres que els afecten i del disseny i l'Os
concrets que facin dels dits mOduls.
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Un cop identificat el problema que cal resoldre, la fase seguent
sera posar atenci6 a les idees rellevants que en permetin la inter-
pretaci6 i l'avaluaci6 conceptual. Els mestres obtindran millors
resultats si els suggerim d'estudiar detalladament una tria encerta-
da de cites. Aleshores podran reconsiderar el problema en vista de
l'apreciaci6 que es desprengui de les cites. La fase seguent consistira
a engegar l'aplicaci6 tot fent operatives les idees mitjangant les
activitats dissenyades pels mestres a partir d'exemples concrets
extrets de recursos didactics preexistents. Després els mestres
faran Us i avaluaran aquestes activitats a partir de tot un conjunt de
tecniques possibles. Tot seguit transcric un esquema sintatic amb el
qual pretenc indicar corn podrien ser més o menys els m6cluls dissen-
yats a partir de les directrius proposades.

Proposta de mOdul: exercicis i significat

Problema: Volem saber si d'exercicis escau a l'ensenyarnent del
significat. 6S6n una contradicci6, els exercicis amb sig-
n if i cat?

Apreciaci6: Cites de:

Richards et al (1984)
Rivers (1964) definici6 dels termes
Dakin (1973) sobre la natura de l'Os

d'exercicis a l'ensenyarnent de
llengOes

Palmer (1981)
Yule (1985) 2 3 sobre la natura del significat

(23) Ref erencies
J (1973). The Language Laboratory and Language Leming London. Longman

PALMER, F (1981) Semantics. Cambridge, Cambridge University Press
RICHARDS, J WEBER. H .PLATT.J (eds) (1984) Thu Longman Dictionary of Applied Lin-
guistics, London. Longman
RIVERS, W (1964). The Psychologist and the Foreign Language Teacher Chicago.
University of Chicago Press
YULE, G. (1985). The Study of Language An Introduction Cambridge. Cambridge
University Press
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Tot considerant el problema plantejat i els punts de discussi6 que
en derivin, els mestres prenen consciancia de la distinci6 que separa
els exercicis que promouen una actuaci6 rnecanica i els exercicis que
promouen la interioritzaci6 inconscient d'estructures de competen-
cia, prenen consciancia de la distinci6 que separa el significat en el
sentit semantic i el significat corn a valor pragmatic contextualitzat.

Conclusions derivades de l'avaluaci6 conceptual: en principi, els
tipus d'exercici estructural poden associar-se amb tipus de signif
cat. Els exercicis es poden centrar en un element resolutiu que fornenti
un coneixement del significat semantic definit pel lexic i la sintaxi en
un context oracional i els podem emprar corn a suport de tasques
centrades en el significat pragmatic, corn a elements encoratjadors
d'una consciència conceptual i ampliaci6 de les activitats de caire
comunicatiu.

Aplicaci6: Tria d'exercicis a partir del material a l'abast i

tenintpresentcertesguiesmetodolOgiques. Versions dels
exercicis adaptats a classes concretes.Registre del
reforc circular de l'actitud delsrnestresals, assoli-
mentsiviceversa. Exercicis adaptats en conseqaencia.

Nornés he indicat d'una manera molt general i aproximada corn
podria fer-se operatiu el model de mediaci6 a cura dels mestres que
he presentat i discutit a tot l'informe. El disseny detallat de mOduls
individuals exigira molta meditaci6 i caldra que respongui als proble-
mes que els mestres mateixos considerin importants. A mOs, corn
que no On instruccions rigoroses sin6 nornOs directrius generals,
han de ser prou flexibles perquè facin possible la participaci6 i la

iniciativa dels mestres, de manera que puguin bastir els seus cursos
a partir de les orientacions debatudes. Aquests mOduls On corn les
dades i els suggeriments 'Ails al treball sobre projecte. SOn per tant,
per natura, incomplets. En emprar-los a classe i en parlar-ne amb els
col.legues, els mestres els modificaran, els substituiran per d'altres
i dissenyaran els seus propis, rnOs immediats i escaients a les cir-
cumstancies concretes de la docOncia. En aquest sentit, tenen un
caracter essencialment catalitzador.

Pere) cal trobar exemples de rn6cluls d'aquest tipus, i espero que
el Consell d'Europa n'encarregara el disseny corn a ampliaci6, de fet
una ampliaci6 moltlOgica, del propi programa de formaci6 pedagOgica
del professorat de Ilengues. Amb aquest informe, nornés he pretas
descriure'n els fonaments. Si l'apreciaci6 demostra que que Os d'alguna
manera valida en l'ambit tebric, la fase segilient Os l'aplicaci6.
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El autor de este
trabajo intenta
responder a una
pregunta central en
la ensellanza de
lenguas: 6cdmo se
puede definir el papel
de los prolesores
como mediadores
entre la teoria y la
practice? y, a
continuacien, 6que se
puede hacer para
lograrlo? La res-
puesta del profesor
Widdowson es
caracterizar una
formaciOn que no
trate solarnente de
los problemas de la
practice dentro del
aula, sino que
permita al profesor
de lenguas extreme-
ras conocer y
valorar las aporta-
ciones de los lingais-
tas y de los dernes
investigadores re!a-
cionados con su tarea
docents., asi como
integrar en su
practice aquellos
conocimientos que le
son Utiles, tanto para
su actwidad como
pare una melor
comprensiOn de los
principios o factores
que la ripen.
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Abstracts

L'auteur de cet essai
tente de répondre
cette question
essentielle de
l'enseignement de
langues: Comment
definir le r6le du
professeur, media-
teur entre la theorie
et la pratiques? Que
faire pour y parve-
nir? Pour le proles-
seur Widdowson, it
s'agit de caractéri-
ser une formation
qui, tout en traitant
des problemes de
pratique dans la
classe, permette au
professeur de
langues Otrangeres
de connaitre, puis
d'evaluer, les
apports des linguis-
tes et de tous les
chercheurs qui Ira-
vaillent dans- le
domaine de renseig-
nement L'objectif
est de fur permettre
d'integrer a sa
pratique quotidienne
toutes les connais-
sances utiles a son
activite d'une part
et. de l'autre, de
parvemr a une
meilleure compre-
hension des principes
ou facteurs qui la
régissent

s 1 ti

The author of this
article is trying to
answer a basic
question concerning
language teaching:
how can the role of
teachers as media-
tors between theory
and practice be
defined? And,
furthermore, what
can be done to
achieve this?
Professor Widdow-
son's answer is to
describe a solution
which deals not only
with problems inside
the classroom, but
whirl) also allows the
teacher of foreign
languages to both
know and evaluate
the contributions of
linguists and other
researchers whose
fields have some
connection with
foreign language
teaching, and to
integrate that
knowledge which he
finds useful into his
teaching practice,
both to assist his
teaching work, and
to understand better
those principles o
factors which lie
behind it.



Bibliografia comentada *

A continuaci6 presentem una breu bibliografia sobre la didectica
de les Ilengües anglesa, francesa, italiana i alemanya. Per les limi-
tacions Obvies d'espai, no pot ser més que una selecci6 d'aquells
textos que ens semblen essencials o classics i aquells que tenen un
interes especific perque obren vies innovadores. Tambe hi incorpo-
rem algunes publicacions peri6diques.

1. LLENGUA FRANCESA

En el cas dels estudis fets en Ilengua francesa, menys abundants
que en Ilengua anglesa, hem preferit presentar algunes revistes i co-
mentar les col.leccions que han estat i sOn unes eines importants de

formaci6 i de recerca i destacar alguns volums de cadascuna d'elles.

REVISTES ESPECIALITZADES

Etudes de linguistique AppliquOe, Paris: Didier Reflexi6 sobre les
L.E. (no exclusivament el trances)

Le Français clans le Monde, Paris: Hachette. Revista adrecada als

professors de Frances com a L.E. inclou tant propostes de practiques
concretes corn articles de reflexi6. La contribuci6 d'aquesta publi-
caci6 a la formaci6 del professorat des dels anys 60 ha estat impor-

tant.

Sophie Moirand ha fet una analisi del discurs d'aquesta publicaci6
de 1961 al 1981, en una tesi admirable (1988): Une histoire de
discours, Paris: Hachette.

Aguesta bibliogratia ha estat elaborada per Marganda Cambra (Llengua tran-
cesa), Miguel Llobera (Llengua anglesa). Albert Vilagrasa (Llengua italiana), Olga Esteve
(Llengua alemanya)
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Les revistes Langue Francaise i Langages, Paris: Larousse, dedi-
quen alguns nOmeros a la didactica de la Ilengua estrangera i a inves-
tigadors rellevants d'aquest camp. (Ex.: "Vers une didactique du
frangais?, coordinat per R. Galisson, n. 82 de Langue Francaise 1989).

Encrages, publicada a la Universitet de Paris VIII, es l'organ
d'expressi6 del G.R.A.A.L, Groupe de Recherches sur l'Acquisition et
l'Apprentissages des Langues.

Langues Modernes, revista de l'A.P.L.V. Association des Profe-
seurs de Langues Vivantes, Paris.

Mélanges recull els estudis del membres del C.R.A.P.E.L. , Centre
de Recherches et d'Applications Peclagogiques en Langes, de la Uni-
versitet de Nancy II, grup destacat per les seves investigacions
sobre l'autonomia de l'aprenent, entre altres.

COL.LECCIONS

L.A.L., Langues et apprentissage des langues, publicada pel
C.R.E.D.I.F. i Hatier. Nascuda l'any 1981, amb un esperit d'obertura
a diferents disciplines i corrents didactics, presenta textos molt
diversos i significatius per a la recerca; hi incorpora tant produc-
cions d'autors franc6fons corn traduccions de textos importants.

Exernples:

BESSE, H, POROUIER, R, (1984): Grammaire et didactique des Ian-
gues., on Besse fa una sintesi de les teories grarnaticals i de les
practiques pedagOgiques, en un repas histOric ric en reflexions
critiques i on proposa una articulaci6 rnetodolggica entre un ensen-
yament relativarnent formal de les regularitats de la Ilengua i un
ensenyament de les condicions pragmatiques del seu Os. Porquier
tracta les gramatiques d'aprenentatge, l'analisi d'errors i l'inter-
Ilengua.

GNONAC' H, D, (1987): Theories d'apprentissage et acquisition d'une
langue etrangere, que constitueix una important aportaci6 de la
psicolinguistica a l'arnbit que ens interessa. L'autor repassa els
paradigmes principals de la psicologia de l'aprenentatge que han tingut
ress6 en el desenvolupament i l'evolucig de la didactica de les L.E.,
i analitza alguns dels eixos actuals de recerca sobre els processos
d'adquisici6 de les L.E

ROULET, E, (1981). Langue maternelle et langue secondes. Vers
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une pedagogie integree, que qUestiona les barreres que hi ha entre la
didectica de la Ilengua prirnera i la de les L.E., i proposa un plante-
jament que les integri per tal de facilitar recces a una competencia
comunicativa.

F, publicada per Hachette des dels anys 60, ha estat i és una eina
de reflexi6 forge important sobre la prectica.

Examples:

MOIRAND, S , ( 1982): Enseignerá communiquer en langue &range-
r e, text de gran riquesa i de plantejaments innovadors. L'autora
defineix primer un marc de referencia per analitzar la comunicaci6,
i posa en relleu les nocions essencials susceptibles de figurar en una
teoria de l'ensenyament de L.E. Després, estableix uns principis
d'aplicaci6 per a l'elaboraci6 de programes (l'objectiu dels quals
seria desenvolupar potencialitats comunicatives que s'actualitzaran
mes tard en situacions no-escolars), per a l'aprenentatge de la Ilen-
gua oral i per a l'aprenentatge de la Ilengua escrita (adquirir la
capacitz,t d'interpretar i de produir discursos adequats).

ZARATE, G, (1986): Enseigner une culture etrangere, on, des d'una
perspective pluridisciplinar es questiona l'ensenyament de la "civi-
litzaci6" corn a acumulaci6 de coneixements descrits parcialment i
proposa uns objectius innovadors, tals corn dominar els processos
d'interpretaci6 de la culture estrangera, l'aprenentatge dels implf-
cits, la Iluita contra els estereotips, etc., i uns estris d'anelisi molt
interessants. Del que es tracta es de l'aprenentatge de la relaci6
intercultural, que passa per una dialectica complexa entre el reco-
neixement de l'altre i l'afirmaci6 de la propia identitat.

RICHTERICH, R. (1985): Besoins langagiers et objectifs d'appren-
tissage, on planteja el concepte de l'análisi de necessitats i propose
procediments per a identificar-les, per tal de practicar una "peda-
gogia de la negociaci6".

Didactique des langues étrangeres, publicada per CLE Internacio-
nal.

Exemples:

BAURTIER, E, et al., (1980): Lignes de force du renouveau actual
en D.L.E., que incorpora textos de D. Coste, J. Hébrard, D. Lehman.
L. Porcher, E. IRoulet, sobre questions plantejades pels planteja-
ments comunicatius.
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DALGALIAN, G, et al., (1981): Pour un nouvel enseignement des
langues, on els plantejaments metodolOgics de la la part tenen unes
conseqUencies ineludibles en la formaciO del professorat, tractada a
la 2a part.

Essais, editada pel C.R.E.D.I.F. i Didier

Exemples:

Re lectures, (198.): on, per ex.,Abbou, A, en 'Introduction a la
structuration sociale des échanges langaiers" Ilegeix criticament els
treballs de Goffman sobre les conductes socials de la vide quotidiana.

CORTES et al, ( 1987): Une introduccion ala recherche scientifique
en didactique des langues. Contribucions de diversos especialistes
(Marcellesi, Porcher, Besse, Guespin, Descamps, Forestal) en una
perspectiva interdisciplinar, adregades als investigadors en did6c-
tica de les L.E.

Publicacions del Consell de l'Europe, dins del projecte sobre les
HengOes vives.

Exemples:

COSTE, D. et al., (1979) Un Niveau-Seuil. Obra clau de referencia
fruit del treball del grup d'experts del C.D.C.C. reunit des de 1971,
que defineix i caracteritza una competencia comunicativa minima per
poder-se compotar verbalment de manera adequada i eficag. Inclou
una nista de funcions i de nocions, d'actes de parla acompanyats dels
enunciats que els actualitzen. Es important sobretot perque repre-
senta la primera vegada en clue s'explicita un oivell de competencia
comunicativa en termes d'acciO, en clue se centra l'atenciO sobre
l'aprenent com un esser autOnom, i on es proposa de treballar amb
unes eines adaptables a l'entorn.

Citem la col.lecciô Education et Culture, Strasbourg: Hachette,
edicie bilingue.

Exemple:

1-1()LEC, H, ( 1988): Autonomie et apprentissage autodirige: Ter--
rains d'applicacion, on es descriuen algunos aplicacions dels concep-
tes d'autonornia de l'aprenent i d'autodirecció de l'aprenentatge.
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Destaquem al nostre pais la rellevencia de les Actas de las Jor-
nadas PedagOgicas sobre la ensenanza del frances en Espana, publi-
cedes per l'I.C.E. de la U.A.B., que organitza des de fa 14 anys una
trobada anual de professors.

2. LLENGUA ANGLESA

La bibliografia d'ensenyament de IlengOes estrangeres es abun-
dantissima en angles. Posar una nista que sigui minimament corn-
prensiva ens porta, autorraticament, a més de mig miler de titols;
és per aim) que m'ha semblat molt més coherent de prendre la
perspective inverse, es a dir, fer una Nista molt redu'ida i cumentar
uns quants Ilibres que al rneu entendre sOn relativament centrals en
aquest camp.

H.H. STERN ( 1983) Fundamental Concepts of Language Teaching
Oxford University Press.

Aquest volum ofereix una visid del que ha estat la practice de
l'ensenyament de IlengOes estrangeres des d'una perspectuva anglo-
saxona canadenca des del 1880 fins al 1980. Tracta els conceptes
d'aquest ensenyment Iligats a les nocions de Ilengua, de sociolingais-
tica i de psicolingiliistica, juntament amb nocions del que significa
l'aprenentatge d'una Ilengua i en contextos especifics d'ensenyament
i educaciO. Es una font d'informaci6 important, on l'autor exposa la
seva visiO del que ha estat la teoria i la practice. amb rigor, de
manera molt ben documentada i sovint original.

H.G. WIDDOWSSON (1978) Teaching Language as communication
Oxford University Press.

Aquest Ilibre va representar una proposta decisive a l'hora
d'articular un ensenyarnent de IlengOes que tingues en compte la
dimensiO discursive de l'enseriyament de Ilengues. La conseqUencia
d'aquesta perspective va dur a fer molt més complex el model de
Ilengua a ensenyar i aixO va representar, per exernple, emfasitzar
la cornprensiO corn una activitat més enlla del Ilegir i escoltar. I aixf
les quatre habilitats lingOistiques abans tractades per separat s'ha-
vien d'integrar en un model on els coneivements, les habilitats i el

saber dur a terrne els actes de parla havin d'esser tractats global-
merit.

H.G. WIDDOWSON ( 1983) Learning Purpose and Language Use Oxford
University Press.
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Aquesta publicaci6 és una aguda reflexi6 sobre la necessitat
d'articular un ensenyament de llengues que abandoni tot concepte
d'instrucci6 (*Training') i faci un esforg per ensenyar Ilengues des
d'un concepte d'Educaci6 ("Education*). Un dels arguments basics as
que la concepci6 actual de la Ilengua no permet pensar-hi més que
corn discurs i corn un instrument de comunicaci6 d'una plasticitat
constant. Aim!) ha portat l'autor a la necessitat de qUestionar l'en-
senyament de Ilengues per a fins especffics, que en nom de l'eficacia
no vol tocar aspectes més formatius dels aprenents.

BERNARD SPOLSKY (1989) Conditions for Second Language Learning
Oxford University Press.

Aquest Ilibre constitueix un esforg notable de sfntesi per entendre
els factors que incideixen en la practica d'ensenyament de Ilengues
segones Es un bon punt de partida per a tots aquells interessats a
tenir una visi6 de conjunt dels diversos aspectes que incideixen tant
en la nostra percepcio del llenguatge, corn de la practica d'ensenya-
ment 1, finalment, per veure quines s6n les preguntes obertes a la
recerca.

C.N. CANDLIN & D.F. MURPHY (1987) (ed) Language Learning Tasks
Lancaster Practical Papers in English Language Education. Vol. 7
Prentice Hall Internacional.

Es una collecci6 d'articles que planteja un model d'organitzaci6
curricular que esta articulat per tasques a dur a terme i per tant
demana un grau d'explicaci6 a priori no gaire desenvolupat, per6 sf
molt atent a les necessitats de l'alumne i a la dinamica que es crea
en la practica. Es una proposta que posa en questia aspectes impor-
tants de la manera actual de dur a terme l'ensenyament de IlengOes
estrangeres.

LEO VAN LIER (1988) The Classroom and The Language Learner
Logman.

Es una excel.lent introducci6 per a la recerca a l'aula pel que fa
a aspectes discursius de la mateixa. Els temes tractats van des dels
métodes de recerca a l'aula fins a les maneres d'articular el discurs
a la classe de LE o L2.

CRAIG CHAUDRON ( 1988) Second Language Classrooms Research on
Teachin and Learning. Cambridge University Press.

Es un lhbre complementari de l'altre, on l'autor entra amb menys
detail en els aspectes de recerca tractats i pot, aixi, donar una visi6
molt mas Amplia de la recerca que s'ha fet en aquest camp des dels
principis dels anys seixanta.

144

LI) J



Finalment, i per acabar, dos Ilibres practics per a la classe:

BRENDAN J. CARROLL I PATRICK J. HALL (1985) Make your ovpn
Language Tests Pergamon Press.

El titol és Ileugerament enganyas per6 la forma, la profunditat,
i l'abast del Ilibre el fan ser molt (Ail i a l'hora molt il.luminador. Es
dificil sovint articular una innovaci6 curricular si el format d'exa-
men no és el que correspon a la volguda innovaci6. Aquest Ilibre es
una notable contribuci6 per avaluar amb congruencia segons la manera
d'ensenyar proclamada.

GAIL ELLIS I BARBARA SINCLAIR (1989) Learning to Learn English. A
course in Learner Training Cambridge University Press.

El llibre està dividit en dues parts. Activitats que se centren en
estiis d'apronentatge, necessitats, aspectes organitzatius i motive-
ci6. La segona part tracta de les diverses habilitats i de corn desen-
volupar-les amb un ensenyament sistematic. aix6 permet que pro-
fessors i alumnes, de forma conjunta, arribin a organitzar el seu
propi cami d'ensenyament i aprenentatge.

Revistes

Modern Language Journal(National Federation of Modern Langua-
ge Teachers Association. University of Wisconsin Press)

TESOL Quarterly. (Teachers of English to Speakers of other lan-
guages)

Language Learning (University of Michigan)

English Language Teaching Journal ELTJ (Oxford University Press.
OUP)

Language Teaching (Abstracting Journal) (Cambridge University
Press.CUP)

Applied Linguistics (OUP)

Annual Review of Applied Linguistics (CUP)

Studies in Second Language Acquisition (CUP)

RAL:lnternacional Review of Applied Linguistics (CUP)

(Totes aquestes revistes estan a l'abast a la biblioteca de la
Universitat de Barcelona).
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3. LLENGUA ITALIANA

Dins de l'ensenyarnent d'una Ilenaua estrangera en general, o be
de l'italiä corn a L2, podem citar alguns autors les obres del quals ens
poden ajudar a obtenir un coneixement basic pert, imprescindible per
a qualsevol professor d'italia.

Llibres basics

GIOVANNI FREDDI (1979), Didattica delle lingue moderne.

Descriu ampliarnent l'actual tendencia metodolOgica dins de la
"glottodidattica".

NORA GAL LI DE PARATESI ( 1981), Livello Soglia.

Recull els continguts d'un syllabus funcional-nocional. Arribar a
aquest nivell suposa tenir un minim domini general de la llengua
davant qualsevol situaci6 comunicativa. Es pretén donar un marc de
definici6 dels objectius generals del proces d'aprenentatge i especi-
ficar-ne els continguts.

WANDA D' ADDIO COLOSIMO ( 1974), Lingua straniera e comunicazio-
ne. Problemi di glottodidattica.

Presenta els problemes te6rics que sOn a la base de la "glotto-
didattica", problemes generals relatius a la Ilengua i a l'aprenentat-
ge. El pes del Ilibre recau sobre el Hoc que ocupa la comunicaci6 a
cada fase del proces didactic durant l'ensenyament d'una Ilengua
estrangera.

WANDA EY ADDIO COLOSIMO ( 1978), / materiali nella didat-
tica delle lingue.

Ofereix una perspectiva critica dels diferents criteris sobre la
tria i l'organitzaciO del material linguistic a traves de les investi-
gacions de diferents autors i ja una revisiO cronolOgica i ternatica
d'aquests autors.

MARCEL DANCSI (1988), Manuale di tecniche per la didattica delle
lingue moderne.

Fa, al primer capitol, una revisi6 de les tendencies que han carac-
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teritzat la didactica de les Ilengues durant aquest segle i ens presenta
una definici6 del concepte de "tecnica didactica". Al segon capitol,
es discuteix, sobretot, el desenvolupament de les diferents compe-
tencies relacionat amb les tecniques de procediment en l'ensenya-
ment d'aquestes. El tema dels darrers capitols és l'aprofitament de
diversos jocs linguistics en la didactica de les Meng Oes.

L'italiano come lingua seconda in Italia e all'estero (1983) es el
titol on s'han publicat els "Atti del convegno organizzato dai Minis-
teri Affari Esteri e Pubblica lstruzione" el 1982 a Roma.

Revistes

Renzo Titone, director de la revista Rassegna italiana di linguis-
tica applicata, promou les investigacions de l'adquisici6 de la Ilengua
estrangera. Hi participen no r omes estudiosos del camp de l'italia,
sin6 que es oberta a estudis en qualsevol llengua mentre estiguin
realcionats amb el tema.

4. LLENGUA ALEMANYA

NEUNER/ KRUGER/ GREWER: Übungstypologie zum kommunikativen
Deutschunterricht Langenscheidt. Berlin 1985.

Corn a primer Ilibre que s'ha de citar a qualsevol ressenya biblio-
grafica tenim aquest Ilibre de Neuner, un autor que es considerat
l'introductor del metode coniunicatiu dins de l'ensenyarnent de l'a-
lemany corn a Ilengua estrangera (DAF). En els darrers anys s'han
criticat alguns dels seus postulats i ell mateix ha hagut de reformar
algunes de les seves concepcions --aquest desenvolupament es pot
veure en les diverses edicions revisades del seu famOs Ilibre de text
DEUTSCH AKTIV, el primer de caire comunicatiu que va sortir al
mercat. Vegeu, doncs, DEUTSCH AKTIV NEU 1A, 1B i Malgrat
aix6, aquest Ilibre continua sent de lecture obligatoria per a tot
aquell que encara no estigut familiaritzat amb l'ensenyament de
l'alemany corn a Ilengua estrangera. El més important per al lector
és el gran ventall d'exemples practics que il.lustren perfectarnent la
part teOrica.
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KAST, BERND: Jugendliteratur im konimunikativen Deutschunte-
rricht. Langenscheidt. Berlin 1985.

Una altra perspectiva ens la d6na aquesta aportaci6 sobre el
tractarnent de textos literaris en l'aprenentatge de l'alemany. Aquest
ha estat un punt de discussi6 important dins de les concepcions dels
nous llibres de text. Després de la publicaci6 de nombrosos assaigs
sobre aquest tema, el tractament de la comprensiô escrita en base
a textos literaris autentics es ja un fet assimilat i acceptat per tots
els autors i pels mateixos ensenyants de la Ilengua alemanya. Mal-
grat aim:), el grau de dificultat de la Ilengua ta que aquesta tasca sigui
dificil i que alguns professionals tinguin reticencies a l'hora d'en-
f rontar-s'hi. El Ilibre fa una recapacitaci6 tee:Inca sobre els avantat-
ges del tractament d'aquest tipus de text a classe i dOna al lector la
possibilitat de jugar amb moltes idees prectiques.

RAMPILLON, UTE: Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. Fo-
rum Sprache. Hueber. Munchen 1985.

Molt diferent es aquest tercer Ilibre, que ha estat editat dins de
la serie "Forum Sprache", ja important per les seves aportacions
metodolOgiques (el seguiment de les publicacions d'aquesta serie es
molt recomanable). Aqui l'autora ens d6na una nista bastant amplia
de diverses tecniques de l'aprenentatge de l'alemany. Aquesta !lista
es molt ütil per dues raons: d'una banda, tracta les possibilitats de
tecniques d'aprenentatge de cada una de les habilitats linguistiques
per separat ( a part de la compresi6 oral i escrita, l'expressi6 oral
i escrita, hi ha un apartat dedicat a l'assimilacidi de vocabulari i

gramatica), i de l'altra, diferencia entre l'aplicaci6 d'aquestes
tecniques en un aprenentatge "guiat" i la seva aplicaci6 en un apre-
nentatge "autOnom". No es tracta d'una aportaci6 exhaustiva pel que
fa a l'autoaprenentatge, perO es molt Otil corn a primera lectura
practica per a tots els ensenyants que vulguin obrir noves perspec-
tives.

MuLt f R/ WERTENSCHLAGERI WOLFF: Autonomes und partnerschaftli-
ches Lernen. Fremdsprachenunterricht in Theorie und Praxis Lan-
genscheidt. Berlin 1989.

Aquest Ilibre es important per les se, s aportacions sobre les
noves concepcions de l'ensenyament d l'alemany corn a Ilengua
estrangera: esta basat en les experiencies personals de diversos
professionals Es, per tant. un Ilibre eminentment practic. El recull
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d'aquestes experiancies no ens clOna una !lista concreta de possibi-
litats, per6 si que fa recapacitar sobre un model "alternatiu" de
l'ensenyament i l'aprenentatge de ralemany (en contraposici6 al
model "tradicional"). Dins del nou model, el lector té l'ocasi6 de
reflexionar sobre l'aprenentatge aut6nom o semiautOnom i d'analit-
zar-ne les possibilitats dens del marc actual de l'aprenentatge de
l'alemany. Es tracta d'un Ilibre que completa perfectament la lectu-
ra del tercer llibre citat.

Revistes

Fremdsprache Deutsch Klett/Goethe: Es una revista molt recent
que sembla que sera central en tota la renovaci6 i innovaci6 didactica
de l'Alemany corn a Llengua Estrangera.

Deutsch Als Frendsprache, Herder Institut. Lepzig Es una revista
interessant per() el darrer volum és del 1988. Esperem que es
reprengui la publicaci6.

Zielsprache Deutsch, Ave be r , Verlag .

kf..*
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Elements per a
l'an6lisi de les
relacions entre la
universitat i les
administracions
pdbliques
Seraff Antünez *

Les relacions entre les insti-
tucions d'ensenyament superior
i els poders pOblics (estatals, na-
cionals/regionals o locals) sOn
cada vegada més importants. A
diferéncia d'epoques preterites
on segurament podria trobar-se
justificaci6 a una certa ignoran-
cia mOtua o a trajectOries no
sempre convergents, a hores
d'ara, les exigencies de la vida
social reclamen unes relacions
noves, conseqUencia d'un con-
junt d'implicacions reciproques.
Unes relacions que haurien de
tenir corn a objectiu afavorir
l'articulaci6 satisfactdria entre
els sistemes social, educatiu i

Seraft Antunez es professor del
Departament de DidActica I OrganitzectO

t.colar i director adjurit de l'Institut de
Denotes de l'Educaci6 de la Universitet
de Barcelona Darrers Ilibres publicats
El Prolecte Educaliu de Centre, Tomas
actuates en educactbn (en col lab ). L'a-
valuacre de Plans de Formacte Perma-
nent del prolessorat (en col lab ). Orga-
mtzacte de Centres (en col lab )

escolar, i, afhora, possibilitar
la congruencia necesseria per
garantir l'equilibri entre aquests
sistemes.

La justificaciO i la necessitat
de les relacions poden inferir-
se de l'analisi de dues questions
fonamentals: d'una part, la mis-
si6 actual de la Universitat i de
l'altra, el dret que tenen les
administracions a intervenir per
vetllar que la fund() d'aquella
sigui racional i eficao. Els re-
sultats d'ambdues analisis po-
sen en evidencia, riles que no una
frontera en continua negociacid
entre els poders publics i l'en-
senyament superior que assen-
yala Kogan (1988), un territo-
ri d'acciO comuna que cal preci-
sar i sobre el qual establii
projectes d'actuaci6 en cornO.

Missió actual de la universitat
i el dret de les administracions
a intervenir-hi

La societat espera de la Uni-
versitat una resposta satisf ac-
tOria a un conjunt d'objectius que
sOn conseqUencia de les seves
noves necessitats i expectati-
ves. D'aquesta manera, la Uni-
versitat, a més de continuar
desenvolupant les funcions d'en-
senyament i investigaci6 i exer-
cir-les plenament en tant que sOn
serveis a la col.lectivitat. ha
d'assumir un conjunt de funcions
noves que podriem agrupar en
dos grans epigrafs:

. . -4 ."?*A ,
e
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I) Potenciar i incrementar
l'intercanyi mutu de recursos
persones, equips i tecnologia.
informacions... amb altres insti-
tucions d'ensenyament superior.

Es evident una tendencia fa-
vorable a aquest respecte -tot i

que encara és insuficient- els
darrers anys En el nostre con-
text es justif ica també, entre
d'altres causes, per les noves
perspectives i exigencies de
l'Europa comunitaria i per la ne-
cessaria adaptaciO dels titulats
i professionals a nous requeri-
ments. Les aportacions de Baena
(1987) o els projectes i realit-
zacions de les Comunitats Euro-
pees relatius a l'intercanvi de
professors. estudiants i progra-
mes sbn plantejaments i exem-
ples rellevants d'aquesta ten-
dencia.

D'una altra part, Coombs
(1985:422). des de la persper-
tiva de la cooperaciO internacio-
nal en educaciO, ratifica aquests
plantejaments en reclamar tam-
be

l'ajuda als pasisos en vies
de desenvolupament per explo-
tar els recursos humans edu-
catius

l'intercanvi d'estudiants
d'ensenyament superior entre
paLsos

l'intercanvi cultural
Intel lectual internacional que
implica professors, estudiosos.
cientifics i artistes creatius

la cooperaciO per reforcar

els estudis intel.lectuals i de Ile-
gues estrangeres en tots els pal-
sos.

II) Ampliar el camp dels des-
tinataris als qual s'adrega.

Aixi, respecte al sector
productiu calen noves iniciati-
ves i projectes relatius a la in-
vestigacig, la fora-lack:), l'ela-
boraciO de dictaments tecnics
etc.

En relaciO amb el sector de
les administracions pUbliques.
cal dissenyar serveis en comu
especialment amb Ies adminis-
tracions locals- que no tenen o
no han tingut rnitjans propis per
a la investigaciO o l'analisi de
problemes.

Pel que fa al sector social,
cal tenir present que les univer-
sitats s'adrecen cada vegada
mes a col.lectius socials que no
han tingut la possibilitat d'acce-
dir a l'ensenyament superior
minories Otniques o culturals,
persones grans, etc. Aim') plan-
teja una reorganitzaciO de les
politiques d'adrnissib d'alumnes
tal vegada de professors a l'en-

senyament superior per f acili-
tar-hi l'acces de nous grups
(adults amb experiencia profes-
sional i un gran coneixement dels
problemes i de les necessitats
locals grups i Otnies minorita-
ries . etc )

A aquestes noves perspecti-
ves de la demanda social, del mOn
del troball, de la investigaciO
tecnologia, la questio del finan-

. .
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gement..., hem d'afegir ques-
tions relatives a la prOpia dine-
mica interna de les institucions
d'ensenyament superior (cultu-
re corporative: costums, tradi-
cions, conductes arrelades...) en
continu canvi i evoluci6 que con-
figuren un panoram diferent del
tradicional.

Ara be, d'una altra part. les
administracions tenen el dret
d'intervenir en el control social
de la Universitet en tant que
servei pUblic i en tant que els
governs i les administracions
representen les societats.

Tot participant dels plante-
jaments d'Hijmans (1982) quan
assigna als poders publics el
deure Oltim d'assegurar la pro-
tecci6, la defensa i el benestar
dels seus administrats, podriem
identificar almenys cinc raons
fonamentals que justifiquen la
ingerencia dels poders publics en
les questions universiteries:

I) l'interes que les adminis-
tracions pijbliques han de tenir
respecte als seus ciutadans

II) el control de la utilitzaci6
dels diners dels contribuents

III) la qualitat de l'ensenya-
ment i la investigaciO per tal corn
arnbdues permeten:

la formable) de quadres i

membres de professions liberals
competents i capacos

la protecciO de la cultura i
dels valors culturals

la innovaciO

l'enriquiment personal de
professors i estudiants

IV) el problema del treball i

l'atur. Totes les organitzacions
tenen entre les seves finalitats
la d'adaptar-se de manera sa-
tisfactOria amb l'entorn. Si pre-
tenem que les universitats si-
guin congruents amb el seu con-
text i que s'hi integrin de mane-
ra satisfactOria, caldria fer
possible que els professionals
que la universitat ha de formar/
produir siguin congruents amb
and) que espera i raonablement
necessita la seva comunitat
social, econOrnica, comercial i

industrial. Aix() no és possible
sense una definici6 i una elabo-
raci6 en com0 de les politiques i
les estrategies.

V) el problema del finance-
ment. La dependencia que te la
Universitet de les Administra-
cions (a Espanya el finançament
de les institucions d'ensenya-
ment superior està entre el 75%
i el 80% del cos real de cada
estudiant; MEC, 1989) defineix
un altre punt de contacte.

Que la questi6 del finançament
es un motiu de preocupaci6 molt
important podriem argumentar-
ho des de moltes Optiques. Crec
que es prou sabut. Sense anar
gaire Iluny, hem tingul ben re-
centrnent una prova evident
durant el mes de setembre del
89. a la Conferencia sobre
"Mitjans i Objectius de les Uni-
versitats" que la nostra univer-
sitat va organitzar en coopera-

1 5 5
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ci6 amb l'Organitzaci6 Econômi-
ca de Cooperaci6 i Desenvolupa-
ment i el Consell d'Europa, la qual
va referir-se gairebe de mane-
ra exclusive als problemes de
finangament de les institucions
d'ensenyament superior.

Tots els aspectes anteriors,
especialment els dos darrers,
ens porten a identificar un altre
element basic: la necessitat de
contextualitzar l'organitzaci6 i

el f uncionament universitari.
Lluny de localismes mal entesos,
una adequada interrelaci6 entre
la universitat i les administra-
cions, especialment les més
properes (nacional/regional i

local) ha de permetre configu-
rar un estil i una culture propis,
sOlidament arrelats a les carac-
teristiques de cada comunitat,
tot potenciant els valors, la Ilen-
gua la culture propis i donar
una resposta més adequada a les
necessitats i expectatives so-
cials, financeres, laborals i edu-
catives en general de cada co-
munitat concrete.

Definim el territori

Ara be, gums elements con-
figuren aquest territori de rela-
cions reciproques?, quins fac-
tors sOn rellevants en definir
aquests terreny d'intervenci6 en
cornii?. Identifiquem-ne alguns i
revisem, alhora, la problemati-
ca que se'n pot derivar.

1 56

Normativa-autonomia. Transpa-
rancia-control social

La Universitet no pot autore-
gular-ce; necessita el continu
feed-back amb el seu entorn. A
la vegada, és obligada a oferir
una gesti6 transparent. Aquesta
gesti6 s'hauria de fer en funci6
de criteris propis i amb el re-
quisit d'una autonomia que no-
més pot tenir corn a limit el
control social que l'Adrninistra-
ci6 i la prOpia Universitat esta-
bleixin en cornO.

Les administracions tenen un
conjunt d'eines per garantir
l'adequada funci6 social de la
Universitet, corn ara: la persua-
si6, la manipulaci6 financera, la
legislaci6 i els reglaments. Se-
ria desitjable que aquestes ei-
nes fossin utilitzades a partir de
plantejaments elaborats en
comO, on la consulta reciproca
el consens fossin presents con-
tinuament. Cercar la transparen-
cia i el control social names en
base a la coerci6 o a la manipu-
laci6 financera serveix Unica-
ment per empobrir les relacions
i per distanciar les institucions.

Objeclivitat:funciO critica

Si be la Universitet té una
clara responsabilitat social, cul-
tural econOmica respecte als
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seus entorns local, nacional i

estatal, aquesta responsabilitat
es estretament Iligada a les
questions d'objectivitat cienti-
fica -que no neutralitat, ja que
aquesta es impossibie- i a la
funcid entice que sembla inhe-
rent a la Universitet.

Hauriem de diferenciar la
Universitet d'una simple ofici-
na d'estudis, d'un laboratori
d'investigaci6 industrial o d'un
centre de formacid professio-
nal, en tant que no solament ha
de ser requerida per executar
unes propostes sin6 que tambe
Ii correspon de pronunciar-se
sobre l'oportunitat d'una de-
manda, sobre la pertinence d'un
projecte o sobre les conseqUen-
cies a afrontar derivades d'u-
nes politiques determinades.

No ha de ser, per tant, una
simple gestora de les directrius
o politiques generals de les di-
verses administracions. Ans al
contrari, ha de col.laborar en la
fixaci6 i l'elaboraci6 d'aques-
tes propostes des d'una posici6
d'independencia i autonomia.

Aixi, les investigacions uni-
versiteries centrades a solucio-
nar dificultats de la societat han
de plantejar-se sota formes que
',gum compatibles amb la natu-
re, les tradicions i la funci6
essencialment critica de la Uni-
versitet (OCDE, 1981).

En aquest ambit, i referint-
nos al nostre context, caldna
plantejar-se tambe amb natu-
ralitat les relacions client-ser-

vei entre les administracions i

la universitat, des d'un enfoca-
ment d'optimitzaci6 de recursos,
d'avaluaci6 constant i d'incre-
ment progressiu.

Control-productivitat-avaluaciO

Si be l'autonomia universi-
teria és un principi irrenuncia-
ble, i aixi ho haurien d'entendre
les diferents administracions, és
fecilment observable una tenden-
cia a demanar en canvi l'adrnis-
si6 d'un sistema de control i, des
de determinades perspectives,
d'un mecanisme de recompenses
i sancions.

tualment es indiscutible
que cal plantejar la qUestiO de la
productivitat a la Universitet.
Aix6 es degut fonamentalment a
la seva crisi financera. D'una
altra part, sembla raonable que
els governs es plantegin on i corn
es distribueixen els seus recur-
sos.

Aix6 planteja la necessitat de
buscar una mesura objective de
la productivitat. Cal aprofundir
en l'estudi sobre la pertinence i
la validesa dels dos tipus de pa-
rémetres de rendiment que uti-
litzem. docencia i investigaci6
A m6s, cal analitzar altres ele-
ments que tambe intervenen en
l'avaluaci6. Cal buscar respos-
tes I alternatives a questions
corn les que propose Thompson
(1985):
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I) a qui o a qua es refereix Ia
qualitat que es vol avaluar. Cal-
dre distingir entre estudiants,
professors, ensenyament, in-
vestigaciO, actualitzacie dels
curriculums, contactes amb el
men de la indestria i el cornerg,
etc.

II) quins han de ser els ele-
ments d'apreciacie, corn ara: els
criteris d'acces a la Universitet
de professors i estudiants, la
producci6 de publicacions, els
serveis de suport als estudiants,
la competencia pedagOgica dels
professors...

III) qui ha d'avaluar. Ho han
de fer instancies internes de la
prepia universitat? Cal crear
instituts o serveis d'avaluacie
externa?, serveis d'inspecci6?,
instancies que combinin les in-
tervencions interne i externa?

Pere iamb& a més d'aques-
tes variables, caldria plantejar
la consideraci6 de variables
contextuals (condicions particu-
lars, restriccions, recursos
disponibles...). No oblidem que si
qualsevol avaluaci6 es justifica
perque és la base de la presa de
decisions, els resultats de l'a-
valuacie, del "control de la pro-
ductivitat" podrien servir per
justificar decisions de les adrni-
nistracions sobre la pertinence
d'un finançament global o un Ii-
nançarnent selectiu en fund() dels
resultats.

8 3 ;)

Apuntant algunes solucions i
propostes

Els organismes-"coixi" o inter-
mediaris

Les administracions i la uni-
versitat tenen uns Organs de
govern sobirans i autOnorns.
Cercar solucions d'una manera
aillada i individual és poc pro-
ductiu. Mirar de donar una res-
posta adequada als ternes que
hem enurnerat sembla tambe
dificil si es vol f er a través de
sistemes de representaci6 reel-
prods; és a dir: persones de les
administracions en els Organs de
govern de la Universitet i vice-
versa. D'una altra part. el con-
trol a través d'institucions par-
lamentaries pot tenir el rise del
desequilibri o la prevalence de
criteris marcadarnent ideolOgics
o sectaris.

Les relacions entre la Univer-
sitet i els poders pOblics poden
molt ben establir-se a través
d'organismes-"coixi", organis-
rnes intermediaris, constituits
per persones representants dels
diversos estaments de la vide
social, politica, econOrnica i um-
versitaria. Organismes-"tam-
p0" (Thacker 1983) de compo-
sick) mixta, de participaci6
consulta, que han de servir per
donar recomanacions o per atu-
rar decisions, elaborant propos-
tes en corn0 o supervisant el fun
cionament del sisterna universi-
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tari. Organismes-"coixi", de
relaciO intermediaria sobre les
funcions i el paper dels quals cal
continuer aprofundint, tal corn
ens piantegen Ingram i Velazquez
(1989).

Si la frontera entre les
administracions estatel i nacio-
nal/regional i les universitats es
deplaca continuament, el paper i
les funcions dels Organs inter-
mediaris creats per l'autoritat
també evolucionaran. Els orga-
nismes-"coixr seran consti-
tults, cada vegada més -agues-
ta es la tendencia als paisos
desenvolupats- per una presen-
cia creixent I majoriteria de
persones representants dels di-
versos sectors economics, po-
litics i socials en detriment de la
representaciO dels estaments
estrictament universitaris.

A la nostra Universitet po-
dem trobar alguns exemples
d'aquests Organs en els Consells
socials, corn a instencies de
participaciO de la societat a la
Universitet. "Supervisar les
activitats de carecter econ6mic
i el rendiment dels sorveis de la
Universitet, aixi corn prornoure
la collaboraciO de la societat
amb el seu finançament", que ens
recorda l'article 71 dels Esta-
tuts de la Universitet da Barce-
lona, podrien ser les tasques di-
rectrius a executai, perfeccio
nar I desenvolupar per part
d'aquests organismes interme-
diaris.

Al Ires iniciatives haurien de

ser la creaciO i potenciaciO de
nous Organs especialitzats per a
aquestes relacions corn ara la
InstituciO Universitat-Empresa,
els Instituts d'avaluaciO de cons-
tituciO rnixta (interna i exter -

na), etc...

Politiques congruents Universi-
tat/Administracions noves
demandes

Altres temes més concrets
que haurien d'esser tinguts en
compte en analitzar les relacions
AdministraciO-Universitat sOn

1. La conveniencia d'una
harrncnitzaciO mes gran de les
politiques de desenvolupament
local i regional i les politiques
d'ensenyarnent post-secundati,
en particular en materia de
formaci6 professional, treball
investigaciO.

2. La reorgaoitzaciO de les
politiques d'admissiO a l'ense
nyament superior per f acilitar-
hi l'acces de nous grups, en par-
ticular dels adults amb experien-
cia professional i amb un gran
coneixernent dels problemes i les
necessitats locals

3. La necessitat que la Uni
versitat i les Administracions
realitiin en comn o patociwn
ciprocament en les respectives
planificacions ostratOgia
(politiquos), lactica (disseny de
plans espacifics). tot deixant la
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planificaciO i el desenvolupament
operatius (execuciO i desenvo-
lupament dels plans) a mans de
les respectuves instancies.

4. La necessitat que ambdues
institucions superin els plante-
jaments rutinaris I poc compro-
mesos que no persegueixen
propOsits d'innovació i canvi.

5 La conveniencia de plan-
tejar noves estrategies en la
gestrO de les institucions uni-
versitaries Administracions
professionals, gerencies, poten-
ciactO assaig d'estils de gestio
basats en principis cornercials,
modalitats de finançament alter-
natiu convenis, patrocini, con-
tractes universitat-empresa...,
han de ser elements d'estudi
preferent els anys vinents.

Advoquern. finalment, pel
suggeriment de l'OCDE (1982:
160) quan reclama la necessi-
tat crestablir i mantenir un
equilkm delicat entre les dimen-
sions local, regional/nacional i

internacional, per evitar tant la
universitat "de campanar" corn
la universitat totalment sepa-
rade del seu entorn en non+ del
coneixernent absolut. Evitar tant
Ia universitat d'horitzons lirni-

sota la tutela dels nota-
bles locals, corn la universitat
agent del centralisme estatic.

"El desenvolupament de les
relacions amb la col lectivitat
exigeix tambe gue es porti a
terme una reflexie especifica
sobre rarticulaciO dc. les fun-
eions locals, regionals, nacio-

1 60 83/

nals i internacionals de l'ensen-
yament superior. Acordar un pes
particular a la dimensiO local i
sobretot regional no es voler-la
privilegiar, ni especialment
limiter l'area d'influencia de la
universitat, es voter manifes-
tar l'interes d'una incardinaciO
a traves de les interaccions con-
cretes en un entorn definit". No-
mes aixi podrem fer possible la
descentralitzaciO, la participa-
cid i, en suma, la gestiO demo-
cratica.
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Seraff Antünez

En este articulo se
intenta presentar una
miscelanea o panora-
mica de los aspectos
fundamentales que po-
drian servir para
introducir el tema
planteado por nuestra
Tribune las relaciones
entre la Universidad y
las administraciones
pOblicas. En el se
tustifica el derecho de
las administraciones a
intervenir en la um-
versidad. como conse-
cuencia de las nuevas
necesidades y
misiones de las
instituciones de ense-
rianza superior Se
enumoraran un coniun.
to de ernbitos de rela-
ciones y actuaciones
en comun. a la vez quo
identifica las posibili-
dades y limitaciones
que estas plantean Fi-
naltnente. se apuntan
perspectives de anal,-
:as y propuestas de
intervencion
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Abstracts

Get article entend
presenter una vision
d'ensemble des as-
pects essentiels qui
pourraient servir a in-
troduire le theme que
propose notre Tribune
a savoy les rapports
entre l'Universite et
les administracions
publiques On y justifie
le droit des adminis-
trations a intervenir
dans l'univerdite. et ce
comme consequence
des nouveaux besoins
et des nouvelles
missions des institu-
tions d errseignament
superieur On y enume-
re un ensemble de
lapp or Is et d'actions
en commun, tout en
soulignant les possibi-
Ides et les limites
qu'ils posent Final-
ment. on y signale des
perspectives d'analyse
et des propositions
d'intervention

:1 a

This article tries
to present an overview
of the basic aspects
that could help
introduce the subject
proposed by our Ros-
trum, the relationship
between the universi-
ties and the public ad-
ministrations It justi-
fies the administra-
tions right to interve-
ne in university mat-
ters as a consequence
of the social It lists
some relationships and
common actions that
could he taken. while It
identifies their possi-
bilities and lynitacions.
Finally, it gives a
sketch of the perspec-
tives for analysis and
proposals for intet-
vencion



Universitet I administraclons Obliques

Les relacions entre
universitat,
administraciô pLiblica i
les necessitats de
recerca i de formaciô
avangada
Ramon Juncosa *

Introducció

Un dels grans reptes de la
hist6ria contemporania de l'edu-
caciô Os l'examen de les rela-
cions entre la universitat i rad-
ministraciO pilblica. Probable-
ment, una de les fites mes irn-
portents en el decurs d'aquestes
relacions fou la professib de fe
que Napo ler') feu de la universitat
per a la formaciO dels seus alts
funcionaris imperials. Per cert,
el mateix Napole6 identifica una
part significative de l'adminis-
tració -precisament l'adminis-
traciô educative- amb la univer-
sitat imperial, que en lloc de ser
una institució passa a esser el
conjunt d'institucions educati-
ves Iligades entre elles per una
administraci6 forte, amb un
sentit jerarquic ben clar corn

* fidnion Juncosa es Director General do
[Institut Català de Noyes Professions
de la Genera lital de Gatalunya

corresponia a l'objectiu final,
extremadament centralitzada i

uniformista. Res mes llunya de la
idea que te el ciutada corrent de
corn son les coses a la universi-
tat. Per& en el que s6n pocs anys
relativament per a una instituciO
que data de l'Edat Mitjana, les
coses han canviat molt. Actual-
ment, els alts funcionaris fran-
cesos ja no es formen a les uni-
versitats, sin6 que solen sortir
d'institucions d'ensenyament
superior no universitari i de gran
prestigi -les anomenades Gran-
des Ecoles'

Centrant-nos en la universi-
tat actual, bona part dels grans
canvis que ha sofert no s'entenen
si no és per les especials rela-
cions que, arreu del mOn occi-
dental, la instituciO d'ensenya-
ment superior per excel.lencia
ha mantingut amb l'administra-
ci6 pOblica i que, tambe arreu,
han significat sobretot un esti-
ra-i-arronsa de recursos econb-
mics. En la mesura que les uni-
versitats europees contempora-
nies han estat, majoritariament
i en diversos graus d'acord amb
els limits de la prOpia autonomia,
arrecerats en els pressupostos
pOblics d'ensenyament, ciencia i

(1) lampoc I admmistracio educativa no
s'anornena universitat. avui dia. a
Franca. pero la denommacie del
twit:4 dlducacie de [Estat de Nova
York es curiosament. la de Univor
srty of Now York (amb seu a Albany
nue no s'ha de confondre amb a (mni.
versitat de la mutat de Nova York)

E3
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recerca, les relacions entre elles
i l'administracig pOblica han
estat, al més sovint, mediatit-.
zades conOmicarnent. Perg
tampoc nk-) es pot oblidar que
aquestes relacions han reflectit
sempre l'evolucig del context so-
cio-cultural, politic i econgrnic
del pais.

A les pagines que segueixen
farem un assaig interpretatiu de
la situacig actual d'aquestes re-
lacions. Val a dir que quan parlem
d'administraci6 ens referim, en
aquesta contribucig, no pas al
brag executiu d'un govern, sing
més aviat al conjunt d'institu-
cions Obliques, des del govern i
el parlament estatal i autongmic
fins als municipis, passant pels
diferents ministeris i departa-
ments, amb les quals la universi-
tat te relacig, de manera directa
o indirecta.

Una perspectiva europea

D'ence de la II Guerra Mun-
dial, el concepte de demanda
social ha estat la base de la
majoria de politiques d'educacig
superior a l'Europa Occidental
(Neave, 1984). Tota persona apta
havia de tenir la possibilitat
d'educar-se f ins al nivell més
alt, fossin quines fossin les des-
pesos i que, en els sistemes
publics, havien de ser basica-
ment, si no totalment, sostingu-
des pel conjunt de la societal. A
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l'administracig Ii corresponia de
reservar els recursos necessa-
ris per satisfer les exigencies de
l'ensenyarnent superior.

Aquest consens, riles o menys
generalitzat a tots els pa'isos eu-
ropeus, es basava en el neokey-
nesianisme, que es reflectia ba-
sicarnent en tres elements. Des
d'un punt de vista econgrnic es
donava per fet que la inversig
pOblica en educaci6 es transfor-
mava autornaticarnent en desen-
voluparnent dels recursos del pais
i, per tant, en riquesa nacional.
Des d'un punt de vista social es
considerava que l'educacig su-
perior tenia un valor simbglic, en
la mesura que s'havia de demos-
trar que tambe s'hi podia dur a
terme una politica d'igualtat d'o-
portunitats, basada en la capaci-
tat personal i amb independencia
de l'origen social i de la prOpia
disponibilitat econgrnica. Final-
ment, des d'un punt de vista
politic el neokeynesianisme par-
tia de la necessitat de fer arribar
l'ensenyament superior a tot-
horn que tingues capacitat, no so-
lament en rag d'un compromis
social, sing fonamentalment corn
un mitja OW per elevar el nivell
de qualificaci6 del pais.

Pert) a f inal dels anys seixan-
ta i principi dels setanta una serie
de fets trenca aquest consens
sobre l'ensenyament superior.
En primer Hoc, la crisi de la
mateixa universitat ref lectida en
les revoltes d'estudiants. Els
mitjans de comunicacig difon-
gueren unaimatge de la universi-
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tat que exaspera els pares dels
propis estudiants i els dirigents
politics i econOrnics.

lndependentment del judici que
mereixin aquells fets a la histd-
ria, cal convenir que venien a
dernostrar un trencament entre,
d'una banda, les aspiracions
socials representades pels con-
tribuents que pagaven la univer-
sitat, de l'altra, les aspiracions
dels estudiants que, en bona part,
renegaven dels contribuents/
burgesos, I, enmig, la universi-
tat i la comunitat acadernica. Poc
temps després de les revoltes
d'estudiants, la crisi econdrnica
significatarribe la crisi d'un model
econdmic d'universitat absolu-
tarnent dependent dels recursos
publics. I aixd per dues raons:
primer, per la reduccib de des-
pesa pUblica general provocada
per la crisi econdmica I, segon,
per l'aparicid o generalitzaci6 de
serveis pOblics que també exi-
gien una quota important dels
pressupostos de l'Estat.

L'erosi6 d'aquest consens es
simptomatica dels canvis que s'o-
peraven en el desenvolupament
de l'ensenyament superior, bus-
cant una nova base diferent del
neokeynesianisme imperant a la
decada dels anys seixanta. L'e-
rosie del consens era. doncs,
l'erosid del neokeynesianisme,
el progressiu abandonarnent del
qual s'explica per diverses raons.
En primer Hoc, el que horn ha
anornenat la crisi de legitimaci6
(Weiler, 1983) dels governs i de
l'administraciO pUblica -que no

és sine una gran falta de confian-
ca de l'opinid publica en la capa-
citat dels politics i de l'adrninis-
tracie- i que recull el rnalestar
creat per les conseqUencies de la
crisi econernica de principi dels
anys setanta: atur juvenil, in-
closos els llicenciats universita-
ris, fendrnens corn ara la subocu-
pacid, la irnpossibilitat d'eradi-
car, rnitjancant l'educaciO, les
desigualtats basades en la pro-
cedencia social i econernica, etc.
Aquesta manca de confianca es
tradui en noves demandes: que
l'educacid, en general, i particu-
larment la universitéria passes-
sin cornptes, que la universitat
fos més amatent a les necessi-
tats del pais i que no sempre
coincidien amb els interessos
academics del professorat, i que
la universitat fos molt riles con-
trolada internament, amb repre-
sentacid de totes les instancies
irnplicades, inclosos els contri-
buents.

Horn parla tarnbe d'una admi-
nistracid pablica sobrecarrega-
da de responsabilitats (Guy Pe-
ters & Rose, 1977) o be, alter-
nativarnent, de la crisi de l'Estat
del benestar. Es tracta de saber,
en primer lloc, si una adminis-
tració central i burocratitzada
es apropiada per dur a terrne
sirnultaniarnent la presa de deci-
sions I alhora, la gestiO quotidia-
na. Qui no hi esta d'acord acaba
pensant que bona part de les
tasques de l'adrninistraci6 han
de ser passades a altres mans,
sovint als propis interessats, a

165



Ramon Juncosa

un nivell mes proper als adminis-
trats (local o regional) o be a la
iniciativa privada. En segon Hoc,
es planteja fins a quin punt es
podran destinar recursos sufi-
cients per acompanyar deman-
des socials que cada cop seri mes
nombroses i exigents i d'on sor-
tiran, aquests recursos. En el
cas concret de la universitat, la
conseqüencia es que l'adminis-
tracid pUblica, especialment en
un context de crisi econOrnica, ha
de frenar el ritme de creixernent
de la despesa tot garantint, tant
corn sigui possible, el rnanteni-
rnent dels nivells ja aconseguits.
Aix& en un context de liberalis-
me econdmic, sovint es tradueix
en una filosofia que propugna que
la millor rnanera que la universi-
tat podra servir la societat, la
indOstria i el cornerg sere quan
l'adrninistraciO freni la seva
despesa a fons perdut i obligui la
universitat a obtenir tons corn-
plernentaris a traves de contrac-
tes especifics arnb les empreses.
Aixi apareixen arreu d'Europa, a
principi dels anys vuitanta, les
condicions necessaries per fer-
los possibles a partir d'actua-
cions corn ara programes de
recerca per servir les necessi-
tats d'una ernpresa en concret,
l'establirnent de programes es-
pecifics de forrnaciO a la carte,
cursns i seminaris, la prestacig
de serveis d'assessorament i

orientaciO per part dels profes-
sors universitaris, la creaciO de
catedres conjuntes, l'intercanvi
de personal durant un determinat
periode de temps, etc.
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En resurn, es constata la irn-
possibilitat que, en les circums-
tancies econOrniques actuals i les
previsibles a termini rnitja, rad-
ministraciO pugui subvenir el des-
envolupament creixent de la uni-
versitat en un context econbmic,
tecnoldgic i sbcio-cultural on cada
cop es fa mes necessari d'incre-
mentar el nombre de persones
que disposen d'una forrnaciO
qualificada d'alt nivell i, en qual-
sevol cas, postsecundaria. Cal-
dran fons complernentaris que
hauran de provenir necessaria-
ment de la iniciativa privada.
Aquesta nova exigencia facilita-
ra tarnbe la cornpetitivitat entre
establiments, l'augment de la
capacitat d'iniciativa i, sobre-
tot, una rnillor sintonia amb les
necessitats expressades en el
context mes immediat de la uni-
versitat. Tot aim!), amb una ges-
tic!) riles rigorosa dels recursos
disponibles de cada universitat.

La demanda social i el dictat de
l'economia

El trencarnent del consens
sobre la politica a seguir amb la
universitat significa tambe l'a-
bandonarnent, per part d'alguns
paYsos europeus, de la noci6 de
demanda social corn a motor de
desenvoluparnent de l'ensenya-
ment superior. AixO s'aplica
fonarnentalment al Regne Unit,
Dinamarca, Belgica i els Paisos
Baixos i, en un grail inferior,
perb també significatiu, a Irian-
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da i la RepOblica Federal d'Ale-
manya. En aquests paIsos el prin-
cipi rector deixe de ser la de-
manda social per esdevenir-ho la
despesa econ6mica, pOblica es-
sencialment, per6 tambe privada
en forma de convenis de recerca
i de formaci6.

Obviament, una politica orien-
tada per la despesa Os una politi-
ca molt més dirigista que no pas
una que es guia per la demanda
social (Clark, 1983). En el pri-
mer cas, l'administraci6 pOblica
interpreta i dicta alit) que te re-
lleu social, es a dir, aquelles
carreres o aquells programes de
recerca que, segons el govern de
la naciO, tenen interes per al pais
(Maassen, 1987) i, per tent,
tendeix a invertir els Ions p0-
blics en and que, al seu judici, Os
prioritari; corn a corol.lari, les
inversions privades solen tenir
les mateixes prioritats, be estu-
dis que cal potenciar o be progra-
mes de recerca que cal promou-
re. En canvi, la politica que es
guia per la demanda social deixa
a l'administraci6 un paper pura-
ment de gesti6, en el sentit d'ad-
ministrar,, repartir i -no sem-
pre controlar els recursos dis-
ponibles.

Per que un govern opta per un
model I no per un altre es una
dOestie que te poc a veure amb el
color politic I molt amb la diver-
sitat dels costos que la universi-
tat ha tingut un cost més alt. Os
a dir, alli on hi ha hagut mes
inversib pUblica en universitats
per capita, l'abandonament del

model basat en la dernanda social
ha estat mes rapid. Alli on la
inversi6 ha estat mes baixa es
tendeix a continuar amb aquest
model, perque no hi ha una pres-
si6 tan forta en favor d'un canvi.

Curiosament, pert), la magni-
tud de la inversi6 pOblica en uni-
versitats no es l'Onic tret com0
que mantenen els paTsos on es
mante el model centrat en la
demanda social. N'hi ha d'altres,
per comparLcid amb els paTsos
de l'altre grup: un control molt
fluix de l'admissi6 d'estudiants;
i un cos d'estudiants en el qual hi
ha una bona representaci6 de per-
sones que s'hi dediquen nornes a
temps parcial. En el fons, per&
el que fa dificil que en sisternes
d'ensenyament universitari corn
ara els de Franca, Gracia, Italia
i l'Estat espanyol es canviI en-
vers un altre model mes guiat
per la despesa es el fet que
aquests sistemes foren els qui
abans i en menys temps assoliren
el dret a la denominacie de siste-
mes de masses, es a dir, aquells
on un percentatge mes elevat de
joves, per comparacie amb els
altres paisos, accedia a la uni-
versitat. Aim!) ha f et que l'aspi-
racie a assolir un Hoc a la univer-
sitat hagi esdevingut, en menys
de vint anys, un dret adquirit de
la poblacie juvenil i al qual difi-
cilment renunciaria si no It n'o-
ferien alternatives. No oblidem,
d'altra banda, que es en aquests
paisos on mes es troba a faltar,
en el context europeu, un siste-
ma d'educacie superior no uni-
versitaria.

8.14
1 6 7
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El nou model universitari de
l'Estat espanyol

Aquestes eurotendencies te-
nen un reflex clar en el cas de
l'Estat espanyol. Abans l'hem
encabit en el grup de paisos on
continua imperant un model de
desenvolupament universitari
basat en la demanda social. En
una analisi més aprofundida hau-
riem de dir que es troba a mig
carni entre aquest model i e! diri-
git per la despesa o, més estric-
tament, un model basat en la
demanda pel que fa a l'ensenya-
ment i un altre de basat en la
despesa pel que fa a la recerca.
Tot plegat es tradueix en un nou
context de relacions entre uni-
versitat i administracid, aquest
cop dominat per la idea que cal
l'avaluacid i que aquesta l'ha de
dur a terme, en un sistema finan-
cat amb recursos pOblics, rad-
ministraci6 de forma indepen-
dent a la que pugui arbitrar cada
universitat al seu propi si. Di-
versos estudis han demostrat
que, tant l'Estat espanyol corn,
en general, els estats més meri-
dionals de la CE, inclose Franca,
es troben en un moment de canvi
en aquest sentit. Tot i que és cert
que no poden fer-se enrere pel
que fa a un sistema universitari
de masses -d'aqui vénen els pro-
blemes que se susciten cada cop
que apareix la qUesti6 de recces
a la universitat-, si que poden in-
crementar el control social i

pOblic de la universitat (Neave,
1988; Pedr6, 1988).
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Aquest increment es molt vi-
sible a partir de la LRU, una Ilei
que intenta crear una situacid en
la qual la contrapartida a l'auto-
nomia de les universitats és un
increment notable en el control
dels :esultats, per comparacid
amb la situacid anterior. Perque
l'actual autonomia no significa
que a través de la creacid del
Consejo General de Universida-
des i dels diferents consells
socials de les universitats no
s'hagi enfortit en algunes arees
estrategiques el paper de rad-
ministracid corn a avaluadora dels
resultats, especialment de la
recerca. No oblidem que, pel que
fa a l'ensenyament, la perspec-
tive d'un districte universitari
Onic deixara en mans de la de-
manda del mercat l'avaluaci6 de
les universitats, la qual cosa
n'enfortira la competitivitat. Es
possible, també, que els proces-
sos -i no r ^P.cesseriament els
procediments- de selecciO del
prof essorat canvIin arran d'a-
questa competitivitat.

El que interessa remarcar, en
conjunt, de l'evolucid de les re-
lacions entre universitat i admi-
nistracid a l'Estat espanyol es
que s'ha engegat un proces de
canvi que alguns considerarien
una certa privatitzacid de la uni-
versitat, en la mesura que Os
obligada a obnr-se al mOn extern
i a adoptar, alhora, una gestic!)
empresarial interna. Es corn si
l'administraciO forces les uni-
versitats a entendre's millor amb
el propi entorn -particularment
tecnoldgic i econOmic-, forcant-
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les a trobar-hi recursos econ6-
mics complementaris perque la
pr6pia administraci6 no pot sub-
ministrar-ne riles enlle dels li-
mits actuals. 0, si ho ha de fer,
sera en canvi de prestacions
especifiques en forma, sobretot,
de programes de recerca em-
marcats dins un pla general de
prioritats de R+D per al pais i,
logicament, establert per rad-
ministraciO.

La situacin a Catalunya

En aquest context estatal, les
competencies atribuldes a les
comunitats autemomes sOn rela-
tivament reduides. Si horn podia
esperar que un Estat centralista
que emprenia un proces de des-
centralitzaci6 fos generos amb
les noves administracions, el fet
que el mateix proces portes, en
primer Hoc, un grau forga elevat
d'autonomia dels establiments
universitaris deixà les noves
administracions entre dos focs.
Dit d'altra manera, el nombre de
competencies a transferir s'ha-
via redult considerablement i els
traspassos tampoc no podien dis-
minuir les competencies previa-
ment assumides per les univer-
sitats en l'exercici de Ilur auto-
nomia. Bo i aixi. els traspassos
assumits per la Generalitat en
matéria d'universitats que, cer-
tament podien haver estat mes
generosos, seri també impor-
tants.

La Llei 11/1983, de 25 d'a-
gost, de Reforma Universqa.ria
2, atribueix a les comunitats
aut6nomes que, corn Catalunya,
tenen cornpetencia plena en l'am-
bit d'ensenyament, la capacitat
de coordinar les seves universi-
tats, aprovar les taxes univer-
siteries, fixar les subvencions
globals, decidir la creaci6 de
noves universitats i centres
universitaris i determinar la
composici6 i el nomenarnent dels
Consells Socials de les Universi-
tats. En l'exercici de les seves
competencies, la Generalitat ha
regulat alguns d'aquests aspec-
tes per la Llei 26/1984, de 19 de
desembre, de Coordinaci6 Uni-
versiteria i de Creaci6 de Con-
sells Socials 3, per la qual, entre
altres questions, es reconeixia
el paper que el Consell Interuni-
versitari de Catalunya havia des-
envolupat fins Ilavors, per vo-
luntat prOpia de les mateixes
universitats, i alhora, se'n re-
gulava, a partir d'aquell moment,
la composici6 i les funcions. Ha
aprovat els Estatuts de les tres
Universitats 4 i ha nomenat els
membres dels consells socials 5.
Recentrnent, s'ha aprovat tambe
la Llei 11/1990, de 18 de juny,
de creaci6 de la Universitat
Pompeu Fabra 6, que recull el
compromes politic de continuar
arnb el probes de creaciO de cen-
tres universitaris.

(2) BOE (1.1 IX-83

(3) OGC de 31-X11 84
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El curt periode de temps d'e-
xistenc.ia de l'Administraci6 au-
tonOrnica catalana i l'encara mes
reduit de competencies amb tras-
passos efectius en materia d'u-
niversitats fan que, en molts
aspectes, el model de relaciO
entre la universitat i l'adminis-
traci6 encara es vagi bastint. De
fet, corn hem vist fins ara, hi ha
un seguit d'aspectes que son
condicionants, quasi determi-
nants, d'aquestes relacions arreu
d'Europa Occidental. Hem vist
tambe que, a l'Estat espanyol, el
mateix model també canvia amb
una relative rapidesa. No obli-
dem el proces de reforma iniciat
amb la LRU i que, d'una manera o
d'una altra, continua amb la re-
forma dels ensenyarnents uni-
versitaris actualment en curs.
Per totes aquestes raons, se'ns
fa possible pensar en diverses
alternatives per al pais.

(4) Mdianconl els Decrets 37/1985 de
18 do goner (DOGC de 22 5 85) 7171
1985 d 1 de 1u1,01(DOGC de 19.1/111
8511 23?/1985 cie 4 de tilini mom:

;,6 vii 1151 corrpsnotwiii!.
peclivairam1 d la Untvwsilal loS
lecnica de Catalunya

(5) Mitiaric.int els Dectets 28? 283
284 de 17 d'ortuble de 1985 (DOGC
de 23 X 85)

(h) DOGC de 22 yl 90

Envers un nou model de rela-
dons entre la universitat i rad-
min istracid

No solament la universitat ha
canviat; tambe ho ha fet l'admi-
nistraciO. Interessa de remarcar
aquesta evoluciO tant de la uni-
versitat corn de l'administraci6
perque implica, necessariarnent,
que l'una i l'altra han de trobar
noves fOrmules de relaciO.

En principi sembla haver per-
dut rnés en el canvi l'administra-
ciO. En efecte, l'autonomia es un
dret, certament, de les univer-
sitats I, alhora, un deure de
respecte de l'administraciO. La
posici6 d'aquesta no es fAcil;
acosturnada a rebre, des dels
temps napoleOnics, un benefici
directe de la seva inversiO eco-
nOrnica, es troba ara en una si-
tuaciO en la qual continua inver-
tint fortament perO ja no pot
considerar-se'n pas arno i sen-
yor. Corn ho fa la Ilibertat de
cAtedra en el nivell corresponent
al professorat, l'autonomia dels
establiments d'ensenyament su-
perior expressa la inviolabilitat
de determinats Ambits de la vide
academica i que impliquen des de
la gestiO quotidiana, fins a gums
programes de recerca s'inicien o
quins rnestratges I cursos de
postgrau s'otereixen. Inviolabi-
litat que no és altra cosa que la
capacitat d'autodeterrninaciO de
la comunitat universitbria, tal
corn es reflecteix, en cu.,: cas,
en el respectiu claustre.
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Corn hem vist a les pagines
anteriors, dificilment l'adminis-
traci6 pot romandre gaire més
temps en una situaci6 en que
subvenciona sense obtenir res
més que la satisfacci6 de saber
que aix6 perrnet de mantenir un
servei public mes. D'una banda,
perque hi ha noves necessitats
socials (com, per exemple, l'as-
sistencia a un nombre creixent
de pensionistes, que incrementa
el nombre de pensions per6 que
també te demandes cada cop mes
qualificades), les quals l'admi-
nistraci6 ha de sostenir i, d'una
altra, perque hi ha altres serveis
publics, almenys igualment ne-
cessaris, dels quals el rendiment
i el benefici d'una mateixa quan-
titat d'inversiO podria ser supe-
r ior

Paral.lelament, si en aquest
context resulta que l'adminis-
traci6 ja no pot incidir directa-
ment en les decisions de la comu-
nitat universiteria, a causa de
l'autonornia dels centres I de la
Ilibertat de cetedra, caldre bus-
car noves fOrmulos que Ii perme-
tin una avaluaci6 de les seves
inversions. Aquestes fOrmules
poden limitar-se a subvencionar
aquells departarnents la recerca

(7) Ann ()Cu exvinple cMmin, dolt;
C'Clifi(1/71ISIC% duniu),lic» quo al),
(Nina»: (in,,prwoluparnonl. eF. rn(".

00111Hl Wt, LIM W. 01101111-
I. amunt L.(111) 5ocialm001 invvrtlr CII
I pm-ola rural nue no pas en la urn
Vor).0.11 (World Bank. 19861

dels quals es jutjada de qualitat
per l'administraci6 o be arribar
a constituir -corn a Franca o al
Regne Unit, per exemple- orga-
nismes autOnoms dedicats a l'a-
valuaci6 de les universitats.

La questiO que hi ha al darrere
es la de la productivitat social i
econOrnica de la universitat i

l'eventual legitimitat de l'admi-
nistraciO si volgues esdevenir
l'Unic auditor de la universitat.
D'aquest punt de vista val a dir
que la figura dels consells socials
de les universitats, al merge de
questions molt mes Obvies corn el
millor Iligam arnb l'entorn, re-
presenta tambe un assaig de con-
trol social de la universitat pot-
ser mes legitim que la prOpia ad-
ministraciO (CEDE. 1988). En
sIntesi. cal trobar un equilibri
entre el control intern que ha
d'estar a mans de cada universi-
tat i el control extern que la
societat -no necesseriament a
traves de l'administraciO- te el
dret d'exigir.

Universitet, administraci6 i

canvi tecnologic

Evidentment, aixe fa que rad-
ministracie haw deixat de ser
l'empresan per excel.lencia de
la universitat per esdevenir-ne
un client -segurament. un dels
mOs importants potencialment
Sense quo hagi canviat pas l'a-
portació que tot centre d'ense-
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nyament superior, public o pri-
vet, fa al desenvolupament i al
creixement dels recursos humans
altament qualificats d'un pais,
l'administraci6 té l'obligaci6 de
cercar camins a traves dels quals
pugui aconseguir la potenciaci6
d'aquella formaci6 i d'aquella
recerca que, havent d'establir
necesseriament un ordre de prio-
ritats donada la finitud dels re-
cursos, consideri precisament
d'interes prioritari per al pais.
Aquest aspecte es crucial tant
per a la promoci6 del canvi tec-
nolOgic corn per a la formaci6 que
requereixen les noves profes-
sions.

En part, l'administraci6 ha
transferit aquestes responsabi-
litats a les eventuals xarxes de
col.laboraci6 amb les industries i
les empreses que cada universi-
tat pugui arribar a crear. Per
tant, ha estat una preocupaci6
inicial crear un marc legal que
empari aquestes xarxes i af avo-
reixi la continuTtat dels contac-
tes.

Encara que la ciencia i, en
general, tota mena de coneixe-
ment. ha estat considerada un be
en ella mateixa, corn una part de
la culture nacional, el fet que
l'administraci6 doni suport a la
recerca no es basa tant en aix6
corn en ccnsideracions de tipus
econamic La inversiO en recerca
porta a la innovaci6 tecnolOgica
(atenciO: universitat/creaci6
empreses) i aquesta al creixe-
ment econOmic.

17?

Avui ens trobem en una epoca
en que la recerca i la ciencia
tenen un valor estrategic i on
l'administraci6 es cada cop mes
exigent respecte a quina es la
contribuci6 de la R+D al creixe-
ment econOrnic i al desenvolupa-
ment sigui extremadarnent debil.

Aquests camps, per& reque-
reixen grans inversions que, a
vegades, s'han de fer a costa de
reduir les d'altres camps del
saber que alguns creuen avui dia
que no tehen cap mena de value,
si mes no practica ni econOrnica.

Arreu d'Europa, la universi-
tat desenvolupa un percentatge
important de la R+D i que oscil.la,
segons els paisos, entre un 13
per cent i un 30 per cent. Tradi-
cionalment la universitat ha tin-
gut cura sobretot de l'anomena-
da recerca basica, Os a dir, d'a-
quella que te resultats mes im-
predibles i, per descomptat, molt
més a Ilarg termini. En les condi-
cions actuals, per6, és dificil que
totes les universitats del pais
puguin mantenir-se en all() que
alguns critics anomenen torre
d'ivori. En el futur, Os dificil de
pensar que totes les universitats
puguin desenvolupar plans de
recerca basica en tots els camps.
Més aviat, caldrâ una concen-
traci6 important dels recursos i
l'especialitzaci6 dels centres i

que vindran donades almenys per
tres factors. el cost cada cop
mOs elevat de la recerca en de-
terminats camps de la ciencia, la
internacionalitzaci6 de la recer-
ca que exigeix l'especialitiaci6
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nacional i les necessitats econO-
miques d'altres activitats tarn-
be prOpies de la universitat i que
no oassen per la recerca besica.
Aquest és el cas, evidentrnent,
de la R+D, que ha estat enfortida
per raons diverses:

en moltes Arees, corn ja
hern dit, el periode de ternps que
passa entre la recerca i el des-
envoluparnent d'aplicacions es
tan curt que fa gairebe impossi-
ble de distingir l'una cosa de
l'altra;

tarnbe en molts casos, les
necessitats de la tecnologia fan
que la recerca cientifica es con-
centri en el desenvoluparnent de
nova instrumented();

el dinamisrne economic del
pais depén de l'existencia d'un
flux continu de progrés i innova-
cid tecnolOgica capac de crear
un estreta relaci6 entre la re-
cerca, el desenvoluparrient i l'a-
plicaci6 quotidiana.

L'enfortiment de la R+D
demana la concurrencia de fons
econOrnics que ultrapassen les
possibilitats de l'administraciO
pdblica. AixO ha facilitat l'esta-
bliment de nous Iligams entre la
universitat i el m6n productiu
que .sovint han estat facilitats
per determinades iniciatives
locals o regionals corn ara la
creaciO de parcs tecnolOgics.

Consegi1entrnent, en el camp
de la recerca és important que
les relacions entre universitat i
administraciO passin a un segon

ordre, a favor de les relacions
entre universitat i mOn produc-
tiu. En aquesta nova configure-
d& podem atribuir a l'adrninis-
traci6 les funcions segOents:

garantir uns fons minims de
recerca per a totes les Arees de
coneixernent;

esdevenir, ella mateixa, un
client dels programes de recerca
de la universitat;

garantir, amb els mitjans a
l'abast, que no tota la recerca
que es realitzi es basi en consi-
deracions purament utilitaristes,
pensant exclusivarnent en un
horitz6 a curt termini.

LOgicarnent, cal esperar tam-
be de l'adrninistraci6 que sigui
capac de coordinar-se tant des
d'un punt de vista interdeparta-
mental corn des d'un punt de vista
interadrninistratiu (és a dir,
administraci6 estatal, autonOrni-
ca i local), a fi i efecte de f acili-
tar la concentraci6 de recursos
l'establiment de plans d'actuaciO
coordinats.

La transferencia de tecnologia

Moltes empreses sOn cons-
cients de la impossibilitat de die
a terme, elles soles, tasques que
depenen extremadament d'un
saber cientific I tecnolOgic avan-
cat. No s pas una qUestiO de
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manca d'equipaments. sinO, es-
sencialment, de recursos hu-
mans els investigadors que ca-
len a determinades industries sOn
a la universitat. Les empreses ni
poden harmer els cientifics i

investigadors que necessiten, no
tampoc poden explorer totes les
'does de R+ D que apareixen en el
desenvolupament del seu treball.
1.es empreses tum, doncs,
moltes I molt diverses
necessitats que la universitat
i))oria de poder satisier Tal corn
s afirma en un informe de l'OC-
Df-

"L es relacions entre la uni-
vet sitat s la indOstria han entrat
en una nova lase pei que fa a
objectius I a rnagnitud. La neces-
sitat d'explorar noves formes
de comunicaciO de col.laboraciO
surf en pas t de la pressiO a favor
de la competitivitat, per part de

industria. en part de la reta-
il:Ida tinancera soferta per la
universitat i, en conlunt, de les
exigencies cientitiques i tecno-
Ingiques tonarnentals on moltes
,sioes de la recerca." (OECD.

A handa daixO, tambe cal
reconoixer que algunes empre-
,es, multinacionals o be petites

empreses extremadament espe-
:ectoi S r.apdavan-

toft, pudon disposar d'un polen-
do recerca taut o mes alt que

ol d ilgunes universitals I, per
t.int cal acceptor quo el flux I (a
hamlerenchi de tecnologia ha de
!,er un proces biunivoc entre les
(rnipre5es i Ia univormtat. I no

(

pas en un Onic sentit. Per aixO es
tan crucial continuar amb inicia-
tives del tipus dels centres de
transferencia de tecnologia o dels
parcs tecnoldgics a la periferia
fisica de les universitats, per-
que contribueixen a fer que el
flux i la transferencia de tecno-
logia sigui, fins i tot des d'un punt
de vista purament geografic, molt
més proper i senzill.

En general, cal reconeixer
que es la iniciativa individual o
institucional la que hi ha al da-
rrere d'un bon desenvolupament
de les relacions entre l'empresa
i la universitat (OECD, 1989).
Aix() fa que l'administraciO hi
hagi de tenir un paper de rera-
guarda, facilitant l'emergencia
d'aquest tipus d'iniciatives i, per
descomptat, fent-les atractives
tant a la comunitat universitaria
corn a les empreses.

A banda de les xarxes de co-
operacid universitat-empresa,
l'administraciO pot afavorir de-
terminades Orees -i en fer-ho en
discrirnina d'altres. Es tracta,
perd, d'un terreny espinOs per-
que, en principi, pot semblar que
radministraciO es malfil de la
capacitat de la comunitat acade-
mica per resoldre aquestes ques-
tions. Aixi, almenys, ho acostu-
ma a veure la comunitat univer-
silaria molt particularment,
aquells d'entre els seus morn-
bres quo no entren de ple en les
priontats marcades per l'admi-
nistracib i que, per tant, no re-
bran un complement de recursos.
En aquest sentit, qualsevol de-
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partament universitari ha de
poder aspirar a un minim de dig-
nitat en els prograrnes de recer-
ca i que, a manca de patrocina-
dors privets, ha de passar per
una aportaci6 minima de radmi-
nistració. Pert) radministraciO
té el deure d'arbitrar aquelles
mesures que cregui més adequa-
des per assolir els objectius
politics que té marcats i, igual-
ment, robligaciO de vetllar i

controlar els recursos que té
invertits. LOgicarnent, en tot aixO
hi ha el risc de configurar un
model de relaciel excessivament
centrat, riles que no en el prag-
matisme, en un utilitarisme dur,
on no cap més formed() ni més
recerca que aquella que té una
significaci6 estrategica o econe-
mica interessant. I aquest risc
s'ha d'evitar.

Universitet, administracid i

formacie avangada

Hi ha al darrere d'aquest risc
la inevitable confusiO entre el
paper formatiu, en el sentit més
ampli, de la universitat i res-
tricta prepared() per a l'exerci-
ci d'una professiO. 0, el que sol
ser el rnateix, la dicotorma entre
formació de generalistes i for-
med() d'especialistes. Tot i que
la progressive professionalitza-
ci6 de reduced() universitaria
és un fet, la mateixa cornunitat
academica sembla dividida pel
que fa a l'objectiu que s'ha d'as-

solir: es tracta d'una forrnaci6
global en el sentit de la Bildung
alernanya o be cal oferir una for-
med() estrictament professio-
nalitzadora, ja sigui per a la
recerca o per a l'exercici d'una
professi6?

En un sistema corn el nostre,
de masses i fins ara poc diversi-
ficat institucionalment i tambe
des d'un punt de vista curricu-
lar, la devalued() de la forrnaciO
universitaria és un risc omni-
present. Fins a un cert punt, la
proliferaci6 de mestratges i de
cursos de postgrau han fet que en
algunes carreres universitaries
horn no pugui aspirar a un Iloc de
treball apropiat al titol que horn
té fins despres de set anys d'es-
tudi (cinc de carrera i dos de
mestratge). Evidentment. situa-
dons corn aquesta s'expliquen
nornés per la confluencia de di-
versos factors, entre els quals
hi hauria els seguents:

la inexistencia d'alternati-
yes als estudis universitaris, és
a dir, d'estudis postsecundaris
arnb potencial irnrnediaternent
professionalitzador:

la rnassificaci6 de la uni-
versitat i el consegClent exce-
dent de titulats universitans
permet que les ernprnses puquin
ser molt exigents,

deterrninada formed() uni-
versiteria no es prou professio-
nalitzadora perque se centra
massa en la tedia,

els salaris baixos del pro-
fessorat universitan, que busca
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en altres activitats un comple-
ment economic;

la impossibilitat, fins fa
ben poc, d'una diversificaciO
curricular.

La reforma actualment en curs
dels ensenyaments universita-
ris facilitare, sens dubte, la
diversificaciO curricular. De fet,
la legislaci6 vigent ja permet que
les universitats creIn titulacions
pr6pies. En aquest nou context,
és molt possible que als centres
universitaris s'acabi produint una
diversificaciO curricular que
donaria corn a resultat una linia
d'ensenyament besicament adre-
cede a la Bildung i a la formaci6
per a la recerca i la investigaci6,
i una segona linia bäsicament
adregada a la professionalitzaci6
ates un perfil professional con-
cret. En altres paIsos europeus,
aquesta diversificaci6 curricu-
lar tambe té un reflex institucio-
nal: a la primera linia Ii corres-
podria l'ensenyament superior
universitari i a la segona l'en-
senyament superior no universi-
tari.

Consideracions finals en l'ho-
ritth de les noves professions

Existeixi o no aquesta diver-
sificacib, es evident que l'en-
senyament superior haure do
continuer coorint ambdues linie:..
que es beneficien igual de l'exis-
tencia de programes de recerca
que donin suport a la formaciO. En

853
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aquest sentit, la proxim'iat en-
tre recerca i formacib que hi ha
a la universitat Ii atorga un paper
privilegiat en la formaci6 per a
les noves professions que re-
quereixen el mes alt nivell de
qualif icaciO. Val a dir que la
majoria de noves professions
apareixen vinculades a nous des-
envolupaments tecnologics o a
noves demandes socials i cultu-
rals. En ambdOs casos, la univer-
sitat, a través de la recerca
tecnolOgica i de la investigaciO
social, pot actuar de catalitza-
dor per a l'aparici6 de noves
tecnologies o per a l'expressiO
de nodes necessitats socials que,
més tard o més d'hora, aboquen
a l'aparici6 de nous camps i per-
f ils professionals.

L'administraci6, en aquest
sentit, pot actuar a diversos
nivells: ajudant a la definici6 de
nous perfils professionals i rea-
litzant tasques de prospective,
facilitant la definici6 de qualif
cacions a fi i efecte d'aclarir
quina formaci6 ha de ser neces-
seriament universiteria i quina
pot escaure's tambe en altres
nivells o cicles educatius i, molt
especialment, duent a terme una
politica que afavoreixi la sinto-
nia entre la universitat i l'entorn
sOcio-cultural i productiu que
l'envolta.
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In this article. the
author anlyses the
relationship between
the uniserSity and the
public 'ministration.
Concentiating basically
on research and higher
education aspects He
begins with a brief
historical summary of
the European situation
In this framework he
introduces a series of
necommendations with
regard tO university
policies pointed to by
the soc-al or econimic
demands He then talks
of the Spamsh univer-
Sity model established
by the University
Reform Law, and
particularly of the
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wen as an analysis of
matters that have to do
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Entrevista a Eula lia
Vintró
Serafi Antimez

La doctora Euielia Vintró es
en l'actualitat Tinent d'Alcalde
de l'Ajuntament de Barcelona i
Regidora de l'Ambit de Benestar
Social. An teriorment havia estat
Regidora de l'Area d'Ensenya-
ment del mateix Ajuntament, en
la qualva desenvolupar una tasca
que va mereixer el reconeixe-
ment general quant a la innova-
ciO, creativitat i rigor en la gestie
que va presidir-la. El seu conei-
xement de la gestic) pUblica i de la
vide politica ha pogut sedimen-
tar-lo a través d'una Ilarg a tra-
jectbria de participaciO en els
poders legislatius estatal i auto-
nbmic corn a Dpulada en el Con-
grés de Madrid i corn a Diputada
en el Parlament de Catalunya.

La seva expenencia univer-
siteria, corn a Catedrbtica de
Grec del Dcpartament de Filolo-
gia Clessica de la Facultat de
Filologia de la Universitet de
Barcelona i corn a membre de
l'Equip Rectoral- en va ser Se-
creteria durant els anys 1978
1979-, i mes d'una activitat
constant en els Organs de Govern
I de participacie de la vide uni-
versiteria. configuren un perfil
personal que cermet reunir Lin
coneixement molt wan de l'es-
tructura, funcionament i proble-
mAtica tant do les Adrninistra-

cions PObliques corn de la Uni-
versitet.

La doctora VintrO, per tant,
ha pogut coneixer i coneix les di-
mensions i problemetica d'a-
quests territoris en contacte que
configuren les relacions i in
teraccions entre la Universitet i
les administracions estatal,
nacional i local, tant des de la
perspective de la reflexiO, la de-
finiciO de politiques i la planifica-
ciO, corn des de la prectica quo-
tidiana de l'acció gestora i pada-
rnenteria. Voliern aprof itar la
seva arnistat per coneixer els
seus plantejarnents i opinions al
voltant d'un conjunt de temes-
clau en les relacions Adminis-
tracions-Universitat.

Pregunta: Sempre, quan es
parla d'aquests ternes, es plan-
teja invariablernent una qüestie:
l'equilibri o desequilibri entre
les erees de norrnativa i les erees
d'autonomia en les relacions
Universitat-Administracions.
Fins a quin punt creieu que les
prirneres afecten les segones?
Corn podrieu valorar l'estat ac-
tual d'aquest rnovirnent de flux i
de reflux d'accions de control de
l'Administracib sobre la Univer-
sitet? No podrien -per excés-
amber a ser un obstacle o una
cotilla per a la Universitet?

Resposta: Jo penso que, besi-
cement, la relaciO entre un orga-
nisme autbnom i una Administra-
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ci6 (i en el fons la Universitet es
un organisme autOnom dins de
l'Administraci6 de l'Estat, cen-
tral o autonômic) Os una relaci6
complicada perque, lOgicament,
per part de l'Estat, que es qui, a
partir dels diners pOblics, asse-
gura la rendabilitat i l'eficacia
dels recursos del contribuent per
a la prestaci6 d'un determinat
servei i l'assoliment d'uns de-
terminats objectius, te una ten-
dencia -segurament no se si in-
nata o histOrica- a exagerar, a
posar una quantitat enorme de
cauteles i de mecanismes de
control i de seguiment que aca-
ben, moltes vegades, per fer
impossible o per dificultar d'una
manera exagerada l'assoliment
d'aquests mateixos objectius
fins i tot, la mateixa eficecia
dels recursos que s'empren.

D'altra banda, les entitats
autOnomes sorgides d'una es-
tructura molt centralitzada han
posat en la paraula autonomia,
sense una reflexi6 segurament
prou acurada, la definicie de la
soluci6 de tots els problemes
d'organitzaci6 que les afecta-
ven I, evidentment, quan l'Estat
te la tendencia a la proliferaci6
normativista i la universitat -en
aquest cas- ha posat en la parau-
la autonomia sense un estudi
gaire aprofundit del que volia
dir- la soluciO de tots els seus
mals, no Os facil que l'autonomia
resolgui tots aquests mals. El quo
jo crec es que besicament la
funci6 que hauria de tenir l'Ad-
ministraci6 central i tutelar d'un
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organisme autOnom, sigui el que
sigui, seria de marcar amb molta
claredat a l'organisme autOnom
-en aquest cas la Universitet-
quins sOn els objectius que vol
que aquest organisme acomplei-
xi. En segon lloc, dotar-lo deis
mitjans per a l'assoliment d'a-
quests objectius i, en tercer Hoc,
fer-li un control "a posteriori"
de l'organitzaci6 de la seva des-
pesa i de ref icacia i de ref icien-
cia amb que ha assolit aquests
objectius. Fet aquest control "a
posteriori" seria quan caldria
veure si els mitjans de que l'ha
dotat eren els adequats respecte
als objectius marcats i si la feina
desenvolupada per l'organisme
autOnom realment ha potenciat
objectius i ha potenciat recursos
o, al contrari, s'ha adormit, o
s'han malmes o s'han desviat
dels objectius i recursos que
s'havien assignat, i, a partir
d'aqui, fer les correccions.
Aquest es un sistema teOric que
jo crec que funcionaria. Probe-
blement en uns primers anys no
es facil que l'Estat o l'Adminis-
traciO superior marqui amb sufi-
cient claredat els objectius o els
encarrecs que formula a aquest
organisme. En la mesura que els
objectius no estan suficientment
definits o precisats, els recur-
sos que es donen responen rnollf
vegades mes a una inercia hist6-
rica que a l'assoliment dels nous
objectius marcats. Per part de
l'organisme autOnom tampoc no
hi ha hagut (perque aquestes coses
requereixen un proces, una adap-
taci6, una redef ) el grau
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d'analisi de si l'encerrec estava
ben formulat, si els recursos es-
taven ben assignats. En bona me-
sura m'imagino que perviu una
bona part -si se'm permet- dels
vicis histerics del funci.onament
universitari, que eren una'rnica
dir: "...be!, que diguin el que
vulguin per() jo vaig fent la
meva...". També les formes d'or-
ganitzaci6 o les formes de rela-
cio dins de la Universitet tenen
un posit que no Os facil de supe-
rar, ja que aix6 requereix un pe-
riode d'adaptaci6. Un periode d'a-
deptaci6 -insisteixo- per les dues
bandes, per formular objectius i
assigner recursos i, per part de
l'organisme autOnom, per ana-
litzar be si aquests objectius
estan ben formulats, si els re-
cursos estan ben assignats i qué
Os el que es pot fer per, amb
aquests recursos, obtenir els
objectius.

Jo crec que encara es aviat
per poder dir que l'actual es-
tructuraciO autondmica de la Uni-
versitet Os invelida o no funcio-
na perO, segurament, no hauriem
de deixar passer cap ocasie
cada final de curs es una bona
ocasiO- per fer un bon balano,
per fer una bona analisi de si hi ha
hagut aquesta adequaciO entre
objectius. recursos. mitjans
forma de treballar a les univer-
sitats, per anar estructurant
aquesta aulonomia.

Voldria ter una altra conside-
raciO relative a ambdues bandes.
Per part dels uns pot haver-hi la
tendencia a din "...hem donat

massa autonomia, els hem deixat
fer massa el que volen i a l'hora
de la veritat aix6 no resulta..."
i, per part de les universitats, hi
pot continuar havent la idea que
autonomia Os exactament el
mateix que independencia, falta
de criteris i falta de d'objectius,
Os a dir, no vinculaci6 d'aquella
instituci6 a una responsabilitat
pOblica i a un rendirnent de comp-
tes davant d'una societat que, en
definitive, et mante.

Jo penso que, en aquests mo-
ments, hi ha un perill que es la
perdue de la visiO que un servei
pOblic bs efectivament aix6: un
servei que ha de garantir unes
condicions d'igualtat, de trans-
parencia, d'eficacia, de rigor i

d'analisi d'all6 que es fa. Cosa
que en institucions privades passa
per uns altres parametres que
sOn el guany, el benefici, sigui
aquest econ6mic, ideoldgic o de
qualsevol altre signe. Jo crec
que tot aix6 es un tema que en el
nostre pais encara no este sufi-
cientment assentat. Per tant,
hauriem d'anar pert ilant en cada
moment l'adequacid entre
aquests tres parametres que
citava al comencament I. ni des-
ammar-se perque les coses no
s'hagin solucionat amb una rapi-
desa immediate -1 aquests pro-
cessos mai no sbn rapids-; per()
tampoc censer que l'autonomia
Os ineficao o be que potser seria
millor la privatitzacid de les
estructures educatives, que
podria ser una altra de les ten-
dencies. .
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P. Es evident que justifiqueu
la intervenciO de l'Estat, de les
Administracions en la Universi-
tat, per raons que heu anat apun-
tant directament o indirectarnent:
control social, servei
Ara be, des d'aquest enfocarnent
de control de qualitat, de rendi-
ment de comptes, es planteja la
questiO de la necessitat d'apro-
fundir sobre els criteris que
haurien d'utilitzar-se per mesu-
rar aquesta qualitat: fins ara la
docencia I la investigaciO. AixO
és suficient?. DOna altra part,
aquest ernfasi en la productivitat
podria portar-nos a establir
"rankings" de .productivitat,
corn ara als EUA, per exemple?.
Els recursos s'haurien de donar a
les universitats més producti-
ves?.. Fern prospectiva?

R. Fern prospectiva! Aqui hi
ha un principi fonarnental: no totes
les universitats parteixen de la
rnateixa situacib d'igualtat. Aqui
ens trobern arnb la falsa visit) del
que s'enten per igualtat d'opor-
tunitats.

Moltes vegades s'ha tingut
tendencia a pensar que la igualtat
d'oportunitats passava sirnple-
rnent per donar a cada ciutada
perrnet mc l'exernple groller-
una pesseta. Es clad, si esti-
guessirn en un pais utOpic len una
Arcadia tebrica en la qual tots
els ciutadans fossin absolutarnent
iguals, aquesta pesseta per a tot-
horn generaria "X" a partir de la
Intel ligOncia, la capacitat. rem-

penta, la iniciativa, la producti-
vitat, etc. que el ciutada pogues
donar. Ara be, els que ens mo-
vern en el sisterna educatiu des
de fa bastants anys sabern que la
igualtat d'oportunitats esta
rnesurada per altres pararnetres.

Le: uniyersitats espanyoles
actuals no tenen la mateixa his-
tOria darrera corn a institucions,
no tenen unes instal.lacions, ni
uns laboratoris, ni unes bibliote-
ques, ni uns equiparnents, ni un
professorat, ni una tradici6 cul-
tural i universitaria en el seu
entorn iguals. No tenen un rriOn
industrial, productiu, o una tra-
rna social estructurada d'igual
rnanera. No es el rnateix una uni-
versitat col.locada a Barcelona,
o al Valles que aquesta mateixa
universitat col.locada a la ciutat
de Caceres. Aquestes s6n reali-
tats absolutarnent diferenciades.
Per tant, avui dir: "...escolti.
rniri, vostes ja sOn autbnoms: la
redistribuci6 de recursos es fara
per alumnes i -si vol- amb una
mica de cornpensacib en funciO de
la renda "per capita" producti-
va de la Cornunitat, etc..., i a

partir d'aqui, vostes rnateixos..
I el que rries valgui, aquest es el
que se'n sortira AixO es abso-
lutament fals!. AixO es engan-
yar AixO Os fixar tins objectius
I uns recursos absolutarnent
desacompassats, absolutarnent
pertorbadors Perque a partir
d'una analisi d'aquestes carac-
teristiques es evident que una
universitat a Catalunya. a la Co-
munitat Autbnorna de Madrid a
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Valencia, al Pais Basc o a Sevi-
lla, tindra unes possibihtats de
sortir-se'n molt diferents de les
que tindrà una altra universitat
en un altre Hoc de l'Estat Espan-
yol.

No es facil aconseguir pro-
cessos d'equilibri en coses que
han nascut o s'han creat en el
decurs de la histOria d'una mane-
ra desequilibrada. Ara, el que
tampoc no es cert jo en discre-
po absolutarnent i f rontalment-
és dir: ".. be, ara totes les uni-
versitats sen autenomes i ara
totes es poden espavilar i a par-
tir de corn s'espavilin es situa-
ran en el 'ranking...." Passare,
és evident, pert' que ning0 no es
cregui que aquest espavilar-se o
el "ranking" que es pugui este-
blir d'aqui a 10 anys haura sorgit
d'una situaci6 en que s'hagin fa-
cilitat a tothom els mateixos mit-
jans per. efectivarnent,
col.locar-se en la carrera. Els
recursos que s'hauran donat a
cadasc0 no seran els mateixos.
encara que la "pesseta" hagi
estat la mateixa.

P. En relacio amb aixO. que
cornenteu fins a quin punt no es
pot entrar en contradicció entre
les politiques de l'AdministraciO
I les politiques de la mateixa Um-
versitat?. D'alguna forma. por-
tal aquest plantejament a ma hi-
potetica situacie extrerna, po-
dria amber a plantejar la su-
pressiO de la luncib critica de la
Universitet, o almenys a poser-
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la en qiiestie. Es pot entendre la
Universitet corn una especie d'a-
gencia a la qual se li encarreguen
unes feines amb l'oblioaciO que
les faci i que calli...?

R... No. Jo no crec que l'obli-
gaci6 sigui de caller. A veure.
quan la CEE -per posar un altre
exemple- assigna uns fons i fixa
per a un quadrienni uns determi-
nats objectius i unes linies pre-
ferencials de col.laboraci6 amb
les entitats que dins de la CEE es-
tiguin disposades a treballar en
aquella linia, (i la CEE, -a partir
del coneixement i de l'analisi
d'un territori més ampli que el
del propi Estat- ha definit uns pa-
rernetres necessaris de refor-
cement per tendir no al creixe-
ment del desequilibm sing preci-
sament per facilitar una rninva
d'aquest desequilibri) qualsevol
Estat, qualsevol instencia pUbh-
ca o privada de qualsevol dels 12
estats rnembres sap que, si es
posa a treballar en aquesta linia,
a més dels recursos propis que
ella té, pot gaudir de recursos
complernentaris que hi dOna la
CEE. AixO no paralitza la possibi-
Nat de treball, de recerca, d'i-
niciativa. etc.. que cada rnembre
ougui tenir en relaci6 amb altres
prograrnes de treball Jo diria
que a la Universitat passa el ma-
teix

La Universitat te un volurn de
recursos quo la Ii venen mai cats
que air els de les despeses nor-
mals de funcionament, els dels
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salaris dels seus professors, els
de l'adquisició de materials, Ili-
bres, etc., que permeten un cert
tipus de treball i de f et -mentre
no han existit aquestes grans
linies de recerca- la Universitet
ha continuat fent recerca, ha
continuat fent funci6 orifice. Quan
jo dic aixO, vull dir que es pot
continuar fent aquesta funci6 i, a
la vegada, entrar en una linia de
recerca i tanmateix continuar
sent critic respecte a no pro-
moure una altra linia de recerca
o ofergar-ne una de determine-
da, o a no valorar altres coses. El
que tampoc no pots pretendre es
que amb els recursos pijblics i a
partir de l'existencia d'unes
autoritats pObliques -que mit-
jancant el sistema democratic
ens hem dotat entre tots corn a
marcadors de les linies politi-
ques- tu despres puguis fer el
que vulguis i rebis el mateix diner
que un altre. es arnb aim) que no
estic d'acord I

AixO no m'impedeix a mi de
ser critica. Jo em puc apuntar a
un programa de recerca perque
tingui unes fonts econOrniques de-
terminades i tanmateix conti-
nuar pensant que s'hauria de
treballar en una altra inia. i

dedicar part del meu temps I part
de la meva funciO no lligada al
projecte determmat per apro-
fundir en aquest sector Per tent.
jo no crec que aixO mati la criti-
ca, no crec que tampoc aixO eli-
mini la possibilitat de projectes
autOnoms perque, mes enlla de
les grans limes, avui es van
obrint inf mites possibilitats de
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col.laboraci6 amb el sector pri-
vet, de lligar amb altres projec-
tes internacionals i també la in-
tercomunicabilitat de la inf or-
maci6 a partir de tots els nous
sistemes de comunicaci6 et
permet -si aquestes linias que
marca l'Estat o la Universitet no
t'agraden- treballar altres li-
nies que la prOpia Universitet a
partir del seu propi Consell So-
cial proposi. I si, efectivament,
la teva proposta té uns objectius
clarament definits, té unes pos-
sibilitats d'arribar a uns resul-
tats i respon a una necessitat ob-
jective ja trobares sectors so-
cials que ajudaran: be en el
propi Consell Social, be en in-
stencies pUbliques o privades del
teu propi territori.

Per tant, jo diria que aquest
no és tent el problema sin() que tu
siguis capac de definir ef ectiva-
ment que proposes, per que ho
vols fer i quin guany suposa la
teva activitat en relaci6 la
col.lectivitat en qué vius i de la
qual vius..., ialaqual has de ser-
vir.., que aquest és un concepte
que normalment es té poc pre-
sent. Jo crec que la garantia del
funcionament d'un Estat este en
el fet que les persones que estan
corn a funcionaris pOblics d'a-
quell Estat tingum molt clar que
la soya f uncle no es la de la prOpia
satisfacciO del seu petit o gran
egoisrne o vanitat personal, sinO
el servei als altres Si no és
aquest el seu objectiu, que can-
viTh de treball.. i que se'n vagin
a la minor universitat privada,
en la qual tanmateix, segura-
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ment, disposaran de menys Ili-
genet de la que han disposat i

utilitzat, de vegades indeguda-
ment, dins de la Universitet

P. Heu parlat de Consells
Socials... Corn podrieu valorar el
paper d'aquests organismes-
"coixi" entre la Universitet i les
Administracions, o si voleu, en-
tre Universitet i societat, en
general. Compleixen el seu pa-
per?, s6n l'instrument adequat
per vehicular les rnlaccions que
proposaveu?

R. Mira, jo crec que el proble-
ma de deb6 de la Universitat corn
a autonornia, dels Consells So-
cials, de l'actual estructura... Cs
que en aquest Estat nostre en
aquest pais nostre, a Catalunya,
a Espanya, el sisterna educatiu no
ens el prenem seriosament... o no
se'l prenen seriosament..., (per6
Cs molt facil dir que els altres no
se'l prenen en sano i jo si...): no
ens el prenem en seri°. No sorn un
pais que doni als valors de la for-
macib, de la cultura, de l'apre-
nentatge, de la recerca el pes es-
pecitic estratOgic -no conjun tu-
ral- que te. Aquesta és una man-
canca histbrica nostra.

AixO fa que tots els partits
politics -per posar-nos ja en l'es-
tructura democratica d'avui-
s'omplin molt la boca, i els go-
verns I els ministres i les CCAA
i els municipis .1 tots ens omplim
molt la boca de la importancia del

sistema educatiu i del pes que se
li ha de donar. I a l'hora de la ve-
ritat no som coherents. I l'hora
de la veritat vol dir: objectius
ben definits, recursos ben assig-
nats, forrnaci6 del personal que
ha d'estar dins d'aquest servei i
atenci6 i protagonisme absolut a

d'aquest servei que Cs
l'alumne.

Be, doncs, aix6 no passa en el
sistema educatiu del nostre pais.
Ni hi ha els objectius ben def
nits, ni els recursos ben assig-
nats, ni ens preocupern de la
formaci6 dels ensenyants, ni
tenirn corn a objectiu del sisterna
educatiu la formaci6 dels alum-
nes. De la metodologia, la norma-
tiva, el disseny curricular , ... no
se quantissimes coses mes, a la
Universitet ni se'n parla. A l'En-
senyament Prirnari encara en
parlem una mica mCs. A l'ense
nyament universitari l'alurnne
a..riba a ser, de vegades, el

pretext o l'element molest que
Cooliga a fer unes quantes hores
de classe durant uns mesos a
l'any -a ser possible pocs-, Aix6,
doncs, requereix un canvi. El

Consell Social no te la virtualitat
o no compleix les funcions que
hauna de complir perqub la so-
cietat que esta representada en
aquest Consell Social es conse-
qüencia d'aquest estat d'opini6
La meva impressig, Os que les in-
stitucions a les quals per !lei co-
rrespon estar representades en
un Consell Social, no hi envien les
persones rn6s capacitades (no
estic pensant en cap Conseil Social
en concret, estic fent una valo-

.)
Li U k.
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rad() global), ni aquestes perso-
nes -encara que fossin capacita-
des- no tenen en la instituci6 de la
qual procedeixen un grau de re-
flexie sobre el que haurien d'a-
portar al funcionament de la
Universitet, la qual cosa fa que
ara corn ara siguin encara uns
elements més formals que reels.

Jo els defenso. perque els
formalismes sOn moltes vegades
facilitadors d'aquest proces de
transformed() de la societat.
Pere crec que, ara corn ara, ni
els sindicats es posen realment a
tons a la Universitet (tampoc no
és una critica als sindicats ja que
estem demanant, sense haver-
los donat els mitjans per jugar el
paper de sindicats en un estat
modern, que estiguin en no se
quantes instancies i la veritat es
que no donen l'abast...): per()
tampoc el m6n empresanal. ni el
mOn de la gran economia no
demostra aquesta voluntat... I,
repeteixo, hi ha personalitats
individuals miren de fer
aquest servei, per() aquest pont.
aquest flux de relaci6 Universi-
tat-Societat encara no este ben
establer'.

P. Teniu una dilatada expo
nencia en la vide universaana
lamhe en la gosh() de l'Admina;
tram Local. Greleu quo hi ha o hi
ha d'haver algun Opus de relado
entre ambdues instancies? Hi ha
d'haver algunes arees de con-
taele?

R Comenco a haver-hi aquest
contaete, pen) Nimbi' es molt
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feble. Aix() es aixi perque aquests
onze anys d'Administracie Local
democratica han suposat un es-
fore de tots plegats per modifi-
car les relacions de la societat
amb l'Administraci6. Es a dir: la
relacie entre el ciutacla i l'Admi-
nistraci6 ha estat histericament,
almenys a Espanya, una relaci6
molt tensionada on el ciutade el
que veia en l'Administraci6 era
l'element que l'anava a posar u. la
multa o que l'anava a limiter o a
reprimir, i jo crec que el men de
l'AdministraciO Local el que ha
permes o permet Os un canvi de
relaci6 entre el ciutade i almenys
un dels nivells de l'Administra-
cio. AixO ha obligat les Adminis-
tracions locals a un esf ore molt
gran de modificacie de les seves
pautes de comportament, de
reorganitzaci6, de fixaci6 de les
seves competencies -poc aclari-
des. d'altra banda- amb els al-
tres nivells de l'AdministraciO, i
este entrant, en aquest tercer
mandat, en una de les claus de
volta que Os la formacie dels
seus props funcionans i ti eba-
Iladors. I en comenear-se a pre-
ocupar de la formacio dels seus
propis trehalladors. es va ado-
nant fins a quin punt la formed()
inicial que els seus tecnics tenien
era deficiteria per a la fund() que
!levier) de complir i fins a quin
punt. per tent, es imprescmdible
que les noves fornades sorgides
de les universitats tinguin un hpus
de lormaciO mes adequat a la
prestacie del seivei quo han de
for des de l'Administracia Local
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Pert) jo diria que aquesta es
una reflexió del tercer mandat i
a partir dels deu anys d'Ajunta-
rnents Democratics. Ara be, a les
Administracions locals que tenen
la pressiO quotidiana del ciutada
-parlo en aquest cas des de l'A-
juntament de Barcelona que es un
ajuntament per moltes raons molt
sigular i que te limitacions sem-
pre fortes des del punt de vista
de la seva plantilla de treballa-
dors-, poder dedicar unes quan-
tes persones a una bona analisi de
la formacib dels seus tecnics i a
la permeabilitat entre l'Adrni-
nistraciO local i la formaciO uni-
versitaria, és una tasca engres-
cadora encara que no és facil.

A algunes Administracions Lo-
cals, I nosaltres intentem fer-ho
des de l'Ajuntament de Barcelo-
na, es van adoptant diferents
mesures que sbn totes elles cor
rectes pert> insuficients. Mesu-
res corn: practiques d'estudiants
universitans en instal lacions lo-
cals per poder fer aquesta for-
rnacib tebrico-practica, partici-
pacib de tecnics de l'Ajuntament
en cursos de post-grau, tecnics
municipals que van a formar- se a
la Universitat, col laboracions di-
vemes amb Departaments Uni-
versitaris. f ent encarrecs a De
part,uncnis perque facin furicinm:,
d'auditoria o ci. avaluacto f or ma-
tiva de projectes Ara be,
aque:,tes relacions depenen tant
de la Universitat i de l'Adminis-
tram() Local corn d'altres instan-
cies coin ara, el mon empresa-
mill, per exemple.

P. Abordem finalment la ques-
tib de la funciO social de la Um-
versitat. La Universitat. des del
punt de vista de ratencio a la
part més social de les seves
funcions no hauna d'obrir. se
encara molt més a nous tipus
d'alumnes, corn ara les persones
grans. les minories ..9. o aixo
no és sinb una mena de populisme
que ha de quedar fora de la Um-
versitat?

R. Jo no ho veig malarnenl Es
a dir. segurament ens haunem de
repensar amb vista als conien
caments del segle XXI. perque ja
hi sbm, tota la reestructuracio
del sistema educatiu i n'haunem
de repensar els grans oblectius
Es a dir, si les tres grans limes
la transmissiO del saber. la re-
cerca i la funciO critica seguei-
xen sent valides. a mi m'es igual
que es digui que les aules de la
tercera edat o la pluriculturali-
tat o el procés integrador d'et
nies i cultures diferents -quo
cada vegada sera Ines tort en la
nostra vella Europa no s'ha de
ter des de l'estructura de les
velles it igides facultats umver
sitaries i. en canvi, s'ha de crear
un tipus d'institucio edueativa
Iligada al coniunt dels sisterriii
educatiu on es facilm la formacio
permanehl. la uhlitracIO de
i del lleure per a activitats de
tormacie i per a activitats dirt
crement del coneixement Oue
d'aixe no velem dir Universi-
tat". si es que es goal i . Si 'l

problema no es el noml. Ii que;;
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ti6 es si realment des d'una es-
tructura d'Estat que esta al ser-
vei dels ciutadans comprovem
queaquesta és una demanda crei-
xent de la societat. Per la prapia
cohesiO i per la prôpia integraci6
d'aquesta societat -que sera cada
vegada més plural i més inter-
connectada -hem de dotar-nos
dels mecanismes que facilitin
aquest proces d'interconnexi6.
No faig qUesti6 de quina entitat
administrativa ho ha de fer, per6
no em semblaria malament que ho
f es la Universitat. La Universi-
tat hauria de poder tenir, doncs,
mecanismes estructurats i es-
glaonats, mecanismes diferen-
ciats tenint present que a una
persona gran que arriba a una
aula de la tercera edat no se la
podra encarrilar segurament cap
a un projecte de recerca de Fisi-
ca Nuclear. Pert,. Lno pot ser una
persona que vagi a alguns cursos
i que, a partir d'aqui, es conver-
teixi en una persona promotora
d'activitats associatives, cul-
turals en un barri o en una zona
determinada? I que és més im-
portant per a la felicitat dels
ciutadans?: el fisic nuclear tan-
cat 20 hores dins del seu labora-
tori a be el ciutade que es capac
de crear una assoc-acia que doni
il.lusi6 de viure a 60 persones
que estaven tancades a casa
seva?. Doncs, evidentrnent, 9On
important ambdues coses. Per-
que hi haura molta gent que tin-
dra la sensaciO que no rep cap be-
nefici de la utilitzacia pacifica de
la Fisica Nuclear i, en canvi, hi
haure molta més gent que tindra
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la sensacio que rep un servei a
partir del f et que determinades
persones hagin adquirit una for-
maci6 que dinamitzi un conjunt de
veins d'un barri.
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Temps d'Educació, 3 1 er. semestre, 1990

Guies per a l'elaboració d'un curriculum parcial
(12-16). Geografia i educació per a les
activitats de Ileure
Alberto Luis Gómez *

Introducció

En altres Ilocs -Luis (1988)- ja varem posar en relleu els trets
mOs destacats de la revolució curricular, un dels quals era col.locar
en el centre d'interas dels processos educatius l'adquisici6 d'alguns
processos d'aprenentatge per part de l'alumne que Ii possibilite:ssin
d'inserir-se en el medi social i, alhora, de comprendre els proble-
mes arnb qué es trobara durant la vida. Per aix6 calla exigir a les
disciplines que formaven part del curriculum escolar que s'adeques-
sin a la nova situaciO. No es tractava d'oferir una !lista de contin-
guts dins els prograrnes, sin6 de plantejar-se la contribuci6 d'a-
questes matéries per aconseguir els objectius establerts pravia-
ment. Dit d'una altra manera, horn propugnava que la fund() d'algu-
nes assignatures en el pla d'estudi fos jutjada més pel seu valor
educatiu que no pa.;., per la significaciO exclusivament cientifica dels
temes que desenvolupes. El motiu d'aix6 és que molt probablement
no hi ha cap mena de correlaci6 entre l'interés cientific -indubtable-
de molts objectes d'investigaci6 i el seu valor formatiu. Aix6 ho
justifica plenament el nombre tan elevat.de disciplines que hi ha avui
dia.

Aquest nou enfocament a l'hora de platejar-se la renovaci6 dels
plans d'estudi de geografia -vegeu GRAVES (1980) i HAUBRICH
(1982), (1984)- ha estat present en ES projectes més importants
realitzats en els paisos anglosaxons des de final dels anys seixaii-

A:bcrlo Luit, (ome, (Bilbao 1946) es professor de Didactica de les Denc.es
Boc,a'1. al Departdrpont d Educacto de la Universitat de Cantabna Les soves limes de
troball se centre, en Ires grans problemes teona I histona do la geografra. didactic:a

genqrafia del lleure Es aulor do diverses publicacions entre les quals es destaquen
In; dues daneres Aproximacion hostoraca al estudro de Ia geograba dol Con GUla
wti,,,y, lot od ,Iond Antnrop,,, M(t) en r'ol laboracno amh A GUIJARRO Li
ensonawa de /a ".leogralla Gana rolroductorra (Barcelona La,a M E C 1990)
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ta: el HSGP nord-arnerica, les investigacions finangades per l'admi-
nistració britanica -corn ara "History, Geography and Social Scien-
ce (8-13)" o "Geography for de Young School Leaver (14-16)",
"Geography (14-18)" o "Geography (16-19)'; podeu consulter sobre
aquest punt, en castella, BAILEY (1981) i HERNANDO (1982)-, la
proposta del RWCP feta per l'Associacid Central de GeOgrafs de la
R -vegeu SCHULTZE (1981)-, o les reformes dutes a terme a
Australia, el Canada i molts altres paisos, corn ho han palesat els
treballs recents editats per H1-:.UBRICH (1982) i (1987).

Coherentrnent arnb la con,-epciO formalista de la didactica i con-
trariarnent als enfocaments tradicionals, aquests projectes adre-
cats a construir nous curriculums parteixen d'un seguit d'arees
d'experiencia vitals per a la forrnacie i el desenvolupament de la
personalitat de l'individu d'estatica o creative, l'etica, la lingOis-
tica, la rnatematica, la fisica, la cientifica, la socio-politica i l'es-
piritual. Es qUestionen la contribucie de la geografia a l'enriquiment
d'aquestes arees d'experiencia en l'alumne tot formulant objectius
generals i educacionals, desglossats per arnbits del coneixernent:
l'afectiu, el cognoscitiu i el psicornotriu, tot i que aquesta separacie
es molt més analitica que no pas real.

Per tot aixe, i corn que estern convenguts que la didactica no pot
esser reduida a una mera traslacid a l'aula dels geofactors o sub-
disciplines de la geografia fisica i humana (es a dir, a corn ensenyar
alguna cosa) hem volgut optar per una altra alternativa i configurar
el que en podriem anomenar la part "practica' de la nostra expo-
sick') -pel que fa a la part tedrica, vegeu Luis (1988). I volern, d'una
banda. bandejar l'enfocarnent tradicional culturalista-materialista
i, de l'altra. esser coherents arnb una conceptualitzacie de la didac-
tica corn una teoria del 'clue se ensenyar". Tenim molt present a
l'hora de reflexionar sobre aixe que les qUestions "filosOf iques" i

les "rnetodolegiques" van molt més Iligades que no sembla i, per
tant. hi incloem igualment un seguit d'idees sobre per que / per a
qué fer-ho, quan I corn

Guies per a l'elaboracid de curriculums parcials

Per nosaltres. el disseny d'aquests curriculums per als nivells
d'ensenyament no universitari s'ha de fer al voltant de pocs grans
problemes, a través dels quals puguern enllacar l'experiencia vital
concreta de l'alumne amb el context generic on tingui Hoc aquesta
experiencia
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Aixi, per exemple, el projecte de School Council britenic, deno-
minat GYSL (14-16), que acabem d'esmentar, es articulat a l'entorn
de tres grans unitats -"Man, Land and Leisure': "Cities and People°
i "People, Place and Work"- que, al seu torn, contenen entre cinc
i sis subconjunts tematics. I el 'Geography (16-19)', que participa
d'una concepci6 ecologica de la nostra disciplina, s'estructurara a
l'entorn de quatre grans temes sobre les relacions entre l'esser
hurne i l'entorn dins el qual desenvolupa la seva activitat -"Natural
environernents-the Challenge for Man"; 'Use and Misuse of Natural
Resources"; "Man-environment Issues of Global Concern" i "Mana-
ging Man-made Environments and Systems". Cada un conte un o dos
rnbduls centrals obligatoris i cinc o sis d'optatius. Aquests rntIcluls
auxiliars, dels quals el professor n'ha d'escollir tres, se centren en
problemes concrets que sorgeixen a partir de la interacci6 de l'ho-
me, corn a esser social, i entorns naturals i socials diversos corn
ara "Pollution of Natural Environment", "Land as Resorce", "Migra-
tion of People" 0 "Dernand for Recreation and Leisure".

Els autors de les unitats tematiques o rndduls parteixen de la
contribuci6 que fan les finalitats de cada unitat a la consecuci6 dels
objectius de tot el sisterna educatiu, se situen dins algun dels pa-
radigmes geografics -el GYSL se situà en l'espacial-, formulen els
seus objectius educacionals tent verticalment corn horitzontalment,
dissenyen Ilurs propis materials, estrategies d'ensenyament i pro-
ves d'avaluaci6 coherentment amb el projecte global, tot indicant-
hi, a rnes, el tipus i el nombre de centres en que es dura a terme
l'experimentaci6.

Les guies que indicarem tot seguit volen servir per a l'elabora-
ci6 d'un curriculum parcial a la nostra disciplina, articulat a l'en-
torn d'un centre d'interès: l'aportacid de la geografia en relaci6 amb
l'adquisici6 per part de l'alumnat d'un comportament conscient du-
rant les activitats de Ileure.

Arribat aquest rnoment, hem de rernarcar que el que proposem
una cosa semblant als mOduls del projecte angles "Geography (16-
19)" o les subunitats del "GYSL (14-16)*; en el cas del leisure sOn
cinc i que fOra desenvolupat durant un temps lirnitat, no esgota de
cap manera els comentaris que caldrien si voliem dissenyar un curs
cornplet de geografia; aquest curs, evidentment, tarnbe hauria de
tractar d'altres grans problemes que ja hem esrnentat. La nostra
intenci6 només es d'exposar, a tall d'exemple que podriem ampliar
amb mes continguts, els criteris per fonamentar una unitat didec-
tica sobre un tema que considerern significatiu per diverses raons.

Tot i que al nostre pais hi ha arribat d'esquitllada, en altres
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Ambits linguistics es discuteix des de fa decades sobre la conve-
nibncia d'una educaciô per al temps de Ileure, especialment ja ho sen-
tiem a dir abans de la crisi d'una manera forga ingenua, vegeu LUIS
(1988a) quan ens acostem a un model de societat en qué l'element
dominant serà més el Ileure que no pas el treball.

Autors molt diversos en van fer una sintesi PUIG-TRILLA
(1985)., entre els quals volem destacar WEBER (1969), han posat
en relleu la importAncia d'aquesta mena d'educació, per be que hi
hagi diverses opcions respecte a l'orientaci6 i a l'embit que hauria
d'abastar: uns la consideren com un principi d'ensenyament i d'or-
ganitzaci6 de la instituci6 escolar; uns altres creuen que a la socie-
tat actual el temps de Ileure es un principi integrador a l'entorn del
qual hauria d'estar centrada l'aportaci6 de diverses matéries; i n'hi
ha que situen l'educaci6 per al Ileure dins un seguit d'activitats fora
de l'escola.

Sense voler rebutju la contribuci6 d'altres opcions com ara la
d'articular el disseny e'una unitat didectica a l'entorn de l'aportacie
de la nostra disciplina per a la comprensiO del men del treball -de
tante transcendéncia per entendre el tipus d'activitats que es des-
envolupen durant el temps de Ileure-, el f et es que moltes materies
que componen el curriculum escolar podrien col.laborar ben be a
estudiar el problema. Per fer-ho caldria subministrar a l'alumne tot
un seguit de disposicions afectives, de coneixements i d'habilitats
instrumentals (cada un amb un enfocament propi) perqué entengues
els diversos missatges que rep durant la seva vida i fos capac de
prendre decisions raonades per satisfer les necessitats en aquest
camp.

D'acord amb aquestes idees, qualsevol projecte d'unitat didActi-
ca, en primer Hoc, hauria de fonamentar pedagogicament el valor
formatiu i educatiu del temps de Ileure corn un problema d'ensenya-
ment; per tant, hauria de palesar no solarnent la poca atenci6 que
s'hi presta dins els prugrames de diversos paIsos, sine tambe que
hi predomina una conceptualitzacie que en redueix bona part de la
finalitat a regenerar la forces que hi han estat dedicades en el
proces productiu. Aleshores hauriem de fer referencia a les diver-
ses funcions quo es poden complir en [ambit del temps del Ileure
productives, recreatives, compensadores-regeneradores, d'ideacie-
rneditaciO I emancipatenes. Finalment reflexionariem sobre el Opus
d'activita1s dotes a terme durant el temps del Ileure

Tot seguit ens oc.upariern de justiticar Mentificament, social-
ment I geogrdficatnont l'interes del problema quo ens ocupa
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Pel que fa a la primera questi6 centrariem l'atencio en tres
punts: posar de manifest l'evolucie sementica del concepte de Ileu-
re tot al Ilarg de la histOria; analitzar la repercussi6 que va tenir
la revoluci6 industrial en els comportaments de tots els grups socials
en el temps de Ileure (no solament per la reducci6 d'hores de treball
i per l'apariciO de nous mitjans de locomocib, sin6 també per la
introducci6 a l'activitat laboral de ritmes molt distints dels tradi-
cionals; vegeu el capitol vuite d'El capital dedicat a la jornada de
treball, i també La situaciO de la classe obrera a Anglaterra i el
breu article de THOMPSON (1979) i a apuntar els trets basics de la
polernica que hi ha hagut sobre unes prediccions fetes per diversos
autors -corn ara, FOURASTIE (1966)-, segons les quals en alguns
paisos sorgiria un nou tipus de societat: la "societat del Ileure". Al
costat d'aix6 es imprescindible d'analitzar els diversos discursos
que, des de l'ambit de les Ciencies Socials, han mirat de definir el
temps de Ileure i explicar-ne les activitats i comportaments dels
diversos col.lectius socials. Seguint les idees que conte el Ilibre de
Munné (1980), per6 sense menystenir les aportarcions de molts
altres estudiosos corn ara T. Veblen, D. Riesman, Th. W. Adorno o
M. F. Lanfant investigariem les teoritzacions dividint-les en dos
grans apartats: les que parteixen d'una concepcie fonamentalment
idealista-subjectivista i aquelles altres que pretenen assentar el
discurs sobre una base objectiva-materialista. tot i que, corn en el
cas dels components del'Escola de Francfort o dels neomarxistes
francesos, l'originalitat de Ilurs contribucions fa més dificil d'ads-
criurels en un camp o be en un altre. Tot aix6, emfasitzant també
el tipus de vinculacions que els dktints investigadors estableixen
entre el m6n del treball i el del Ileure. Despres d'aixe, posarem de
manifest l'impacte en la geografia internacional dels plantejaments
teOrics i metodolOgics desenvolupats en les ciencies socials a l'hora
d'abordar la problematica del temps del Ileure: ho portarem a terme
amb una exposicio del procés histeric configurador d'una nova sub-
disciplina dins la geografia humana, la geografia del turisme -ano-
menada aixi en una primera fase- o de la geografia humana, la
geografia del Ileure o de l'esbarjo, accep ms usades avui dia a
molts paisos Tot al Ilarg d'aquesta evoluci6 remarcariem l'existen-
cia de diverses fases que, al seu torn, es troben relacionades
segons el nostre parer- amb diversos enfocarnents per a la ciencia
que ens ocupa. l'antropogeografic o cientifico-relacional, el morfo-
genetico-social paisatgistic, el teoretico-locacional, I'estructural
el fenomenolegic

Havunt exposat la Instificacio educacional. cientifico-social i geo-
grafica de l'us quo es fa dels temps del Ileure corn a problerna d'en-
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senyament, ens aturarem en el tractament que s'ha fet d'aquesta
questio a la geografra espanyola. Les relacions entre uns certs factors
fisics -corn ara el clime, el sOl, la vegetaci6. etc.- i determinades
formes de comportament durant el temps de Ileure, aixf corn el
carecter fortarnent modificador del paisatge que tenen aquestes
formes de comportament han estat dos arguments importants per
explicar l'atenci6 prestada al turisme per part de la geografia des
del cornengament del nostre segle. Assenyalavem unes linies enrere
els diversos enfocaments metodologics emprats en la geografia
internacional del Ileure per estudiar-ne els aspectes geogrefics. Tot
i que no podem parar-nos a esmentar els trets basics de cada un
a més, la sequel-Ida evolutiva no ha estat la mateixa ni lineal a tots
els paIsos-, creiem que el canvi fonarnental en la nostra discipline
es podria resumir d'aquesta manera: de la tradicional geografia del
turisme -entesa corn a geografia del paisatge, es a dir, corn una part
de la geografia regional en que horn analitzava la distribuci6 espacial
del fenornen que ens interessa i la influencia d'aixO sobre el terri-
tori, tot plegat amb un metode genetic- s'ha passat, no pas sense
discontinuItats ni sense contradiccions, a una geografia de les
activitats realitzades durant el temps de Ileure, en la qual ja no
interessa tant explicar les modificacions paisatgistiques corn agues-
tes activitats realitzades pels grups socials i les seves mostres
d'interconnexi6 especial. Tenint present l'evolució internacional, la
lectura que farern dels treballs mes importants fets a Espanya en
relaci6 amb la geografia del Ileure s'orientara cap a cercar-ne la
fonamentaci6 cientifico-social i geografica. Respecte a aix6, la nostra
hipOtesi de treball es doble: d'una banda hi ha hagut una escassa
connexi6 amb les teoritzacions i metodes de treball procedents de
l'area de les Ciencies Socials: i de l'altra, a Espanya no s'ha adoptat
quasi cap de les propostes disciplineries que a l'estranger conside-
raven alternatives a l'analisi morfogenetica del Ileure.

El coneixement de la problernatica cientifico-social i cientifico-
aeografica -tant aqui corn a fora-, juntament arnb les idees en funci6
de les quals es justifica pedagOgicarnent la necessitat d'una educaci6
que capaciti el ciutade per fer activitats durant el temps de Ileure
ens permet, fent un pas més, d'estudiar corn ha estat abordat el
lleure en el batxillerat fins avui dia i, mes concretament, algunes
de les activitats que s'hi fan: les dutes a terme en els espais turfs-
tics

Utilitzant corn a fonts docurnantals els Ilibre:; de text de la rnateria
ensenyada actualment a tercer db BUP, l'obje31u que pretenern sere
analitzar les concepcions cientifico-soci:aI6, gaografiques, educa-
cionals i didactico-geografiques que formen pal t del tractament del
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turisme corn a tema educatiu. La nostra hipOtesi de partida propugna
un endarreriment triple a l'hora d'abordar aquesta qüestiO en els
!fibres de text del batxillerat espanyol: cientifico-social, perque
s'hi pot detectar un fort reduccionisme economicista, corn tarnbe un
predomini de visions que destaquen fonarnentalment les consequen-
cies positives del turisrne per a l'Estat espanyol i, en canvi, s'hi
deixa de banda i no s'hi insisteix prou en altres possibles interpre-
tacions corn ara les proposades per ESTEVE (1983); cientifico-
geografic, perque metodologicament sOn hegemOnics els enfocaments
morfogenetics que volen explicar els paisatges turistics; i didacti-
co-geografic, perque els prograrnes sOn orientats dins la concepciO
enciclopedista de la didactica, tot i que la L.G.E. possiblilita altres
alternatives.

Havent assenyalat tant la fonarnentaciO pedagogica corn la cien-
tifica de l'educaciO per al temps de Ileure veient els problernes
que planteja el tractament tan peculiar i escas que reben les acti-
vitats fetes durant el temps Iliure dins els programes de la nostra
discipline a tercer curs de batxillerat, tot i l'enorme importancia
econdrnica i sOcio-cultural que té- apuntarern breument els criteris
per elaborar una unitat didactica, que tingui per eix la consideraciO
corn a problema didactico-geografic de les activitats que es fan en
els espais turistics.

Hern posat en relleu abans la significaciO del ternps de Ileure a la
societat actual, corn tambe la importancia de fer-hi activitats que
no solarnent tinguin funcions regeneradores -cosa, d'altra banda,
totalment necessaria- sindi que tambe contribueixin a l'ernancipaciO
de l'individu. En aquest sentit -seguint BRAUN (1979, pag. 221-
223); a un altre nivel!, PROSSER (1982)- considerern que d'un punt
de vista pedagogic l'alurnne hauria d'esser capac de:

a) Fer servir d'una rnanera conscient i responsable l'oferta i els
serveis existents en el sector del temps de Ileure.

b) Desenvolupar, segons els criteris i les intencions propis, models
de comportament relatius a les activitats de Ileure.

c) Judicar criticament el comportament cultural i el que té relaciO
amb el temps de Ileure, aixi corn relativitzar les diverses ofertes
de la "societat de l'abundancia", tot coneixent i tenint present que
el fet de no participar tarnbe és un principi possible pel que fa a
comportament.

d) Coparticipar activarnent, en el sentit d'influir, en la configu-
raciO futura de l'entorn relacionat arnb el ternos de Ileure.

Atesa la nostra opciO per un tipus d'activitats realitzades en els
espais turlstics -tot deixant-ne de banda, malgrat Ilur importancia,
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altres d'esbargiment i recreaciO que es duen a terme diariament o
els caps de setmana-, prestarem atencib a la planificaciO de les
vancances, considerades des d'una perspectiva de la presa d'una
decisiO amb implicacions espacials. I aixd per aconseguir objectius
d'aprenentatge en el camp de la der-Ida geografica mitjancant uns
continguts que faran referencia a:

a) Els motius vacacionals.
b) Els condicionaments externs de les vacances.
c) Els factors locacionals dels espais turistics.
d) Les fonts d'informaciO.
e) El maneig critic dels fulletons de propaganda.
f) Els diversos tipus d'interessos que hi pot haver a l'hora d'or-

ganitzar unes vacances.

Al costat de tot aixO, pel seu alt valor formatiu, és igualment
important tot allô que fa referencia als processos que palesen l'e-
xistencia d'interessos contradictoris en els espais turisl,Ls. I. sobre
aquesta questiO, mitjancant els continguts corresponents, mirarern
d'aconseguir objectius d'aprenentatge disciplinaris que tinguin pre-
sent tot aim!):

a) El coneixernent dels diversos tipus de turisme.
b) Les relacions entre les zones ernissores de turistes i les

receptores.
c) Els problernes del turisme estacional.
d) La importancia del turisme corn a agent de canvi econOrnic,

secio-cultural i ecologic.
e) Els factors que han fet possible l'apariciO dels espais turis-

tics.
f) Les modificacions fisonOrniques i funcionals que tenen Hoc en

els espais turistics.
g) Les contradiccions d'interessos en aquestes zones.
h) La rnanera de legitirnar i d'imposar uns certs interessos.
I) Les tensions quo s'originen arran de les activitats turistiques.
j) Les possibilitats de participacib cwtadana en la presa de de-

cisions que afecten l'espai turistic.

Tot seguit abordarem la qUestid de les estrategies d'aprenentat-
ge i dels criteris d'avaluacie que horn fará servir a la unitat didac-
tica. Respecte al primer punt, diversos autors espanyols -corn ara
URENA (1980), MARTiN (1982) i PINEIRO-GIL (1984a i 1984b)- han
posat de manifest la utlitzaciO dels jocs de simulacid en l'ensenyarnent
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de les Ciencies Socials en general I particularment de la geografia,
corn tambe la possiblitat de fer-los servir tant a l'EGB corn al
batxillerat i a la forrnaci6 professional. D'a!tra banda, en relaci6
amb l'aplicaci6 pedagogica, sembla que les limitacions mes impor-
tants que es deriven del transvasament milantcant analogies de
models rnaternatics a la simulaci6 de comunitats socials -corn ara,
a la ciutat, al territori i als diversos grups humans, molt de moda
durant els anys seixanta i la primera meitat dels setanta-, es poden
resumir en la dificultat de sirnular l'evoluci6 de la societat, d'ex-
plicar el corriportament dels agents socials i de poser de manifest
les interrelacions entre els comportarnents d'aquests grups i agents.
Aixi, doncs, els jocs, corn a mitja per crear un ambient adequat
d'aprenentatge a la classe, s'han confirmat corn una estrategia que
permet un ensenyarnent actiu. Corn a metode de treball, el joc de la
simulaci6 facilita la integraci6 de l'estudiant en un marc en que, a
l'hora de prendre decisions, pot relacionar la teoria arnb la practi-
ce, tot fent servir la teoria per orientar el seu comportament
quotidia i realitzant reflexions sobre els resultats d'aquest cornpor-
tament; tot aix6 dins els pressup6sits basics de l'organitzaci6 social
en que es troba: dinamica, agents i grups arnb interessos distints,
correspondencia de cornportaments i de decisions entre els distints
agents i col.lectius. Els jocs fan possible d'establir un context en que
cada alurnne, a través de la seva participaci6 active, vincula cons-
tantrnent la teoria amb la practice i rep a més de l'aportaci6 del
professor estirnuls d'aprenentatge de la mateixa realitat social
complexa simulada que s'hi crea.

Pel que fa a la segona questi6, tothorn sap que l'avaluaciO es un
dels elements dels diversos models didactics que mes dificultats ha
plantejat en els projectes de canvi educatiu, perque horn partia d'un
concepte -l'avaluaciO terminal- que en restringia la funci6 a un
simple mesurament dels canvis observables que s'havien produit en
els comportarnents dels alurnnes un cop realitzats deterrninats
processos d'aprenentatge. D'aqui ve que -no solarnent a l'Estat
espanyol- l'examen classic es constituis en la principal, si no 1'0-
nice, tecnica d'avaluaciO. Per diverses rac,ns -vegeu PEREZ GOMEZ
(1983)1 per al cas de la geogratia, GRAVES (1982)- aquell concepte
fou substituit per un altre, el de l'avaluacio sumativa, per be que
a la practice es redui a una mere addicib de les qualificacions
obtingudes pels alumnes en el diversos examens fets durant el curs.
Totes dues estrategies de control ens semblen insuficients, espe-
cialment perque es tracta de jutjar un projecte de disseny curri-
cular corn el que prefenem, que té per finalitat no tant "omplir caps"
corn contribuir a formar-los. Per aix6 necessitem un nou concepte
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amb prou amplitud, per retre compte del maxim nombre possible de
resultats derivats dels processos d'ensenyament-aprenentatge. D'una
banda, ens interessa de constatar el grau d'adquisici6 de nous
coneixements per part drfls alumnes; pert), de l'altra, volem saber
sobretot fins a quin punt la seva participaci6 en el noste projecte
curricular s'ha traduYt en canvis en el seu comportament durant les
activitats turistiques que realitzen en el temps de Ileure; per aix6
som partidaris del que horn coneix per avaluaci6 formativa, en que
les enquestes i la percepci6 dels professors que desenvolupen la
investigaci6 han de fer un paper fonamental.

Les idees apuntades han insistit en diversos punts, tots relle-
vents per aconseguir un grau de professionalitat mes alt: la corn-
plementarietat de la teoria educacional i dels coneixements discipli-
naris per a l'elaboraci6 de projectes renovadors; el carecter de
pont de les didectiques especials; I, al damunt, la necessitat de
combinar la investigaci6 i la practice educative, ates que qualsevol
aven9 del coneixement es el resultat d'una interacci6 dialectica
entre l'una i l'altra. Per a tot aix6 es imprescindible -a part de
l'existencia de fOrums de discussi6 corn ara el patrocinat pel CEP
aviles i de modificacions institucionals que permetin la formaci6
permanent del professorat dins l'horari laboral I fora- la potencia-
ci6 de les didectiques especials. Si no fos aixi, corn sembla que
passare en el futur, atesa la peculiar concepci6 de la nova titulaci6
que horn vol irnplantar per als docents de les Escoles de Magisteri,
deixarem sense resoldre problemes antiquissims; per molt que
l'adrninistraci6 central i/o auton6mica ens anuncif a so de bombo i
platerets l'exit de la -enesima- reforma.
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El ensayo que se
presenta a continua-
ciOn, contiene diver-
ses reflexiones
sobre cuales debie-
ran ser Ia pautas a
seguir en el caso de
que se deseara ela-
borer un curricolo
parciat para la nueva
ensenanza secunda-
ria, empleando para
ello el caso concreto
de la geografia. Su
contenido pi-este
atencion a la justifi-
caciOn pedagogica.
cientifico-social y
disciplinaria de las
actividades de ocio
como campo de la
vide cotidiana y pro-
blema didactico-geo-
grafico. Esta aporta-
cion hay que onion-
derla en el marco de
un proyecto aids
amplio de trabajo.
encaminado hacia
elaboracion de
matenales curricu-
lanes. sigutendo el
espirilu del Doru-
mento Curricular
Base. artualmente co
discusiOn

Abstracts

L'essai que nous
presentons A conti-
nuation examine
diverses reflexions
traitant des grandes
lignes convien-
drait de suivre si
l'on voulait elaborer
les contenus et l'or-
ganisation d'un
nouveau plan pantie!
d'etudes secondai-
res, en prenant
comme exemple le
cas concret de la
geographie. Le conte-
nu tient cornpte de ja
justification peclago-
gigue, scientifico-
sociale et disciplinai-
re des activiles de
loisirs en tent que
domaine de la vie
quotidienne et pro-
bleme didactico-geo-
graphique. Ii taut
considerer cello ap-
portation dans le
cadre d'un projel do
travail plus vaste,
,illant vers l'elabo-
ration de matieres
organisationnelles
conformement
l'espot du projet
d'organisation dos
programmes actue-
llernent cm discus-
sion

,

.)

The essay which fo-
llows contains a
variety of reflec-
tions concerning the
guidelines to fd low
should one wish to
devise a partial cu-
rriculum for the new
methods of secon-
dary education, using
geography as a
specific example.
Attention is paid to
the disciplinary,
socio-scientific and
educative justifica-
tions for leisure ac-
tivities as an aspect
of daily life and as a
didactico-geographi-
cal problem. This
contribution should
be seen in the con-
text of a wider
working project,
directed at the for-
mation of curricular
materials, :n line
wich the Basic Cu-
rricular Document.
currently under dis-
cussion
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Temps d'Educació, 3 1 er. semestre, 1990

La Ilengua i la literatura catalanes en els ilibres de
text de l'època franquista
Joan Perera I Parramon *

1. Introducció

L'objectiu d'aquest article és fer coneixer els resultats d'un estudi
sobre la visiO que els Ilibres de text de l'epoca franquista donaven de
la Ilengual la literature catalanes. S'han estudiat molts aspectes de la
politica educative del regim franquista i de l'acciO repressora contra
la Ilengua i la culture catalanes; en aquests estudis, pen:), no s'ha
utilitzat gaire una font importantissima per a coneixer la ideologia que
s'intentava de transmetre a través del sistema escolar: els Ilibres de
text. Es per aixd que m'ha semblat oport0 de realitzar una anelisi dels
llibres de text de literature per veure fins a quin punt aquests Ilibres
reflectien la politica anihiladora de la Ilengua i de la culture catalanes
empresa pel reoim franquista.

a. L'ensenyament, vehicle d'inculcactO ideologic:a Els Ilibres de text

Durant el franquisme. l'escola servi, probablement més que en cap
altre periode historic, per a la transmissiO dels valors i de les regles
morals de la classe dominant. Els vencedors de la guerra, per
consolidar el regim que n'havia sorgit, sotmeteren la poblaciO a un
proces de reconverstO ideoldgica basat en els tres principis de l'idea-
ri tradicional Deu, Petrie i Familia que havien estat adoptats com
a fonaments ideoldgics del nou regim. Aques1 proces es dugue a terme,
principalment, a traves del sistema escolar

Perera Parramon. Professor Titular del Departament de Didactica de la
Llengu . la Literatura de la Universitat de Barcelona. és especialista en histOria de la
llengua I edici6 de textos medievals I en didactica de la Ilengua Publicacions Quatro
anys de catala a rescola (1983). "Textos literaris medievals" (1988). "L'ensenyarnent
de l'ortogratia a l'EGB's (1989)
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L'educacio tingue, en el penode bel.lic I en la immediata postguer-
ra, unes connotacions bel.ligerants que em sembla important de
destacar. Aixi, per exemple, una Circular de la InspecciO de Primera
Ensenyanca de la provincia de Lleida, feta publica el 23 de febrer de
1939, justificava les accions repressores que s'hi contenien de la
manera segGent-

La guerra en Cataluna ha terminado y los frulos de la paz vienen
rapidamente. Uno de estos es la Escuela Nacional, que va a abrirse muy
en breve. Pero la guerra cuesta rios de sangre, de riquezas, de arte,
y habra que destruir implacablemente todas las causas que la han
originado, pare asentar la obra educative sobre estos dos inconmovi-
bles pilares: Dios y Espana.

Sobre estos dos precisamente, porque los sin Dios y sin Patria, los
rojos y los separatistas, han hecho todo el mal. La escuela primaria.
nacional, municipal o privada. ha de ser católica y tambien espanolis-
ta. sin que se tolere nada que amengOe cualquiera de estos dos
postutados

Amb els anys, i pbrallelament a l'evolucid general experimenta-
da pel regim franquista, l'educacid passa per diverses etapes, que la
portaren del nacional-f;atolicisme a ultrança dels anys quaranta a la
ideologia tecnocratica dels setanta, l'exponent maxim de la qual fou
l'anomenat Llibre Blanc de l'any 1969. Conve no oblidar, perb, que,
tot i que els aspectes mes conservadors intransigents del franquis-
me, els mês Iligats a la religiositat I al patnotisme, deixaren Hoc en
aquesta nova ideologia a critens econOmics i tecnocratics sense unes
connotacions ideolOgiques tan clares, l'unitarisme dels programes, de
l'ideari politic, social i religies I de la Ilengua d'escolaritzaciO no
vanaren substancialment.

Un exponent fidel de la fortissima carrega ideolOgica que tingué
l'educaciO en l'epoca franquista. el constitueixen els Ilibres de text.
Aquest tipus de Ilibres havien d'atenir-se rigorosament als progra-
mes I questionans oficials i estaven sotmesos a l'aprovaciO del
Minister!, el qual hi exercia un implacable control idelOgic. Ls per aixO
clue ranalisi I 'estudi d'aquests Ilibres Os d'una gran utilitat per
descobnr les intencions de les autonlats educatives. les films i les
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fObies que els guiaven i les manipulacions i tergiversacions a que
sotmetien la major part de les matéries escolars.

Per6 no tots els Ilibres de text eren iguals. Be que tots havien de
mantenir-se dins els postulats i les normes del regim, n'hi havia que
en feien interpretacions absolutament reaccionaries mentre que al-
tres en feien interpretacions més.liberals. Aquestes diferencies de
criteris sOn tambe de gran interes per a la histeria de l'educaciO del
periode franquista.

b. L'ensenyament de la literatura durant el franquisme

Si be la materia escolar sobre la qual s'exerci una pressi6 i una
manipulaciO majors durant el franquisme (deixant a part la "forma-
ciOn del espiritu nacional" i la formaci6 religiose) fou segurament la
histOria, la literatura tambe es troba condicionada absolutament pels
interessos del régim, decidit, d'una banda. a mostrar i a magnificar
aquells aspectes de la histbria literaria i cultural que podien justifi-
car-lo i servir-li de suport per consolidar-se i, d'una altra, a

esborrar-ne drasticament tot all() que s'apartés poc o molt dels valors
que propugnava.

Els elements que caracteritzaren l'ensenyament de la literature
durant el franquisme foren els segOents: la ja esmentada manipulaciO
ideol6gica (sobretot en els aspectes politic i religies), l'ensenyament
memoristic, l'exaltaciO del caracter particularista i "nacional" de la
hteratura espanyola i la utilitzacie de criteris extraliteraris en la
valoraci6 de les obres literaries. Aquestes caracteristiques, que
persisteixen amb variacions durant tot el franquisme. es veuen
reflectides clarament en els llibres de text autoritzats pel Ministeri.
Be que l'objecte d'estudi del present treball se centra en els aspectes
rclacionats amb la literatura catalana, veurem com les caracteristi-
ques esmentades tambe seri presents en els Ilibres estudiats i no
Onicament en els més antics.

(21 Vallf. lr maudlin nunuciosament or el lIrhic I onwn,w,',1 (Ie la Wotan/id en el
fr.eicpwano (10,46 I )1e'. ;urn teruilinour, de 1 ensenyarminl du 1;1 lauralina
duranl aquest penode I les nrampulamons lerquieri:acions tie qtle IOU uhie(11.

qui, no tracla mapeeificament dr: les questions reierides a la Ilenqua a la
literalura catalanes el ilibre Os moll complet exhaustiu I d'un gran 'uterus
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c. Llibres de text estudiats

L'estudi del qual presento els resultats a continuaci6 ha estat
realitzat a partir dels Ilibres de.text de literatura espanyola del fons
de Ilibres de text escolars de l'Area de Ciancies de l'Educaci6 de la
Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Concretament, he analitzat
tots els llibres de literatura dels cursos quart, cinque i sisa de
Batxillerat del fons esmentat, compresos entre els anys 193911970.
En algun cas, també he tingut en compte algun Ilibre posterior del qual
m'ha interessat algun aspecte. En total sOn una trentena Ilarga de
Ilibres, repartits de la manera segOent: 4 corresponents al Pla del
1938,5 al Pla del 1953 i 25 als Plans del 1957 i posteriors. La relaci6
completa dels llibres estudiats figura a l'Apandix (pag. 29). 3

He d'advertir, d'entrada, dues limitacions del present treball.
D'una banda, hauria estat interessant de poder disposar de més Ilibres
de les decades dels quaranta i dels cinquanta. En el fons de llibres, per6,
no n'hi ha més i rn'ha estat impossible de consultar altres biblioteques.
AixO no obstant, els Ilibres corresponents als plans posteriors al 1957
s'han revelat forga interessants i amb diferancies ben significatives.
Corn es veura, molts Ilibres dels anys seixanta i fins i tot dels setanta
conserven formules i prejudicis tipics del franquisme i mantenen
encara actituds clarament anticatalanes.

D'una altra banda, cal tenir present que el ress6 i la influbncia que
pugui exercir un llibre de text depenen de la difusi6 que tingui el Ilibre,
tant pel que fa al nombre d'exemplars venuts corn a l'extensi6 de
l'ambit geografic de distribuciO. Aquesta dada també ens hauria estat
d'una gran utilitat a l'hora de valorar l'abast real i la incidancia de les
opinions expressades en els Ilibres de text analitzats. Un estudi
d'aquest tipus, per6, hauria estat molt complex 1, pel que fa als
objectius del present treball, que te un caracter general i pretan de ser
una primera aproximaci6 al tema, no estrictament necessari.

(3) En el present aqiele. els llibres estudiats se ellen sempre amb el cognom (Jets
autors i. entre parentesis.rany efedicIO Garcia LOpet (1961). Ros-Saura (1947).
etc
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2. Consideracions generals sobre la Ilengua I la literatura catala-

nes

a. Les llengOes de la Peninsula lberica

Josep Benet, en l'obra Catalunya sota el regim franquista, re p ro-
dueix el segOent fragment del Catecismo PatriOtico Espano/de Menen-
dez-Raigada, Ilibre de text de "formaciOn politica escolar" de l'any
1939:

e;Cual es la tierra de Espana?

La tierra de Espana es la mayor parte de la Peninsula lberica,
colocada providencialmente por Dios en el centro del mundo.

e;Por clué decis que la lengua castellana sere la lengua de la
civilized& del futuro?

La lengua castellana será la lengua de la civiltzaciOn del futuro
porque el ingles y el frances, que con ella pudieran compartir este
funci6n, son lenguas tan gastadas, que van camino de una disoluciOn
complete.

e;Se habla en Espana as lenguas más que la lengua castellana?

Puede decirse que en Espana se habla sOlo la lengua castellana,
pues aparte de ésta tan s6lo se habla el vascuence, que, como lengua
Unica, sOlo se emplea en algunos caserios vascos y qued6 reducido a
las funciones de dialecto por su pobreza linguistica y filolOgica.

Y cueles son los dialectos principales que se hablan en Espana?

Los dialectos principales que se hablan en Espana son cuatro: el
catalen, el valenciano el mallorquin y el gallego.

( 4 ) J Benet. op cit . p 339 1:S
209

; In'
Witzlev&A ,. . ;



Joan Perera i Parramon

En cap dels Ilibres estudiats en el present treball no he trobat
afirmacions tan falses ni tergiversacions tan flagrants corn les del
text anterior. En els Ilibres de literatura s'insisteix, evidentrnent, en
el predomini de la Ilengua castellana. en la seva superioritat espiritual
i en el seu valor imperial; per& en general, aim) no obsta perque, fins
i tot en els Ilibres de la década dels quaranta, s'hi faci una presentaciO
correcta de l'origen de les Ilengues romaniques, Ilur distribucib
espacial i Ilur evolucib durant l'Edat Mitjana.

La prirnacia del castella sobre les altres IlengOes peninsulars i el
seu caracter imperial sem. aim) si, conceptes sobre els quals s'insis-
teix repetidarnent. de forma més barroera a la immediata postguerra,
de forma mes subtil en epoques posteriors que arriben fins als anys
setanta. Per José Rogerio Sanchez (1939), el predornini del castella
a la Peninsula és justificat per les raons segilents:

Es Castilla la que con más constancia se afana durante siglos
por un ideal universal: cargando sobre ella como destino nacional lo
que a todos los otros reinos interesaba, logra la natural consecuencia
de que su romance. expresiOn la más viril de un pensamiento eficaz-
manta desenvuelto. sea la lengua nacional y. mejor diriamos, la lengua
de los destinos imperiales de Espana. '

G. Diaz-Plaja, que l'any 1939 qualifica el castella cridiorna
espanol por antonomasia" i inicia un dels seus textos arnb la consigna
Sentid el orgullo de hablar espanol". l'any 1949 continua parlant
d idioma imperial" i l'any 1955 presenta la situaciO lingiastica
d'Espanya de la rnanera segOent

(10 Cal lend en comple pern dun (ds Inbre gun he es'ard dels anys quaradta
crnquarda son (I tutorS catalaw, eddap, Barcelona ;ara inleressanl do corn-
wovar s as,a 1)Ixe maten( err Hayes d aulOrs no catalanF, I oddats tora do
( ata'nnya

16) Jr,..a. Bogor.. S,ire he/ Lorripaa 1014,1tur0 M.jiirid 1,1.1!1 '001 pi.. I
Of) 81 82

; 7) Cilat pr-r V;111,, on ct p

18) Cos ei XV/ /0 /r/euttli,3 db,oulord til,,ma rim
lit;dt .1 itfrourd I in1i1,11,1' rba, (1941,
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SITUACION Y POSIBILIDADES DEL ESPANOL EN EL MUNDO El
espanol es una lengua de dimensiones universales. Hue Ila viva y
espiritual de nuestro Imperio, puede decirse, como de este se dijo un
dia, que no se pone todavia hoy el sol en los dorninios de la lengua
espanola, que resuena en todos los continentes.

Sus posibilidades son inmensas, ya que es el Onico lazo irrebatible
de union para la Hispanidad. Su estudio es obligatorio en lodes las
naciones cultas.

Para vosotros, espanoles, la defensa de nuestro instrumento
expresivo, base de la comuniOn espiritual que nos une a los pueblos
levantados por nosotros a la Fe y a la Cultura, debe ser una tarea de
honor.

FSPAICIA Y SUS LENGUAS.- En nuestra Patria, Espana, se hablan
cuatro lenguas. Una, el vascuence, procede de los idiomas ibéricos que
se hablaban antes de que Espana fuese dorninada por Rorna. Los otros
tres, proceden del latin, y se Ilaman castellano, catalan y gallego.

RIOUEZA IDIOMATICA Y ESPIRITUAL DE ESPAICIA.- Todos estos
idiomas son igualmente espanoles y en todos ellos se han escrito
paginas gloriosas. de las que debemos sentirnos orgullosos.

MISION PRIMORDIAL DEL CASTELLANO.- Ahora bien: uno de estos
idiornas, el castellano, situado en el centro de la Peninsula. que ha dado
al mundo escritores insignes. es el llamado a ser el vinculo de uniOn
entre todos los espanoles. Es por ello la lengua oficial del Estado y se
le denomina muchas veces. por autonomasia. espanol.

L'any 1963 encara trobem aquestes mateixes idees en un dels
textos estudiats. el de Saenz de Urturi- Mateo. de I etntorial que
es el que conté més falsedats imprecisions respecte a ;a literatura
catalana Quant al tema que ara ens ocupa, podern Ilegir-hi el segiient:

El castellano. lengua nacional. En Espana el castellano se afirma
sobre los idiomas locales, catalan y gallego, a impulso misrno do la
politica. El castellano es la lengun del lrnperio. Los otros idiomas de In

(c11 D.ill (19Y, p 11 I H ()
b
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Peninsula, exceptuando el portugues, dejan paso libre al castellano
hasta el siglo XIX en el campo literario '0.

Si no em sorpran de trobar aquestes paraules en un text corn el de
Saenz de Urturi-Mateo, al qual m'hauré de referir diverses vegades
per la seva actitud confusionista, si que em sorpran de comprovar que
G. Diaz-Plaja, bon coneixedor de la literatura catalana i un dels autors
de Ilibres de text més "liberals" del franquisme," encara mantingui,
l'any 1972, la idea de la forga imperial del castella i la justifiqui amb
arguments tan poc rigorosos corn "la posici6 privilegiada que ocupa
aquesta Ilengua al centre del pais". ' 2

Veiem, doncs, en els textos estudiats que, si be no es nega mai la
categoria de liengua al catala i al gallec, hi ha una insistancia obsessiva
a presentar el castella, sobretot a partir de l'apoca dels Reis CatOlics,
corn a Ilengua superior, amb tot de connotacions extralinguistiques;
aim!) afecta no Onicament els !fibres mas polititzats dels anys quaranta
sin6 tamba els d'autors considerats més "liberals" i fins a apoques
ben recents.

b. La unitat lingOistica dels Pa'isos Catalans

Respecte d'aquesta qUestiO, as interess;Int d'assenyalar que els
Ilibres estudiats coincideixen a presentar unitariament corn a "cata-
lana" tota la literatura expressada en aquesta Ilengua a l'apoca
medieval, perO, en canvi. n'exclouen a partir de la Renaixenga la dels
autors valencians, les obres dels quals sOn qualificades de "valencia-
nes" i es diu que sOn escrites, no en catala, sinO en valencia. Aixi,

(10) Saen7 de Urturt Mateo (191 p 102

(11) F Valls. en el Ilibre eitat anteriorment fp 82-831. manifesta que "DtazPlala
reprosenta. home a Jose Rogerto Sanchez. la hada:Ion Inas hberal. aunquo
stempre por supuesto dentro del sistetna y del omen de los tnrolocluales
yoncodnres Sus obras son do le metor quo i nconPernns nraro In legalizado en !a
Espana de posquerra Toner corno lexto, on los a.tos cuawnla. on Diaz Plala era
tin pristlegio

( 12) "La lormacten de las grandes rnonarquias renacentistas conduce a la absorciOn de
las longuas que no ocupan una posicien prahleglada en el cenlro del pats Eloscan.
seducido por el empuje del Impart() espahol. escribe en castellano su obra Ido-
rarta". Diar-Plaia (1972). p 168

212 8 S
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mentre que a l'Edat Mitjana tant Ramon Llull corn Bernat Metge corn
Ausies Marc son presentats dins els apartats corresponents dedicats
a la literatura catalana --independentrnent de Ilur procedencia mallor-
quina, catalana o valenciana, als segles XIX i XX es presenten formant
part de la literatura catalana nornés els autors del Principat i de les
Illes (Verdaguer, Guimere, Maragall, Costa i Llobera, Joan Alcover,
etc.); els pocs autors valencians que se citen (Vicent-Venceslau Querol
i Tc.:odor Llorente autors, d'altra banda, d'una copiosa producci6 en
Ilengua castellana) s'inclouen en l'apartat dedicat a la poesia regional
i dialectal del segle XIX, al costat del castelle Jose M. Gabriel y Galen
o del rnurcie Vicente Medina.

Es cert que l'actitud d'aquests dos autors valencians no fou rnai, ni
de bon tros, "catalanista", i que generalrnent anomenaven la seva
Ilengua "Ilemosi". ' 3 Aixd no obstant, és molt sirnptornatic i sospitos
que, en els Ilibres estudiats, no aparegui mai cap autor valencie en els
apartats dedicats a la literatura catalana dels segles XIX i XX, i que
quan n'apareix algun en altres apartats s'anorneni sistemeticament la
seva llengua valencie i no catale.

A banda d'aquesta questi6, comuna a tots els Ilibres estudiats. em
sembla important de destacar l'actitud confusionista d'un dels textos,
ja citat anteriorment: el de Seenz de Urturi-Mateo. Els autors
d'aquest llibre, on no apareix mai clara la unitat linguistica dels Paisos
Catalans, parlen de "dialecto valenciano" fins i tot en ref erir-se a
l'epoca medieval; i no s'acontenten de designar d'aquesta manera la
Ilengua dels escriptors valencians ("Tirant lo Blanch. Escrita an
dialecto valenciano...")' 4 sin6 que hi designen tambe la de Rarnon Llull:

El dialecto valenciano ofrece en el siglo XIII una figura altamente
interesante en RamOn Llull (1232-1315). Este mallorquin de vida
aventurera 5

No podriem trobar cap mostra millor d'incultura I de barroeria (o,
més probablement. de malintencionat conf usionisme) un rnallorqui
que al segle XIII escriu en "dialecto valenciano" .

(13) Cf els article:, que els dedica la Gran Eric:donee/1a Catalana

(14) Sauer de Urturi-Mateo (1963). p 96

( 15) Ibid. p 45 S
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c La literatura catalana, "literatura regional''

En general, els Ilibres estudiats. conseqUents amb el plantejarnent
linguistic exposat anteriorment segons el qual el castella es la Ilengua
espanyola per autonomasia, cridada a acomplir altissimes missions
espirituals, consideren les literatures gallega i catalana corn a apen-
dixs de la castellana i les situen en un segon (o tercer, o quart) ordre.
qualificant-les de regionals enfront del caracter nacional de la caste-
liana:

Las literaturas regionales de Espana, de tan brillante historia en
pasados siglos. al Hagar el XVIII se encuentran sumidas en una profun-
da decadencia. 1 .1 La preocupacion, como vimos, de los rornanticos
por los ternas costumbristas y regionales favoreciO mucho el progreso
de los idiornas y literaturas regtonales

Aquest qualificatiu de "regional" s'aplica. fins I tot. en alguns
casos al periode medieval. Diaz-Plala titula, l'any 1955. un dels
capitols del seu Ilibre "Literaturas regionales en la Esparta Medieval"

Un plantejarnent semblant be que matisat. es mante encara en els
Ilibres dels 70

De todas formas. aun cuando la importancia del castellano, le Ilevo
a ser la lengua oficial espanola y a poseer una de tas literaturas mas
importantes de la Historia, tanto el catalan como el oallego han seguido
vigentes hasta nuestros dos y han dado tambien notables muestras
literarias

Cal dir. pero. en honor a la veritat, que alguns autors concreta-
ment Lac.alle. Correa-Lazaro I Garcia Lepez eviten sisternahcarnent

( 1 b I I deb., L'; 1,1!)81 p

( 1 7 I 1_1,1; ( L, ;0) 0 183

116 I Oumhir,;1 1'4701 p 64
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aquestes denominacions I presenten les literatures galiega I catalana
be amb el seu nom propi, be sota l'encapcalament de "literaturas
peninsulares" o "literaturas hispanicas"; aquesta darrera denomi-
naci6 es la que utilitza també Diaz-Plaja en les darreres edicions dels
seus Ilibres.

d. Os de la Ilengua catalana en els Ilibres de text estudiats

Evidentrnent, en els.11ibres estudiats apareix ben poca cosa escri-
ta en Ilengua catalana. Unicament a les antologies per a 66. curs del Pla
de 1957, en les quals és obligat d'incloure un text de Verdaguer,
trobem textos relativament Ilargs escrits en catala, sempre, és clar,
al costat de la traduccib en castella. Tot i aix6, m'ha semblat
convenient de comprovar en quina Ilengua s'escriuen els noms dels
autors catalans i els titols de Ilurs obres i el grau de correcci6 dels
textos escrits en catala. El resultat d'aquesta comprovaciO es forea
interessant.

Pel que fa als noms dels autors catalans i als titols de Ilurs obres,
comprovo que, en general, els corresponents a l'epoca medieval
s'escriuen en catala i que els d'epoques posteriors s'escriuen en
castellä. Aixi, al costal de Francesc Eiximenis, Bernat Desclot o
Andreu Febrer, trobem Jacinto Verdaguer, Juan Maragall o José
Carner: i, al costat del Llibre d'Amic e Amat. Lo somni o Tirant lo
Blanc,* trobem Idilios y cantos misticos, Tierra baja o Elogio de la
palabra. De l'epoca medieval, d'altra banda, Ramon Llull es anomenat
en molts casos i de forma indistinta d'aquesta manera i Raimundo Lulio,
I els reis cronistesJaume I i Pere III son esmentats sempre en castella:
també durant aquest periode hi ha vacil.lacions en la grafia dels noms
props: si la major part dels autors segueix criteris normalitzats
(Joan, Francesc, etc.), alguns altres com Correa-Lazaro o Edelvi-
ves segueixen criteris pre-fabrians (Johan i Johanot, Francesch,
etc.). En els apartats dedicats a l'Opoca moderna i contemporania, els
textos de Lacalle, Garcia-LOpez i el darrer de Diaz-Plaja transcnuen
tambe els titols de les ohrer, en catnle, sovint amh Ia traducciO
castellana a continuaciO.

MenciO a part mcreix el llibre de Seenz de Urturi-Mateo, en el qual,
si be ets titols de les ohres Wei-Aries sOn escrits en catale, hi ha talites
ei.rades en aquests titols i en els noms dels autors que sovint els fan
inecognoscibles. Entre els autors catalans dels segles XIX i XX
apareixen: Joaquin Ruyras, Prudenci Bertrarac,. Francisco Soler (que

U tl
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deu ser Frederic Soler), Juan Alcober, Lorenc Riber, Victor Brossa
(dramaturg desconegut, fruit probablement de la fusi6 de Victor
Balaguer i Jaume Brossa), etc. I entre les obres, trobem les seguents:
La Papellona ( d'01 ler), Crisalidesi Proses barbares (de Bertrana), El
naufregs i L'Allegria del Sols (que deuen ser El naufrag L'alegria que
passa de Rusinol), etc. Una altra bona mostra de la descuranga i la
ineptitud amb que és fet aquest Ilibre.

Quant a la reproducci6 de textos en catala, el primer i Onic--
manual en que apareix algun fragment literari escrit en aquesta Ilengua
es el de Lacalle (1955-66). Es tracta de fragments de poemes de
Verdaguer i de Maragall, acompanyats sempre de la traducci6 caste-
liana En els altres textos, f ins i tot en els més recents de Diaz-Plaja,
els fragments literaris s6n nornés en versi6 castellana.

En les antologies esmentades mes amunt, que reprodueixen textos
de Verdaguer i en algun cas de Llull i de Maragall, la situaci6 és la
segOent: Lacalle (1955-66) i Edelvives (1963 i 1971) presenten el
text catala segons l'ortograf ia pre-fabriana; Correa-Lázaro (1965)
i SuArez (1967) ofereixen el text catala normalitzat, per6 amb
nombroses errates; nomes Garcia-L6pez (1973) reprodueix correc-
tament els textos catalans (aquest autor es, precisament, el que recull
més textos catalans, ja que no es limita a Verdaguer corn proposa el
Ministeri sin6 que hi afegeix Llull i Maragall).

El fet quo, en general, nornés se citin en catala els autors i les obres
medievals, i que els moderns i contemporanis se citin en castella, i la
descuranga en la transcripci6 dels textos catalans moderns sOn
factors que em duen a la conclusi6 que en els Ilibres estudiats hi ha una
actitud deliberada de presentar la literatura catalana com una litera-
tura obsoleta, que potser tingué un paper important i pot ésser
estudiada aut6nomament a l'epoca medieval, per6 que actualment es
un apendix de la literatura castellana, sense particularitats que la'n
diferencrin, sense cohesi6 interna i sense produccions de prou nivell
comparables a les de les literatures cultes. Abonen aquesta conclusi6
dos elements mes esmentats anteriorment: d'una banda, l'actitud de
secessionisme linguistic que suposa l'exclusi6 del conjunt catala dels
autors valencians de la Renaixenga i posteriors; i, d'una altra,
l'aplicaci6 gairebe unanime del qualificatiu "regional" a la literatura
catalana dels segles XIX i XX.

891
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3. La literature catalana medieval

a. Autors i obres destacats

Els imics autor i obra que sOn tractats per tots els Ilibres estudiats
sOn Ramon Llull i el Tirant lo Blanc. Llull apareix sempre corn la figura
mes important de la literatura catalana medieval i es valorat no
Onicament pel seu paper capdavanter en l'üs del romang en textos
filosgfics i didactics i corn a iniciador de la prosa catalana paper en
el qual se'l sol comparar amb Alfons X el Savi, ' 9 sin6 tarnbe per la
seva tasca apostOlica i per la seva passi6 missionera. En aquest sentit,
conve assenyalar que els textos menys rigorosos destaquen precisa-
ment els aspectes mes "exemplars" de la seva vide; vegeu corn a
mostra la referencia biografica del Ilibre d'Edelvives:

Raimundo Lulio. Vida.- Nacid en Palma de Mallorca. Llevd una
juventud de liviandad. Un desengano amoroso trocO su corazdn.
Convirtiose sinceramente a Dios. Ingreso en la Orden franciscana y
terminO su vida con el martirio en Bujia (Africa). 2

L'obra me's important de Llull és, segons els textos estudiats, el
Llibre d'Evast e Blanquerna, probablement pel seu caracter exemplar
i rn, ralitzador. D'aquesta obra, n'expliquen l'argurnent i en destaquen
el Llibre d'Amic e Amat, al qual se solen ref erir corn el "Onico ejemplo
de literatura mistica en la Espana medieval".

La primera de les novel.les de cavalleria catalanes, el Drant lo
Blanc, mereix tambe l'atenci6 de tots els autors de Ilibres de text de
l'epoca franquista. En efecte, recollint sempre les paraules que
Cervantes li dedice en el Quijote ("por su estilo, es éste el mejor libro
del mundo"), consideren aquesta obra corn una gran novel.la cavalle-

(19) "La significaciOn de Litho con relactOn a la prosa catalana c wrnelante a la de
Alfonso X con relaciOn al castelland'. Correa-Lazaro (1963). p 114

(20) Edelvives (1958), p 97

(21) Garcia Lepez (1961). p 107
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resca i en destaquen el realisme i l'humorisme. alhora que en censuren
l'exces de sensualitat. En molts casos s'explica. susccintament.
l'argument del Tirant en l'explicaciO d'aquest argument hi ha.
curiosament, algunes diferencies d'interpretaciO respecte del mo-
ment de la mort de l'heroi: aixi. si per a Lacalle "la muerte le
sorprende en medio de la alegria de sus bodes" . 2 segons Garcia LOpez,
que es qui dOna la versiO correcta. "una enfermedad mortal acabará
con la vide del héroe. impidiendo sus bodes con aquella (Carmesi-
n a )" 'Oui dOna. pert. una versiO més fantasiosa d'aquest fet sOn els
inefables Saenz de Urturi-Mateo: per aquests autors, Tirant "como
Roger (de Flor), tambien muere en un banquete de bodes, pero no
asesinado ". 4 D'altra banda. aquests darrers autors ens assabenten
tambe de la gran difusio que obtingue el Tirant i de la seva transcen-
dencia imperial amb aquestes paraules:

Fue el libro de cabecera de muchos de los conquistadores de
America y del mundo.

El protagonista Ilenaba las aspiraciones de los hombres de acciOn.
como los que ganaron un mundo para la ciyilizacion cristiana y para
Espana. porque desde simple soldado liege a escalar la sede del trono
Imperial de Bizancio

La tercera figura en ordre d'importancia. segons els II res de text
estudiats. es la d'Ausla Marc. Alguns autors el consideren el poeta mes
important de la literatura catalana medieval ' Diaz-Plala destaca la
influencia quo la seva obra tingue en la poesia catalana i castellana
posterior (diu que "Garcilaso de la Vega lo mitO. y Jorge de
Montemayor lo tradulo en verso castellano)" i per a destacar-ne la

(2'i I 19(6.(1(,; i, th."

. I
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importencia reprodueix uns versos elogiosos que Joan Bosce Ii dedica.
Entre les seves obres, la que en general és considerada corn a millor
es el Cant espiritual, del qual es destaquen la sinceritat i la vigoria 2

A banda dels dos autors i de l'obra esmentants suara, la major part
dels Ilibres estudiats es refereix tambe a altres aspectes de la
literature catalana medieval, entre els quals sobresurten els se-
gOents: la influencia de la poesia trobadoresca a Catalunya i el seu
desenvolupament; la importancia de les quatre grans CrOniques,
especialment la de Ramon Muntaner; les figures de Francesc Eixime-
nis, Bernat Metge (a qui dedica una atenci6 especial Diaz-Plaja) i Jordi
de Sant Jordi (aquest, probablement, grades a la seva relaci6 amb el
Marques de Santillana, que l'elogia corn a poeta i corn a mOsic ill dedica
el poema "CoronaciOn de Mosén JordP): i l'obra antinima Curial e
Guelfa (que sol ésser qualificada clerlitico-sentimentar ) .

Els Ilibres més complets, sobretot els de 5e curs del pia de 1953,
citen molts altres autors, potser de no tanta rellevancia, pent, amb
obres tambe destacables, corn ara Arnau de Vilanova, Anselm Turme-
da, Andreu Febrer, Jaume Roig o Joan Rois de Corella.

b ValoraciO

A l'hora de valorar els Ilibres de text que s'ocupen de la literatu-
re catalana medieval, apareix clararnent una gran diferencia entre els
Ilibres de Lacalle, Diaz-Plaja i Garcia LOpez I els altres. Els textos dels
tres autors esmentats s6n ben documentats, exposen en molts casos
valoracions i opinions personals i tracten amb detall de tots els
aspectes destacables de la literature catalana anterior al segle XVI. No
és que siguin del tot satisfactoris; pere ateses les limitacions de
l'época franquista. potser no pot demanar-se més. Els altres Ilibres
Correa-Lazaro (1963), Edelvives (1958), Saenz de Urturi-Mateo
(1963) i Quintanilla (1970) dediquen molta menys atenci6 a la
literature catalana medieval i es limiten a repetir les afirmacions mes

(2R) el C,mt Fspontual Ia consfderacion de la Ilaque/a de su voluntod y el femur
d col,*(enactOri oferna don lugar a versos de (romenda woloncto y de sornhrla
bollera". o a I Opci ( 1961). p 109. "Esty hodnosos canto es do lo alas noble
quo elosto on longua catalana" Lacalle (195b 50, p 148
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tOpiques o be a copiar les paraules d'altri (de Diaz-Plaja, principal-
ment). el,Deu ser una casualitat que els Ilibres dels autors esmentats
en primer Iloc siguin editats a Barcelona i els dels darrers ho siguin
fora dels PaIsos Catalans? Si es una casualitat es, tanmateix, ben
curiosa...

D'altra banda, un parell de caracteristiques s6n comunes a la major
part dels Ilibres estudiats. En primer Iloc, la utilitzaci6 de criteris
extraliteratis per valorar les obres literaries (caracteristica que no
afecta nornes la literatura catalana sine que, com ja ha estat dit a la
Introducci6, es una constant en els Ilibres de literatura de l'epoca
franquista). En segon Hoc, el recurs a autoritats castellanes per
justificar la valua dels escriptors i de les obres catalanes o per
augmentar-ne la credibilitat: aixi, el Tirant es una gran obra perque
Cervantes la lloa; Jordi de Sant Jordi mereix d'esser esmentat perque
el Marques de Santillana es digna dedicar-li un poema amb motiu de la
seva mort; i Ausias Marc, corn si no en tingues prou amb la seva prOpia
obra, necessita l'aval del seu epfgon Bosca. El recurs a "l'autoritat"
dels escriptors castellans posa de manifest, un cop 'nes, la conside-
raci6 de la literatura catalana corn a dependent o subordinada de la
castellana. L'Onic autor que no cau mai en aquest parany es Garcia
L6pez.

Finalment, em sembla important d'assenyalar la manipulaci6 que es
fa de la biografia de Llull o de l'argurnent del Tirant, per example, en
alguns dels llibres estudiats (els d'Edelvives i Saenz de Urturi-Mateo,
principalment).

4. La Literatura Catalana moderna i contemporenia

a. Autors i obres destacats

La tradici6 historiografica catalana anterior als anys seixanta
considerava que el periode compres entre els segles XVI i XVIII havia
estat nefast per a la literatura catalana: imitadora dels models, i fins
i tot de la Ilengua, castellans, la nostra literatura no ,podia presentar
cap obra ni cap escriptor minimament notables. Es per aix6 que
denorninaren aquest periode "La Decadencia". Aquest plantejament
rnodificat, si mes no parcialment, a partir sobretot de les aportacions
de Jordi Rubid i d'Antoni Comas, i Ries recentment de les d'Albert
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Rossich es el que explica l'oblit i el desconeixement que se sol tenir
respecte d'aquest periode: per a molts, la literatura catalana nornés
existeix del segle XII al segle XV i als segles XIX i XX; els segles XVI,
XVII i XVIII sem un parentesi en blanc. Si aquesta era la visi6 general
dels historiadors de la literatura durant la decada dels cinquanta, no
podem pas atribuir ignorancia o mala fe als autors dels Ilibres
estudiats, que, en general, no fan cap al.lusi6 a aquest periode;
Unicament hi trobem breus referencies en els de Diaz-Plaja 2 9 i Garcia
LOpez30. Haurem d'arribar, doncs, a la Renaixenca per trobar algun
autor o alguna obra destacats.

Si a l'Edat Mitjana les dues referencies obligades eren Llull i el
Tirant, a l'apoca moderna i contemporania en trobem tambe dues:
Verdaguer, principalment, i Maragall.

Verdaguer apareix en tots els Ilibres i antologies estudiats i hi es
considerat ia maxima expressi6 ("la figura cumbre") de la poesia
catalana. L'aspecte que més es destaca de la seva producci6 és la
poesia epica, i l'obra més Iloada i comentada, L'Atlantida. Cal buscar
l'origen d'aquest entusiasme hispanic per L'Atlantidaen el judici critic
de Menendez y Pelayo, que considerava aquesta obra'com el poerna més
important de la poesia apica hispanica i deia del seu autor que "ante
un poeta como Verdaguer, la critica de pormenor calla. SOlo nos queda
aliento para leer, admirar y bendecir a Dios, que ha querido que tal
maravilla se escribiese en una lengua espanola. [...] Gracias a el, nada
tiene que envidiar Espana a los Tennyson, Longfellow, Carducci,
Mistral y demás grandes poetas de la tierra.3" Cal tenir en compte,
a més, que L 'Atlantidaconté una colla d'elements que havien d'agradar
per forga fins i tot als franquistes mes acerrims: el poema comenca

acaba tenint per protagonista el jove Colom, naufrag, que sent el
neguit de cercar i cristianitzar el m6n que hi ha d'haver més enlla de
l'Atlantic, per a la qual cosa troba ajut en la reina Isabel de Castella;
els tres temes principals que es van desenrotllant al Ilarg de l'obra

(29) "En realidad la literatura catalana no habia delado de cultiyarse. pew los autores,
como Vicente Garcia, rector de Valllogona, no tenlan personalitat bastante para
yigorizar la hteratura en este momento eclipsada por la brillantez del idioma de
Castilla", Diaz-Plaja (1955-66). p 276

(30) "Al Ilegar al siglo XVI, la hteratura catalana entra en un periodo de decadencia
que se prolongará hasta comtenzos del XIX. Cataluna acepta cast unánimamente
el castellano como forma de expresiOn Itteraria, y el catalán quedará sOlo como
lengua familiar, hasta que el Romanticismo yenga a rehabilitarld', Garcla LOper
(1961). p 109

(31) Cdat a Sdenz de Urtun-Matco (1963). p 342
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s6n: el de l'esfondrament de l'Atlantida, la naixenca d'Espanya i el
descobriment d'America; etc. A més de L'Atlantida, la major part
d'autors citen tambe de Verdaguer el Canig6 (del qual destaquen les
belles descripcions del Pirineu i & caracter Ilegendari; ning6 no parla
evidentment en aquest cas de poema nacional) i les poesies liriques
(caracteritzades per "una sincera emociOn de tipo franciscano o
mistico y un estilo sencillo y popular" )3 2.

Un altre aspecte interessant controvertit de Verdaguer és el
de la seva vide. Respecte d'aix6, és oport6 d'assenyalar que, dels tres
Ilibres que se n'ocupen Lacalle (1955-6e), Edelvives (1958) i Saenz
de Urturi-Mateo (1963)--, només el primer en dOna una versi6
correcta. Els altres dos n'ometen els elements més importants i

def initoris (les prof undes desavinences amb la jerarquia eclesiastica,
per exemple. es converteixen en unes imprecises "contrariedades" )
i en presenten nornés els aspectes més carrinclons, Iligats a una
religiositat infantil de "vides de sants". Em semblen tan descarades
aquestes manipulacions que no em se estar de reproduir una d'aquestes
versions de la vida de "Sant" Jacint Verdaguer:

Poeta de grandes vuelos, afianz6 la "Renaixenca catalana". NaciO
en Folgarolas (Barcelona), siendo su misma madre la que le inici6 en
la poesia.

Ya a los once anos empez6 sus estudios sacerdotales en el Semina-
rio de Vich. Fue luego premiado en varios Juegos Florales, a los que
acudia a pesar de su extrema timidez. En uno de ellos trab6 gran
amistad con Federico Mistral. En el seminario, adernas de la cultura
teolOgica, adquiri6 conocimientos enciclopédicos. hasta de Botanica y
Geologia.

Hecho sacerdote, Moser) VGITIaguer desemper16 santamente su
misiOn, primero en Vinolas de Oris: luego, como capellan de la
Trasatlentica, y por Ultimo, como capellan del famoso y santo Marques
de Comillas. En contra de su voluntad, porque siempre rehuyó todos los
honores, fue solemnemente coronado como "poeta de Cataluna"3 1.

(32) Garcw Lupe/ (1961). p 27?

I 33 ;; ,ii'n, do Urtun Mato() (1963) 1./ 341
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La segona figura mes destacada de la literatura catalana moderna
i contemporania és Joan Maragall, equiparable per a alguns autors a
Verdaguer 34. El fet que Maragall tingui una producci6 assagistica
important en castella i que es planteges en diversos moments el
problema d'Espanya coincidint en certa manera amb els homes de la
"GeneraciOn del 98", amb algun dels quals mantingue relaciO
explica, probablement ales que no pas la seva obra poetica, la impor-
tancia que se li dOna des d'una Optica hispanica. La referencia que fan
alguns dels Ilibres a la utilitzaciO per part de Maragall del catala i del
castella no as sempre prou exacta: aixi, Diaz-Plaja comenta que
Maragall "se dedicO al periodismo en castellano, usando para la poesia
la lengua catalana" i Saenz de Urturi-Mateo afirma que "escribib
con la misma soltura en castellano y en catalan" 36 En realitat,
Maragall escrivi en catala iota la seva poesia i en aquesta Ilengua i en
castella els assaigs i articles periodistics. D'altra banda, un tOpic
sobre Maragall que es repeteix en diversos Ilibres Os el del seu
franciscanisme 37; Garcia Lopez Os qui mes s'allunya d'aquest tipus de
plantejaments i qui fa una valoraciO mes acurada, a partir basicament
de criteris literaris, de l'aportaciO maragalliana.

Una tercera figura d'aquest periode que tambe destaquen la major
part dels Ilibres estudiats es la d'Angel Guimera. Considerat el
creador del teatre a Catalunya, Os elogiat principalment per les saves
obres Mar i Cel i Terra Baixa. Algun autor Edelvives (1958), que es
caracteritza pel seu integrisme i per la seva forta carrega religiosa
li i.ecrimina la seva antireligiositat:

Los prejuicios antirreligiosos de Guimera perjudican a muchas de
sus creactones, por ejemplo la primera (Galla Placidia), su obra
rnaestra3".

(34) 'Sus composiclones en cafalan solo dannten comparacinn con las de Verdaguer' .
Ouinlanilla (1970). p 267

(35) Diarflain ((970) p 237

(31,) Soon/ de Orlon Milo() (19113) n 343

(37) "Maragall es sabre (oda. on ospintualista porn (coma San FrancIsco) aspira
idedlismo 0 l,.ivOs do Ia armoma del mond° quo le neva hasta Otos". Dm / Tido
(1955-60.). p 293: "Su poesia (?fla Iransida de hondne5,oritualismn francfscamf
Edelvives (1958). p 353

(38) 1 delvivus (1958). p 352
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Altres autors de la Renaixenca i modernistes que tambe mereixen
l'atenciO dels autors dels Ilibres de text estudiats sOn: B.C. Aribau, J.
RubiO, M. Mila, T. Liorente, S. Rusinol, I. Iglesias, M. Costa, J.
Alcover, N. 01 ler, Victor Catala, P. Bertrana i J. Ruyra; els comen-
taris que es fan de Ilurs obres s6n, per6, molt breus i en molts casos
es redueixen a la simple reproduccid del titol d'una o de dues d'aques-
tes obres.

Quant als escriptors catalans del segie XX, l'esment que en fan els
diferents Ilibres és divers: els més recents Quintanilla (1970) i

Diaz-Plaja (1972), curiosament, no en citen cap; Edelvives (1958),
Correa-Lázaro (1963) i Saenz de Urturi-Mateo (1963) parlen dels
principals autors noucentistes (J. Carner, C. Riba, J.M. Lopez, i

Guerau de Liost) i també de J.M. de Sagarra, J. Pla, J.V. Foix i T.
Garces; Garcia LOpez va actualitzant les seves referancies a mesura
que fa noves edicions del seu Ilibre (en el de 1961, hi figuren els
escriptors esmentats anteriorment; en el de 1963, hi afegeix J.
Salvat-Papasseit, Pere Quart, S. Espriu, J. Vinyoli, M. Llor, S. Juan,
J. Sarsanedas, J.M. Espinas i M. de Pedro lo; i en la de 1971, hi
apareixen, a més, J. Palau i Fabre, B. Bonet, F. Vallverclii, M.
Rodoreda, J. Sales i P. Calders). En tots els casos, per& les referen-
cies es limiten a una nista de norns: ni es mencionen ni comenten les
obres, ni es donen referencies biografiques. La literatura catalana del
segle XX es converteix, aixi, en una tirallonga de noms i cognoms en
Iletra menuda, sense cap mena de visi6 general ni de valoraci6. Ben poc
interes pot despertar una literatura presentada d'aquesta manera en
els alumnes de Batxillerat.

Una menci6 a part cal fer de la figura i l'obra d'Eugeni d'Ors,
Xenius, que és considerat en tots els llibres estudiats corn un dels
intel.lectuals més penetrants i influents de tot Espanya al costat
d'Ortega durant la primera meitat d'aquest segle. Tots els Ilibres
esmenten la seva etapa catalana, perO s'estenen sobretot en l'etapa
castellana, que consideren que es la minor " g. De l'obra catalana citen
el Glossari i la novel.la La ben plantada.

(39) "En castollano ha compuesto la parte mas notabfr. de su obra' Correa-Lazaro
(1963). p 355, "Posterformente escobfr, en castellano y en este idioma esta la
mayor y rnolor parte de su produccierf. Saenz de Urtun-Maleo (1963), p 468
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b. ValoraciO

Les observacions fetes al Ilarg d'aquest apartat, centrat en l'es-
tudi del tractarnent de la literature catalana moderna i contemporania,
menen a unes conclusions semblants a les emeses en l'apartat referent
a la literature medieval. Concretament: els Ilibres que destaquen per
la seva atenciO envers la literatura catalana, el seu rigor i la seva
objectivitat sOn els de Lacalle, Diaz-Plaja i Garcia Lopez; I, entre
aquests, sobresurt el darrer, no pas perque dediqui mes espai que els
altres als autors catalans, sin6 per dues raons besiques: la concisi6 i
l'objectivitat dels criteris exposats i l'intent de reflectir l'estat de
la literature catalana fins a l'epoca actual amb la incorporaciO
d'escriptors contemporanis. Al pol oposat se situen els Mixes d'Edel-
vives i de Seenz de Urturi-Mateo, farcits d'inexactituds i de preju-
dicis integristes religiosos i politics

La mancan;:a principal dels Mixes de text estudiats és que horn no
pot treure'n una visi6 de conjunt de la literatura catalana. Unicament
es presenten amb un cert detail alguns autors ben pocs, altrament
, sempre de forrna aullada, sense gaires referencies al context sOcio-
cultural i literari en clue s'inscriuen. Sovint, autors sense cap mena de
relaci6 (Verdaguei, Oiler, Marag all, Carner...) apareixen de costat,
corn si tots pertanyessin a un niateix rnoviment literari. Aquest tipus
d'actuaci6 te l'expressiO maxima en la presentaci6 dels autors del
segle XX, la simple relaci6 juxtaposada dels quals esdeve totalrnent
mancada de sentit.

Es molt sibnificatiu, d'altra banda, que nornes un Ilibre el de
Garcia LOpez faci referencia a escriptors de la postguerra. que
els autors dels altres Ilibres en desconeixen l'existencia o be es que
participen activament en l'intent d'anorrear la Ilengua i la literature
catalanes ernpres pel franquisme?

Els llibres estudiats, tot i els aspectes "espanyolistes" que n'he
anat assenyalant (sobretot els referits a la Ilengua), no presenten el
to bel.ligerant i anticatalanista dels de la immediata postguerra, fets
per autors compromesos directament amb el regirn dictatorial. En
aquest sentit, la valoraci6 que es fa de la Renaixenca no té les
connotacions politiques que tenia per exemple, la de Jose Rogerio

(401 Precisamente. F Valls. en Fobra La ensenanza do la Isferatura en el ltanqmsmo.
sites els Iltbres d Edelvives entre els quo "representan el pensamtento mas
ortodoxo fradocionalista y reaccronarm" del tranquisme (p 73)
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Sanchez en els Ilibres de l'any 1939. Aquest autor, en parlar de la
restauracid dels Jocs Flora Is, comentava que "al amparo de la
t.mociOn poetica, crecia un intento de disoluciOn de la unidad de la
Patria; una tendencia disasociadora y separatista" 4 En els Ilibres
estudiats, només en un cas apareix una atirmacid d'aquest tipus, be
que molt més atenuada, i es en el ja massa citat Ilibre de Saenz de
Urturi-Mateo:

A primeros de siglo (XIX), empezaron a publicarse dos revistas: El
Europeo y El Vapor, que introdujeron, a la vez, el gusto por lo
romantico y la aficiOn a la literatura escrita en catalán, con las
consecuencias literarias. lingOisticas y hasta politicas consiguientes

5. Conclusions

Al Ilarg de tot l'article ja he anat avandant valoracions i conclu-
sions generals sobre l'objecte del present estudi. Recapitulant, podem
dir que els llibres de text de literatura de l'epoca tranquista reflec-
teixen amb Ries o menys intensitat els criteris que les autoritats
franquistes volien imposar respecte de la Ilengua i la literatura
catalanes, els seus intents de presentar el catala corn un Ilenguatge
vulgar i inculte, apte exclusivament per als usos familiars. A més, la
minsa atencid que els llibres estudiats dediquen a la literatura catalana
i la superficialitat amb que la consideren sOn un exponent clar de la
menysvaloracid d'aquesta literatura i de l'interés que posaren les
autoritats educatives de l'epoca a donar-ne una visid totalment
supeditada a la literatura espanyola, considerada absolutament supe-
ri or.

D'altra banda, en els comentaris que fan alguns autors sobre la
contribucie de les literatures no castellanes a la gldria de la literatu-
ra espanyola I sobre Ilur valor hispanic ("Ademas de la literatura
castellana. [. J debemos recordar algunos escritores que, escribien-

(4)) Cita! per F Valis op cit p 165

(42) Saenz dc Urturi-Malco (1963) p 341
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do en sus lenguas vernaculas han contribuido también a la gloria de la
literatura espanola, y deben ser orgullo de todos, porque constituyen
el patrimonio comün de nuestras letras" 43; "Debemos ver en estos
creadores de belleza en lengua cataiana grandes valores hispanicos a
los que tenemos que conocer para enorgullecernos de nuestra inmensa
riqueza espirituaf' 44), no cal veure-hi sin6 la utilització dels tipics
arguments de l'epoca franquista amb els quals, a partir de criteris po-
litics i no pas literaris, es valoraven les obres literaries i es decidia
quins eren els bons escriptors i quins els dolents; criteris que havia
deixat ben clars Serrano Suher l'any 1939 en unes declaracions
realitzades setmanes abans de la conquesta de Barcelona, en les quals
feia explicites les caracteristiques que havia de tenir l'ocupaciO de
Catalunya:

Respetaremos la vida intima, el "substractum" profundo de
Cataluna, familiar, social, econ6mico. e;EI lenguaje catalán? e;Por qué
no? Si el catalan es un factor y un vehiculo de separatismo, lo
combatiremos. 1...] Si el catalan es un elemento de la grandeza de la
Patna, e;poi qué no respetarlo, como respet6 Francia los versos de
Mistral y Espana los de "La Atlantida"? Un lenguaje puede ser
expresiOn de hispanidad o de antihispanidad. Si lo primero, 6por qua no
hemos de considerar que las formas de expresign forman parte del
destino histdrico y nacional de Espana? Si lo segundo, esté usted
seguro de que se nos encontrara siempre en el puesto del más impla-
cable combate 4 5.

(43) Dia, Mao (1970). p 206

(44) Diai-Plaia (19h5-6Cs). p 10

(4.5) Cita! per J Boric!, op cit . p 230 231 9 0 i.r;
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Durante la época
franquista, la ense-
hanza fue uno de los
principales vehiculos
de inculcacien ideold-
gica de que se sirvid
el regimen para
transmitir y consoli-
dar los valores sobre
los cuales se asenta-
ba, y de ello son un
testimonio excepcio-
nal los libros de
texto En este arti-
culo se presentan los
resultados de un es-
tudio sobre la vision
que los libros de
texto de aquel
periodo daban de la
lengua y la literature
catalanas. Aunque la
mayor parte de los
libros analizados co-
rresponden a la de-
cade de los 60, los
resultados son
bastante revelado-
res- destacan las
manifestaciones de
supenoridad (el
caracter imperial) de
la lengua castellana
sobre las domes
lenguas del Estado
espanol y el confu-
sionismo sobre la
unidad hngOrstica de
los Paises Cate lanes,
por otra parte, se
comprueba a cada
paso una actitud
deliberada de pre-
sentar la literatura
catalana como una h-
teralur6 obsolete

Abstracts

Pendant toute la ;De-
riode franquiste,
l'enseignement fut
l'un des principaux
vehicles d'endoctri-
nement ideologique
que le regime avait
utilise pour trans-
mettre et consolider
ses propres valeurs.
Les !lyres scolaires
en sont des temoig-
nages exceptionals.
Cet article présente
les résultats d'une
etude qui a eté faite
sur le perception que
les livres de texte
de cette periode
donnaient de la
langue et la littera-
lure catalanes. Bien
que la plus grande
partie des livres
analyses appartien-
nent a la decade des
années soixante, les
résultats sont suffi-
samment révéla-
tours: les manifes-
tations de superior-I-
le (caractere
imperial) de la
langue castillane se
détachent par-des-
sus toutes les autres
langues de l'état
espagnol. Quant an
catalan. on y trouve
un grand confusion-
nismc en ce qui con-
cerne l'unite linguis-
lique des Pays Cata-
lans Par ailleurs, ii
y a constamment une
attitude déliberee do
presenter la littOra-
ture catalane comme
une litterature
obsolete.

9thi

During the Franco
period, education
was one of the
foremost means of
inculcating ideology,
used by the regime
to transmit and con-
solidate the values
upon which it was
built, and weiohty
evidence of this is
provided by the
textbooks. This
article is a descrip-
tion --based on a
recent study-- of the
way in which Catalan
language and litera-
ture was viewed in
the textbooks of the
period. Even though
most of the books
analysed come from
the 60s the results
are fairly revealing.
They show in
particular the way
Castilian was pre-
sented as a superior
(imperial) language,
in comparison with
the other languages
of the Spanish State.
And the linguistic
unity of the Catalan-
speaking areas is
thrown into doubt.
Moreover, one can
see a deliberate
attempt to present
Catalan literature as
ohsolete.



Temps d'Educació, 3 1 er. semestre, 1990

investigar en Organització Educative: Algunes
Aportacions dels Estats Units
NOria Borrell Felip *

El progres en el m6n cientific es realitza fonamentalment per mitjA
d'una rigorosa investigaci6 que va analitzant els diferents tOpics i
validant les hipOtesis que es plantegen en el seu treball. Tots els camps
de les CiAncies de l'Educaci6 tenen comunitats cientifiques que les es-
tudien i publiquen els resultats de les investigacions. PerO no tots els
Ambits frueixen de la mateixa dedicaci6.

Al nostre pais l'Organitzaci6 Escolar Os un camp no gaire estudiat,
si el comparem amb altres corn ara la Didactica, l'Educaci6 diferen-
ciada, etc. (tal corn es pot deduir analitzant les Tesis Doctorals o els
projectes d'investigaci6 de la xarxa ICESCIDE, per exemple).

Aquesta circumstancia i el fet de la celebrAci6 a Barcelona (setem-
bre 1990) del 1r. CongrAs Interuniversitari d'Organitzaci6 Escolar,
rn'ha mogut a presental una panorAmica de les investigacions en
Organitzaci6 Escolar.

En aquest treball em centrarA en:

a) estudis sintAtics realitzats als Estats Units.

b) la visi6 de les directrius que apareixen en aquell pais la segona
meitat dels anys vuitanta.

c) un dels topics mOs estudiats, de les "escoles eficaces" (pert)
sense repetir aportacions d'altres treballs Rives, 1986 o Borrell,
1988).

Per enfocar la investigaci6 en Organitzaci6 Escolar em centrarO
principalment als Estats Units. ja que, a mOs de tenir-ne bibliografia
mOs actualitzada, crec que Os un dels paIsos mOs avancats en aquest

Nuria Borten Fula) rrs prolessora del Departament de Didactica I Organil/acie
Escolar. Facullat de Pedagogra de la Universaat de Barcelona Les seves publicacions
ales actuals seri In(roducciOn a la Organiracu5n Escolar (1988). OrgarwaciOn Escolar
Toorias sobro las comonlos cionlihcas (1989) L as practicas on la prolosionahlra-
con dol podagogo anahsis do und expouoncia (1989)
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camp. Mantinc en aim) l'afirmaci6 de Hoyle (1986) segons la qual a An-
glaterra hi ha pocs estudis sobre les escoles en general i sobre el
treball directiu en particular; en canvi, als Estats Units n'hi ha molts

Ara, reconec que l'oriei ci6 do cada pais es diferent i que els
models velids d'un sem dificils de ser adoptats en un altre. Aix6 es fa
evident en els estudis fets des d'Anglaterra sobre el model de les
"escoles eficaces" americanes. Fins i tot diria que les diferencies sOn
mes fortes des dels rnarcs conceptuals dels diferents paIsos. Refe-
rint-se nomes a diferencies entre aquests, ja que, mentre als Estats
Units el 1982 es continuen escrivint Ilibres d'administraci6 escolar
basats en un marc tradicional i investigacions que parteixen d'un
positivisme, be que modificat o ampliat, la majoria dels articles que
Bates (1982) troba que s'oposen violentament a la teoria tradicional
i aporten apropaments alternatius sOn estudiosos d'Anglaterra, el
Canada, Australia i Nova Zelanda. El mateix Bates, neozelandes,
afirma que les dimensions socials i politiques normatives no sem
materies que es puguin tancar en una ciencia del comportament de
l'administraci6 corn reflecteixen molts treballs nord-americans que
no semblen pas, pert, fer gaire cas d'aquestes critiques.

Tampoc el model de director de les escoles eficaces no encaixa amb
la nostra legislaci6 ni amb la nostra idiosincrecia i, en canvi, es un
moviment prou coherent i interessant per dedicar-hi més espai
posteriorment. Un altre model de director, perO molt menys estudiat
(ja que este en periode de reformes), es el de l'estat australia de
Victoria. Segons Chapman i Boyd (1986), ja no sere vist corn la figura
autoriteria, l'home-organitzaci6 que ha de suportar tot el pes i alhora
este protegit per les regles i regulacions del Departament d'Educaci6.
En comptes d'aixO, el director sera el coordinador de grups a traves
de la comunitat escolar, les quals, plegades, determinaran les direc-
trius de l'escola.

Aquest canvi de funci6 el defineix greficament l'expressi6 de
Wilkinson; "el director passare ara d'estar col.locat al vertex d'una
piremide, al centre d'una xarxa de relacions humanes i funcionare corn
un agent de canvi i un recurs (recurs pels seus coneixements i

experiOncia d'expert)".

1. Estudis sintètics

Pert tornem als estudis nord-americans. En primer Hoc, fare
referencia a alguns treballs sintetics i/o que marquin directrius en la

0 'I
232



Reflexions I recerques

investigaci6 educative d'aquest camp (Immegart, 1977; Bridges,
1982; Creham, 1985; Boyan, 1981; Creham, 1984).

Hi ha diversos autors que han realitzat estudis sobre "l'estat de la
questi6". Aixi, Immegart (1977) analitza treballs sobre administra-
ci6 educative durant el perfode 1954-1957 i Bridges (1982) ho feu
durant 1976-1980. Tots dos autors troben una falta de desenvolupa-
ment sistematic en el coneixernent basic d'administraci6 escolar i, a
més, una gran desconnexi6 entre la multiplicitat de tOpics. Per tant,
es dificil de construir un conjunt sisternetic que formi un cos cientific
i estructurat partint de petites investigacions molt heterogenies.
Campbell (1979) troba que en revistes de l'area, corn Educational
Administrations Quartely, hi ha pocs autors que basin els seus treballs
en altres investigacions, construint aixi un cos compacte de coneixe-
ment.

Instruments que es repeteixen serien his i abtis de q0estionaris per
a un treball d'investigaci6 basat en enquestes (Haller, 1979). Una
metodologia molt rica es la de la met; lanalisi, pert nor-nes hi apareixen
temes que enfoquen els aspectes organitzatius, juntament arnb altres
de curriculars, corn en els treballs de Kulik i Kulik (1982a, 1982b)
sobre agrupacid d'alumnes i (1984) acceleraci6 escolar.

Creham (1985) es propose d'estudiar l'Os de la metaanalisi en la
investigaci6 educative. Amb aquesta finalitat analitza els articles
publicats el 1980-1984 a cinc importants revistes dels Estats Units
(America Educational Research Journal, Educational Research, Re-
view of Educational Research, Educational Leadership i Educational
Administration Quartely) i troba que el 25% d'aquests treballs o be
utilitzen la metodologia de la metaanalisi o be tracten d'aquesta
metodologia. L'Onica revista en la qual no es presenta cap treball
d'aquest tipus es Educational Administration Quartely, cosa que fa
pensar que potser en Organitzaci6 escolar no hi ha prou estudis sobre
un mateix tOpic que puguin ser equiparables. Tot i aim), treballs que
tracten de temes organitzatius i curriculars si que n'apareixen en
altres revistes, corn els esrnentats anteriorment de Kulik i Kulik.

Boyan (1981) analitza investigacions el 80% de les quals sOn tesis
doctorals, i hi troba una emplia dispersia fruit del criteri de respectar
l'autonomia dels investigadors, per6 no la coherencia d'uns progra-
mes d'investigaciO.

Creham (1984) analitza tambe tesis doctorals. Del "Dissertation
Abstracts Internationa (DAI)" escull totes les publicacions des del
juliol del 1983 fins al maig del 1984 en la secci6 dEducation
Administration" i n'hi troba cinquanta que es refereixen als liderat-
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ges. Entre aquests, 25 estan centrats en el director, 6 en el superin-
tendent, 2 a tos dos i 17 en futurs directors i en les activitats per a
la seva forrnaci6.

El classic treball de Griffi!..is (1983) es proposa d'analitzar
investigacions del periode dels anys cinquanta i seixanta i comparar-
los amb els posteriors fins el 1980. Amb aquesta finalitat escull un
conjunt de quatre investigacions importants de cada bloc i n'analitza
els fonarnents teOrics, tant organitzatius corn de filosofia de la ciencia.

Del primer periode, selecciona els treballs de Getzels (1958) i
Guba; Gross, Mason i McEachern 91958); Hemphill, Griffiths i Frede-
riksen (1962) i Halpin (1966). En aquest periode domina el positivis-
rne logic i el caracteritza dintel.lectualisrne provincie i ingenu". Es
considera que les organitzacions sOn racionals, subjectes a generalit-
zacions universals, i que les administracions de totes les organitza-
cions tenen molt en corm).

Del segon periode selecciona els treballs de Gross, Giacquinta i
Berustein (1971), Willower, Eidell i Hoy (1973), Miskel, GlasnaOp i
Hatley (1975) (que despres complernenta amb altres de Miskel una
mica posteriors) i Bridges (1980). Aquests investigadors del present
reflecteixen la teoria dominant en aquest temps que Os el funcionalis-
me (tal corn el descriuen Burrell i Morgan en la seva analisi). Els seus
treballs no reflecteixen cap reconeixement de les critiques al funcio-
nalisme ni cap de les noves aportacions filosOfiques que apareixen en
la literatura mes recent.

"La metodologia de la investigaci6 dels dos periodes es similar. Es
evident, corn a generalitzaci6, que els investigadors del passat i del
present (decenni dels setanta) treballen en la mateixa filosofia de la
ciencia. Els actuals, per& ho fan mes Iliurement dins el positivisme
lOgic" (pag. 116-117).

Als anys cinquanta i seixanta hi ha un nornbre liniitat de teories
sobre administraci6 educativa, i cada una treballa amb una teoria
simple (Getzels amb la dels sistemes socials i Gross amb la de rols).

En el segon periode la situaci6 es molt diferent, els investigadors
treballen amb composts, models, idees i opinions. Aixi, d'aquests
autors, uns utilitzen sistemes tancats (Bridge, Miskel, Wilower) i

altres n'utilitzen d'oberts (Gross), pert) a mes els complementen amb
altres aproxirnacions (corn Miskel amb la teoria de les contingencies,
tal corn ho comunica aquest autor a Griffiths en un escrit de replica).

"Ara que tota la nostra concepci6 de la ciencia s'ha alterat, no es
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que un metode diferent es vegi corn "el metode", sin() que ja no es
pensa que nornes hi ha una aproximaciO valicla per a tots els problemes
cientifics" (p. 118).

Griffiths, sense cap afany de ser exhaustiu, esmenta diverses
alternatives a la teoria tradicional: rnarxisme, etnomarxisme, f eno-
menologia, etnornetodologia, interacciO simbblica, "nova sociologia"
i sociologia de l'absurd. No obstant aixô, reconeix que, mentre
sorgeixen aquestes alternatives i les critiques al model tradicional,
als Estats Units el positivisme es present amb forca en els llibres de
text. Dos anys despres, Clark (1985) continua reconeixent aquesta
mateixa situaciO.

L'augrnent d'investigacions es important, i aixi, entre el 1980 i el
1984, al descriptor d'Educational Administration, apareixen mes de
sis mil entrades i uns cinc-cents articles de revista i encara uns sis-
cents documents més a l'ERIC. Tambe hi ha un augment i mes gran
varietat en els camps especialitzats.

Pere) potser el f et mes important dels anys vuitanta es l'emergen-
cia d'alternatives des d'altres rnarcs tebrics que van minant el
paradigma dominant. Tant Burell i Morgan (1980) corn Pfeffer (1982)
en les seves analisis presenten agrupades aquestes series d'alterna-
tives.

Quins sOn, doncs, aquests nous enfocaments? Corn es veu en el pais
la investigaciO de la segona meitat dels anys vuitanta? Deixo que
McCarty, amb l'experiencia i el coneixement del camp fruit de la seva
responsabilitzaciO en la revista Administration Educational Quar-
terly, ens descrigui la panoramica dels Estats Units.

2. Directrius de futur

McCarty (1986) veu canvis importants en la investigaciO educa-
tiva als Estats Units, encara que haure d'esperar que els nous canvis
epistemolOgics i de filosofia de la ciencia quedin perfectament reflec-
tits en la investigaciO educativa i en l'estudi de les organitzacions
escolars. Es optimista i aixO ho fonamenta en els segOents factors

a) Un nombre cada vegada més gran d'investigadors sOn receptius
als paradigmes d'investigacio proposats per les perspectives teOri-
ques alternatives
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b) El coneixement de base de l'administracid educacional creix, es
tecnicament més sofisticat i és de millor qualitat conceptual.

c) Un grup més ampli i heterogeni de cientifics investiga en aquest
camp.

d) Hi ha un ernfasi en la investigacid i en la politica que uneix els
investigadors i els professionals.

e) Els investigadors volen col.laborar en arees especials de rad-
ministracid educacional.

Les analitzo, encara que sigui d'una manera breu:

a. En l'administracid educacional hi ha un interes creixent per la
investigacid que utilitza models naturalistes, contextualitzats i sirn-
bdlics, que creuen que la realitat nornés pot ser entesa de manera
subjective.

Alhora, s'ha desenvolupat aquesta nova filosofia de la deride., han
augmentat la critica i el repte als models classics. El desenvolupament
del model classic ha avangat les fronteres fins a on era possible, pere)
han quedat presos a la xarxa. Els neoortodoxos, en paraules de Clark
(1985), no poden anar gaire més enlla sense haver reconegut les
arrels del paradigma; les seves afirmacions representen, més que un
teorema, una creenga; treballen en un model dominant i creen Hoc on
no hi ha sortida. Aquest nivell intermedi es molt problematic; o be ro-
manen tancats o be s'arrisquen a trencar "el centre aforistic de la
vida classica. Els seus intents de fites, comenga a proveir aspectes al-
ternatius que neguen riles que no modifiquen el punt de vista classic"
(pag. 76).

Aquests reptes al paradigma dominant sOn més frequents fins i tot
als Estats Units (en altres pa'isos de la Commonwealth ja estaven mes
avangats, com remarca Bates el 1982). Aquestes perspectives
contraries s'hi accepten i el positivisme ldgic rep cada vegada riles
pressions i queda acorralat; va cap a models oberts, contextualitzats
i de "l'escola corn a escoles" (Allison, 1983) i no corn a burocracies.

Tanmateix, el periode de transicid és Ilarg, ja que abans que els
canvis episternolOgics i de filosofia de la ciencia siguin plenament
acceptats, cal temps.

A més, la coexistencia de models diferents enriqueix el camp i
complementa les visions sobre les organitzacions educatives.

b. La investigacid en aquest camp va creixent, apareixen nous
interessos i la rnetodologia es va perfeccionant.
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El debat sobre si les tecniques i metodologies d'investigaci6
quantitatives i qualitatives es complementen o s'exclouen té implica-
cions per a la interpretacid que es faci sobre els resultats de la
investigaci6 i per als investigadors. La proposta de complementaritat
de Cook i Reichardt (1986), entre altres, va guanyant terreny.

Cada vegada s'accepten més totes les tacniques de la metodologia
qualitativa, alhora que van tenint més rigor dintre de la seva prOpia
idiosincracia.

En aquest sentit, s6n importants els treballs metodolOgics: per
exemple els de Lecompte i Goetz (1984), Borman, Lecompte i Goetz
(1986), entre altres.

També sem importants, dintre dels estudis de casos, aquells que ho
fan per6 amb casos representatius, corn proposa McClintoch (1985);
l'agregaci6 mereix molt rigor de dades, ja que, corn demostra l'estudi
de Hanson, Gardner i McNamara (1986) els resultats sem molts
diferents si es consideren per separat les dades de cada escola o si se
sumen. No és possible de considerar diferents escoles corn a quantitats
homogenies agregables; s'ha de fer un estudi complet i ecologic de cada
centre. Cal ser molt prudents en les comparacions i principalment per
prendre posicions, en aquest cas sobre les escoles eficaces.

Tot aquest camp es va desenvolupant a base d'abraçar aspectes
d'antropologia cultural en general (Schensul, 1985), dintre del con-
cepte de loosely coupled del marc simb6lic arnb base antropolOgica
(Lutz, 1986) o de l'estudi de l'evolucid psicoldgica dels infants en un
context de sistema obert dintre d'una metodologia naturalistica
(Valsiner i Benigni, 1986). Alhora, es van perfeccionant una rnetodo-
logia quantitativa i psicornatrica, per exemple sobre el desenvolupa-
ment i el canvi en els alumnes (Bryk y Randenbush, 1987), que poden
aportar dades interessants des de la perspectiva d'un altre marc
interpretatiu.

c. Algunes modificacions vindran, en part, de les caracteristiques
dels investigadors i la seva formaci6. La participaci6 mas gran de
dones i de minories etniques enriquira la produccid de coneixernent
perque haura prioritzat determinats valors o perque la comprensi6 de
certes "cultures" (vegeu el treball de Yeakey, Johnston i Adkinson,
1986) en el sentit "arnic" dels antropOlegs, haura estat més profunda.
Els estudis de diferents cultures i des de cultures diferents ha ampliat
la cornprensi6 de les influancies ambientals i culturals de les escoles.

Corn que no s'ha descobert cap teoria organitzativa unificadora, ha
crescut la productivitat en els diferents subcamps, i aquests han estat
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conreats per professionals de diverses arees. Pot ser que l'especia-
litzaciO sigui un grau de desenvolupament necessari per ampliar les
perspectives i acceptar diversos objectius conceptuals, a fi de poder
mirar a través d'aquests les organitzacions escolars i l'administra-
ci6 educativa. oEl terme dinvestigaciO en administraciO educacio-
nal" ja no es considera sinOnim de teoria de l'organitzaci6., (McCarty,
1986, 11).

Es pronostica més especialitzaci6 i interes en determinats sub-
camps. Alguns (corn politica i legislaci6 educativa, finançament esco-
lar, etc.) sr:in per naturalesa interdisciplinaris i la seva relaciO amb
altres disciplines es necessaria. Aquest contacte, Iluny de ser un in-
convenient, es benefici6s, ja que les teories i metodologies d'altres
materies i l'aproximaciO intercisciplinaria als problemes d6na possi-
bilitats de fer fries rica la investigaciO sobre el funcionament de les
escoles i veure corn els altres actors i els altres elements influeixen
en els seus resultats.

d, e. Durant els anys vuitanta, els investigadors han posat mes
Ornfasi en els estudis de camp, generant hipOtesis a partir de l'expe-
riencia, estudiant els efectes dels sistemes politics i econOmics a
l'escola i generant informaciO que ajudi les escoles.

En aquest sentit, pot ser important el projecte d'UCEA de la
Universitat d'Illinois (Silver, 1985) o de la Universitet de CalifOrnia
(Gifford, 1986).

Tambe els investigadors estan mes interessats en els resultats de
l'escola i a desenvolupar una literature sobre la millora i l'eficacia de
l'escola (em refereixo a tot el moviment de les effective schools).

Els estudis de camp i de casos donen la possibilitat d'interrelacio-
nar dades i idees per tenir una visiO molt mes Amplia i descobrir
relacions que abans eren ignorades (Willower, 1979). Ara es consi-
dera que les situacions amb un significat particular mereixen ser es-
tudiades (Heron, 1981, Hallar i Krapp, 1985). A mes, els estudis
politics tenen el poder d'unir més la teoria amb la practica, aixi com
amb les arees de l'administraciO educacional. Aixi es poden conjugar
les necessitats dels practics de l'educaciO i els interessos intel.lectuals
dels investigadors, professors i alumnes universitaris. Bolland i

Bolland (1984) demana una integraciO de l'analisi de la political dels
programes d'avaluaciO, ja que sOn riles eficapos quan s'utilitzen
plegats. I Guthrie (1984) va fer la politica d'irivestigaci6 en relaciO
amb els estudis sobie ref icacia i la igualtat. Alguns investigadors,
corn Haller i Strike (1979), sOn molt optimistes amb relaciO a les
possibilitats que ofereix l'analisi politica i Boyan (1981), no ho sOn
tant encara que reconeixen els esforcos dels politicoadministradors,
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els investigadors i els prectics per unir esforcos en un treball
mancomunat per a la millora del sistema educatiu.

En aquesta mateixa linia d'unir esforgos es troba March (1984),
per al qual les teories de l'administració han de ser ("Ails per a la vide
administrative i la millora de les organitzacions. I molt especialment
SchOn (1984, p. 62): "Els directius reflexius poden arribar a ser
investigadors dins la seva pr6pia practice, les seves indagacions
privades poden ser contrastades amb un ampli cos de ciencia directi-
ve reflexive. I els investigadors que no sOn directius poden ser con-
siderats en la seva rnissig prirnaria corn uns facilitadors de la refle-
xig dels directius en la seva pr6pia practice, desenvolupant-los marcs
conceptuals Otils i ajudant-los a documentar i sintetitzar els seus
resultats. Aquestes relacions poden tenir poderoses implicacions tant
per als directius i investigadors corn per a la investigacig i la precti-
ca.

Aquesta és la mateixa posicig defensada per Stenhouse (1987, p.
42), quan afirmava que "la investigacig és educative en el grau en que
pot relacionar-se amb la practice de l'educaci6".

3. Escoles eficaces

a. Presentacio

Per veure el rendiment de l'escolaritzacig, fa un temps es consi-
derava la classe i l'impacte de cada professor sobre els seus alumnes:
ara s'estudia l'escola corn a totalitat, arnb els diferents elements mes
o menys units (loosely coupled), pert) dins d'una culture pr6pia de la
institucig.

Aquests estudis s'inicien a principi dels anys setanta I tenen un
matis econOmic clar. Es comparen les entrades (recursos sOcio-
econ6mics i socials del marc familiar, qualificaci6 de professors,
duspeses, etc.) amb les sortides (rendiment en test, ratios de
matricula, mortaldat estudiantil, etc.).

Els estudis de Coleman i al. (1966), aixi corn els posteriors de
Jencks i al. (1972) i Averch I al. (1972) no van trobar diferencies
significatives entre el rendiment dels alumnes de classes desavantat-
jades i certs "recursos escolars" limitats: grandaria de la classe,
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quantitat de Ilibres, retribucions, certs tipus de formacid de profes-
sorat, etc.).

Un nou apropament a l'eficecia escolar es l'anomenat instructio-
nally effective school, que estudia uns aspectes mes amplis de l'es-
cola (distribuciO de recursos, processos, lideratge, factors organit-
zatius i, especialment, el clima de l'escola) i el rendiment dels
alumnes.

En aquest tipus d'investigacions es poden trobar dos periodes
fonamentals, prenent per frontera el treball de George Weber (1971).
Els estudis anteriors al 1970 es caracteritzen per Amp lies mostres a
base d'estudis quantitatius i análisis correlacionals. L'origen socioe-
conOrnic dels alumnes hi te mes pes que no els "recursos escolars".
Amb la revisiO crftica d'aquests estudis realitzada per Murmone
(1981). s'indica que els factors determinants sitin els professors i els
alumnes.

Amb G. Weber (1971) s'inicien els estudis de casos i es busquen els
factors-clau que diferencien (per alumnes desavantatjats) les escoles
en qué els resultats sOn superiors als esperats.

Per presentar les caracteristiques o factors de les escoles efica-
ces, en Hoc d'oferir una Ilista, crec que és molt mes complet el quadre
que fa Duignan (1986) basant-se en els treballs de Tymko (1984) y
Murphy i altres (1985). Identifica els factors que influeixen en
l'efectivitat de l'escola, n'indica les probables relacions i mostra corn
afecten els exits dels estudiants. Crec que l'aportaciO de les interre-
lacions es important, per mes que falti "la barreja correcta de factors
que formen la base per a una rnillora de l'escola" (p. 68). Vegem el
quadre (ANNEX 1).

Si tenirn en compte aquesta globalitat, es poden evitar les "pures
receptes" de factors aillats; s'han de tenir en compte els efectes
reciprocs, especialment si volern aconseguir una millora a Ilarg
termini. Tambe posa en relleu el "clime o culture de l'escola" corn a
factor-clau, ja que es improbable un clirna positiu si el clima propi i la
cultura no hi sitin presents. De les investigacions es dedueix que "la
cultura de les escoles efectives inclou un sistema de creences que
valora els exits academics, crea grans expectatives per a l'actuaciO
de tothom, requereix ordre i discipline perque els estudiants puguin
aprendre efectivarnent i fomenta el treball en equip i la collaboraciO

les relacions" (Duignan, 1986, p. 69).

De la literatura de les escoles eficaces i de l'anAlisi del quadre es
poden deduir un seguit de recomanacions per millorar les escoles,
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tenint en compte que sOn fonamentalment qualitatives. Fan referancia
a les escales segOents:

a) Decisions de politica a escala del macrocontext (Departament o
Juntes d'Educaci6): augment de recursos perque els professors o
directius s'involucrin en activitats de perfeccionament; suports
consultius per a les iniciatives de millora; increment de l'autonomia
per a les escoles individuals; establiment d'amplis objectius perque
l'escola tingui una guia, no receptes.

b) Decisions administratives a escala del centre: fan referancia a
l'organitzaci6 social de l'escola amb la creaci6 de la cultura i el clime
(tal corn l'he definit abans) que faci prosperar l'aprenentatge i que
faciliti l'ensenyament (descarregar els professors de les tasques ad-
rninistratives, evitar interrupcions, etc.). Pel que fa a l'organitzaci6
estructural, amb la creaci6 d'organs per a la planificaci6 i la presa de
decisions de col.laboraci6, amb la distribuci6 correcta de l'horari,
potser amb la reducci6 del nombre d'alumnes en les mataries clau per
facilitar l'ensenyament directe, etc.

c) Decisions de la classe: han d'estar inspirades en les decisions de
politica i facilitades per les decisions administratives. El professor ha
de preparar l'ambient de la classe perqua cada estudiant estigui
involucrat activament en l'aprenentatge el maxim de temps disponi-
ble.

Es molt interessant l'estudi de Frederick i Clouset (1985), en qua
analitza deu "algorismes" utilitzats per determinar ref icacia de les
escoles. Aixi, ens podem adonar de la variaci6 del concepte per mitja
dels factors analitzats (estudis puntuals o longitudinals); per mitja de
dades de tota l'escola o de cohorts determinades, o en relaci6 amb la
raga i l'estatus sOcio-econOrnic, aixi corn tests estandaritzats a
escala nacional o de la ciutat, o normes internes del centre.

b. El superintendent i/es escoles eficaces

Un altre aspecte que s'ha investigat sobre l'eficacia escolar és el
relatiu a les funcions del superintendent. Peterson, Murphy i Hallin-
ger (1987) realitzen una investigaci6 per conaixer els procediments
de coordinaci6, control I avaluacid que utilitzen els superintendents en
els districtes d'escoles eficaces. Les troballes mostren quo utilitzen
tecniques directes per coordinar el curriculum i la instrucci6 i

controlar el treball dels directors i professors. Per tant, se'n dedueix
que hi ha uns vincles forts entre els nivells directius i la funcid tacnica

I-
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escolar en aquells districtes. Aquestes troballes contrasten amb el
tipus dels "sisternes debilment acoblats" que s'havien trobat en
moltes altres investigacions (Hannaway i Sproull, 1978, Hanson,
1981, etc .)

Aquests autors precisen que els superintendents augmenten la seva

influencia ipoder de diverses maneres: a) coordinant les activitats de
ia classe per rnitja de l'estructuracto, estandarditzaciO i direccie del
curriculum i els metodes d'instruccio: b) utilitzant mecanismes de
control de les oficines centrals i els du ettors per regular i dingir els
professors. c) utilitzant l'avaluacie dels directors, professors
estudiants en un esforc per incrementar el rendirnent academic clefs
estudiants per milja de l'especificitat a frequencia de l'orientacie.

Aquests superintendents s'involucren molt mes que els altres en un

tipus de lideratge que (lona "resultats d'organitzaciO" no esperen que
ci districte funcioni Ines o menys a la seva mariera I se centren
especialment en els exits del curriculum i la instruccie dels alumnes

Per tant h ha un par al lelisme entre aquesls superintendents i els

directors de les escoles eficaces.

Aquestes troballes. corn he hidicat anteriorment. presenter] Lin
-sisteraa fortament acoblat" entre els ascectes administratrus i de
luncio tecnica del prof essorat Pero aclareixo aquestes afirmacions.
corn tan Murphy i Hollinger (1986. p 229) "les caramenstiques de
l'acoblament debit talta do procesit/sentit de la direccio, tecnologia
ambigua falta d una tuncia d'inspeccio i absencia de r endiment de

coracles no es trohen en aquesk, districtos. 0 be (la mes positiva-
mont. aquests distortes tendeixen promoure objectors clars.
dolimitor la tecnologia. accectar Ia nsceccio dels processos i els

resullats I eft; inecanr;rnes rennlitientr, de complus

Aquestes (twine caroGlonstiques semen les quo diterencianen ols
dos hpus de sisternes (debits i fortsi ara he, de maneros d'aconse
tjuir on t.tisternit tort n'tti ha Homes luta I per Ian!. -sistrtrna fortament
acoblat no equiyal a hurocrar ma

Aquosto dodocclo du Murphy i llrticiq&_r (1986. p. 230) ern setntila

molt aclatidow Id toita connemo en los esouies I dish icter, no es
....implement el produt le dolt, controls httroualu.s Altuenys. Iii

evident:hi processos t.ol luctius I do col ta(sirrcji) i I dlenclo
dls uspectes culturuls i tdinholics poden incronwntar et grail de
orinexio ill t!It, stsremos orcimul/Litius Attics Itebolls somblen

.tpuntar fel clue les onaiisis do oresa do deeistons t,on Greadnres do

torts Vint.lot;
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Penso que noves investigacions haurien d'aclarir les diverses
aportacions dels aspectes burocratics I simbalics en aquests sistemes
fortarnent acoblats en que s obte un alt rendiment dels alumnes. Ouins
factors tenen mes pes. els aspel s simbelics o els burocratics? El
nivell de la cultura institucional. es suficient per cohesionar rescola
infondre satistacc, en el treball? Els directors escolars, en ;lac de;

rol ierarquico-racional de Weber. hauran d utilitzar una autontat
carismatica? I aixi podria anar fent preguntes per aclarir aquests dos
components que. corn cc reconegut sempre. formaven part de les
escoles eticaces

Reconec que es important per a ;na teona de l'Organitzacin Escolar
buscar models alternatius a la burocracia. perb a mi. més que saber
per quo es produeixen aquests resultats. m interessa el per a que. la
tinahlat En descrithe I Organitzacio Escolar vaig dir que calla ana-
litzar criticarnent els oblectius due voila acont.eguir 6Quines son les
finaiitats de les escoles eficaces? Si names fos que els alumnes
superessin amb exit els tests normahtzats a cretenals de matemati-
ques I Ilengua. em semblana massa poc. sense oblidar que aixa es im-
portant I uhl per a tots els alumnes i. especialment. per als de classes
socials marginades Aixo no obstant rescola i rescobaritzacia han
d assohr tinalitats mes valuoses Ja se que. a mes craquest "rendi-
incnt ti adtmlic, aconsegueixen altres oblectius motivacio per

sansfaccio. responsabilitzacio. etc Jo desitiana que
aquests altres resultats Potser I estrategia de les escolos
tlrobc podi i ser vir pet a anres tinalitals a, mes ben dit per

finalth-ItS

!
oqueld held um semi 1 nteres,.ant d examinar una pi nposta

n ti ! let; cara( ('ScoleS amb el programa
p(..1 0 ahinlit's dt: toinpensatOti0, clue s aplica a Austra-
lia Noes (Ina investioacio pew si un mart loom per realitzar inves-
tikiduons tavo: d aquusts alumnus. El presen-
!o Porkpie I 105 (11W {lot arldar 011 Itintelam"nt de reduccicio compon-

('! ,11 CIO (",f,utidi

Aquo:a oloqrama pi r 0Iumnes de:Ivantdtlats es riles central en
ki li.itkilitats no academigow,, Conte una amplia

vdr,et.it de inkitemils d 11:SO(1k-cue I reculsos poi dollar suport al
ki,indeik pen.,,n,il edio I s proposa de millorar Ian

to( on, ; 11111.1 thIs e,..,tudiant!_, I .111901121011,1 UlE nens una
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gran varietat d'experiencies socials, recreatives i culturals. Per
tant, en certa manera es complementari de la filosofia de les escoles
eficaces amb l'ernfasi posat en els aspectes cognitius i les materies
academiques; aix6 no obstant, hi ha una gran zona d'interessos
comuns.

Walker i Murphy (1986) veuen que ni les escoles eficaces ni aquest
programa no hi tenen rültima paraula; tampoc no creuen que la soluci6
sigui "un retorn a les materies basiques". Per aix6, pensen que
"combinant les dues aproximacions podem confiar en la creaci6 de més
sortides positives, productives i rellevants en totes les arees per a
tots els estudiants a les nostres escoles (p. 85). Resumeixo, doncs, les
arees d'emfasi en aquestes dues aproximacions:

Arees d'èmfasi

Programa per a compensatdria

Instal.lacions i ambient enriquit culturalment

Varietat de material instructiu

Experiencies de naturalesa cultural i recreativa

Acces a experiencies que resultarien inaccessibles (per exem-
ple, viatges)

Amplis horitzons culturals

Personal extra

Contacte directe amb la seva culture i amb altres

Foment del desenvolupament glubal dels nens

Part comuna

lncrementa l'autoestima i l'autoconsulta

Incrementa le5 futures opcions educatives

Promou la participaci6 dels pares

Augmenta la motivaci6 per assistir a l'escola

D6na suport als curriculums per satisfer les necessitats dels
estudiants

9
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Planifica el desenvolupament a curt i Ilarg termini

Promou la cooperaciO de l'escola, els pares i la comunitat

Involucra tota l'escola en el proces organitzatiu

Incrementa l'autoconfianga

Escoles eficaces

Assegura als estudiants un contingut curricular sistematic, que
despres sera avaluat

Assegura que els estudiants usin el temps per al maxim benefici

TO un conjunt clar d'objectius academics

TO un lider instruccional que guia

Segueix regularment el progres dels estudiants perque no es
perdin

Reconeix i recompensa els alumnes

L'escola segueix un programa de desenvolupament del personal

Insioteix en un ambient segur i ordenat

Fomenta la uniO entre els estudiants i els professors

Incrementa el temps d'instrucciO

Tracta amb variables alterables

Sod)
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Temps d'Educació, 3 ler. semestre, 1990

Filosofia i pedagogia. Notes sobre una posició
lirnftrofa.
Jorge Larrosa *

"Caldria explicar les propietats generals d'aques-
tes posicions limitrofes, corn ara els dobles jocs
que permeten i els dobles beneficis que assegu-
ren, per6 tambO la doble vulnerabilitat, el desdo-
blament o la incertesa objectiva i subjectiva sobre
la identitat personal que imposen als seus ocu-
pants, etc."

PIERRE BOURDIEU

1.

Parlar d'alguna cosa implica distanciar-se'n. El titol mateix d'un
text ja fa un efecte de distanciament perquO, en assenyalar el "tema"
del discurs, marca una posici6 d'exterioritat respecte a all() de qué
horn vol tractar. Per aim), titulant aquest treball "Filosofia i Peda-
gogia" indiquem que, respecte a aquestes "coses", no donarem res
per suposat. 0, almenys, que els supdsits hauran d'Osser explicitats.
Que son justament aquestes coses que es plantegen corn un problema.
El nostre punt de partenca Os, doncs, una pregunta: Quan parlem de
"Pedagogia" o de "Filosofia", de qué parlem?

Jorge Larrosa Bondia és professor de Filosolia de l'EducaciO a la universitat de
Barcelona Es Ilicenciat en Pedagogia I en Filosofia i doctor en Pedagogia. Ha publicat
un titulat H trabajo epistarnolOgico en Pedagogia Una propnesta constructivis-
t a (Bart. alone, PPU, 19901 I 6s aulor d'alguns trebatts sobre teona i filosofia de
l'educaci6

1!' ;!?-k
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Jorge Larrosa

L a q0estio Os dihcil de respondre. Primer de tot per la dificultat
de saber de quina mena de "coses" es tracta Despres. per la dif i-
cultat d'establir fronteres a l'entorn de cada una. Sens dubte, tenirn
una colla de signes de reconeixement que funcionen corn a criteris
implicits per situar components en un conjunt o en un altre. Perb, en
abandonar els casos de fets i pretendre d'establir limits de dret tot
es complica. A rnes classificar discursos en tipus de discursos (corn
ara classIficar locs en tipus de toes) Os una activitat el sentit de la
qual dependra de gob hi vulguem fer

Per aixo cal introduir, respecte a allb de que es fa problerna.
algun element pragmatic i contextual. Per exemple. qui. on. quan i
per a (pie comença un text preguntant-se per la Filosofia i per la
Pedagogia. Amb aixo. la pregunta inicial es desplacada I envoltada de
cauteles Una cosa corn am. qué es vol fer normalment amb aquesta
mena de preguntes?. o be. per que. justament ara i aqui, aquest
interes? De seguida ve la sospita aquestes preguntes. no sbn meres
preguntes retbriques (corn tan sovint alio que es "dubte hlosofic" o
en aittes contextbs. la interrogacio epistemolOgica) adregades a
servir de punt de paitenca per a operacions de justificacib legiti-
macio? El fet quo aquesta menu d'interrogacions constitueixin un dels
protocols usuals en centextos academics solament cii aquests
contextos) sembla indicar-ho aixi. Corn si aquestes preguntes, apa-
rentnient les Ines pores. los mes bastques i les mes Mores de pros-
soposits tossin en realitat les rues convencionals I les regulades
rues estrictament

[ 1 pas sugueut us. aleshorus inter rogai els pressuposits de la
pregunta inateixa per la I dosofra i la Pedagogia Cal Situar aquesta
pregunta Ones enlla de (a soya aparent unrcitat i univocnat. de la
soya aparent puresa) en el r,onlext que Irdona serail I aquest context
es. per a nosaltres precrsament. l'existencia d'una posrcio Irmitrola
Wary!, vulnerab(e. mobil. Incerta) entre la Filosotia i la Pedagogia

aixo porta problemes Amb a IT ilosotia I amb Ia Pedagotha Una th
les niodulitats d aonosta posican. poise! LI do rues pir;lerisions de 5is
tyrnatirodr I,1 I lo;.nlio dc I I clui.acio I c. aguesta

I. 1., I-4,r,, /1 I. .1 !!.1111/(
0.1 11, .1 .1 'II,' III . IJ '1101 ill

0.10 P
..; ,v, ,). i I, hf ii.11. I

11

,If. I 0111 I II I" I ti

92ci



Reflexions i recerques

posicre la que ens interessa El que pretenem. aleshores. es explici-
tar-ne alguna caracteristica i. sobretot tracar alguns innerans
possibles que la travessin.

Ainb aixe hem dii quelcom respecte a "que es vol fer' on aquest
text Per acabar aquesta mena de preambul farem alguna consider a-
cio respecte a 'I'ara I aqui" Ens trobem en un moment de profunda
transtormacio de les funcions socials culturals de la Universitat .

ambe dels curriculums universitans de Ciencies de l'Educacio En
aquest context. la posicio de la Filosofia es terna de debat. Tema
menor si pensem en rescas pes institucional que te Pero tema major
si lenim on cornpte les implicacions I allo clue, en aquest debat. hi ha
cii joc Mes onlla de la retorica habitualment I generalmenl abstrac-
ta sabre la liquidacro de ia Filosofia en Pedagogia o sobre la "defensa"
incondiciorial. es tracta do quina Filosofia I de que se n pot fer
potser allo rnes important de (Vilna Pedagogia I de Com treballar-In
a 1 interior (o. mos ben dit vist que pada!' ciThiterior" connota una
totalitat ben lancada es tracta de com treballar a traves de la
Pedagogra)

Per aixo les questions ossociades a sentit ;us caractenstiques
1 la del lreball eli aquesta posicio linutrota quo
es la Filosoha de l'Educacio airosseguen una coricepcio de la Filosofia

sobrelot de la neva inscripcio en el camp pedagogic aixi cot',
tambe una Gcncepere do la Pedagogia i de la neva obertura al troball
filosofic D alita bandu sr hr liu es clue caractentza la manera con)
la Filosotro i a Pedagogra ustableixen iii neva p05i010 es el fet (me
tendeixen ) ter ho Crl una relacio In el Gas do la F dosolia per les
seves pretensions de genoralital d'universalitat I per Id diferencia
respucte els sabers unipiri( s Li( Podagogia quasi krtes los posi-
cluns epistemologiques de:'. du I qi,asJ lols els Pciimlign"'s al
lowati(r 00 ( ompc.tencia I dii id una ilita du solicit, (.11 id
!,occio dis quals ::,11ari solidi I 1,1 F iIuruii silrrpifr lii tomtit 1111 11i
espOcIfic entrit (:11:; (10(' i'drif1(1111(11.1011(11:71,7 It117 i;.7.7;(117)

11, ; t^. I ; 11 it
l'.11,1 1 1' ..11,
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Jorge Larrosa

Perque la Filosofia, en situar-se davant del seu altre (altres
practiques i altres sabers, practiques educatives i sabers pedag6-
gics en aquest cas), sempre s'ha sentit capac de retre compte d'a-
quest altre, de la seva forma i de la seva ra6. En el mateix moviment
en qua horn en lirnita, n'absorbeix i en captura l'alteritat, horn s'a-
propia del seu exterior 5. En el mateix moviment en qua la filosofia
se situa davant la Pedagogia, o en relaci6 amb ella, la defineix. Aix6
mateix podriern dir des de la Pedagogia. Aquesta, en pensar el seu
propi Hoc i la seva prOpia tasca (la Pedagogia corn a saber entre
o travessat per- altres sabers i l'educaci6 corn a practice entre -o
travessada per- altres practiques) dibuixa, alhora, una mena de
mapa en qua se situen altres Hoc i altres tasques perque es troben
en relaci6 amb la Pedagogia mateixa 6. Corn si la Pedagogia, en si-
tuar-se ella mateixa, centres un espai i establis, en aquest mateix
movirnent, la rellevancia per a ella de la seva pr6pia periferia.
Periferia de la qual la Filosofia es un dels cornponents.

Per aix6, en aquest cas, es tracta de treballar en una frontera.
Als marges de la Filosofia i als marges de la Pedagogia. Pere) en tant
que aquests marges, i anti que hi passa, sOn rellevants amb vista a
and que passi als territoris que uneixen i/o separen i/o comuniquen.
Perque qualsevol intervenci6 en posicions limitrofes -marginals?-
irnplica, quasi sempre, actuar en dos fronts, en dues perspectives i
en dues conjuntures. Arnb el 'doble benefici" i el "doble perill" que
aix6 implica.

(5) Derrida ha formulat consideracions interessantissimes sobre corn s'ha planteiat.
a la Filosoha la questiO del limit. de la seva ocupaciO de la seva trangressio
Podeu veure 'Tirnpano a Margenes de la Files() ha. Madrid Catedra 1989. peg 15-
35

16) Ficspectc a nix() pot esser WIl la nocto cl-enrolamenr. tal corn ha estat desen-
volupada per l'epistemologia covstructivi,;ta Aquesta noel() suposa que en una
discipline o area d'investigacie. i des de requeriments denvats de l'estructura
del sou dornini. el seu contingut Intel lectual o els seus problernes es construeix
un escenan i que es defineixen i distribueixen els rols d'altres comunitats d'in-
vestigadors El treball classic es Callon i Law. 'On Interests and Their Transfor-
mations' a Social Studies of Science 12, peg 615-625 La noci6 d'enrolament es
pot trobar aplicada a casos concrets en Law i altres (eds.) Mapping the Dynamics
of Science and Technology Londres MacMillan 1986 peg XV. 24-25. 68iseguents
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2.

Fins aqui les condicions de partenga. Assenyalem ara el supdsit
mOs general que ens servirá, d'aqui endavant, de punt de suport i de
fil conductor.

Es tracta que quan parlem de "Pedagogia" o de "Filosofia° parlem
d'institucions. 0, si ho volem aixi, de discursos dels quals la produc-
cid, la transrnissid i l'Os es troben socialment regulats 7. No es tracta
solament de discursos, sin6 també de la lOgica social que els suporta,
els produeix, els emmarca, els legitima i en dirigeix l'Us i la circu-
!acid.

Parlar de la Pedagogia i de la Filosofia corn a institucions tO una
conseqUencia immediata: prevO contra la ternptacid de "naturalitzar-
neutralitzar" la qUesti6 que clOna tftol a aquest article. Es a dir, fer
corn si existis alguna cosa que "Os" la "Filosofia" i alguna cosa que
"és" la "Pedagogia", de qué es podria derivar, quasi per necessitat,
la posicid lirnitrofa entre totes dues. *Naturalitzar" seria aqui
"neutralitzar". Ocultar, sota un Ilenguatge essencialista, la inter-
venci6 activa de la gent a l'interior de practiques i de posicions
institucionalitzades. Furtar la interrogacid per aquestes posicions,
evitar-ne la problematitzacid I, alhora, conjurar la possibilitat de la
seva critica i la seva transformaci6 8.

TambO qué Os la Filosofia de l'Educacid ho entendrem corn una
posicid institucionalitzada. Corn una posicid amb constriccions i pos-

(7) Par lem d'institucions en el sentit en que es fa servir aquest concepte, en general,
en la sociologia de la ciOncia i del coneixement. Es a dir, corn quelcom alhora
social i intel.lectual des del moment en que es troba sotmes a una lOgica social.
La bibliografia sobre aim!) podria Osser immensa, pert) ens podem limiter, per
exemple. al sentit en que Bourdieu parla de 'practiques discursives' institucio-
nalitzades a 6Oué significa hablar?. Akal. Madrid 1985 Tambe pot Osser OW la
caracteritzaci6 de 'dtsciplina' que fa Foucault a El Orden del Discurso. Barcelo-
na Tusquets 1973

(8) Dernda fa ifirmacions setnblants a '00 commence et comment finit un corps
enseignant?' a Pohtiques de In Philosophie Grisoni Parts 1976 Passa que les 'po-
sicions institucionalitzades' de les quals denuncia la 'naturalitzaci6-neutralit-
zaci6' s6n les ocupades pel professor 1, particularment, pel professor de Filoso-
ha. Aim) que es fa aqul Os, preGisament, la desconstrucci6 de Tescena de
l'ensenyament' Podeu veure. per a aquest !epic, el treball de G. Ulmer Applied
Grarnmatology. Post(e)-Pedagogy from Jacques Derrida to Joseph Beuys. The
John Hopkins University Press Londres 1985.
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sibilitats derivades de la seva lOgica institucional. D'aquest punt de
vista, la pregunta amb que comengaverri aquest text (la pregunta per
la Pedagogia i la Filosofia) i la tasca que ens proposevem (indicar
itineraris per a la Filosofia de l'Educaci6) no es cap previa sense
supOsits sin6 una operaci6 en un context intel.lectualment i social-
ment determinat. No es tracta de crear el tauler sin6 de jugar-hi. Ni
que jugar vulgui dir, sovint, inventar unes regles i, alhora, er la
impressi6 que horn les segueix.

A fi d'explicitar aixO, perrneteu-nos de fer unes petites conside-
racions de carecter genetic. Una, a l'entorn de la questi6, riles general,
del Iloc de la Filosofia a la Universitat. Una altra, mes restringida,
sobre Filosofia i Pedagogia. I, finalment, una sobre Filosofia de l'E-
ducaci6.

3.

La qUesti6 d'"el Hoc de la Filosofia a la Universitat" es relativa-
ment recent. Apareix histbricament al mateix temps que la idea
mateixa d'existir una cosa corn "la filosofia" separada d'altres
discip(ines. Al mateix temps que la consagraci6 de la filosofia corn a
rnateria academica tot al Ilarg del segle XIX i en el proces de cons-
Muck!) de la Universitat rnoderna. E! seu primer episodi es, potser,
el kantie Conflicte de les Facultats 9. La seva continuaci6, el conjunt

(9) L'obra, que recull tres dissertacions, es del 1798 N'oi ha traducci6 castellana a
reditorial Losada de Buenos Aires Una lectura molt interessant es la quo en fa J
Derrida a La Filosofia coma lnstituctOn Ed Granica Barcelona 1984 Avui le una
certa actualital perque ha estat presa corn a topic per Foucault en el seu curs del
1983 (publicat corn '6Que es la Ilustracien a Saber y verdad La Piqueta
Barcelona 1985) i per Lyotard a El Entustasmo Gedisa. Barcelona 1987 D'altra
bancla, el tel que Habermas ham establert polernica amb Foucault lustarnent en
relacie amb el text quo arabo clesmentar (concretnrnent a l'opuscle titulat
'Apuntar al corazOn del presente' inclds a Coulon& comp - Foucault Nueva
VisiOn Buenos Aires 1988) ha fet que El conflict() de las lacultades s'hagi
convertit on un dels llocs estratOgics de la 'polernica de la postrnedernitar
Podem veure. respecte a aim!), el treball de Dreyfus i Rabinow '60un es la
madurez? Habermas y Foucault acerca de que es el iluminisrno' a la matoixa
reropilaci6 de Coutens
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d'intervencions de Schelling, Fichte, Schleirmacher, Humboldt i Hegel
entre el 1802 i el 1816 °. L'origen de la seva formulaciO contem-
porania esta en el replantejament de la relaciO entre la Filosofia i les
ciencies pel positivisme logic ". Nosaltres no podem oblidar-ne un
dels episodis més recents en el nostre passat més immediat: la
célebre polémica Bueno-Sacristan 1 2.

En tots aquests casos es tracta de bibliografia filosOficament
"noble" en que "el Hoc de la filosofia a la Universitet és tractat corn
un "problema filosdfic°, amb eines filosdfiques i amb les convencions
la Idgica argumentative prOpies de la 'gran filosofia'. Tambe en tots

aquests casos, la questi6 apareix en moments clau de reforma cul-
tural universitana (es a dir, en un context politic). Aleshores es
tracta d'intervencions en clue la Filosofia té alguna cosa a dir sobre
la culture I la universistat i, encara més important, d'intervencions
en clue tant all() que sigui la culture corn alb que sigui la Universitet
sOn Iligats al Hoc de la Filosofia mateixa.

Avut tambe vivim moments de profundes transformacions. Perb
les coses no es presenten aixi. Ni la Filosofia ni la Universitet 'no siOn
el mateix que eren` El discurs sobre la Universitet no es propietat
de ningtj El discurs sobre la "culture", la 'formaciO" i la seva funciO
social. tarrpoc. Per descomptat, horn pot insistir en la irnportencia
de rellegir° els textos que he esmentat. PerO solament corn un 'en-
riquiment" del debat (la Filosofia encara conserve alguna cosa del
presligt cultural i encara 'rellueix° un xic) i sempre al costat d'al-
tres aportacions.

Per() passa una altra cosa potser encara mes important. La ques-
tie general del "lloc de la Filosofia° (sobretot plantejada aixi: "Hoc"
en singular i 'Filosofia" en majtiscula) avui seria il.legitima. La Fi-

1;1, lot% aouwAs textos han estat aplegats. tradults al trances I comentats per
',wry I pee,roo J P i Renaut A a Philosophies de l'Universite Payot Paris 1979
;wiliest riirioi, inieres per la relectura de la 'gran filosofia' sobre la Universitat,
ia ,-.0c,etat la cultura podria esser un signe de revitalitzaciO de les interven-
inms tilosotiques en aeuest context i. potser. del replantejament del paper

de la Idosofia

:row ii ti,b.iogratia seria ingent podria anar des dels textos clAssics de
I owner a gencraciO dol posilonsme logic aplegats per Ayer a El positivismo

,dqico ondo de Cultura EconOmica Madrid 1965). tins a la celebre polemica
Popper Adorno o AlbertHabermas a La disputa del positivismo en la blosofia
a ion lana Barr &dna Grijalbo 1972

I t to,t do Buono es El papel de ml iiosoii,, en el conjunto del saber Madrid Ciencia
19/0 El de Sacristan Sobte el lugar de la Filosolla en los estudios

F.,,TH,ores Barcelona Nova Terra 1968
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losofia ha esclatat. Ning0 no pot dir avui que "sap de Filosofia". Ni tan
sols l'expedient d'especificar especialitats (Filosofia Politica, Filo-
sofia de la Natura, Epistemologia, etc.) no serviria. El pensament
tedric avui es troba dislocat, fragmentat, disseminat en molts punts
d'inscripcid. Les institucions tambe son plurals (fenomendlegs, witt-
genstenians, estructuralistes, hermeneutes ...). Cada una amb el seu
lexic, amb els seus problemes, amb les seves regles de joc. Cada una
amb els seus punts de contacte no filosdfics (l'obra de Wittgenstein,
per exemple, ha estat aplicada a l'antrolopologia, sociologia, psico-
bogie, lingOistica; l'estructuralisme es Saussure, pert) tambe Lacan,
Althusser, Derrida; existeix una psicologia d'arrel fenomenoldgic;
yobra de Foucault ha esta usada per psiquiatres, pedagogs, socid-
legs, politics; quasi tothom, en una varietat de contextos, cita avui
Habermas). L'etiqueta de "fildsor ja no diu res si horn no n'especifica
la problematica, el marc tedric; en fi, la bibliografia '3.

Qualsevol resposta a la pregunta de clue es pot fer amb la Filosofia
en Pedagogia ha d'incloure, ens fa l'efecte, la practice inexistencia
(i la inabastabilitat) de qualsevol totalitat ben tancada sobre ella
mateixa i clarament recognoscible que, inequivocarnent, horn pot
prendre corn el primer terme de la relaciO. Al Id que hi ha es un
conjunt de tradicions (fragmentat), uns estils de pensament desor-
denats (heterogenis), uns certs regims de produccid i de circulaci6
d'enunciats (mal comunicats entre ells), etc.

4.

En contextos pedagdgics, que sOn els que ara ens interessen, la
questi6 del "Iloc de la Filosofia" es presenta d'una manera semblant.

Corn a tal, apareix justarnent en el moment en que l'educaci6 es
comenca a consolidar cum l'objecte d'una discipline acadernica inde-

(13) Rorty err la seva extraordinaria critica a la filosolia sisternatica lamb la qual
Habermas polemitza exphcitament en el text esmentat a la note 3). &Irma que
'I autordentiticació de cada un corn a fildsot es lara names en (uncle dels Ilibres
que Ilegeixi I discuteixi. i no en tuncrO dels problems que vulgur resoldre' La
cita es de La Filosofta y el Espejo de la Naturaleza Madrid Catedra 1983. pag 355

(14) Independentment que la tradici6 de la 'Filosofia de la Universttar pugol esser,
a parer meu. recontextua lade corn un tema important en la Filosoha de l'Edu-
caca5
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pendent. En general, a final del segle passat i a principi d'aquest. A
justament quan, des de diversos angles, horn cornenca a parlar

de la "Ciencia de l'Educaci6" o, dit d'una altra manera, de l'establi-
ment de la Pedagogia des de fonaments cientifics ' 5. Aquesta histd-
ria ja ha estat explicada massa vegades i ara no la repetirem pas.
Nornés en destacarern algunes coses.

Prirner de tot, que la questi6 ja s'hi sol plantejar amb poques
excepcions-- des de tres punts de vista: be des de rabolici6 de la
filosofia", inservible grecies a l'adveniment de la ciencia; be des de
la defensa de la filosofia davant la grolleria d'enfocaments estreta-
rnent cientifistes, especialitzats o tecnicistes; o be, en fi, més sovint,
des de posicions en clue es negocien diverses modalitats de divisi6 del
treball.

Segonament, que en aquests debats la questi6 epistemolOgica hi
ocupa un Hoc central. Encara mes, la importancia de l'episternologia
a l'interior del discurs pedagogic no podria esser entes, al meu parer,
fora d'aquestes Iluites. D'aquests debats, socials i alhora intel.lectuals,
on es fan servir eines intel.lectuals per realitzar operacions a l'in-
terior del camp. Per legitimar unes posicions i deslegitimar-ne unes
altres '6.

A més, si abans deiern que, avui, el camp filosOfic es troba molt
fragmentat, tambe s'hi troba, tot i que d'una altra manera, el camp
pedagogic. En aquest context solem parlar de multidisciplinarietat,
de perspectivisme, etc. La Pedagogia ha demostrat una gran permea-
bilitat d'altres sabers " i aix6 ha tingut efectes molt complexos a
l'interior del camp. Més que no pas una ampliaci6 o una diversifica-
ci6 de perspectives que pogues esser pensada corn una "divisi6 del
treball" amb una certa "complementarietat", el que s'ha produll ha

(15) Aqui s'esmenten, usualment, les obres pioneres de Bain, Dernoor I Jonckeere, Lay.
Meumann, Binet, etc

(16) Vaig dir-ne alguna cosa a ta rneva tesi doctoral err un capitol destinat a rnostrar
la lOgica de la producci6 episternoldgica interna en la Pedagogia Vugeu a op ell ,

el capitol 1 del volum II Un desenvolupament a Larrosa. El trabajo episternolo-
gico en Pedagogia Barcelona PPU (en impressi6)

(17) En aquest context, encara podem Ilegir la celebre al irmaci6 pluralista de Dewey
a La Ciencia de la EducaciOn (op cit pág 51-52) 'No existeix una materia intrin-
secarnent assenyalada, marcada a part, corn a contingut de la ciencia pedagegi-
ca Tots cls metodes i tots els lets i principis de qualsevol materia quo lacin
possible de tractar minor dels problemes de l'educaci6 i la instrucci6 Ii s6n per-
tments
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estat l'addici6 d'enfocaments, conceptes, metodes o cossos sencers
de coneixements que s'han anat "pedagogitzant` i s'han anat confi-
gurant afegits més o menys periferics i més o menys integrats en el
*corpus" pedagogic. D'altra banda, aim!) tambe ha contribuit a aug-
mentar el pluralisme teOric i a configurar escoles rivals. Per6 les
escoles, essent intel.lectuals, tambe tenen components prescriptius
(que actuen de guies per a la investigaci6), corn tenni:A components
valoratius i actitudinals 18. Per tant, suposen una identitat intel.lectual
i social. Si tenim en compte que el conjunt de prescripcions, regles
i actituds que constitueixen les escoles corn a entitats intel.lectuals
i socials transcendeixen els limits de les disciplines, la seva exis-
tencia pot fer borrosa (o almenys fragmentaria) la identitat
intel.lectual i social de la Pedagogia mateixa.

Per tant, paral.lelament a all() que cleiem al final de la secci6
anterior, qualsevol resposta a la pregunta de que es pot fer arnb la
Filosofia en Pedagogia ha de tenir en compte l'existencia de resisten-
cies, interessos i negociacions i, d'altra banda, la fragmented() i
l'heterogeneItat, avui, del camp pedagogic. El segon terme de la
relaci6, la Pedagogia mateixa, ha d'esser substituYt, ens sembla, per
un conjunt heterogeni i fragmentat de dominis d'investigaci6, de
recursos intel.lectuals i de problemes. AllO que es pugui fer amb la
Filosofia haure d'esser especificat en cada cas i a cada context.

5.

Ara parlarem de la Filosofia de l'Educaci6 corn d'una posici6
institucionalitzada en clue, en Pedagogia, es fan coses amb la Filoso-
fia. I a Filosofia de l'Educaci6 es, per descomptat, un 'corpus" (Ilibres
i articles, tendencies, materials per a la discussi6, etc.), per() tambe,
alhora, una discipline professional que existeix en un context insti-
tucional, determinat, que fa determinades coses en aquest context i
que en necessita el suport. Tambe es tracta d'una assignatura amb
una Ilarga tradicib; perb, en aquest moment, amb un cert estatus
residual tant a les Escoles de Formed() del Professorat corn a la
Facultat de Pedagogia.

(18) Sobre els paradigmes corn a actituds. el treball classic es Watson, 'Prescripti-
ve Theory and the Social Sciences' a Knorr allies (eds ). Determinants and
Controls of Scientific Development. Dourdrecht. Reidel 1975, pag 11-35
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Corn que aquesta posici6 as institucionalitzada, tenim una mtradi-
ci6°, producte dels successius treballs que han fet esdevenir relle-
vants pedagOgicament determinats "textos" i determinats "autors",
determinats lemes', "conceptes" o "teories". I aix6 imposant-los
al comentari i a la oi;:cussi6, mantenint-los "vius", "emergits'. La
possessi6, l'administraci6, l'ampliaci6 i l'Os d'aquest "dipOsit" seria
el criteri principal de pertinenca al camp filos6fic en educaci6. També
tenim uns certs espais en els plans d'estudis dels ensenyaments
pedagogics i, per tant, una certa capacitat d'intervenci6 en la for-
maci6 d'educadors i pedagogs. D'altra banda, tenirn certs buits en els
canals de circulaci6 de discursos pedag6gics (revistes, bibliografia,
fOrums formals i informals de comunicaci6, etc.) i, per tant, un Hoc
més o menys ampli entre els auditoris habituals d'aquests discursos.
En aquest context institucional, els filOsofs de l'educaci6 seran un
conjunt de persones que, professionalment, treballen en aquesta
tradici6, ocupen aquests espais i diuen coses en aquests llocs i a

aquestes persones.

El "treball filosOfic" en l'educaci6 estara, primer de tot, en la
reproducci6 d'aquesta tradici6. "Criticamenr, per descomptat. La
reproducci6 d'un camp as quelcom complex que no consisteix sola-
merit en la seva perpetuaci6 petrificada, sin6 que inclou la transfor-
maci6 i la critica. AixO si, amb els limits imposats per l'existancia
mateixa d'aquest camp. Particularment a la Filosofia, la consideraci6
critica de la tradici6 constitueix la principal modalitat de reproduc-
ci6 de la instituci6 filosOfica. Semore, as clar, que es faci "filosO-
ficament". L'ensenyament de la Filosofia en contextos pedagOgics
(una facultat de Pedagogia, per exemple) consistira, aleshores, en
l'assistancia als alumnes en la lectura, la comprensi6 i la critica del
corpus que constitueix el dipOsit. El bon professor as el que el coneix
ba i el que sap ensenyar-lo. Es a dir, encara que sigui en Filosofia,
lexperr.

D'al' a banda, la "Iluita" pel Iloc de la Filosofia en Pedagogia
consistira en la capacitat dels filOsofs per imposar aquest dipOsit
corn quelcom que ha d'asser conegut I, sobretot, "reconegut" en
contextos pedagOgics "). Ni que sigui per a un Os purament "cultural",
corn quelcom que as venerat i exhibit, corn quelcom que forma part

(19) La distancia entre el coneixernent' el "reconeixentent es justarnent On s'assen .
ta la disposiceft a la 'bona voluntat cultural'. es a de, a constitue-se curn a chent'
en el mercal cultural Aixl ho analdza Bourdieu a La Malawian Madrid Taurus
1988 (esp cap 6)
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(mas o menys central, més o menys perifarica) de la cultura peda-
gagica legitima. Tanmateix, aquest Us cultural" avui as menystin-
gut, atés el caracter pragmatic i professionalista de la concepci6
dominant de la Pedagogia i, per tant, dels criteris pragmatics de la
legitirnaci6 dels sabers 2 0. En aquest context, all() que ens interessa
ara és veure de quines maneres s'ha intentat aconseguir aquest
"reconeixement" i en quina mesura en cal la transformaci6 o la
substituci6.

6.

Ara vegem, primer de tot, com la Filosofia de l'Educaci6 ha pensat
d'inscriure's en el camp pedagogic. 0, dit d'una altra manera, corn la
Filosofia de l'Educaci6 s'ha situat corn a "punt de pas obligatori en
trajectOries pedagogiques 21 . Més endavant farem algunes observa-
cions sobre la necessitat de modificar aquesta inscripci6, atesa la
situaci6 actual tant de la Filosofia corn de la Pedagogia.

Tradicionamlment, la Filosofia de l'Educaci6 s'ha estas de'dues
maneres.

Primer de tot, corn una exagesi de textos filosOfics en qua es
parla d'educaci6 o dels quals es poden derivar consequancies educa-
tives. Es tracta, doncs, de xuclar el contingut pedagogic de la His-
tOria de la Filosofia. La possibilitat d'aquesta operaci6 consisteix a
donar un contingut filosOfico-antropolOgic al concepte d'educaci6 (per
exemple, des de la relaci6 entre natura humana i cultura; des de la
tematitzaci6 de l'"home possible"; etc.) i expremer-lo al maxim. Dir
per exemple que "a l'entorn del mot 'formaci6', 'Bildung', 6s a dir,
a l'entorn de la pedagogia la 'reforma' es juga una part important
de la reflexi6 filosdfica des de Protagores i PlatO, des de Pitagores.

(20) Una an6lisi de l'estatus actual dels sabers quant a les transformacions en les
modalitats de legitirnacio es el que fa Lyotard en el célebre !rebel! La condiciOn
postmoderna Madrid. Catedra 1984.

(21) La noci6 de 'punt de pas obligator!' ha estat clef inida per Latour a Science in Action
Milton Keines Open University Press 1987 Es refereix a la manera corn una

(un autor, un text, una teoria, un metode, una disciptina, un laboraton.
etc ) es converteix en indispensable per a qualsevol traiecte, en un Hoc per on cal
passer, en un floc per on cal_les_passar el recorregut propi
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El supOsit d'aquesta reflexi6 es que, als homes, la ment no els ha
estat donada adientment i, per tant, ha d'esser re-formada. El monstre
dels filOsofs es la infantesa. N'es tambe el cOmplice. La infantesa els
diu que la ment no es donada sin6 que es possible" 22. Un altre exemple
(entre els molts que podriem exposar) és el d'all6 que fa Suchodolski
a "La Pedagogia i els grans corrents filosOfics' 23. A les dues prime-
res pagines, l'operaci6 consisteix a remetre "el proces de desenvo-
lupament del pensament pedagOgic modern" a la "filosofia de l'home"

particularment, a la "controversia filos6fica clessica de la filoso-
fia de l'essencia i de la filosofia de l'existencia" 24. Tot seguit, es
munta un petit "teatre" en qua van apareixent personatges que se
situen en un punt o en l'altre de la "controversia", van transformant
les regles de joc. Per6 deixem aqui aquesta perspectiva.

En segon Hoc, la Filosofia de l'Educaci6 s'ha estes tambe des de la
perspectiva de tractar sisternaticament i en relaci6 amb l'educaci6
alguns "temes" tradicionalment filosOfics corn a valors, fins de
l'educaci6, aspectes Otics, supOsits antropolOgics, macroperspecti-
ves epistemolOgiques, analisis conceptuals, etc. La possibilitat d'a-
questa perspectiva esta en el fet de mostrar que all() que sigui l'e-
ducaci6 té implicacions que no sOn susceptibles d'analisi cientifica i
que, en tot cas, van "rnes enlla" de les possibilitats del coneixement
empiric i de consideracions d'eficacia.

El cas de la filosofia analitica de l'educaci6, ja consolidada, seria
distint per la resistencia a tractar de questions substantives, per()
no en el fet que l'analisi conceptual (en les diverses modalitats i in-
tencions) es un topic 'particular" de la Filosofia.

Simplificant-ho una mica (no oblidern que miro cl-estilitzar*
posicions i aixO obliga a construir "figures ideals") es podrien esta-
blir, per a totes dues perspectives, algignes funcions carioniques. S6n
aquestes funcions que constitueixen, basicament, el mode d'inscrip-
ci6 de la Filosofia en el camp pedagOgic o, almenys, la manera corn
la Filosofia de l'Educaci6 se'n representa la inscripci6 en aquest
camp.

(22) Lyotard. J F 'Memorial a propesito del curso filoselmo a La postmodernidad
(explicada a los nalos) Gedisa Barcelona 1987. peg 115

(23) Es tracta d'un text del 1960 incles a Pedagogia de l'essancia ; pedagogia de
l'existOncia. Eumo )lic 1986

(24) Pat] 5 i 6 de l'odic,O esmentada
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Podriem comencar distingint entre el carecter "historicista'
privilegiat a la primera concepcid i el carecter ternetic que s'emfa-
sitza a la segona. En aquest punt, la distincid es paral.lela a and que
Stenhouse ha anomenat 'tipus I i 1r de Filosofia de l'Educacid 2 5. Si
la funci6 de la primera es doter la Pedagogia d'una llarga tradici6
(amb tot el que aix6 implica de prestigi i de legitimitat intel.lectual),
la segona més aviat intenta discutir a l'entorn dels problemes rela-
cionats amb la qUesti6 de les condicions antropologiques de possibi-
litat de les prectiques educatives, amb la qUesti6 de les condicions
episternolOgiques de possibilitats dels sabers pedagdgics, o amb la
qUesti6 de les fites de l'educaci6 i de les condicions generals de
possibilitat de les possibles maneres d'aconseguir-les. Obviarnent,
totes dues funcions se sobreposen: una tradicid sempre es cons-
trueix si pot il.luminar problemes actuals I, d'altra banda, si aquests
problemes tenen una forma 'filosdfica" es inexcusable la considera-
cid d'aquells elements de la tradicid en clue aquesta forma s'ha anat
forjant i consolidant.

Vegern ara corn es pensada habitualment, en aquest context, la
relaci6 de la Filosofia amb la Pedagogia.

Els fildsofs s'han presentat usualment corn a especialistes en elle
"generar davant la necesseria particularitat de les ciencies empi-
riques o davant la fragmentaci6 i rautonomitzaci6 dels discursos
produIts en les distintes esferes de la culture no filos6fica: d'aquest
punt de vista, l'especificitat del seu Hoc este, justament, en el fet
que el seu discurs és construll en referencia a alguna versid de
totalitat o d'universalitat. Tambe s'han presentat corn a especialis-
tes en and lonamentar davant les necessitats de fonamentacid de
les pretensions de legitimitat d'altres discursos: aqui, l'especificitat
del Hoc del fildsof este en el fet que s'ha reservat un forat, be
"abans dels altres discursos, be "a l'esquelet" (lOgic, racional ...)
que els articula. Els filesofs es presenten, en tercer floc, corn a
especialistes en and que es "ocult' davant d'alld que es explicit o
transparent d'altres discursos: aqui, el fil6sof identifica pressup6-
sits o implicacions amagades i es reserve un territori més "oro-
tund", 'per sota" o 'per darrere' de la resta dels discursos. Des
d'alle, des d'alguna d'aquestes posicions especials, legitirnades corn
a prOpiament filosefiques, el filesof extreu el seu dret de realitzar
funcions de 'possibilitador", de "globalitzador', de "jutge' o de critic'

(25) A Active Philosophy in Education and Science Paradigms and L anguage Games
Allen and Unwin Londres 1985
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respecte a la resta dels discursos, tant si sOn empirics corn si no ho
s6n. Tambe d'aqui, d'aquesta posici6 privilegiada, extreu la legitimi-
tat del Hoc de la seva paraula (la prirnera o la darrera per6, en
qualsevol cas, sempre exterior) en l'ordre legitirr, dels discursos.

Des d'aquesta mena de perspectives, la Filosofia de l'Educaci6 o,
en general, la Filosofia en contextos pedagOgics, es constitueix, ba-
sicament, en Epistemologia, en Antropologia o en Etica, o be corn a
Teoria filos6fica (general) de l'Educaci6 26. El Hoc de la Filosofia corn
a 'punt de pas obligatorr en trajectOries pedagOgiques es rnes aviat
al principi o al final (o per sota o per sobre), pert rnai enrnig. La veu
del fil6sof en la 'conversaci6" pedagOgica no es una veu "entre"
altres veus, sing una veu privilegiada "davant o "respecte a" la
resta de veus 27 .

7.

En aquest context, la pregunta sobre el Hoc de la Filosofia en
Pedagogia es una pregunta sobre elle) que "Os" Filosofia i sobre ant)
que "Os' Pedagogia. La Filosofia es reserve un Hoc i un conjunt de
funcions segons la seva "naturalesa" corn a discurs que justifica les
pretensions de generalitat, corn a discurs que justifica les preten-

(26) Una reflexi6 molt interessant sobre la necessitat de la Filosofia en la Pedagogia
feta des de la distinci6 kantiana entre categories I 'idees' i des de l'afirrnaci6
que el discurs pedagogic inclou necessánament idees (i. per tent, antinOrnies) a
Palo!), 'Gnoseologla y educacien Sobre el estatuto gnoseolOgico de la Pedago-
gia' a Educacion y culture. 2 (1983). pag 13-32.

(27) Aquestes dues posicions s6n les que Rorty descriu corn a 'epistemologia'
hermeneutica' Segons Rorty, hi ha dos papers que pot acomplir el filOsof. 'el
primer es el de l'intermediari socretic entre diversos discursos En la seva
terlblia, per dir-ho aixi, s'aconsegueix que els pensadors hermetics abandonm
los prectiques tancades en elles mateixes ( ) El segon paper es el de supervi-
sor cultural, que coneix el paper come de tots i el de cada un (el rei-lilesol
platonic que sap qua lan realment tots els altres tant si ho saben ells corn si no
ho saben, perque (e coneixement del context ultim dins d'allO que es la) El primer
paper Os l'adequat per a l'herrneneutica, el segon per a l'epistemologia* Rorty.
La Filosofla y el espejo de la naturaleza. op cit nag 289. Sobre e! Hoc de la veu
del fildsol, Rorty diu que 'abandonar la idea del Weisel corn a pemona que sap
quolcom sobre el coneixernent que cap altre no sap tan be seria abandonar la Idea
que la seva you lb dret prolerent a l'atencie dels &fres participants en la
conversacid (pag 353).
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sions de fonamentalitat i corn a discurs que justifica les pretensions
de revelador de sup6sits no explicits. Alhora, la Pedagogia planteja
un seguit de demandes a la Filosofia, en tant que 'es un conjunt de
discursos particulars (que necessiten que algO n'estableixi les refe-
rencies a la totalitat), un conjunt de discursos no fonamentats (que
necessiten que algu n'estableixi, en justifiqui o en critiqui els fona-
ments) i un conjunt de discursos amb supdsits no explicits (que
necessiten que algu els tregui a la Ilurn) 28.

D'altra banda, les discussions entorn d'aquestes questions son
discussions que assenyalen les apostes a l'entorn de les modalitats
d'institucionalitzacid de la Filosofia en contextos pedagdgics i a l'en-
torn de la force d'aquesta institucionalitzacid. 0, si ho voleu, a l'en-
torn de la rellevencia pedagdgica (corn a punt de pas obligatori) de la
tradici6 constituIda en Filosofia de l'Educacid i, per tent, a l'entorn
de la legitimitat dels estudis de Filosofia en les distintes modalitats
de forrnacid pedagOgica i a l'entorn de la legitirnitat de la veu del
filbsof davant auditoris pedagogics.

Per nosaltres, el problerna és que es tracta de plantejaments
massa generals per ser realment significatius respecte a les formes
d'inscripcid de la Filosofia en el camp pedagOgic. De plantejaments
que consideren tant la Filosofia corn la Pedagogia camps hornogenis
i globals, ben definits en Ilur naturalesa i en Ilurs funcions, no massa
fragmentats i no escindits en polemiques ni en Iluites. De planteja-
ments, a més, en clue l'afirmaci6 del propi Hoc solament es pot fer
mitjangant la il.legitimitat de l'altre per ocupar-lo. De planteja-
ments, per tant, fets des de posicions de constriccid i confrontacid.
So lament en aquest context peculiar de problematitzacid es pot parlar,
ens sembla, amb els termes tan abstractes corn irrelevants de
'liquidacid' o de 'defense incondicional'.

Per6 no solarnent és que aquesta forma general de plantejar la

(28) Bouveresse en un text molt critic sobre la grandiloquencia del Opus de *dernan-
des' a que la filosofia prefer) respondre cita un text de Valery quo no ens resis-
tun a citar 'quo quo horn pot rotreure a la Filosoloa es quo no sers erx do res.
encara que fad, pensar que pot servir oer a tot t en tot (Yaqui podem concebre
dues menes de Relorma Filosohca l'una sena prevenor que no servna de res
consishria a menar-la cap a l'estat d'un art i a donar-lt totes les Ilibertats i lots
els recursos formals-. i raltre. per contra, seria presstonar-la per esser utilit-
zablei rmrar de converhr-la-hi. tot cercant-ne in. condictons Perd cal. nhans de
prendre cap partit. representar-se molt nitidament que s'enten per servir i per
utilitat 'El text de Valery Es a Cahiers Gallimard 1973-1974 Vol I peg 650 El
Ilibre de Bouveresse Os Le philosophe chez les autophages Paris Minuit 1984
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questi6 presenti problernes i produeixi necessariament efectes din-
comprensió. Tambe passa que l'esclat de la Filosofia i la seva evident
inabastabilitat, juntarnent amb la fragmentaci6 de la Pedagogia ens
oblige, creiem, a modificar l'autocomprensi6 de la Filosofia en rela-
ci6 amb la Pedagogia i l'autocomprensi6 de la Pedagogia en relaci6
amb la Filosofia. Ens sembla que una resituaci6 de la Filosofia de
l'Educaci6, en tant que Hoc limftrof, es la posici6 mes adequada per
realitzar una operaci6 d'aquesta mena.

8.

Ens limitarem a exposar unes notes que, de moment, es quedaran
sense desenvolupar ni justificar.

En primer Iloc, cal pensar no tant en un Hoc reservat i propi del
filOsof respecte a la Pedagogia vista corn a totalitat, sin6 en multi-
ples punts d'inscripci6. Punts que seran, per aixO mateix, heteroge-
nis, plurals, conflictius. Quan es parla de relacions entre Filosofia i
Pedagogia es tracta de relacions particulars en contextos particu-
lars

Aquests mUltiples punts d'inscripci6 han d'esser constituits i

valorats des de criteris pragmatics i instrumentals. La filosofia
sera, en aquest sentit, una mena de "caixa d'eines". I corn que el
valor de les eines no se sap fins que no es fan servir, la legitimitat
de la Filosofia no estara en la possessi6 d'un Hoc de privilegi, sin6
en la capacitat d'ajudar 29 .

Es en aquest punt on creiem que es troba el repte. Mentre la
Filosofia de l'Educaci6 es mantingui tancada en ella mateixa i produei-
xi un discurs autocontingut, solament consurnit a l'interior del camp,
o mentre la seva relaci6 amb el camp pedagogic es limiti a produir
uns discursos solament susceptibles d'Os "cultural', o tan pretensio-
sos que extreguin la force de la capacitat de totalitzar, de jutjar o
de fonamentar, la marginalitat es inevi.able. Tot i que, a vegades,

(29) La possibilitat de 'trobar aiur on la Filosofia corn a dilerent de tonarnentar
filosOficamenr un discurs es de Boudieu os troba en un text sobre la traiectb-
ria Intel lectual prdpia Es tracta de 'Fielwork in philosophy* a Cosas dichas
Buenos Aires Gedisa 1988, pay 17-43

-,-
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horn vulgui carregar aquesta marginalitat amb accents aristocratit-
zants. Tambe as inevitable que una Filosofia d'aquest tipus aixequi
atacs aIrats, encara que horn vulgui disfressar la ira d'ingentlitat o
de positivisme.

La qUestio as treballar, alhora, dins i fora de la Filosofia i dins i
fora de la Pedagogia. El terreny de la intervenci6 tO el seu Hoc tant
a l'interior corn a l'exterior de la "instituci6 filosOfica", tant a l'in-
terior corn a l'exterior de la "instituci6 pedagOgica".

Aix6 implica, a vegades, unes certes transgressions de l'ortodO-
xia. Tant de l'ortodOxia de l'un carnp corn de la de l'altre. Respecte
a l'ortodOxia filosOfica, cal sortir de la forma filosOficament insti-
tucionalitzada de Ilegir Filosofia, de la que s'atOn a la lOgica patent
dels textos, al seu interior. Davant aix6, no Os cap "vulgaritzaci6"
ni cap "degradaci6", sin6 una lectura descentrada, interessada 3 °.

Per6 observem que, arnb aix6, es renuncia al "doble benefici" que
implica tenir una posici6 segura i reconeguda de filOsof en contextos
pedagOgics i amb una posici6 segura i reconeguda d'especialista en
educaci6 en contextos filosOfics, i s'assurneix la "doble vulnerabili-
tat" que irnplica esser jutjat corn a filosof arnb criteris instrumen-
tals de caire pedagogic i Osser jutjat corn a especialista en educaci6
amb criteris de noblesa cultural i de rigor filosOfic corn els que
regeixen en la Filosofia.

Finalment, una nota respecte el que significa, en aquest context,
critica. En els ambients pedagOgics, corn en altres arnbits d'all6 que
en podriern anomenar "discursos institucionalitzats sobre les prac-
tiques socials' existeix, en cada moment, un cert 'corpus' d'idees
funcionant. La major part de vegades, implicites. Quasi sempre en
combat. El mOn de l'educaci6 constitueix, aleshores, un rnagnific
camp per veure corn les idees fan coses, corn ens fan coses. Tamba,
per tant, per mirar de fer coses amb elles. El treball consisteix, en
primer Hoc, a saber veure les idees funcionant. I aix6 implica una

(30) Corn quo Rorty s'ha convertil en el mentor prini.ipal de la darrera part (Vaguest
article. direm tambe quo la perspective que proposem aqui Os inspirada en la
seva distinci6 entre el filesof corn aquell que quelcom sobre quelcorn* I el
files& corn aquell quo quelcom a algtf (op cil ) La primera perspective.
referencial, s'ha de reserver be un Opus especial de "coses", be un tipus especial
entre les distintes maneres de parlar de les coses. La segona. corn que inclou
fonamentalment ref ecte pragmatic sobre el destinatari. no es pot reserver cap
Hoc especial i converters en compartides (i constantrnent nogociades) les
regles de la conversed()
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certa manera (filos6fica?) de Ilegir. Es tracta de veure corn les idees
sOn abonades o combatudes, corn es fan servir per a uns fins deter-
minats, corn s'intenta fer coses arnb elles. Horn veu, rnés que mots,
relacions de force, estrategies, moviments ta.c.ics, replegarnents.
Tambe veu idees dorninants, idees critiques, idees enganyoses, idees
rebels, idees perverses, idees rnartell, idees carnisa de force. Horn
veu, en fi, un carnp de batalla. Despres d'aix6, si horn vol, pot
participar en la Iluita. Intentar de fer els seus propis rnovirnents.
Per6 no abans ni després d'all6 que passa al tauler, sin6 dins; i no des
de la posici6 del qui es especialista en la forrna del tauler i en les
regles correctes de joc, sin6 des d'aquell les jugades del qual sOn
valorades en funci6 d'all6 que fan en el joc i de corn segueixen (o
rnodifiquen) les seves regles.

94)
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Jorge Larrosa

La pregunta que
sirve de hilo argu-
mental es la de qué
se puede hacer con la
Filosofia en contex-
tos pedagegicos. En
ese sentido, a partir
de una concepci6n de
la Filosofia y de la
Pedagogia como
instituciones plurales
y fragmentadas, y a
partir de una concep-
ci6n de la Filosofia de
la EducaciOn como
una posiciOn limitro-
fe constantemente
problematizada, se
revisan de forma
critica las formas
más usuales de su le-
gitimaciOn y se
trazan una serie de
itinerarios posibles.
Más alla de la retdri-
ca habitual de la "Ii-
quidaciOn" de la Filo-
sofla o de su "defen-
sa incondicional", la
cuestiOn se transfor-
ma en la de clue Filo-
sofia y clue se puede
hacer con ella y en la
que de que Pedagogia
y cOmo trabajar en
su interior. En ese
contexto, se aboga
por una multiplicidad
de relaciones parti-
culares en contextos
particulares y por
una concepciOn In-
strumental e intere-
sada de esas relacio-
nes.
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Abstracts

La question qui sert
de fil directeur a cet
article est celle que
l'on peut poser en
philosophie dans un
contexte pedagogi-
que. Dans ce sens, en
partant d'une con-
ception de la Philo-
sophie et de la Pada-
gogie comprises
comme institutions
plurielles et frag-
mentees et a partir
d'une philosophie de
l'education comme
positionnement limi-
trophe constamment
problematisé, on
reconsidere de fagon
critique les formes
les plus usuelles de
sa legitimation et on
trace une serie
d'itineraires possi-
bles. Au-dela de la
réthorique habituelle
de 'liquidation de la
philosophie ou de sa
'defense incondition-
nelle', la question
devient: Ouelle
philosophie? que
peut-on en faire?
Quelle philosophie?
comment travailler
avec elle? Dans ce
cadre, l'auteur plaide
en faveur d'une
multiplicite de
relations particulié-
res dans des contex-
tes particuliers et
pour une conception
instrumentale et
interessee de ces
relations

CI. A 't)

The question used
here as an argumen-
tal thread is what
can be done with Phi-
losopy in pedagogical
contexts. So, the
most current met-
hods of legitimising
Philosophy are criti-
cally revised, and a
series of different
guidelines are traced
out, based on the
concept of Philosophy
an Pedagogy as plural
and fragmented insti-
tutions, and on the
concept of the
Philosophy of
Education as a cons-
tantly problematic
tangental position.
Beyond the usual
rhetoric of "liquida-
tion" of Philosophy
or of "unconditional
defende" of Philo-
sophy, the question
is rather what is
Philosophy and how
to work with it, and
what is pedagogy and
how to work within
it. In this context,
the recommendation
is for a multiplicity
of specific relations
in specific contexts
and for an instru-
mental and concerned
view of these
relations
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CARR, WILFRED: Nadia una den-
cia critica de la educacion. Barcelo-
na. Laertes. 1990.

Wilfred Carr es un dels file-
sofs mes brillants entre els que
es dediquen a reduced& Hereu
de la rica tradicid britanica en
filosofia de reduced& la seva
obra es una de les mes rigoroses
i renovadores del panorama ac-
tual i aixi es reconeguda al nos-
tre pais. El Ilibre que presentem
recull una selecci6 dels seus
treballs dels darrers anys. Tan-
mateix, no es irregular ni cons-
titueix cap miscel.lania. Es trac-
ta d'un llibre ben bastit que, amb
un esquema molt sistematic,
ofereix una aproxirnacid Omplia i
complete a les preocupacions a
l'estil intel.lectual del paradigma
critic en reduced&

El problema que centra el text
es la reintegraci6 entre la teoria
de reducaci6 i la practice educa-
tive. 0, encara millor, el carac-
ter mOtuament constituent i dia-
lecticament relacionat de teoria
i practice en l'educaci6. AixO
planteja un gran espectre d'ope-
racions tedriques i de reconcep-
tualitzacions que Carr resol arrib
una claredat I una penetraci6 es-
pecials.

Primer de tot, es fonamental
el treball sobre els conceptes de
practical de teoria. Respecte a la
practice, Carr repren el concep-
te aristotelic de praxis i l'enri-

queix amb les aportacions de la
teoria social orifice. Respecte a
la teoria, el nostre autor se situa
en un paradigma nitidarnent post-
positivista, tot utilitzant, entre
altres eines, la concepcid haber-
masiana de les ciencies guiades
per un interes ernancipador. Des
d'aquesta perspective, la prac-
tice solament apareix en tant que
dotada de significat i construida
per agents socials en contextos
socials. No es redueix, per tant,
a accid instrumental. La teoria
(que ho es de la practice i a
traves de la practice), no es sine
el significat social, histdrica-
ment i politicament construll, de
la practice mitjancant un proces
public d'interpretaci6. No pot ser,
per tant, 'objective ni lliure
de valors'.

En segon Hoc, i des d'aquest
mateix punt de vista, Carr plan-
teja la refundaci6 episternologi-
ca de la investigaci6 educative.
En aquest punt, l'autor estableix
la seva posicid oposant-se de
primer al paradigma tecnico-
positivista dominant i despres
marcant distal-Ides respecte al
paradigma iriterpretatiu de la
comprensid. La investigaci6 edu-
cative es conceptualitzada corn a
pensament en l'acci6. Els con-
ceptes de reflexi6 i autorefle-
xi6, oblidats pel positivisme
mal entesos pels tedrics do la
comprensi6, aqui sOn fonamen-
tals.

En tercer Hoc, tarnbe es fona-
mental el concepte de critica. La
entice no Os sind la reflexid
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transformadora. Es a dir, la
reflexi6 realitzada en relaci6 amb
un marc atic i valoratiu general i
orientada, per tant, a l'elimina-
ci6 de les distorsions i les cons-
triccions que s'oposen a la trans-
formaci6 de la practica. Es en
aquest punt on, al meu parer, hi
ha el contingut utOpic (inevitable
en la filosofia de l'educaci6?) del
llibre i la justificaci6 de la possi-
bilitat de la transformaci6 de
l'educaci6 i de la societat en un
sentit democratic. Perque la
possibilitat de la reflexi6 trans-
formadora Os basada en ei con-
cepte habermasia d'interas
emancipador, Os a dir, d'un inte-
res constitutiu de l'esser huma
en enfrontar-se a les constric-
cions que Ii impedeixen "auto-
consciencia i la Ilibertat.

Practica, reflexi6 i critica
sOn, doncs, per nosaltres, els
conceptes fonamentals del llibre.
Es en aquest marc conceptual que
Carr realitza una ref ormulaci6
del concepte d'educaci6 que s'in-
sereix d'una manera original en
la tradici6 liberal que va, en la
filosofia de l'educaci6, de Dewey
a Peters. D'aqui també es fan
derivar conseq0encies impor-
tants per a la formaci6 inicial i

permanent del prof essorat.

Cal destacar finalment la Ilar-
ga introducci6 de Stephen Kern-
mis que, riles que no pas un prO-
leg, es un autentic assaig molt
aclaridor sobre les arrels
intel.lectuals del paradigma
tic en la filosofia de l'educaci6.

Jorge Larrosa Bonclia
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GIROUX, Henry A.: Los profe-
sores como intelectuales. Hacia
una pedagogia crItica del apren-
dizaje. Barcelona. Paid6s/MEC.
1990

L'obra mes recent de Giroux,
el pedagog radical america més
conegut, ha esta etiquetada corn
"una pedagogia de la resistan-
cia". Com una pedagogia, fet i

fet, que, recollint el millor de les
critiques fetes els anys 70 a les
posicions legitimadores de l'en-
senyament corn a instrument d'un
ordre social democratic i iguali-
tari (per exemple, Bourdieu i

Passeron, Bowles i Gintis, Bau-
delot i Establet, Yong, Apple,
Bernstein i, en general, tot i que
amb diferencies entre els au-
tors, els tedrics del paradigma
de la reproducci6), intenta pro-
posar quelcom que va més enlla
del Ilenguatge del poder i de la
dorninaci6 i més enlla de reite-
rar, una vegada i una altra, que
l'escola es reproducci6. Quelcom,
doncs, que trenqui els efectes
aparentment desmobilitzadors de
la bibliografia critica en els edu-
cadors d'esquerres. El millor de
l'obra de Giroux és la rninuciosi-
tat en destacar contradiccions i
tensions en l'ensenyament i, in-
troduint-se en els seus espais,
desenvolupar les possibilitats i

les oportunitats transformado-
res en el treball quotidia a les
escoles. Segons els seus propos
mots, "desenvolupar un discurs
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que combini el Meng *age de la
critica amb el Ilenguatge de la
possibilitar. Es aqui on la cate-
goria de resisten ia te un paper
fonarnental. Cal stacar tambe,
en aquesta breu resentaci6 de
l'autor, l'origin I apropiaci6,
cada cop mes mportent, d'al-
guns dels con tes fonamentals
de Michel Fo ault i del marc
teOric, tan infl ent en els am-
bients radical rd-americans,
del postestruc allsme trances.

El llibre que esentem es molt
heterogeni, corn o es en general
l'obra de Giroux, uh autor que va
alle on el porta), el rastre dels
seus problemes, que menysprea
els limits disciplinaris, que re-
coneix influencies enor ement
diverses i, a més, sempr trans-
formades d'una maner molt
personal, i que evoluciona cons-
tantment. Per aix6 mateix ofe-
reix una bona perspective tant
sobre l'estil de l'autor com sobre
els seus interessos actuals. La
primera part es ref ereix basica-
ment a temes relacionats amb el
curriculum. La segona es molt
mes filosefica i mes polftica. Es
aqui on es troben les cfaus dels
aspectes mes interessants, al
meu parer, de l'obra de Giroux.
Particularment, el concepte
crescola corn a estera pOblica
democratica i el de Iprofessor
corn a intel.lectual triansforma-
dor'. En relacid amb a uests dos
punts, el nostre aut modifica
sensiblement, radica itzant-les,
tant la tradici6 democretica i li-
beral americana reprepentada en
Dewey corn les tradibions criti-

quesautogestionaries i 'Piques
europees o les teories educati-
ves alliberadores de Frfeire o
Orarnsci. D'altra banda, Giroux

un profund coneixement i una
evident simpatia pels movirnents
socials i culturals alternatius que
d'una manera enormernent plural

inAentiva estan cornprornesos
en la construcci6 de noves for-
mes de vide.

Del meu punt de vista, aqui hi
ha la novetat rnes gran de l'apor-
taci6 de Giroux en relaci6, per
exemple, arnb el paradigma de la
teoria social critica europea,
molt més difes entre nosaltres, i
que actualment te en Habermas
un dels principals inspiradors. En
primer lloc, el caracter decidi-
dament pluralista de les seves
propostes. Res que s'assembli a
una justificaci6 universal o nor-
mative de la Idgica i de les condi-
cions de possibilitat de les trans-
formacions socials i educatives.
Res que s'assernbli tampoc a la
fixaci6 d'una direcci6 per al canvi.
En segon Iloc, la concepci6 inven-
tive, quasi estetica. de la crea-
ci6 d'alternatives. Res
d-alliberar' el subjecte preco-
nitzant un subjecte 'veritable"
sot el subjecte "rear. Res de
fon enter "formes de vida'. En
tot g.s, un subjecte rte s'inven-
ta es construeix &I mateix a
p r de la rositstencia i en les

1
co icions d'un camp obert de
po ibilitats estrategicjilts i unes
for es d'int racci6 mocrOti-
quet que e oncebi corn els
arificis rnes adequats perque
a.Jesta construccid sigui possi-
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ble. Corn si la teoria del subjecte
de l'estructuralisme frances
especialment, la del darrer Fou-
cault, aquella que diu que el sub-
jecte sempre es proddit en una
cruilla de relacions de discur-
sos, de practiques i de formes de
subjectivaci6, conduis en Giroux
no pas al desencis de la inevita-
bilitat del poder, sin6 a la cons-
ciencia jovial de la infinitat de
les nostres possibilitats. Si no hi
ha universals antropolOgics, si
no hi ha més subjecte que el que
puguem inventar, si no hi ha més
formes d'interacci6 que les que
nosaltres mateixos creern, l'ho-
ritz6, en lloc de tancar-se, s'o-
bre il.limitadament.

Jorge Larrosa Bondia

EDWARDS, D.; MERCER, N.: El
conocimiento compartido. El desa-
rrollo de la comprensiO en el aula.
Barcelona: Paidós/MEC, 1988.
(Common knowledge. The develop-
ment of understanding in the class-
room. Londres. Methuen, 1987)

Aquest llibre d'Edwards i

Mercer es, en paraules dels au-
tors, una investigaci6 sobre "les
formes en les quals el coneixe-
ment (1, en especial, el coneixe-
ment que constitueix el contingut
dels curricula escolars) es pre-
sentat, rebut, compartit, con-
trol t, discutit, entes o malen-
les pels mestros i els alumnes a
l'aula'. Partint de la idea que tota
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educaci6 te a veure essencial-
ment amb el desenvolupament
d'una comprensi6 compartida i

unes perspectives mütues, els
autors propugnen la necessitat
d'una aproximaciO a la concep-
tualizaci6 i analisi de as situa-
cions educatives escolars que
abandoni una perspective indivi-
dualista respecte al desenvolu-
cement i la comprensi6, i adopti
un punt de vista psicol6gic que
doni prioritat a la cultura i a la
comunicaci6.

Amb aquestes premisses teb-
riques, d'arrels reconegudament
vigotskianes i brunerianes, corn-
plementades amb diverses apor-
tacions tretes d'alguns dels en-
f ocaments linguistics, sOcio-an-
tropol6gics i d'investigaci6 edu-
cative que han tractat del dis
curs a l'aula, i amb el suport
empiric de diversos registres de
la parla de professors i alumnes
en aules de primaria (alumnes de
8-10 anys) de materies corn
fisica, cerarnica, inforrnatica i

ciencies socials, Edwards i Mer-
cer van presentar tot un seguit
de temes que, combinats, "re-
presenten el comencarnent d'una
descripci6 del desenvolupament
del coneixement compartit a les
aules i els factors que el condi-
cionen°.

Tot i no sent els Onics trac-
tats, quatre d'aquests temes, i

les seves interrelacions, ocupen
un Hoc particularment destacat
en el Ilibre

I. la relaci6 entre ideologia
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prectica educativa; en paraules
dels autors, "si volem copsar el
sentit d'alld que passa a qualse-
vol conversa (i les converses a
l'aula no en serien cap excepci6),
cal que tinguem una certa idea del
que les persones intenten acons-
seguir. Aix() inclou no solament
els resultats concrets que espe-
ren aconseguir mitjacant la in-
teracci6 concreta, sind tambe la
forma corn interpreten l'activi-
tat en que prenen part corn
creuen que haurien de dur-se a
terme aquestes activitats".

II. la dependencia del discurs
a l'aula d'un context determinat
d'experiencia compartida, acti-
vitat, entorn fisic i parla en
constant evolucid, i, correlati-
varnent, la importancia del dis-
curs en la definici6 progressiva
dels aspectes importants de l'ac-
tivitat, en l'e'specificaci6 del
vocabulari adient per parlar d'a-
questa activitat i, en definitiva,
en l'establiment de comprensions
conjuntes en relaci6 amb l'expe-
riencia; des d'aquesta perspec-
tiva, l'educacid passa a ser ente-
sa corn un proces consistent, en
gran mesura, en el desenvolupa-
ment d'una continuItat de con-
textos rnentals i termes de refe-
rencia compartits a través dels
quals els diferents lernes" i les
aptituts acaderniques vinculades
amb ells arriben a fer se
intel.ligibles per aquells que els
utilitzen.

III. les regles implicites que
reqeixen la comunicacid i el dis-
curs a les aules; una part impor-

tant de la base contextual del
discurs a les aules es forrnada
per un conjunt de 'regles besi-
ques", comprensions implicites
que han de tenir els participants
en la conversa, més enlle de
qualsevol coneixement estricta-
ment linguistic, per donar sentit
al que l'altre diu o intenta acon-
seguir en dir alguna cosa. Agues-
tes regles sdn, pel seu carecter
implicit, altament problemati-
ques per als participants i poden
interferir molt fortament la
comprensid conjunta.

IV. el control del coneixement
per part dels mestres i el proble-
ma del traspes als alumnes d'a-
quest Control. L'interes inherent
de l'educacid és el d'introduir els
alumnes en una cultura preexis-
tent de pensament i Ilenguatge.
Per molt actiu que sigui el paper
que es permeti de desenvolupar
als alumnes en el seu proces
d'aprenentatge, no podem supo-
sar que puguin simplement rein-
ventar aquesta cultura mitjan-
cant la seva prdpia activitat i

experiencia. Es tracta forcosa-
ment d'un proces que té corn a
element inherent l'asimetria de
papers entre el professor i l'a-
lumne. Perd aquesta asimetria i
el control associat per part del
mestre poden donar Hoc a greus
problemes per a l'assoliment de
comprensions realment compar-
tides, i comprometre, per tant,
els objectius de l'educaci6. Una
de les mostres d'aquest fet que
els autors analitzen es l'aparicid
a les aules de "coneixement ri-
tual" per part dels alumnes, el
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coneixernent que resulta de fer i
dir all6 que sembla adient i dema-
nat pel mestre en cada moment
en Hoc d'elaborar una compren-
ci6 de corn i per que les accions i
expressions sOn adequades.

Una caracteristica important
en l'analisi dels autors es la con-
sideraci6 (que ja hem apuntat en
algun dels paragrafs anteriors),
tant des del punt de vista general
corn des de l'analisi especifica
dels diferents temes que hem .
considerat, del carecter proble-
matic de la construcci6 de conei-
xernent compartit a les aules.
Edwards i Mercer, doncs, no es
limiten a remodelar d'una mane-
ra 'ideal el proces d'aprenetat-
ge a l'aula en termes vigotskians
o brunerians, sine) que mostren
un proces mes compromes, i s'in-
teressen tant pels problemes i
dificultats possibles del proces
corn pels seus resultats possi-
bles o reals. Aixi, per exernple,
assenyalen corn, pel carecter
mental (o més exactament, in-
termental) del context, el seu
establiment i la seva continuitat
han d'esser assegurats constant-
ment per part dels participants
mitjangant diversos dispositius,
i el fet de compartir el context
pot esser considerat mes aviat
l'objectiu I mesura de l'exit del
proces educatiu, mes que no pas
un element de rexit garantit a
priori; presenten els problemes
implicats en l'assoliment d'un
discurs compartit 'descontex-
tualitzar (allunyat de la situaci6
espacio temporal immediata) com
el que es considera habitualment
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que ha de produir l'educaci6 for-
mal; mostren corn una determi-
nada ideologia de l'ensenyament
(en aquest cas, la ideologia plow-
deniana lligada a una determine-
da interpretaci6 de la psicologia
peagetiana) pot dificultar l'esta-
bliment del coneixement corn-
partit i provocar tensions difi-
cils de salvar arnb el mateix
carecter essencial del proces
educatiu; o analitzen en detall els
importants esforgos de control
per part del professor del conei-
xement que es va desenvolupant
a les aules, i les dificultats de fer
compatible aquest control (d'al-
tra banda necessari per dur a bon
terme el proces) amb l'objectiu
final de fer el traspes de la corn-
petencia als alumnes i amb les
exigencies de la ideologia de l'en-
senyament que abans esmente-
vern.

Ens trobem, en sintesi, da-
vent d'un llibre estimulant i sug-
gestiu, tant pels plantejarnents
corn pel desenvolupament que en
fa. En concret, creiem que, ales
enlla de l'interes especific de
cada un dels temes que hem anat
assenyalant, l'obra d'Edwards i
Mercer es destaca per tres as-
pectes:

l'adopci6 d'un model cultu-
ral i comunicatiu de conceptua-
litzaci6 I analisi dels fenOmens
educatius, que s'allunya redical-
ment tant de les interpretacions
individualistes corn de les inter-
pretacions transmissives dels
fenOrnens, i apunta cap a un marc
autenticament integrador de
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conceptes corn el desenvolupa-
ment, l'aprenentatge, la culture
i l'educaci6;

la condideraci6 del discurs
corn a element necessasiament
mediador en el procOs de cons-
trucci6 de significats compartits
que es produeix a les aules, i la
conceptualitzaci6 de l'analisi dels
seu paper, mirant corn l'activi-
tat discursive s'integra en el
conjunt de l'activitat que es fa a
classe i corn permet de contras-
tar i modif icar progressivament
les diverses representacions (els
diversos contextos mentals) que
els participants tenen de la si-
tuaci6amb l'objectiu d'incremen-
tar-ne el caracter compartit;

la presentaci6 "en acci6" de
tot un seguit d'elements metodo-
lOgics per abordar i estudiar
empiricament clue passa a les
aules: l'estudi en profunditat "des
de dintre" d'aules concretes
tenint en conte els diversos ele-
ments implicats (context fisic,
activitat conjunta, discurs), la
utilitzaci6 combinada de diver-
ses tecniques i mitjans d'obser-
vaci6 i registre (registres vi-
deo, entrevistes amb els profes-
sors, entrevistes amb els alum-
nes), la consideraci6 del conjunt
de Moons que perrneten de des-
envolupar un tema determinat en
la seva continullat temporal, la
presa en consideraci6 de ses-
sions de classe dedicades a di-
versos continguts de natura di-
ferent, l'elecci6 de 'mestres arnb
expenència i coneixements i

treballant en condicions minima-

ment adequades corn a partici-
pants a l'estudi.

Corn assenyalavem en obrir
els notres comentaris, els di-
versos elements i aspectes que
apareixen en el Ilibre i que hem
anat comentant molt esquernati-
cement no formen encara un
model global altament estructu-
rat, sin6 que representen més
aviat "el comengament d'una
descripci6" del desenvolupament
del coneixement compartit a les
aules i els factors que el condi-
cionen. Amb tot, constitueixen,
des del nostre punt de vista,
elements i aspectes d'un valor i
d'una riquesa que considerem fora
de dubte per a la construcci6
progressive d'un marc concep-
tual i d'analisi que ens permeti
d'analitzar i comprendre millor
els processos educatius esco-
lars.

Xavier Onrubia

SUREDA, JAUME; COLOM, J.
ANTON!: Pedagogia Ambientat.
CEAC, Barcelona, 1989

La nova obra dels professors
mallorquins J. Sureda i A. J.
Colom s'inscriu en la linia inicia-
da ja fa 10 anys en Hacia una
teoria del medio educativo (Ciu-
tat de Mallorca, ICE Univ. Illes
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Balears). Aleshores els autors
defensaven i justificaven l'exis-
tencia d'una pedagogia ambiental
a partir d'un interes tedric i apli-
cat per "definir i estudiar els
ambients educatius en tant que
contextos fisics, social i cultu-
ral, i corn a elements condicio-
nats de l'activitat pedagogica"
(vegeu peg. 54). La pedagogia
ambiental definida en els seus
interessos era reivindicada corn
una macroerea d'estudi sistemi-
ca i sistematitzadora d'aporta-
cions des de diverses disciplines
corn ara la sociologia de l'educa-
ciO, l'ecologia de l'educaci6 es-
colar, l'educaci6 urbana, la di-
dectica ambiental, la geografia
de l'educacid, l'organitzaci6
educativa i el disseny educatiu,
entre altres.

Des d'aquesta obra, primera
de la literatura pedagogica sobre
aquesta qUesti6, els autors, en
col.laboraci6 o independentment,
han aportat diversos treballs que
ara no podem ressenyar en clue
s'aprecia una evoluci6 des de la
pedagogia ambiental entesa corn
l'estudi de l'ambient educador
vers una altra de mes orientada
cap a l'educaci6 amblental o edu-
caci6 a favor del medi.

Fruit d'aquesta evoluciO, que
vol integrar les aportacions
conceptes antenors, és l'obra
que a, a ressenyern, apareguda
no fa ni un any.

L'obra es estructurada en dos
grans apartats. En el primer, de
fonamentaci6 tebnca, revisen te-
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meticament i histbricament els
diversos discursos pedagogics
sobre l'ambient, i despres s'en-
tra de ple en la problemetica de la
definici6 i la delirnitaci6 de les
bases de la Pedagogia Ambiental.
La segona part del Ilibre, que és
la nibs extensa, es una revisi6
des de diversos punts de vista
dels actuals possibles desenvo-
lupaments aplicats d'aquesta dis-
ciplina, corn ara:

Les definicions d'Educaci6
Ambiental des de diversos pro-
grames internacionals, arnb un
gran Omfasi en la tendencia pro-
teccionista del medi.

L'operativitzaci6 dels pro-
grames d'educaci6 ambiental en
l'Ambit escolar i la definici6 de
l'E.A. amb un nou estil d'educa-
ci6.

- La pedagogia urbana en els
vessants escolar (l'ensenyament
de la ciutat) i compensatori (la
intervenci6 sOcio-cultural i els
educadors de carrer).

El disseny educatiu, l'anAli-
si pedagogica d'espais en la seva
funcionalitat educativa, tant
escolars corn extrascolars
(parcs, places).

Aixi, doncs, és una obra que
sistematitza una gran quantitat
d'informaci6 -la bibliografia in-
clou riles de 400 titols- i que
podem caracteritzar d'ambicio-
sa i complexa.

Ambiciosa per la novetat, per
l'ampli ocncepte de la Pedagogia
Ambiental i, sobretot, per la

vvier
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pretensi6 d'apropiaci6 pedagogi-
ca de la problematica ambiental
(la bibliografia hi és extensa i

exclusivarnent pedagdgica),
daportar racionalitat a la fins
ara experimentada Educaci6 Am-
bientar (pag. 9). Educacid am-
biental que es presenta per als
autors 'com una de les solucions
valides als distints problemes
que el desenvolupisme social ha
portat en les saves relacions amb
la natura i amb el medi ... corn
l'Onic sistema pedagogic fins ara
que se centra a capacitar l'home
per viure en l'apoca tecnologi-
Ca..." (pag. 54), i considera, en
fi, que l'Educaci6 Ambiental, des
de la perspectiva pedagOgico-
social, es converteix en la peda-
gogia de l'era tecnolOgica, es a
dir, en l'Onica pedagogia possi-
ble, en definitiva, en la Pedago-
g ia* (55).

Complexa, en l'arquitectura i
en el contingut. L'obra presenta
diversos nivells d'elaboraci6: as-
sagistic, descriptiu-expositiu,
recopilador, classificador; apa-
reix plena, tant d'af irrnacions
metatedriques sobre la pedago-
gia arnbiental corn de compromi-
sos ideoldgics i atics, consubs-
tancials a l'educaci6 ambiental
actual. De tot aixd resulta una
lectura no sernpre ordenada, a
vegades dificil

D'altra banda, aquesta alta
diversitat de materials construe-
tius es combina amb el dificil
intent de compatibilitzar una
"Pedagogia ambiental no antro-

poldgica", centrada en l'educaci6
ambiental o educaci6 a favor del
medi, i una "Pedagogia Ambien-
tal antropolagica", centrada en
l'estudi dels ambients educadors,
en qua amb prou feines si apareix
el subjecte de l'educaciO, l'edu-
cand. En aquest sentit, el capitol
2, titulat "Pedagogia y Educaci6n
Ambiental. Ensayo de integra-
ciOn" és potser el que planteja
mes problernes, per nosaltres no
pas sempre resolts.

En conclusiO, ens trobem
davant una obra pionera i oportu-
na des del punt de vista de la
pedagogia en una conjuntura bi-
bliografica inflacionista i una
creixent consciencia social so-
bre el medi. Obra que resulta d'un
interes indubtable per a tots els
pedagogs i, en general, tots els
estudiosos de la problematica am-
biental.

956
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AL VV.: Aportaciones al 11

Congreso Nacional de Teoria de la
Educaci6n. "Objetivos y conte-
nidos de la educaci6n para los
atios 90". Barcelona, Cuadernos
de Estudio, nOrn. 9, Departamen-
to de Teoria e Historia de la Edu-
caci6n, Universidad de Barcelo-
na, 1990.

Aquesta publicaciO, coordi-
naria per la prof. T. Romarie, re-
uneix les aportacions realitza-
des des del Departament de Teo-
ria i HistOria de rEducaci6 de la
Universitet de Barcelona al Con-
grés de Teoria de rEducaci6 que
tingue Hoc a Malaga durant el
mes de febrer de 1989. Inclou la
taula rodona dirigida pel Dr. A.
Sanvisens sobre "Teoria de l'E-
ducaciO i els nous titols no do-
cents", les ponencies dels profs.
M. Martinez i A. Petrus, i les co-
municacions de M.A. Aguareles,
M.R. Buxarrarais, R. Flecha, J.
Gallifa, M. Garcia-Mila, J. La-
rrosa, T. Romand, A. Escudero.
M. Fortuny, V. NOriez, C. Lozano
i J.M. Puig.

BAKERMAN, R. y GOTTMAN,
J. M.: ObservaciOn de la inte-
racciOn: introducciOn al analists
secuencial. Madrid, Ed. Morata,
1989, prOleg de M.D. Gonzalez
Portal, trad. M.T. Anguera y A.
Blanco.

284 0 ;.-r"

1

Els autors sOn dos especialis-
tes rellevants en la metodologia
observacional. Corn es diu en el
prOleg, aquesta obra contribuirà
a enriquir un espai rnolt receptiu
entre professionals, investiga-
dors i alumnes d'un ampli sector.
Es d'interes tant per l'estudi del
comportament animal corn del
comportament hunne. Cal desta-
car-ne la versi6 castellana i l'ac-
tualitzaciO bibliografica que
cornpleta la bibliografia de redi-
ciO original anglesa.

BALE, J.: Didactica de la geo-
grafia en la escuela primaria.
Madrid, Ed. Morata, 1989, trad.
G. Solana.

L'autor, catedratic d'educa-
ci6 de la Universitet de Keele,
parteix de la base que els alum-
nes ja posseeixen coneixements
de geografia abans de comengar-
ne l'aprenentatge formal. Es el
que l'autor denomina les "geo-
graf ies particulars". Les pro-
postes didactiques d'aquest Ili-
bre parteixen, doncs, de la con-
sideraciO de que reduced() geo-
grefica escolar ha de constituir-
se sobre aquestes geografies par-
ticulars
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BARTOLOME ANTONIO, R.:
Nuevas tecnologias y Enserlanza.
ICE Universitat de Barcelona/
Editorial GRAO, Barcelona, 1989.

El llibre ens ofereix un ampli
ventall de les possibilitats que
actualment es poden deduir de
l'aplicaci6 de les noves tecnolo-
gies i l'educaci6. L'autor hi des-
envolupa una extensa informaci6
de les tecnologies orientades
basicament a la comunicaciO corn
la Informatica, el v,-ieo, les tele-
comunicacions, els sistemes in-
tegrats. Tots els capitols van
acompanyts d'una bibliografia
sobre els temes. L'autor és pro-
fessor de pedagogia de la Univer-
sitet de Barcelona i te una emplia
experiencia en l'aplicaci6 de les
noves tecnologies a l'ensenya-
ment. Per portar a terme el seu
treball ha tingut la col.laboració
de Begone Gros i de Jose Luis
Rodriguez. Cal remarcar que
aquest Ilibre és el primer de la
collecciO M1E (Materiales para
la InnovaciOn Educative) iniciati-
va conjunta de l'ICE de la Univer-
sitet de Barcelona i l'Editorial
GRAO de Serveis PedagOgics.

DANIEL CASSANY.: Correc-
cig del treball escrit. Barcelona,
Eumo Editorial, Col. Quaderns de
Didectica de la Ilengua, 5, 43
pags.

Hem de celebrar la publicaci6
de textos corn el de Cassany que,
tot i sent obres de divulgaci6
destinades a l'Os quotidie del
professor, son un rar exernple
d'equilibri entre la resposta a
necessitats practiques i la refe-
rencia als estudis tebrics que la
fonarnentes. En efecte, el "qua-
dern" es presenta, a la primera
part, en forrna de respostes a
preguntes concretes formulades
de forrna clara i entenedora. A la
segona part, es presentes, a tall
d'exemple, tres tecniques de co-
rrecci6 basada en el proces de
composicio, a rnés d'una compa-
raciO entre els conceptes basics
d'aquesta i els dels sisternes
tradicionals. En resum, un Ilibret
ple de qualitats

DEL RINCON, D. y SANTO-
L ARIA, F.: Andlisis de la vi-
vencia yevoluciOn de un grupo de
menores que han sido objeto de
medidas de internamiento. B a r -
celona, Departarnent de Justicia
de la Generalitat de Catalunya,
1989.

Aquest Ilibre recull una re-
cerca ernpirica realitzada per dos
professors de la Facultat de Pe-
dagogia de la Universitat de
Barcelona, sobre els rnenors que
han estat objecte d'internament.
Amb rigor metodologic es trac-
ten aspectes corn el clima i l'es-
tructura organitzativa d'aques-
tes institucions, la normativa i
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els castigs, apreciacions sobre
la vida en l'enternat i les rela-
cions amb els companys i els
educadors. Tambe es important
ranálisi que es fa de la incidencia
de la instituci6 en restructure-
cid de la vida personal i la forma-
ci6 escolar i professional.

FERNANDEZ ENGUITA, M.:
La escuela a examen. Madri d, Eu-
dema, S.A., 1990.

El Ilibre de Fernandez Enguita
es una analisi critica del sisterna
escolar realitzada des d'una
perspective sociologica, i amb
un carecter fonamentalment in-
troductori. No es, per& una obra
adrecada a especialistes en So-
ciologia de rEducacid, sine als
agents del proces educatiu i als
estudiants que no disposen enca-
ra d'una formaci6 minima en
aquesta discipline. Entre altres
temes, en el Ilibre es tracta de
l'educaci6 corn a proces de so-
cialitzacid, de les funcions de
l'escola, de la relaci6 entre l'o-
rigen social i el rendiment esco-
lar, de la problematica especifi-
ca de la done, de la condici6 del
docent i de la reforma de l'en-
senyament.

!'"
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FIJALKOW, J.: Malos lecto-
res e;por due?. Madrid, Funda-
diem Sanchez Ruipérez, Ed. Pirá-
mide, 1985. Trad. J. Dellepiane.

L'autor, catedratic de Psico-
logia i Ciancies de rEducacid de
la Universitet de Toulouse-Le
Mirail, pretén sitematitzar en
aquesta obra les recerques rea-
litzades a l'entorn del fenomen
dels "mals lectors" que prove-
nen tant de rernbit de la salut,
corn de reduced& corn del tre-
ball social. En la part tries direc-
tarnent educative de l'obra, s'a-
nalitzen els contextos secio-fa-
miliars i escolars.

FLECHA, R.: La nueva desi-
gualdad cultural. Barcelona, Ed.
El Roure, Col. Aperture, 1990,
proleg de Salvador Giner.

Ramon Flecha, professor de
Sociologia de rEducacid de l'Es-
cola de Formacid de Professorat
de la Universitet de Barcelona i
especialista en educacid d'adults,
analitza en aquesta obra, que es
una part de la seva tesi de docto-
rat, 1,1 dinamica cultural actual
de la poblaci6 adulta. En aquest
Ilibre, corn diu el seu prologuis-
ta, Flecha se centra en l'estudi
critic de les desigualtats que en-
gendra, perpetua i incrernenta el
sistema educntiu i hi proposa una
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integracio plena de l'educaci6
d'adults.

FLECHA, R.: Educación de las
personas adultas. Propuestas
para los anos noventa. Barcelo-
na, Ed. El Roure, Col. Aperture,
1990, proleg d'Alexandre San-
visens Marfull.

Es tracta de la segona part de
la tesi de R. Flecha esmentada en
la ressenya anterior. Aqui, l'au-
tor sistematitza, amb una visi6
prospective, el conjunt d'ele-
ments que haurien de fonamentar
l'actuaci6 cientif ica i instirucio-
nal en el camp de l'educaci6 d'a-
dults. Després d'oferir una pa-
noremica internacional sobre la
situaci6 de l'educaciO d'adults,
passa a tractar sobre aspectes
de fonamentaci6 i sobre els embits
de la formaci6 ocupacional i de
l'educaci6 basica d'adults. Final-
ment, proposa un interessant
projecte institucional que deno-
mina "centre global de base te-
rritorial" i introdueix el tema
capital de la formaci6 dels edu-
cadors d'adults.

FREIRE, P. y MACEDO, D.:
AlfabetizaciOn. Lectura de la
palabra y lecture de la realidad.
Barcelona, Ed. PaidOs-M.E.C.,
1989,trad. S. Horvath.

El Ilibre és un apropament nou
i actualitzat al terna central de
l'aportaci6 pedagogica de Paulo
Freire. Conte tres tipus de capi-
tols: capitols escrits en forma
de dieleg entre autors; capitols
de caire Ries reflexiu, critic i

projectiu sobre les diverses
concepcions de l'alfabetitzaci6.
El llibre inclou tambe dues intro-
duccions (A.E. Berthoff y H. Gi-
roux) i, corn apendix, una carta
de Freire a Mario Cabral.

HARLEM, W.: Ensefianza y
aprendizaje de las ciencias,
Madrid, M.E.C.- Ed. Morata,
1989, trad. P. Manzano.

L'autora, actualment profes-
sore de la Universitet de Liver-
pool, analitza en aquesta obra
l'educaci6 cientifica durant els
set o vuit primers anys esco-
lars; es a dir, des que els nens
entren a l'escola primaria f ins
als 12 o 13 anys. Harlem fa un
errfasi especial en el fet que l'im-
portant en el proces d'aprenen-
tatge de la ciencia no és solarnent
alit) que s'apren sino tambe la
manera corn s'apren, ja que tots
dos aspectes son interdepen-
dents. En el Ilibre s'of ereixen
nombrosos excinples prectics quo
donen suport a les seves aporta-
cions I ofereixen pistes molt titils
per a l'acci6.
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HOPKINS, D.: lnvestigaciOn en
el aula. Guia del professor. Bar-
celona, P.P.U., 1989.

D. Hopkins en aquesta obra
valora el sentit i la finalitat de la
investigaciO a l'aula i passa
revista a diverses formes de
dur-la a la prectica. Exposa,
il.lustrant-les amb nombrosos
exemples d'investigacions rea-
litzades per professors, les di-
ferents fases del proces: formu-
laci6 del problema, recollida d'in-
formacid, anelisi de les dades i
elaboracid dels informes.

PLA, LAURA: Ensenar y apren-
der ingles (Bases psicope-
dagogicas). ICE Universitat de
Barcelona/ Horsori, Barcelona,
1989

Aquest Ilibre és el primer de
la nova col. lecciO CUADERNOS DE
EDUCACION, amb la qual l'ICE de
la Universitet de Barcelona pre-
ten contribuir a la reflexid sobre
temes educntius i ser un instru-
ment de canvi I innovacid. El tema
s'aborda des de l'experiencia de
l'autora, actualment professora
d'angles de batxillerat. El Ilibre
descriu una proposta didectica
per a l'ensenyament de l'angles i
planteja els fonaments psicope-
dagegics més actuals de l'apre-
nentatge d'una Ilengua estrange-
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ra dins del marc de la Concepcid
Constructivista.

PU1G, J. y MARTINEZ, M.:
EducaciOn moral i democracia.
Barcelona, Ed. Laertes, 1989.

Els autors, professors de la
Facultat de Pedagogia de la Uni-
versitet de Barcelona, ofereixen
una panoramica ordenada i apro-
fundida dels ternes centrals de
qualsevol plantejament d'educa-
cid moral per a una societat
democratica. Inclou aspectes de
fonamentaci6 filosOfica, la pre-
sentacid de les teories principals
del desenvolupament moral, les
bases per a un curriculum d'edu-
caci6 moral a l'escola i l'exposi-
cid dels métodes i les tecniques
principals relatives a aquest
camp d'acci6 pedagogica.

SANCHO JUANA MARIA: Los
profesores y el curriculum. ICE
Universitat de Barcelona/Hor-
sori , Barcelona, 1990

Es el segon titol de la col.lecci6
CUADERNOS DE EDUCACION. Es
plasma una proposta de treball
sobre l'avaluaci6 del curriculum
en els centres educatius corn a
instrument de formacid del pro-
fessorat en un moment de canvi
del sistema educatiu. Es propo-
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sa, des de la realitat del centre
de l'aula, una estrategia mato-
dolOgica que permeti al profes-
sor l'elaboraci6, el desenvolu-
pament i l'avaluaci6 del curricu-
lum escolar. Aporta elements
molt interessants per a introduir
una dinamica innovadora en els
centres.

SARRAMONA, J.: Fundamen-
tos de educaciOn. Barcelona, Ed.
Ceac, 1989.

El llibre del prof. . Sarramona,
catedratic de Teoria de l'Educa-
ci6 de la Universitat AutOnoma
de Barcelona, és una obra gene-
ral que ofereix una panoramica
dels temes fonamentals que se
solen tractar en les materies
pedagOgiques introductOries que
es troben en els curriculums de
Ciencies de l'Educaci6 i de for-
maci6 del professorat. Es tracta
d'una revisiO substancial i una
posada al dia de la molt coneguda
obra anterior d'aquest mateix
autor i d'A. Ferrandez: L'educa-
cib. Constants i problematica ac-
tual.

SELMI, L. y TURRINI, A.: La
escuela infantil a los cinco anos.
Madrid, M.E C.- Ed. Morata,
1989, trad. E. Soler.

Es el tercer volum d'una obra
en la qual s'explica el projecte
educatiu de l'Ajuntament italia
de M6dena per a infants de 3, 4 i
5 anys. Es una obra de caire
fonamentalment practic en la qual
es fa una proposta de materials
per a un programa forca complet
per l'escola infantil. S6n mate-
rials oberts que exigeixen la
reelaboraci6 activa dels docents
que els vulguin utilitzar. No es,
per tant, un recetari ni la simple
narraci6 descriptiva de l'expe-
riencia italiana.

SOSA, N.M. (Coord.): Edu-
caciOn ambiental. Sujeto, entor-
no y sistema. Salamanca, Arnartj
Ediciones, 1989.

Es tracta d'un reading fona-
mentalment teOric i conceptual
sobre l'educaci6 ambiental. In-
clou els autors i temes segOents:
GOrnez I Rarnos tracten sobre les
bases ecolOgiques de l'educaci6
ambiental; Rivas sobre la ciancia
PconOmica i el nou paradigma
ecologic; Colom i Sureda sobre la
lectura pedagOgica de l'educaci6
ambiental; Garcia Carrasco so-
bre educaci6 i ambient; Marinas
sobre subjecte, identitat i medi
ambient: N.M. Sosa, el coordina-
dor de l'obra, introdueix el tema
de l'atica en l'educaci6 ambien-
tal, I. finalment, C. Guerra trac-
ta sobre educaci6 ambiental i

participaci6 ciutadana.
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SUREDA, J.: Guia de la educa-
diem ambiental. Barcelona, Ed.
Anthropos, 1990.

L'autor, professor del Depar-
tament de Ciencies de l'Educaci6
a la Universitet de les Illes Ba-
leers, ofereix amb aquesta obra
un bon manual de documentaci6
sobre educed() ambiental. A la
prirnera part proporciona una
exhaustive informed() sobre corn
documentar-se en aquest cornp i
una revisi6 de les fonts d'infor-
maci6 bibliografica principals. La
segona part consta d'una exten-
sa bibliografia classificada que
recull exhaustivament ei que s'ha
publicat sobre educaci6 ambien-
tal a l'Estat Espanyol.

WALKER, R.: MOtodos de in-
vestigachin para el profesorado.
Madrid, Ed Morata, 1989, trad
J.M. lgoa.

Aquest Ilibre constitueix una
gum per orientar la tasca del
professor corn a ir vestigador.
Parteix del reconeixement que
aquesta funci6 de recerca forrna
part essencial del rol del profes-
sor i que ella rnateixa es conver-
teix en una estrategia de les més
adequades per al seu perfeccio-
narnent. L'autor presenta la for-
ma de dissenyar projectes d'in-
vestigaciO, ofereix rnetodes
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procediments concrets I es ref e-
reix tarnbe al tractament de les
dades i a la presentaci6 dels in-
formes.
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Presentació
Conrad Viianou i Torrano

Pot semblar estrany, d'antuvi, que una publicaciO especialitzada
corn Temps d'EducaciO dediqui un dels seus nOmeros monografics a
l'educaciO fisica. De fet, aquesta ternatica no ha merescut, en general,
l'atenciO de mestres i pedagogs. Tradicionalment la cultura fisica ha
estat presentada corn un fenomen marginal, secundari, sense una
entitat especifica propia. Realment no han estat gaires els congressos
i reunions cientifics -organitzats des de la pedagogia- que hagin
abordat la questiO. Tot plegat ha beneficiat una cultura intel.lectual que
des de fa segles ha afavorit la formaci6 de la joventut a esquenes del
cultiu del cos. Es cert que Juvenal parlava de Mens sana in corpore
sano, per6 no oblidern que ho feia des de la perspectiva d'una literatura
satirica. Fa molts anys que l'esperit i el cos anaven separats. Aquest
divorci, confirmat per diversos corrents filosOfics moderns d'ascen-
dencia racionalista, ha perdurat fins a una epoca recent. Es cert que
hi ha hagut importants moviments de iecuperaciO, especialment del
segle XVIII enga, pert) les distancies encara sOn importants.

Pere), l'educaciO fisica per consolidar-se, no ha hagut de Iluitar
norries amb la incomprensiO i el descrédit dels pensadors i els fil6sofs.
Ha estat subjecta, també, a manipulacions constants. Moltes vegades
i'educaciO fisica, quan ha ocupat espais importants en diverses
instancies pedagdgiques, s'ha vist redulda a una simple preparaciO
pre-militar, aliena a postulats hurnanistics.

La desconfianga i prevencio davant de determinades gimnastiques
rau precisament en aquest punt. Es veritat, igualment, que l'educaciO
fisica contemporania ha rebut uns aires de renovaciO indiscutibles. Les
escoles gimnastiques han bandejat aquell esperit bel.licOs d'altre
temps. El mateix esport ha exercit influancies positives. Thomas
Arnold i tot el moviment de reforma de les public schools britaniques
del segle passat hi tenen moltes coses a dir. Pelt tampoc avui l'esport
no gaudeix d'una bona salut. No hi ha cap dubte que tenim un esport
educatiu i formatiu, perd desgraciadament reflecteix els vicis i els
defectes de l'esport professional.

A més, els pares, educadors, entrenadors, i altres col.lectius
socials i professionals tenen una visiO particular de l'educaci6 fisica,
de la seva necessitat i funci6. En tot cas, constatem que aquest tipus
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d'estudis encara no han entrat, amb la consideraci6 que mereixen, a
la Universitet Les facultats de Ciencies de l'Educaci6 resten tancades
a aquests tractaments Les Escoles Universitaries de Formaci6 del
Prof essorat d'EGB fan un esforg meritori per incorporar aquest tipus
de reflexi6. Els Instituts Nacionals d'Educaci6 Fisica treballen, per
part seva, atenent aspectes que a voltes s'escapen d'una estricta
observance pedagOgica. L'esport d'alta competici6 hi té una presen-
cia rellevant. S'imposa superar aquesta situaci6, per la qual cosa hem
cregut oportij corn a modesta contribuci6 presentar aquest nOmero
monografic, elaborat de manera interdisciplinaria. Hi participen pro-
fessors de tots tres Ambits academics i des de camps diferents:
historiadors, pedagogs, psiciblegs, metges i Ilicenciats en educaci6
fisica es troben ara potser amb més bona voluntat que encert per
intercanviar criteris i opinions, a fi d'aixecar, tots plegats, reduce-
ci6 fisica del seu estat de porquerola desvalguda.

Els professors M. A. BETANCOR i C. VILANOU, des de la histOria de
l'Educaci6 Fisica i de l'Esport, ens ofereixen una aproxirnaci6 a les
diferents interpretacions donades, des de la histOria i l'antropologia,
per explicar l'origen de l'activitat fisica esportiva. Després de
comentar les doctrines més significatives, plantegen una possible
metodologia, d'arrel fenomenologia, per tal d'estudiar el f et fisico-
corporal.

El doctor ALEXANDRE SANVICENS ens ofereixen un suggestiu
article d'inspiraciO prospective, on proposa els viaranys necessaris
per bestir una pedagogia de l'esport. Després de fer notar la impor-
tAncia i actualitat de l'esport, posa en relleu el seu interes pedagogic,
afegint-hi una sintesi hist6rica de l'educaci6 fisica i esportiva. S6n
notables les seves puntualitzacions sobre l'educaci6 fisica i esporti-
va, corn tambe la justificaci6 d'una pedagogia de l'esport que compren
tres dimensions: general, especial i aplicada. Tot seguit examina les
relacions d'aquest estudi amb aitres disciplines (biologia, antropolo-
gia, psicologia, etc.) i presenta més endavant l'estructure i el
contingut d'aquesta pedagogia de l'esport, que troba en l'educaci6 del
ritme i pel ritme un dels punts més originals.

L'educaci6 fisica, des de la perspective de seu contingut, finalitats
i principis, és analitzada per JAUME CASAMORT, en un treball en que
constata les dificultats que tenim, encara avui, per definir l'educaci6

Presenta l'educaciO flsica corn una educaci6 del rnoviment,
estructurant-ne el contingut en sis grans categories. El seu treball
conclou amb una referencia obligada a les finalitats de l'educaci6 fisica
en l'edat escolar.
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Les relacions entre educed() fisica I educaci6 biologica sOn estudia-
des per JOSEP ROCA I BALASCH en un treball que aprofundeix en el
seguiment i les conseqUencies que ha comportat la concepci6 antropo-
lOgica dualista entre ment i cos. Partint de les aportacions d'autors
notables, corn Popper i Kantor, s'interroga sobre les diferencies
existents entre el que és fisic i el que és biolOgic. L'autor soste la tesi
que reduced() fisica no es ni abasta una educed() biolOgica o educaci6
per a la salut, per a la qual propose la creaci6 d'uns estudis d'educaci6
biolOgica. Finalment, es fan algunes consideracions sobre el que pot
significar educar i corn reduced() fisica i biolOgica incideixen en
aquest concepte.

FERRAN A. RODRIGUEZ, en el seu article sobre els aspectes
biolOgics de l'esport en edat escolar, aborda els diferents trets
auxolOgics, medics i biolOgics que comporta la practice esportiva en
edat escolar. Malgrat que encara manca una recerca sisternatica, hi ha
proves que permeten assegurar el correcte desenvolupament somatic
i funcional dels nens en edat escolar. De tota manera, l'esport escolar
ha de ser supervisat per un equip medic que controli la seva practice;
alhora, no hauria de reproduir els models de l'esport de cornpetici6,
puix la seva fund() essencial és basicament educative.

Tambe l'article de JOAN RAMON BARBANY tracta questions rela-
cionades amb aspectes fisiolOgics de reducaci6 fisica i de l'entrena-
ment intensiu a que sOn sotmesos molts infants i adolescents. Es tracta
d'una serie de consideracions fetes a la Ilum de les caracteristiques
metabOliques i de les respostes cardio-vasculars i respiratOries de la
poblaci6 infantil i juvenil, de gran interes per a tots aquells que ens
dediquem a la tasca pedagogica.

Les dimensions didactiques de reducaci6 fisica tambe tenen cabuda
en aquest monografic. TERESA LLEIXA i ARRIBAS planteja la globalit-
zaci6 com a fita a aconseguir per tot mestre, es a dir, una sintesi
harmOnica dels diferents tipus d'aprenentatge -perceptiu, decisional
i efector- que es donen en reduced() fisica. Aquesta aspired()
comporta una voluntat d'interdisciplinarietat entre les diferents
arees que possibiliten, cadascuna d'elles, innegables possibilitats corn
a recursos didactics.

Els aspectes didactics tambe sOn considerats -des d'una altra
perspective- en rartide de JAVIER HERNANDEZ VAZQUEZ, que pre-
senta una aproximaci6 a les possibilitats dels materials corn una de les
variables que incideixen de rnanera active, on el proces d'aprenentatge
en educaci6 fisica. L'autor, de manera creative, ens presenta una
classificaci6 del material que faciiita el coneixement, a la menuda,
dels seus avantatges i inconvenients.
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Corn a darrera aportacia, aquest nUrnero monografic inclou un
treball innovador per la seva ternatica I presented() JULIAN MIRAN-
DA reflexiona sobre els nous esports que, provinents dels Estats
Units, s'han escampat arreu. San els esports de nsc, que al marge de
consideracions sOcio-culturals, tambe tenen un aspecte pedagogic que
l'autor estudia en el seu article.

Sorn conscients que una miscellania de treballs corn la que avui
oferim al public lector no esgota, ni de bon tros, tots els problemes i
aspectes de reduced() fisica. Malgrat aquesta limited& creiern que la
pluralitat i la qualitat dels treballs aplegats pot ajudar, de manera
ferma i constructive, a la consolidecia d'una area de coneixements que
no ha aaudit, fins fa poc, del reconeixernent i la consideracia que
mereix. Esperern que no defraudara el lector i que no ens haurern errat
en el nostre propasit.
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Sobre rorigen de les activitats fisiques i
esportives
Miguel Angel Betancor Le 6n *
Conrad Vilanou Torrano *

Han estat molt nombrosos els historiadors i antropOlegs que, al
Ilarg dels anys, han formulat teories i interpretacions intentant
explicar, des d'una perspective o una altra, el sorgiment i institucio-
nalitzaci6 de les activitats fisiques i esportives. Es evident que l'home
quant a esser viu, igual que els altres membres del regne animal,
sempre ha tingut una activitat motora. Ara be, l'exercici fisic hurne
no pot quedar redult a un mer fenomen biologic. Ningu no negare
l'existencia d'un potencial fisiologic que en cada moment de revoluci6
des dels primats fins als hominids determina la motricitat humana.
Pere) la presencia de l'home sobre la fag de la terra no es limita a un
simple creixement biolOgic, desplegat en una serie de possibilitats
biomeceniques, sin6 que tambe te una inequivoca dimensi6 cultural que
beu a les mateixes fonts de la humanitzaci6

Va ser durant el Paleolitic quan va apareixer l'home actual, conegut
cornunament per homo sapiens. L'homo sapiens va fomentar unes
cultures tecnicament avancades que ii van permetre el desenvolupa-
ment efectiu de les tecniques de cage. Aquest home caçador del
Paleolitic va donar torma a una incipient expressi6 artistica: la
pintura rupestre. Com afirmen els antropOlegs, resulta molt dificil
dilucidar amb quines motivacions i finartats actuaven els creadors
d'aquelles representacions, catalogades actualment com a art. Les
dues hipdtesis besiques facilitar la caca i assegurar la fertilitat-- es
retereixen a formes d'intervenir en la realitat natural i modif icar-la,
plasmades fisicament dins unes estructures rnegico-religioses.

Es precisament a partir d'aquesta constataciO histbrica la pre-

Mmuel Angel Bot,Incor LeOn et, nrolm,or MI-1,stona do ITducamo kora
0,;pori a I Ire;!dul d F fft.ico do Lie, R.111111', de Grdll Card/1,r Wnwer,,ilat dc I WI

Palmas) Espomalista on questmns relamonades and) ci dosenvolunamen1 do la quo.
nashca a l'Et;panya del segle XIX

Conrail V.lannu Tonano es prote;,sor i1.1-1, Iona do I E din aim a la I acuthd do
Pedagogi,) de Id LlniverAal de Barcelona
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sentaci6 d'un ésser huma que practica la caca corn a forma de
subsistancia, que posseeix un sistema de creences vinculat en gran
part al totemisme i que expressa un minim de capacitats artistiques
que la consideraci6 histOrica de l'activitat fisica humana es fa
problema. La prehistOria ens assegura el fet, pert) les diferents
hermeneutiques l'interpretaran de manera ben diversa. Els uns dona-
ran més importancia als aspectes religiosos i artistics, mentre que els
altres en faran ressaltar els condicionaments utilitaris i materials.
Amb tots aquests enfocaments no esgoten el ventall de les explicacions
possibles, que s'amplien i enriqueixen, al seu torn, amb la incorpora-
ci6 de noves perspectives sOcio-culturals. En tot cas, a aquestes
alcades no és possible dubtar que les activitats fisiques i esportives
estan arrelades en el mateixos origens de la civilitzaci6 humana i
constitueixen una dinamica present en la majoria de cultures conegu-
des.

En aquest article, nosaltres procurarem donar noticia, de manera
sintatica i esquernatica, de bona part de les teories que els historiadors
i antropOlegs han forjat amb la finalitat de justificar en el doble pla
del temps i de l'espai la genesi dels exercicis fisics i corporals. Es
evident que no partim tan sols de les dades subministrades per la
histOria. L'antropologia, I especialment l'etnologia, ens faciliten un
gran nombre d'informacions referides a jocs tradicionals i esports
autOctons, que coadjuven decididament al rastreig d'uns origens que
es remunten, tal corn hem dit, als primers moments del quefer hurna.

Les interpretacions Itidiques

El pare d'aquestes teones ha estat J. Huizinga, que al Ilibre Homo
Ludens, apareaut ja fa més de cinquanta anys, formulava que totes les
manifestacions culturals tenen la base en el 06.1 Per aquest autor, la
cultura neix en forma lOdica. El dret, la ciancia, la rnateixa filosofia,
la guerra, la poesia, les arts, en fi, tot el que de cultural ha generat
l'esser hurna, troba la seva ra6 Ultima en el joc. Aixi, el f et lOdic es
revela corn el primer esdeveniment hurna generador i promotor de
cultura, executat corn si estigues al marge de la vida ordinaria, pen)
generant a la Ilarga un ambit segregat, amb les prOpies coordenades

( 1 ) J FluirimA. Homo ludens Aliariza Editorial Madrid, 1972
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espacio-temporals i les seves regles, del qual neixen les diverses
institucions humanes.

Al seu Ilibre, Huizinga trace una visi6 diacremica, a través de la qual
s'albiren les successives siluetes 10diques que hi ha hagut a la hist6ria:
Roma, Edat Mitjana, Renaixement, Barroc, segle xvw i Romanticisme.
Per6 al segle xix irromp el prosaic concepte de l'utilitarisme, propi de
la industrialitzaci6 i el maquinisme, que suspen la tasca creative del
joc en benefici dels interessos econ6mics del capital. I a partir d'aqui
sorgeix una paradoxa estranya: el Vuitcents, que veure emergir
l'esport amb una forge extraordinaria, assistire, lamentablement, a
una especialitzaci6 que afectara de manera negative la seva mateixa
essencia lUdica. L'esport ja no es un joc. I no és tan sols aix6, perque
aquest aire competitiu ha acabat envaint totes les manifestacions de
la culture. El factor [Odic ha anat perdent terreny. Tant l'organitzaci6
espiritual corn material de la societat s'oposaven a l'acci6 visible
d'aquesta alenada vivificadora. Treballaven dire Huizinga en un pla
cientific pel seu benestar terrenal. En fi, els ideals de treball, d'edu-
caci6 i democrecia gairebe no van deixar Hoc al principi etern del joc.

Amb la seva teoria, Huizinga descarta les diferents explicacions
que des de la biologia i la psicologia han pretes donar ra6 del joc: ni
l'exces d'energia vital ni la tendencia a la imitaci6 ni tampoc la
necessitat de distracci6 no justifiquen l'existencia del joc. Per
Huizinga, totes aquestes teories nornes expliquen parcialment el
fenomen del joc. D'aquesta manera pensa que l'estadi, el temple,
l'escena, el tribunal, devien ser per forma i funci6 diferents espais
definits i separats on se juga sota el recer d'unes regles establertes
previament. Podem concloure que. segons el parer de Huizinga, l'home
fa culture i corn a minim aixi s'ha esdevingut fins al segle passat
a través del joc, o si voleu, l'home ha humanitzat la naturalesa per
mitja d'activitats lOdiques.

Tambe Roger Caillois manté la tesi central de Huizinga el joc es
un fel primordial de la culture humane, per6 n'aprofundeix uns
quants aspectes En un article publicat el 1946, Roger Caillois
criticava l'excessiva atenci6 atorgada per Huizinga a les estructures
externes del joc, oblidant les actituds intimes que confereixen al
comportament huma una significaci6 més precisa 2 Aquest formalis-

(2) La critica de R Caillots a les teones de J Htazinga aparegueren. en forma
d'article. ...feu et sacré.. a la revista Confluences nürn 19. marc 1946 pbg 66-
77 També va ser Indus. a tall d apOndix. al Ilibre L'home et le sacré Gallimard
Pans. 1963. pAct 199-213

1 3



me s'evidencia en la identificaci6, un xic audao, que Huizinga estableix
entre lUdic i sagrat. Per Caillois no s6n situacions simetriques. Una
cosa és la litOrgia simbOlica i ritual, i una altra de molt diferent
l'actitud personal de cada un dels participants en el cerimonial que no
es pot interpretar a la vista exclusiva del component lUdic. PerO
malgrat aquestes limitacions «Homo Ludens es una obra discutible
en la majoria de les afirmacions, encara que obre camins extremament
fecunds a la investigacid i al pensament", escriu Caillois-3 a Huizinga
correspon l'honor d'haver analitzat magistralment diversos carec-
ters fonarnentals del joc i d'haver demostrat la importer-16a del paper
que ha tingut en el descabdellarnent de la civilitzaciO.

Caillois discrepa de la definiciO donada per Huizinga sobre el joc. En
Homo Ludens es caracteritza el joc corn una activitat Iliure, sentida
corn a ficticia i situada al marge de la vida quotidiana, capag. amb tot,
d'absorbir totalment el jugador; una accid desproveTda de tot interes
material i de tota utilitat, que s'esdeve en un temps i un espai
determinats expressarnent, I que es descabdella segons unes regles
establertes i suscita en la vida les relacions entre els grups humans.
Per Caillois, una definici6 semblant es massa emplia i de poc abast Per
aixO ens n'ofereix una de nova que, acotant i amphant segons els
casos, rectifica la donada per Huizinga. Heus-la aci: una activitat
Iliure, separada, incerta, improductiva, reglarnentada i ficticia.

Certament, la finor i sagacitat de Caillois és notOria. L'estudi
detallat que (a dels jocs, no atenent Onicament als aspectes formals,
va afavorir l'elaboraci6 d'una classificaci6 que ha esdevingut clessi-
ca. Distingeix una divisi6 dels jocs en quatre rubriques, segons que hi
predomini la competiciO, l'atzar, el sirnulacre o el vertigen, tot
establint la nomenclatura segOent: agon, alea, mimicry i ilinx. De la
classificaci6 de Caillois se'n segueix que hi ha una naturalesa especi-
fica en cada mena de joc.

Conve significar que els jocs de cornpeticiO, inspirats en l'agon de
la classificaci6 de Caillois, han estat considerats corn els jocs dels
adults per excel.lencia. De fet, per molts historiadors l'esport
sorgeix corn a conseqUencin dels jocs agOnics Es cert que la distinci6
entre joc i esport no Os p gaire nitida, vist que entre tots dos hi ha
aspectes comuns, perO tarnbe desiguals Una cie les Oltirnes aproxirna-

("4) R CA , . de In!, prgos Seix Rarral Bat celana 1958

(4) Vegeu Del que fa al cas. la IntrodurciO de Carla Bascena al Ilibre Sport Giuochi
Trdtlat, V scrIth dol XV al XVIII secolo Edi,oni II Pahl() Mila 1978
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cions al tema ha estat feta per la professora Carmen M. Barreto que,
en un recent treball sobreJuegos, deportes y culture, ha consignat que
entre joc i esport nornés hi ha diferencies subtils5. Aquesta autora
apunta que el concepte de joc abraca tota activitat lüdica, amb regles
pr6pies i un component competitiu, clue requereix alguna mena d'es-
forg fisic. L'esport quedaria inclOs dins d'aquesta categoria, tot
impedint, per consegOent, una clara distinci6 conceptual entre tots dos
termes. Amb tot, per aquesta autora hi ha un hiatus entre l'un i l'altre:
la institucionalitzaciO. Mentre que l'esport implica una activitat fisica
esgotadora, una competici6 i una agressivitat definides en reglaments
previarnent acordats, el joc apel.la a una dinernica oberta. informal,
capag de rectificacions constants. Una altra diferencia radicaria en la
professionalitat que envolta l'esport. Seguint Carmen M. Barreto,
podriem dir que l'esport és la perversid del joc a través de la
introducci6 sistematica del rendiment corporal. D'altra banda, l'es-
port se'ns presenta corn un mecanisme social divergent tenint en
compte que irnplica un esperit competitiu i un comportament agressiu,
go que afavoreix l'aparici6 de conflictes socials. En contraposici6, el
joc és un mecanisme social convergent que afavoreix la cohesi6 social
i la solidaritat de grup.

PerO creiem que aquesta divisió es un xic reduccionista. L'esport,
malgrat les dosis de professionalitzaci6 i espectacle, també atresora
unes possibilitats formatives i pedagOgiques innegables que s'han fet
palmaries des dels temps de Thomas Arnold. Sigui corn sigui, el cert
és que, en general, a la base dels esports moderns hi ha jocs
tradicionals. La histOria d'alguns esports, corn es ara el futbol, el
tennis o l'hockey aixi ho testimonia. En tot cas hi ha una sintonia
evident entre els jocs ag6nics i l'esport actual. En tots dos casos es
thine aquest esperit de Iluita que mira d'exterioritzar l'excel. lencia
personal de tots els participants. L'agon apareix corn la forma pura del
merit personal, canalitzant aquesta ansia per ser el primer, el millor,
el més rapid o el més fort. Nosaltres, hereus de la tradiciO occidental,
som fills d'un passat histOric en el qual constatem un gust inequivoc
pels jocs agonistics.

(51 Cti+0.q.,MAilii44BAit,, Juegm. deporte y cultura una vision antropolOgica...
duic JIWIJOS y depones autOctonos do Cananas. Insthuto de Educacien Fisica de
Cananas Universidad de Los Palmas. 1990. pag 11-27
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Els jocs agonals base de l'activitat ffsico-esportiva

Els grecs, als quals convenirn a reconeixer corn els creadors de
l'esport, no conegueren la paraula escort. Feien servir el terme
gimnastica per designar aquells exercicis destinats a l'atenciO i cura
del cos hurna. Heus-ne aci la fOrmula: gimnastica per al cos, mOsica per
a l'anima. La gimnastica va ocupar sempre un Iloc destacat a la paideia
hel.lenica, que pretenia former ciutadans bons i bells que, al camp de
batalla, a l'agora i a l'estadi defensessin dignarnent la seva polis.
L'objectiu era clar: obtenir atletes exceldents. I justament l'arrel
etimoldgica de la paraula atleta derivada d'ation, .premi d'una

posa al descobert que les seves ambicions pedagdgiques no
eren simples questions higieniques o estetiques, sinO una irrenunciable
preocupaciO existencial, encaixada en el mes fondo i intim de la
concepciO grega de la vide i de la mort.

El ciutada, transformat en un perfecte atleta, sera el qui garantira
millor la seguretat de la polis, de les seves dones i infants, dels
privilegis i els seus deus. Aquesta exigencia de fortalesa corporal té
corn a telO de fons un halo agonistic, que entronca amb els ritus i cultes
funeraris practicats en epoques arcaiques. La histdria del pensarnent,
després de l'apariciO d'estudis i investigacions tan notables corn el
Ilibre d'E. Rhode sobre la idea de l'anima i la immortalitat entre els
grecs° ens ho confirma. No hi dubte possible: els jocs agonals
-recordem, a titol d'exernple, les honres tributades a la merndria de
Patrocle i cantades a la Nada- van ser en primer lloc cerimOnies
funereries, costum que no va arribar mai a desapareixer del tot i que,
al periode posthomeric, es van celebrar amb la finalitat de commemo-
rar les festes dels herois I, més tard, les dels déus, combinant-se fins
al punt que van acabar establint-se a intervals regulars.

No hi ha dubte, doncs, que els jocs organitzats anualrnent a tot
Grecia, els pitics, els olimpics, els nemeus i els istrnics, van ser, de
bon cornencarnent, agonos funeraris. Aquesta ascendencia agonistica
defineix la mateixa naturalesa de l'esport. El grec, esser individual
que Onicament troba la seva vocaciO de servei en el cercle de les Ileis
de la polis, persegueix l'exceldencia, l'areté, amb una indestructible
voluntat de triomf sobre els altres. I aqui radica precisarnent una de
les caracteristiques definitbries de l'esperit esportiu, perque, sense

(6) E. Hum . Pstque La idea del alma 1,, la inmortalidad entre los grtegos FCE Mèxic.
1983
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l'esport és un simple joc, I Si perd la condicid ludica es
transforma, tal corn ocorre actualrnent en l'esport d'alta competicid,
en una feina simple i vulgar, encara que, aix6 si, ben retribuida.

La religió generadora de les activitats fisico-esportives

En mUltiples ocasions, la histOria de l'esport n'ha fet ressaltar
l'origen religi6s. Carl Diem, autor d'una Historia de los deportes,
probablement una de les millors, insisteix en aquest aspecte7. Les
primeres paraules de l'obra s6n terminants: ,<Tots els exercicis
corporals van ser inicialment actes de culte.. Aquesta es en una
sintesi force esquernatica la tesi que Diem manté al Ilarg de la seva
arnplia obra, ildustrada, d'altra banda, mitjancant mOltiples aspec-
tes extrets de l'antropologia i l'etnologia. Per aquest autor, els homes
prirnitius interpretaren l'existencia corn un present dels déus, pel qual
motiu tot gest o accid hurnana, corn ara un simple gravat en una mace
de fusta o al manec d'os d'un ganivet, o el fet de rnesurar les forces
en un enfrontament, és analitzada corn un desfermarnent d'espents
rnagics i, en Ultima instancia, corn actes rituals. L'home primitiu
percep el m6n i les forces que el controlen corn una totalitat, sense tells
ni censures. Per guanyar-se la confianca i protecci6 dels déus es veu
obligat a una serie de practiques i rituals en els quals els exercicis
fisics i corporals ocupen un Hoc preferent.

D'aquesta rnanera es va instituint el culte, a manera de sistema
reglamentat que dinarnitza les accions que satisfan i cornplauen la Wile
dels esperits. Tot cornenca amb el simple gest, corn a mostra de prec
i petici6. Després es passe a movirnents més cornplexos, corn les
danses rituals. Aquesta mena de manifestacions constitueixen, segons
interpreta Carl Diem, una expressi6 espontania del festiu, acte de
comunicaci6 entre l'espiritual i el corporal, és a dir, un art tal corn el
definien Goethe i Schelling. Diem apella a una inacabable muni6
d'exemples aixi tenim el joc de pilota de les cultures mesoamerica-
nes o la Iluita de bastons d'Australia que proven la transcendencia
religiose que confereix l'home primitiu a les seves activitats fisiques
i corporals.

(7) Cms Dry Historta de los deportes Ed Luis de Cara Barcelona 1966

1 7



Es obvi que totes aquestes practiques pretenen dominar la natura-
lesa. Per aix6, aquest ordre ritual es mes palpable a les festes de les
estacions, en especial les de primavera, ates que l'objecte d'aquestes
celebracions es de propiciar la fecunditat i l'afirmaci6 de la vida. Aix6
ens duu a considerar que l'origen de l'activitat fisico-corporal humana
no esta Iligat nornés als agons funeraris, sin6 que tambe apareix als
rituals de joventut. Per6 no avancern esdeveniments, i atenim-nos ara
al simbolisme de la sang que, corn a element vivificador, es present en
molts rituals competitius. En ot cas, l'esport ha substitult la magia
de la sang per la de la suor humana.

Es veritat que la tesi de Carl Diem s'abeura a les fonts idealistes
tan estirnades per la tradici6 filos6fica alernanya. Pert) no es menys
cert que la soluci6 teolOgica ha tingut defensors importants. Ning0 no
pot dubtar de la influencia cultural de la religi6, amb la seva carrega
de ritus i misteris. Per molts pobles, l'activitat fisico-corporal es
part de les cerirnOnies de culte. Potser una afirmaci6 corn aquesta no
es podria universalitzar, per6 en molts casos la constataci6 antropo-
lOgica es fefaent: l'esf era de l'esportiu apareix vinculada a l'ambit del
sag rat.

La dansa com a expressio cultual

En la mateixa linia espiritualista defensada per Carl Diem cal situar
les aportacions d'un altre historiador notable de l'esport: Ulrich
Popplow. Aquest autor recull la tradici6 fenomenoldgica implantada a
Europa des de comencament de segle i aplicada especificament a la
religi6. Entre els iniciadors d'aquesta disciplina sobresurt amb nom
propi la personalitat de Gerard Van Leeuw que, el 1933, va publicar
una obra paradigmatica: Phanomenologie der religion8. Per() evident-
ment, la fenomenologia de la religi6 ja te una Ilarga ndrnina d'autors

(8) G.VrDrn LrEUW. Phanomenologie der Religion. Tubinga. 1933 Traduccie trancesa
La religion dans son essence et dans ses manilestacions Pads, 1955. N'hi ha
traduccie castellana Fenomenologia de /a religion Fondo de Cultura Econernica
Mem, 1964 Sobre la dansa C Van der Leeuw va escnure al 1933 /n dem Himmel
ist em Tanz Ueber die religiOse Bedeutung des Tanzes und des Festzuges Se'n
pot trobar una sintes. dins la Fenomenologla de la religion. versiO castellana. pag
358-364
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citem-ne entre molts d'altres Mircea Eliaae, E 0 James, E E Evans
Pritchard, etc. que constitueixen avui una referancia bibliografica
obligada per a qualsevol estudiós que rastregi la significacio de tota
experiancia religiosa. Corn ja hem indicat, l'estructura fonamental de
l'actitud religiosa compran un doble aspecte: la dirnensi6 extatica o de
reconeixement, seguida d'una esperanga salvifica. L'home reconeix
alguna cosa corn a misteriosa i d'aquest rnisteri, que apareix corn a
totalrnent un altre, en vol aconseguir ajuda, protecci6, en fi, salvaciO.

Aquest reconeixernent provoca una resposta imrnediata en l'home,
que s'articulara a través del culte. I aquest culte, tal corn fa ressaltar
Carl Diem, deu molt a la condici6 corporal de l'esser hurna. Aquesta
circumstancia determina que tots els actes humans, fins i tot els
procedents de les seves facultats espirituals, necessitin la mediaci6
i l'expressiO corporal. L'actitud religiosa no n'as pas una excepci6.
Per aixO, el f et religi6s, en totes les seves manifestacions histbri-
ques, cornporta una sarie d'accions, amb el consegOent element
corporal corn a expressi6 de l'actitud religio;la que procedeix de la
totalitat de la persona, afectada corn a tal totalitat per l'apariciO del
misteri9.

Doncs be, aquest Ilarg preambul ens serveix per recordar que
Popp low, en defensar la tesi que les activitats fisico-corporals tenen
['antecedent en la dansa de culte, s'insereix en la direcci6 d'una
fenomenologia de la religio desitjosa de precisar l'estructura, la Ilei
que regeix l'organitzaci6 i el funcionament dels diferents aspectes del
fet religios rnanifestat en les diverses religions de la histOria. Fidel a
aquesta herancia, Popp low ens proposa que per accedir als inicis de
l'esport hem d'abandonar el terreny de les tradicions escrites i

remuntar-nos fins als temps prehistOrics. Popp low ens convida a un
viatge a les coves i cavernes de l'home primitiu, a fi de recaptar
informacions, a través de les pintures i les restes arqueolOgiques,
sobre la vida religiosa i espiritual del Paleolitic.

Amb aquestes dades (representacions murals de bruixots dansant,
emprerntes humanes al sOl de les fondaries juntament amb restes
ossies d'anirnals, etc.), Popp low enfila la seva teoria que consisteix
a enllacar l'origen dels exercicis fisics amb l'aparici6 d'una dansa
sagrada, explicita des dels temps de la prehistOria. Les coves eren els

(9) Entre els diversos ilibrer, sobre fenornenologia 10410, citem l'obra de J
MARI IN Introduccion a la lenomenologia de la r Oven) CF Istiandad Madrid.
1978
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Hoes sagrats dels homes a l'ers glacial. l'home primitiu hi dansava
cultualment a fi de propiciar la protecci6 dels deus").

Aixi doncs, la dansa constitueix la forma primigenia d'exercici
fisic corporal, i per tant, d'esport. Conve significar que la dansa, al
marge de les connotacions religioses, manté aspectes socials. Pop-
plow apunta que grades a la dansa els joves sOn incorporats a la
comunitat, a través dels diferents processos iniciatics.

Els ritus d'iniciació

Sobre aquest tema hi ha una abundat bibliografia' 1. Des de fa molts
anys, l'antropologia para atenci6 a aquests processos estesos univer-
salment en el mOn primitiu i encara avui identificables en molts flocs.
Acostumem a distingir dues grans menes de ritus d'iniciaci6: els ritus
de pubertat, pels quals els joves obtenen l'acces al sagrat, al
coneixement dels secrets de la comunitat i a la sexualitat, i les
iniciacions destinades a conferir a una persona una funci6 especial en
relaci6 amb el sagrat. Aqui ens interessen, logicament, les primeres.

Mircea Eliade, en un dels seus magnifics llilbres, Iniciaciones
misticas,12 detalla amb ajustada precisi6 el quadro inicietic que
compren una serie de fases sota un esquema general de segregaci6,
mort i resurrecci6. El netif it trenca amb el mOn natural per accedir al
rriOn de la cultura i civilitzaci6 de la seva tribu. Doncs be, en el
desplegament del proces iniciAtic comprovem l'existencia de certes
proves corporals, destinades a posar a prove la capacitat de fortalesa
i resistencia fisica dels iniciats. De vegades, sOn privets de dormir,
menjar o beure. En altres Moos apareix la crueltat: els novicis s6n
assotats i no poden expressar cap mostra de dolor. Tambe els sotmeten
a les picades d'animals, a la picor provocada per determinades plantes

(10) ULRIcH PoppLow, ..Origen y comienzos de los ejercicios tisicos., dins Citiu.s Altus.
Fortius Madrid, XV. 1973. pag 136-154

(11) Sobre ritus d'iniciaci6 es poden consulter. entre d'altres, les obres segOents.
Armco VANGENNEP, Los ritos de paso Taurus Madrid, 1986; JEAN LA FONTAINE, lniciaciOn
Drama ritual y conocimiento secreto Lerna Barcelona. 1987, J RIES I H. LIME" Les
rites d'initiation Actos du Colloque de Liege et de Louvam-la-Neuve. 20-21 de
novembre de 1984. Homo religiosus 13 (Louvain-la Neuve). Centre d'Histoire des
Religions 1986

( 12) MIRCEA Et MIN lniciaciones misticas Taurus Madrid, 1975.
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metzinoses, etc. De vegades, aquesta mena d'excessos ocasionen la
mort del xicot. D'aquestes practiques iniciatiques, se'n poden obser-
ver rastres en la ferria discipline espartana implantada per Licurg,
que, entre altres coses, exigia renduriment en el dolor. El jove
lacedemoni era obligat a viure tot un any a la muntanya, vigilant de no
ser vist per ning0 i procurant-se l'aliment. Corn podem veure, la
iniciaci6 comporta dosis de Iluita ascetica, a la qual haura de respondre
satisfactegiament l'adolescent.

La importencia dels ritus de pubertat no ha passat desapercebuda
als historiadors de l'educaci6 fisica i de l'esport. Ja fa anys, els
professors D.B. Van Dalen, E.D. Mitchell i B.L. Bennet, al Ilibre A world
history of physical education,'3 ressenyaven que els ritus d'iniciaci6
eren tota una prove per graver en el jove les responsabilitats que
estava a punt d'assumir corn a adult i per integrar-lo dins el grup. Aixi
els ritus iniciatics adquirien un atractiu especial, perque incidien d'una
manera molt especial en reduced() de l'home primitiu. Corn han
assenyalat molts altres estudiosos, els ritus d'iniciaci6 afavoreixen
la cohe;i6 del grup social. Assumit aquest principi corn a propi, Van
Dalen, Mitchel i Bennet confirmen que reduced() fisica, part important
i necessaria de reduced() general, aten els mateixos fins, que no sOn
pas altres que de donar security (seguretat, protecci6) i conformity
(conformitat, assentiment) a les noves generacions.

D'aquesta manera, l'agilitat i la fortalesa corporal dels adoles-
cents no es veuen Onicament des d'un enfocament particular i indivi-
dual, sin6 tambe des d'una perspective comuniteria. Per sobreviure,
el grup ha de procurar no veure's amenagat amb la presencia de nois
debils i malaltissos. Hauran de prendre mesures per augmentar la
capacitat fisica dels joves. Per crear una consciencia de col.lectivitat,
es van adoptar metodes diversos, corn ara la practice de ritus i de
ceriniOnies religioses, amb que es devia procurar de potenciar la
identitat i cohesi6 del grup. En aquestes celebracions, 16 forga i

l'habilitat degueren tenir un paper molt important. Es practicAven jocs
i s'organitzaven cornpeticions de cursa, salt, Iluita, escalade, nate-
ci6, rem, etc. Igualment, cultivaven les danses, especialment les que
permetien de manera més eficac la sociabilitzeci6, corn ara les
guerreres.

Pere) el qui, en dates més recents, ha tornat a formular que darrere
la practice fisico-corporal es troba el ritus d'iniciaci6 ha estat

( 13) D B VAWALEN. E D MITCHELL . B L BENNET. A world history ol physical educatoin
Prentice Hall Londres. 1971
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Bernard Jeu, el qual a l'obra Analisis del depoi te 14 araumenta en el
sentit que, de la mateixa manera que la competici6 es al final de La vida
en els agons funeral is -, tambe es a l'altre extrem, moment que
marca i defineix el naixement social, es a dir. la incorporact6 de les
generacions joves al men dels adults. Sense la profunditat d'Eliade.
Jeu analitza els ritus d'iniciaci6 que han arribat fins a nosaltres.
D'aquesta maners ens adonem que la iniciaci6, sota la forma d'un
combat ritual, apareix sovint a les pegines de la literature universal.

Amb aquest bagatge, Jeu soste la hipOtesi que van ser els ritus de
pas, propis de l'adolescencia, que desencadenaren els grans jocs
grecs. La Ilegenda de l'Hercules cretenc, fundador dels jocs olimpics,
avalaria aquesta teoria que enalteix la competici6 iniciatica. La
iniciaci6 no es nomes un mecanisme de cohesi6 social, sin6 tambe un
banc de proves on el jove ha de dernostrar !a value personal,
mitjancant la superaci6 d'una serie d'obstacies que requereixen una
preparaci6 f isico-corporal meritOria. Aquest mateix procediment
d'expressar l'excel. lencia individual rnitjancant Ia competici6 es fa
pales en els ritus d'acces al rnatrimoni. Ninge no oblida els esforcos
d'Ulisses per recuperar Penelope, ni tampoc el famOs rapte de les
sabines, que ja el mateix Ortega y Gasset recupere per ildustrar
aquell magnific assaig sobre El origen deportivo del Estado.

I no podem acabar aquest apartat sense donar noticia, ni que sigui
breument, del ioga, que aquests darrers temps, no pas sense reticen-
cies, ha assolit un gran predicament. Perque no podem oblidar que el
ioga, en la formulaci6 primitive ---i aqui seguim un cop mes Mircea
Eliade--'''se'ns apareix corn una mena d'iniciaciO religiose rnitjancant
la qual el iogui, sota l'atenta guia d'un guru o mestre, preten accedir
en una situaci6 d'alliberament. La culture hind() distingeix quatre
conceptes clau: karma, maia, nirvana i ioga. Per karma hem d'enten-
dre la Ilei que solidaritza l'horne amb el cosmos i el condemna a
transmigrar indef inidarnent. Sota el terme male es designa el proces
misteries que engendra i soste el cosmos i que possibilifa l':<etern
retorm, de les existencies. Nirvana Os sinOnim d'esser pur, absolut,
transcendent. immortal, que es presenta corn una realitat situada enlla
de la il.lusi6 cOsmica entreteixida per maia i fora els limits de
l'experiencia humane condicionada pel karma. I finalment trobem el
ioga, es a dir, un mitja per aconseguir l'alliberament del mOn profa i

( 14 ) 13 r,raor. Jr rr. ArmIrsis dol dvpor to Bollaterra Barcelona 1988

( 15) M.p, I A El A, Pat.inbilf Yoga EditIons do Scull Pans 1960 larobe de 1).4,r, I 4

b Irl Yoga Inmortalidad y libertad Ple.yady Buono'', Aires 1977
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accedir en un estat de dificil descripci6 i que les diferents escoles
hindijs expressen sota noms diferents: nirvana, moksha, asamskrta,
etc

loga derive etimolOgicament de l'arrel «yuj,, d'on tarnbe proce-
deixen les veus Ilatines "jungere" I .jugum,,, per la qual cosa es
podria traduir per 'procediment de Iligar-se, nuar-se, entrar en
contacte amb el circuit cosmic'. PerO perque aixO es pugui produir, cal
un desIligament, un rompirnent o trencarnent. Aixi doncs, l'estructura
del ioga observe la dinamica de qualsevoi altre ritus d'iniciaci6 amb els
dos moments de mort i resurrecci6 Per la culture hindO, el ioga es un
mitja, no pas un fi en ell mateix. Amb el trasllat a occident, el ioga ha
perdut una bona part de les caracteristiques genuThes i s'ha transfor-
mat en un seguit de tecniques de relaxaci6 allunyades del sentit
primigeni. En tot cas, conve subratllar aquesta estructura iniciatica
que confereix una nova via interpretative al naixement de l'activitat
fisico-corporal no nornés en la tradici6 greco-llatina, sing també en la
culture oriental.

Les teories materialistes

Davant aquelles interpretacions que s'han agradat de presentar el
naixernent de les activitats fisiques i esportives a recer del fet
religi6s, n'han emergit d'altres que, per contra, han posat l'ernfasi en
les condicions materials que han envoltat la institucionalitzaci6 de les
prectiques fisiques. Aqui ja no interessa la dirnensi6 espiritual de
l'esser hurna ni la seva capacitat d'extasi davant fenOmens misterio-
sos i desconeguts. Els antecedents de l'esport s'han de rastrejar entre
les diferents respostes que els homes han donat al Ilarg de la histOria
a les seves necessitats de subsistencia.

Ens trobern instal -lets en una sociologia d'ascendencia rnarxista
que apella al treball corn a Unica explicaci6 de l'esdevenir hurne. Entre
els defensors i partidaris d'aquesta postura sobresurten autors corn
W. Eichel i G. Lukas, que van desenvolupar les investigacions sota el
patrocini de les autoritats esportives de la recentrnent desapareguda
RepOblica Democratica Alernanya.'"

( 16) WootANILI Duni I. El desarrollo de los eierciclos corporales en la sociedad prehis-
lOricaii dins Cittus Altius Forhus . Madrid. XV. 1973, pap 95-134 GI LuKns,

Due kOperkultur in !when Epochen der Menschenentwucklung, 1969

AL:10-4,,,,,4--'.
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Des d'aquesta perspective es pot contemplar fins i tot una mena de
filosofia de la histOria de l'educaci6 fisica i l'esport, que comprendria
una serie de fases o etapes, a cada una de les quals l'home hauria
desenvolupat uns exercicis concrets corn a conseqUencia de les
necessitats materials de cada moment. Aixi, el primer exercici
corporal hauria estat el Ilangament de javelina, discipline que tindria
una antiguitat d'uns setanta mils anys. Juntament amb la javelina es
degue practicer el Ilangament d'arp6, arnb vista a aconseguir, en tot
dos casos, una millora dels resultats. Després potser l'home inventa
la fletxa i l'arc fa ja més de vint rnil anys-, instruments que degueren
acabar desplagant els anteriors.

Tot apareix determinat per l'exioencia d'una optimitzaci6 del
rendiment. La mateixa dansa, amb la seva carrega sacra i cultual,
hague de tenir una significaci6 utilitaria posada al servei de l'obtenci6
d'unes caceres millors i més abundants. Amb la implantaci6 de la
divisi6 del treball i l'aparici6 de les diferents classes socials, es
generarien exercicis propis de cada estament. AixL 'art de guerrejar
hague de ser inherent a una aristocrecia cavalleresca, mentre que els
jocs populars assolien predicament entre les classes treballadores
dels pagesos i els menestrals.

Des de la perspective marxista no té sentit de reconeixer a la base
dels exercicis corporals ni una fonamentaci6 lUdica l'esser hume es,
prôpia convicci6 antropolOgica, un homo faber, molt allunyat de l'homo
ludens de Huizinga, ni tampoc una transcendencia religiose en
renunciar a la clessica dicotomia que reconeix en l'home una doble
naturalesa, espiritual i somatica. Des del comengament, l'activitat
fisica va ser una simple resposta al repte de les necessitats materials
de l'esser huma.

Altres interpretacions

Som conscients que amb el que hem exposat fins aqui no hem esgotat
el tema. En relaci6 amb l'aparici6 i genesi de l'activitat f isico-
esportiva s'han dit i escrit moltes coses més. Nosaltres hem optat per
una descripci6 de les teories més significatives. Amb tot, no podem
oblidar que alguns autors han incidit en aspectes corn la vida instintiva,
corn F. Eppenstemer I E. Neuendorff' . Els qui defensen aquesta posici6

(17) ED#40413 NEUEMOR% El hombre primitivoii. dins Caws Altius Fortius Madrid. XV,
1973. bag 59-82
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pensen que l'home, igual corn l'animal, va haver de preparar el seu cos
per afrontar amb exit la Iluita per la vide. L'home primitiu, si no volia
perir, havia d'assolir una force i habilitat fisica Moab les. Aquesta
actitud, carregada d'un cert misticisme naturalista per tal corn
equipara la conducta humana a l'animal, assurneix veils ressons
darwinistes i spencerians en oferir-nos una visi6 de l'esport corn una
adaptaci6 de l'home al seu habitat natural.

Un dels ültims manuals que han aparegut al mercat editorial ens
referirn a la Historia cultural del deporte de R.D. Mandell-18 ha tingut
present, si ales no ho sembla, una bona part de les teories que hem
enunciat aqui, optant finalment per una soluci6 sociologica que té en
compte les relacions i concomitencies existents entre poder i esport.
Per Mandell, tota societat, incloent-hi la nostra, requereix autodis-
ciplinar-se, suprimir l'agressi6 i adoptar un ordre acceptat volunte-
riament per la majoria. Els jocs i les competicions primitives,
precursors dels nostres esports actuals, exoressarien, de manera
més o menys simbOlica, la necessitat de legitimaci6 que posseeix
histOricament tot ordre social.

A la vista de tot el que hem anotat, considerem que resulten
insatisfact6ries totes les explicacions que suposen que l'esport va
neixer a l'Anglaterra vuitcentista, a recer dels vents de la Revoluci6
industrial, o be aquelles altres que connecten el fenomen de l'esport
modern amb la recuperaci6 d'una Grecia clessica idealitzada pel
Romanticisme i que, a través del neohumanisme, va permetre la
restauraci6 de l'olimpisme contemporani. L'esport no pot ser inter-
pretat des d'una variant Onica. Constitueix un fenomen complex que ha
de ser tractat interdisciplineriament des dels diferents sabers.

A tall de proposta final

L'origen de l'activitat fisica i esportiva es remunta molt més enlla,
fins a perdre's entre els comencos de la cultura i la humanitat. Es feina
d'historiadors, antropOlegs, soci6legs i altres col.lectius escodrin-
yar-ne les arrels, albirar-ne les notes més caracteristiques, realit-
zant un esforc formidable de comprensi6 a fi de captar, en totes les

(18) RICHAI'D D MANDE. Historra cultural del deporte. Bellaterra Barcelona. 1986
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facetes i modalitats, la radical essencia de l'activitat fisica i espor-
tiva. Names aixi podrem participar activament i constructivament en
els debats que tenim plantejats i que han de respondre questions
pendents corn les sernpre dificils relacions entre cultura fisica i

cultura interlectual o el Hoc de l'educaci6 fisica i l'esport en la
planificaci6 educativa.

Per afrontar aquests interrOgants i altres, seria de gran ajuda un
plantejarnent rnetodolOgic, d'ascendencia fenornenolOgica, que inter-
prates l'activitat fisica i esportiva amb una pretensi6 de totalitat -en
estudiar-lo en tots els aspectes- agafant corn a punt de partida per a
aquesta interpretaci6 totes les seves possibles manifestacions al Harg
de la histOria. La nostra modesta proposta reclama un estudi sintetic
i global de l'activitat fisica i esportiva. AixO no n'ha d'impedir un
tractament analitic des de les diferents perspectives histerica,
sociolOgica, pedagOgica. pare) posat al serval d'una descripci6 que
intenti copsar l'estructura, el sentit i la significaci6 d'aquest fet
consubstancial a l'esdevenir hurne que es l'activitat fisico-corporal.
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Cap a una pedagogia de l'esport*
Alexandre Sanvisens i Marfull *

Importància I actualitat de l'esport

L'historiador dels esports Karl Diem, parlant de la importencia i
creixement de l'esport, diu: "L'esport modern tan sols té un segle i
mig d'existencia. En aquest temps ha conquerit el mOn. S'ha convertit
en una realitat que no podem ignorar, amb expressiO uniteria, i amb les
seves normes, tèrmes, esperit, avantatges i defectes. Els seus
efectes sOn molt variats: n'hi ha de purs i impurs, de valuosos i
perjudicials, de bons i de dolents" (DiEni, 1966).

Certament, l'esport ve a ser un d'aquests fenOmens que rodegen
l'home modern, que formen part del seva vida, que acompanyen la seva
quotidianitat. Per la remarcable importencia que te l'esport des del
punt de vista social, politic i econOrnic, dels nostres temps se n'ha dit
I-era de l'esport". En aquest sentit, l'autor trances Frangois
Mauriac, immediatament despres dels Jocs Olirnpics de Roma, el
1960, proclamava des de la revista L'Express que el segle xx era el
segle de l'esport.

Es pot veure de moltes maneres l'impacte de l'esport en la societat
rnoderna. Donada la seva enorme importencia social i cultural, ofereix
indubtable interes cientific. Interessa, no cal dir-ho. la Sociologia,
perque es tracta d'un fet, d'un fenomen social que es dOna en la nostra
societat i que hi adquireix la seva expressio, la seva força i la seva
repercussi6. Interessa tambe l'Antropologia -especialment l'Antro-

El text correspon a la conferencia pronunciada a la Facultat de Pedagogia de
Barcelona el dia 23 de maig de 1989, amb el tltol Pedagogic de l'Esport Posteriorment
he ategit les "Reterencies bibliogratiques".

Alexandre Sanvisens I Marlull. Dega Honoran de la Facultat de Pedagogia de la
Universitet de Barcelona. President do la Societat d'Estudis d'EducaciO, Tecnologia
Comunicacie. Autor de Cibernetica de lo Humano Barcelona, 0,kos-Tau, 1984, Introduc-
ciOn a la Pedagogia (Coord ), Barcelona, Barcanova, 1984 i 1987, Prospective de
l'Educaci6 i ol seu Curriculum. Barcelona, Blanquerna, 1988
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pologia Cultural- i la Psicologia -sobretot la Psicologia Social-, ja que
afecta el comportament de les persones i la vide dels pobles i els grups
humans. Certament interessa tambe l'Economia, per la seva incidencia
en el camp econOmic, i la Politica, que forgosament es veu obligada a
ocupar-se'n fins a arribar a intentar regular-lo i administrar-lo. El
Dret, l'Ergonomia -o ciencia del treball-, la Teoria de l'Organitzaci6,
la Medicine, la HistOria, la Literatura i altres derides tambe tenen
relaci6, poc o molt, en tot o en part, amb aquest fet tan important
(CAGIGAL, 1975). A voltes, té un interes linguistic i terminolOgic, fins
i tot d'ordre prectic (BAERES- SEABRA- BONET, 1989).

Inheres pedagogic. Sintesi histOrica

Es evident gue tambe interessa, i molt, la Pedagogia i les Ciencies
de l'Educaci6 en general. Perque es relaciona i fins gairebe s'identifica
amb ['Educed() Fisica, indispensable en ['educed() integral de l'home.
I perque, a més, en el nostre temps, tots els esports requereixen una

eparaci6 especial: i, per part seva, els seus preparadors, els
erbitres, f ins i tot els directius, hecessiten tanmateix una determi-
nada preparaci6, una formaci6 adequada. S'ha de dir, alhora, que, en
certa manera, els seus critics i el seu public requereixen una
prepared() pertinent. Ning0 no enter) l'esport ni el pot jutjar, corn-
prendre i valorar sense preparar-se, sense formar-se. Pot ser una
formed() espontenia, realitzada en el propi contacte amb el mOn
esportiu, o be conscient i sisternetica, realitzada d'acord amb unes
normes i un estudi més o menys cientifics. SOn, doncs, diferents
instencies que ens porten a la necessitat d'una formaci6 esportiva.
L'esport entra en la nostra vida. en els nostres actes, en els nostres
costums. Forma part de la nostra culture. La Pedagogia se sent
afectada per aquest gran fet i ha d'aportar el seu esforc i el seu estudi
per contribuir a coneixer-lo i optimitzar-lo (CAzoRLA, 1979).

Aquest interés educatiu i pedagogic de l'esport no ve d'ara. Es
comprova al Ilarg de la histOria Els artics grecs -per exemple,
Esparta, I per part dels filOsofs, PlatO- ja destacaren aquesta
dimensiO, Iligant-la a la dimensib corporal, a l'educaciO fisica, a
reduced() militar (ensinistrament corporal, prepared() fisica, ins-
trucci6 militar) i, fins i tot, a l'educaci6 general humane.. Sembla que,
després, en temps medievals, no fou objecte de preocupació educative
i pedagOgica, donada la poca importencia, per no dir el rebuig total, que
es concedia al cos en la considered() teolOgica, filosOfica cientifica.
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En tot cas, hi hauria tan sols una preocupaci6 per la preparaci6 fisica
en la practica de les Iluites i tornejos a la cavalleria. La Pedagogia
gairebe no se n'ocupa. L'interes es repren a partir del Renaixament,
amb la recuperaci6 dels valors classics, amb l'humanisme modern,
que concedeix a l'home -l'home total- un paper primordial. Es passaria
d'un "teocentrisme" a un "antropocentrisme" i se n'anirien desta-
cant i a poc a poc cultivant els diferents aspectes de la naturalesa
humana, fisics i psiquics. L'educaci6 humanistica, al Ilarg dels temps,
ha tractat d'aconseguir la plenitud de l'home mitjancant el cultiu dels
valors genuinament humans (J EWETT, 1975). Amb aquest cultiu hi
entren, a més de les virtuts individuals i socials, altres dimensions
humanes, com l'enfortiment corporal i la bellesa fisica. La frase
classica Mens sana in corpore sano sintetitzava aquest orientaci6
( HAAG, 1978 )

En el segle XvIll, amb els ideals un xic romantics de Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778), exposats sobretot en el seu Emili, es proposa
una ref orma educativa -el que se n'ha dit "paidocentrisme"- i el
retorn de l'home a la naturalesa. Es el naturalisme roussonia, que
portava implicit el cultiu corporal a més de l'intel-lectual, afectiu i

moral. La Pedagogia ha de cuidar, ha de cultivar la naturalesa humana,
fisica i siquica. Entre els que en aquest sentit seguiren Rousseau
trobem el pedagog alemany Johann Berhard Basedow (1723-1790),
que crea el moviment anomenat "filantropisme", defensor de l'edu-
caci6 activa i humanistica, amb un cert caracter utilitari. (Recordem
que, en la seva conferencia, el professor Betanco, feia esment de la
importancia del filantropisme en la histbria de la higiene i de l'educaci6
fisica (BETANCOR, 1989)). Poc després, el gran pedagog suis Johann
Heinrich Pestalozzi (1746-1827), que assenyalava cinc elements
fonarnentals en el proces educatiu -espontanefiat, intuiciO, metode,
equilibri de forces i col-lectivitat-, estableix la idea de l'educaci6
fisica com una part integrant de l'educaciO general. Posa els fonaments
d'aquest educaci6 general, de l'educaci6 social, de l'educaci6 afectiva
i de l'educaci6 fisica. Pestalozzi és un notable precursor del desenvo-
lupament escolar de l'educaci6 fisica i de les diverses tendencies que
en aquest ambit han sorgit (DixoN et al., 1981). Hem de posar en relleu
que, a Tarragona, el 1805, M. Voitel, professor suis, obri una escola
pestalozziana Iligada a l'instrucciO militar: més tard, una altra a
Santander, per preparar mestres. El 1806 funda a Madrid el Real
Instituto Pestalozziano, amb bons resultats practics. Naturalment,
propaga i posa en practica els principis pestalozzians sobre l'educaci6
fisica (SurcnA GARcl A , 1985). Francesc AmorOs Ondeano (1770-
1848), politic, militar i educador espanyol, nascut a Valencia, es
destaca en aquesta direcci6 i fou nomenat director d'aquell Institut el
1807 A Espanya, i després a Franca, desenvolupa un matode d'edu-
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caci6 fisica i impulse la ditusi6 de la gimnastica, amb exercicis
ritmics, graduats i harmOnics per al desenrotllament del cos i de
l'esperit. L'educaci6 fisica, en diverses direccions, ja havia comencat
i en certa manera, amb ella, l'educaci6 esportiva.

Cal remarcar, en aquesta breu indicaci6 histOrica sobre la preocu-
paci6 educative de la formaci6 fisica i fins i tot de l'educaci6
esportiva, l'aportaci6 eficac de la gimnestica sueca i el paper de pioner
i gran impulsor pedagogic del joc, el clergue i educador angles Thomas
Arnold (1795-1842) (ARNOLD, 1940). Director de l'escola de la
poblaci6 de Rugby, donava importencia al joc esportiu per contribuir
a la formaci6 de carecter. Aixi naixia, en un sentit diguem-ne fisico-
psiquico-rnoral, la Pedagogia de l'Esport (GLLET, 1949; DIEM, 1966;
DIXON et al., 1981).

Hi havien influit, des de Lluis Vives, Rabelais, Comenius i altres,
fins a Rousseau, Pestalozzi, Basedow, Salzmann, Tirsch i despres
l'espanyol Arnor6s, els alemanys Guts-Muts i Jahn, el suec Ling i, corn
hem dit abans, l'angles Arnold.

A principis del nostre segle, el trances Pierre de Fredi, barb de
Coubertin, impulsor dels Jocs Olimpics moderns (KILLANIN- RODDA,
1984), publicava una Pedagogic sportive (COLJBERTIN, 1922). La cosa
estava en marxa. Tots els elements han estat donats i, en bona part,
desenvolupats. El segle xx ha redescobert l'esport corn un fenornen de
masses, corn un espectacle comunitari, corn una dimensi6 cultural
important; la pedagogia esportiva te un seguit d'experiencies i una
bona quantitat d'estudis, que anire creixent i perfeccionant-se, en les
seves dimensions teOriques i prectiques. Fara falta, en aquest final de
segle, sintetitzar o, millor, sistematitzar els estudis i les experien-
cies per arrodonir i dinamitzar aquest important aspecte pedagogic i
cultural.

Puntualitzacions sobre reducació fisica i esportiva

Ens caldre puntualitzar alguns aspectes de l'educaci6 fisica
esportiva de cara a parlar d'una Pedagogia de l'Esport i de fa seva
formalitzaci6 sistematica, en un sentit humanistic.

S'ha entes per Educaci6 Fisica, en principi, l'educa,;i6 del moviment
i pel moviment, i tambe l'educaci6 produIda amb especial atenci6 a les
capacitats I activitats corporals de la persona (J ACOBSON- VALENTINE.
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1986). Cal precisar que rEducaci6 Fisica es, abans que res, educed&
no pas simple ensinistrarnent corporal. Es una acci6 o tasca educative
que es refereix a la persona, no solament al sec cos. Pretén un
enriquiment de la persona mitjangant la vivencia del propi cos. En
aquest segle la considered() més estesa de rEducaci6 Fisica es vincula
amb l'esport. I, corn aquest, ha estat avaluada per ref icecia aconse-
guide; per6 aix6 no és suficient ni sempre encertat. No n'hi ha prou amb
una considered() merarnent pragmetica o pragmatista de reduced()
fisica i de l'esport (HAAG- NIXON, 1989 (1990)).

L'horne ha de ser educat en el desenvolupament de les seves
facultats i capacitatS, atenent a la triple relaci6: a. arnb si mateix (bio-
antropolOgica); b. amb l'altre esser hurne (social); i c. amb el mOn que
l'envolta (cosrnolOgica). Es un acces introspectiu, comunitari i cOsmic
o ambiental. En la rnateixa entrada d'aquest triple accés hi ha lasensc-
perceptivitat; per aix6 es pot dir que, en el propi cornengament de
reduced& s'hi troba reducaci6 fisica (NixoN- JEWET, 1980). Corn ha
estat indicat magistralrnent per J. Ma Cagigal, aquesta tracta d'acon-
seguir principalment quatre objectius:

1) Millorament corpora/(f isiolOgic, anatomic, biornecenic, neuro-
muscular, fisioritmic, etc.).

2) Ajuda a l'equilibri personal (coneixernent vivencial del cos;
adquisici6 de patrons basics de rnovirnent, de coordinaci6 motriu;
assumpci6 del propi "esquema corporal"; aprenentatge de gestos
ütils per a la vide; adquisici6 de conductes corporals gratificadores;
correcci6 de desviaments fisico-conductals, etc.).

3) Adaptaci6 al medi fisic, a l'espai (capacitaci6 per aprendre
noves tasques, per suportar, manejar, rebre, interceptar, llengar
objectes; elaboraci6 d'un correcte esquema especial; bona captaci6
situacional i temporal, etc.).

4) lntegraci6 al m6n social (capacitats corporals d'expressi6 i
comunicaci6; habits d'acci6; conductes corporals demanades per la
societat en clue es viu; practice dels esports; dances vigents; enriqui-
ment de la vide de grup mitjangant conductes corporals; manifesta-
cions corporals collectives de distracci6, d'ajuda, d'acreixement
cultural, etc.).

El proces educatiu en aquest camp ha sofert algunes vicissituds
(CAGIGAL, 1983; PltRON, 1989 (1990)). L'educaci6 f [sloe ha estat en
la modernitat basicament Iligada als moviments gimnastics dels segles
XVIII i xix o be a corrents de justif iced() cientifica (primer al f isiolo-
gisme o anatornisme, despres al pedagogisme i Ultimament a les
tendencies d'expressivitat corporal (aRBER, 1971). Tam be , per

1001.

33



raons sOcio-historiques, s'ha vist Iligada a tendencies militaristes o,
per altre cant& a filcsofies filantrOpiques. Despres ha anat evolucio-
nant, d'acord amb certs principis pedagogics (Susan, 1974).

Quant a l'esport, que sembla en principi Iligat a l'exercici fisic en
tant que en persegueix l'eficacia -molt sovint interessada i a voltes
desviada-, i tambe al joc i a la competitivitat, que arriba a extrems
gairebe inhurnans, conve restablir el seu sentit hurne i formatiu, corn
l'exercici fisic practicat conseqüentment, Adhuc, tant corn sigui
possible, sistemeticament, amb finalitat de desenvolupament integral
de la persona. Pot professionalitzar-se, per() no cal pas, ni de bon tros.
No cal dir que no este Iligat per si mateix a l'espectacle -l'espectacle
esportiu-, sin6 que enllace amb la practice de tasques organitzades
d'exercici fisic, de jocs corporals, amb carecter individual o amb la
formacib d'equips que cooperen al desenvolupament corporal i total de
les persones. Aixi, en aquesta mesura, pot Iligar-se a cornpeticions,
sense desvirtuar el seu sentit hurne i de bona relaci6 social (LowE et al.,
1978).

Quan parlem d'educaci6 esportiva en aquest sentit, ho fern amb
referencia a una educaciO fisica organitzada, qualificada I, si es
possible. tambe, reglamentada i sistematitzada en categories de
prectiques fisiques (esports) i molt sovint en equips i societats que
tracten de prornoure aquelles categories, promovent alhora competi-
cions esportives. Aquestes, no obstant, amb frequencia esdevenen
massa exarcebades, perseguint objectius merarnent economics, na-
cionalistes, de prestigi social o d'interessos de grup. L'educaci6
esportiva, pel seu carer:ter d'educaci6, ha de fugir d'aquesta exarce-
baci6 i desviament, d'aquests interessos aliens, i alienants, cercant
nornes la formaciO i millorament de la persona. Corn es pot desprendre
del que hem dit, les actituds cap a l'esport i cap a l'educaciO esportiva
estan Iligades estretarnent a les actituds cap a l'educaci6 fisica
(BIELEFELD 1989 (1990)). No es tracta tan sols d'un culte al cos
( MIRANDA, 1990), sin6 d'una culture fisica i esportiva, de base
antropolOgica i amb finalitat educative personal i fins i tot social
(CALLEDA, 1981).

L'educaci6 en l'esport es possible, doncs, en la mesura que ho es
l'educaci6 fisica, recolzant en l'educabilitat de la persona, i en tant que
correlativament ho s6n educaciO cognitive, afectiva, estetica, moral
i social. Ja hem dit que l'esport es l'exercici fisic organitzat,
qualificat i, fins a un cert punt. sistematitzat; l'educaci6 esportiva
sere, per tent, l'educaciO fisica organitzada per categories i, en tot
cas, per equips, d'acord amb criteris racionals de formaciO humana,
que persegueix un desenvoluparnent harm6nic i integral de la persona
(PiErioN, 1982, 1988)
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Justificació d'una pedagogia de l'esport. Dimensions

Si admetem la realitat de l'esport -corn a fenornen hurne, social i
cultural- i admetem ternbe la seva educabilitat, o sigui, la possibilitat
de reduced() en l'esport, reducaciO esportiva, admetrern alhora la
possibilitat i la realitat d'una cdagogia de l'Esport. Aixi podern dir que
reduced() esportiva justifica la Pedagogia de l'Esport, de la mateixa
rnanera que redOcaci6 -el fet de reduced& el proces de reduced&
la realitat de l'educaci6- justifica la Pedagogia. La Pedagogia tracta de
reducacid -és l'estudi, tractarnent de reducacid- i perque hi ha
educed& perque es fa i es pot fer educed& hi ha i es pot fer Pedagogia.
Aixi, també, perque hi ha i es pot fer educed() esportiva, hi ha, es pot
fer i cal fer Pedagogia Esportiva o de l'Esport. Per coneixer aquella
educaci6, per millorar-la, per perfeccionar-la. Es constitueix, per
tant, justificadarnent, corn un estudi o tractarnent de reducaci6
esportiva.

Aquesta Pedagogia de l'Esport es una Pedagogia Especial, corn ho
és, o ho sdn, la Pedagogia de l'Art, la Pedagogia de la MOsica, la
Pedagogia Sexual, la Pedagogia Juridica, la Pedagogia del Trebel!, la
Pedagogia Saniteria, etc. Molts entenen per Pedagogia Especial Unica-
rnent la Pedagogia Curative o Terapeutica -tambe s'anornena Educed()
Especial, denorninaci6 que s'ha anat difonent. Per() no hi ha dubte que
el terme "especial" es me ampli; pot comprendre rno;tes rnodalitats
i aspectes: aixi tenirn l'Educacid Sanitaria (abans esrnentada), rEdu-
cad() de la DelinqUencia, dels Minusvalids, de la Vellesa... reduced()
en un art o ertuna tecnica especifica, etc. Si pensern que es pot arrencar
d'una base general o troncal, la Pedagogia corn a estudi de reduced&
corn a ciencia de reduced& no de l'educacio tal o tal, sin6 de reducacid
en general (alguns autors encara precisen mes i diuen reducacid
general", arnb referencia a reducaci6 o formed() de les facultats
prOpiarnent humanes -entenirnent i voluntat) i d'aquesta base o tronc
en diem Pedagogia General, Ilavors totes les branques possibles, es a
dir, tots els camps especials o particulars a clue es pot referir
reduced() constituiran rnateria de rEducacid Especial. 0 be, dit d'una
altra rnanera, seran Pedagogies Especials i, Lambe, arnb una termino-
logia que alguns prefereixen, Pedagogia Diferencial.

Potser encara, de forma un xic convencional, es podria afinar rnés
i considerar a. Pedagogia General, en la mesura que estudia reduce-
d() en general o be, si es vol, reduced() general; b. Pedagogia Especial
o Diferencial, que estudia reduced() en relaci6 amb l'edat, el sexe, les
caracteristiques psicolOgiques i les caracteristiques socials dels
educands, i c. Pedagogia Aplicada, en la mesura que els coneixements
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pedagOgics s'apliquen a diferents camps: sanitari, esportiu, artistic,
tecnic, juridic, etc. En aqueGt sentit, la Pedagogia de l'Esport seria
prOpiament una Pedagogia Aplicada.

De totes maneres, ens cal considerar les diferents dimensions que
ofereix el tractament pedagogic de l'esport. Si ens ho mirem be, la
Pedagogia de l'Esport participa dels tres grans Ambits que ara
considerávem de la Pedagogia: del general, de l'especial i de l'aplicat.
En un sentit estricte, seria una Pedagogia Aplicada; pert), en un sentit
ampli, participaria dels tres Ambits, que se'n pot dir tambe dimensions
caracteristiques.

Si pensem en l'esport corn a educed() fisica, i per tant necessari a
una educed() integral de l'home, de les persones, veurem corn
l'educaci6 fisica i esportiva, per esser fonarnental en la integracio
foramativa o t,ducativa, és una dimensi6 de reduced() general i, per
tant, objecte d'estudi de la Pedagogia General. Aquesta no pot deixar
de fer referencia a tota la trajectOria vital hurnana i a tot el que forma
part bAsica o fonamental de la formaci6: aspecte fisic o corporal,
aspecte cognitiu -sensorial o inteldectual-, aspecte afectiu -els
sentiments- i aspecte volitiu o tendencial -l'acci6 hurnana, la conduc-
ta-; incloent-hi, és clar, aspectes estetics, morals, socials... En
aquest sentit, la Pedagogia de l'Esport, Iligant-se amb l'Educaci6
Fisica o formant-ne part, és matéria a considerar en la Pedagogia
General.

Ara be, si considerem l'educaci6 fisica i esportiva corn un bloc que
pot ser estudiat pedagOgicament corn una branca d'estudi de la
Pedagogia General o troncal, sense quedar, per& deslligada d'aquest
tronc, o sigui, de tot el camp forrnatiu o educatiu de la persona, tindrem
Ilavors la Pedagogia de l'Esport corn una Pedagogia Especial (o, si
volem, Diferencial), un estudi diferenciat i necessari de la Pedagogia.

Finalment, si ens fixem que del que es tracta és de veure fins a quin
punt poden servir els coneixements i les tecniques pedagogiques per
educar fisicament i esportivament, o, dit d'una altra manera, corn es
pot aplicar la Pedagogia, l'Ensenyarnent, l'Educaci6 a l'esport, cer-
cant la seva adequaci6, el seu millorament i el seu entroncament amb
la forrnaci6 hurnana, ens trobarem amb una considered() aplicada de la
Pedagogia i, per tant, haurem entés la Pedagogia de l'Esport corn una
Pedagogia Aplicada.

Heus aqui, doncs, corn aquest estudi participa de tot el camp
pedagogic.
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Re lack!, d'aquest estudi amb altres

Si volem indicar les relacions que aquest estudi i la seva practica
corresponent te amb altres, ens adonarem tot seguit de les relacions
seguents:

1. Amb la Biologia (Biologia de la personalitat humana i de la
conducta, Anatomia i Fisiologia humanes, Etologia humana o estudi del
comportament huma, Ecologia humana -relaci6 home i medi-)
( DENIS, 1980 ; TERRISSE, 1983).

2. Amb l'Antropologia (General, Social i Cultural) (CALLEDA,1981).

3. Amb la Psicologia (principalment General, Evolutiva i Social; no
cal dir, amb la Psicologia de l'Esport i amb la Psicologia de l'Educaci6)
(ANTONELLI, 1963; CHAPPUIS- RIOUX, 1968 ; ISMAEL, 1972; BOUET, 1972 ) .

4. Amb la Sociologia(General i Especial. MorfolOgica i Dinamica. No
cal dir, amb la Sociologia de l'Esport i amb la Sociologia de l'Educaci6)
( MAGNANE, 1966 ; CRATTY, 1967; EDWARDS, 1973 ) .

5. Amb la Filosofia (Antropol6gica, Social, Cultural, de l'Esport),
la Teoria de l'Educaci6(concepte, finalitats i activitat educativa) i la
Teoria de l'Aprenentatge (proces d'aprenentatge, modalitats)
( DUFRENNE, 1950; ELWOOD- MAE MILLER, 1967; DI SCALA, 1970 ) .

6. Amb la Didàcticai Tecnologia Educativa (Teoria del Curriculum,
Ensenyanga-aprenentatge; Metodologies; Tecniques diverses) (Ga0s-
siNG, 1981; HAAG- NixoN,1989 (1990); PIER0N,1989 (1990)).

7. Amb la Pedagogia Social (Aspectes grupals, Animaci6 sOcio-
cultural, Tecniques d'educaci6 col.lectiva) ( CHAPPUIS- RIOUX, 1967 ;
BIELEFELD, 1989 (90)).

8. Amb la HistOria de l'Educaci6 (i la Pedagogia) i amb la HistOria
de les Institucions Educatives, aixi com amb la HistOria en general
(principalment Social, Cultural i de l'Esport) (aR8Ea,1971; DIXON et
al .,1981).

9. Amb el camp de l'Expressivitati les saves tecniques (psicomo-
tricitat; formes comunicatives I expressives) (aNTO PALACIOS; 1983;
Kino,1989 (90)).

10. Amb el camps juridic i econOrnic (organitzaci6, legislaci6,
administraci6, finangament) (GIL- PINILLOS, 1967; GONZALEZ-

GRIMALDO, 1974 ; CONSOLO, 1976 ).

11. Amb el camp m6dic i de la sanitat (especialment, Medicina
Esportiva i Educaci6 Sanitaria) (PETERSON- RENSTROM, 1988 ) .
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12. Amb el camp politic (regulaci6 politico-administrativa, pro-
jectes nacionals fisico-esportius, supervisi6...) (MEYNAur, 1972;
PIARD, 1974).

Aquestes relacions es podrien ampliar, passant revista a totes i
cada una de les ciencies o cada un dels estudis que serven alguna relaci6
o importencia respecte l'educaci6 fisica i l'esport. Tambe les podriem
precisar un xic, tractant d'aprofUndir rindole de les relacions en cada
cas, advertint les vessants que fan referencia a l'esport o a reducaci6
fisica. S6n molts, precisament, els punts de contacte, i ara no ens hi
volem estendre, perque ens apareix per si mateix força clar. Unica-
ment insistirern una mica en una d'aquestes relacions, en l'apartat
seguent, potser perque ens permet puntualitzar d'alguna manera el
nostre concepte de Pedagogia de l'Esport.

Expressivitat i Pedagogia Esportiva

Val la pena de fixar-nos un xic en la relaci6 que ofereixen
l'Expressivitat i la Pedagogia Esportiva.

S'ha vingut a entendre per "expressivitat" la capacitat de mani-
fested& de projecci6 i, concretament, de comunicacid, que els essers
vivents i singularment, resser hurne poden desenvolupar. Amb
referencia a reducaci6 humana, s'ha anomenat "area d'expressi6" el
nucli curricular que compren les activitats encaminades a desenrot-
llar la capacitat de comunicaci6, tant en la seva funci6 prOpiament
expressive corn en la comprensiva. Aquest domini ha esdevingut basic,
totalment necessari. El seu contingut no sols sOn coneixernents, sin6
tambe afectes i accions. S'han acceptat corn a Ames d'expressiO les
corresponents a les arees linguistica, maternatica, plestica i dinarni-
ca, segons que el subjecte educatiu utilitzi preferentment el llenguatge
verbal, maternatic, icOnico-plastic o corporal. Amb el norn d'expres-
sib corpora/es designa tota mena d'expressi6 que tingui el cos hurne
corn a vehicle. Aqui entre, entre altres aspectes, tota la pedagogia de
la cornunicaci6 no verbal i es veu clara la seva relaci6 -de rexpressi6
corporal- amb la psicornotricitat, tan important en aquests estudis,
aixi corn tambe la seva aportaci6 a la dramatitzaci6 (Avvimici-i,1 974).

Més directament encara ens interessa r express/6 dinamica, que
s'enten corn la manifestaci6 de l'individu, dins un sistema de cornuni-
caciO, que utilitza l'activitat i el rnovirnent del seu propi cos corn a
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forma d'expressiO. En un context d'educaci6 integral, ha estat una de
les grans preocupacions de l'orientacid de l'Escola Nova, que clOna
molta importancia al moviment i a l'exercici muscular. La importancia
que te de cara al desenvolupament psicoldgic de l'ecucand es determi-
nada per la seva incidencia en el perfeccionament de la "coordinacid
motriu" i en la mesura que, pel que sembla, a mes de constituir un
excel.lent vehicle de manifestaciô psIquica, contribueix a acreixer
l'equilibri mental del subjecte (DOBEELAERE- SARAGOUSSI, 1974).

Sembla que ens acostem, doncs, amb aquesta expressivitat ben
portada, ben conduYda, en aquell ideal de Mens sana in corpore sano,
que abans remarcavem en parlar de l'educació hurnanistica. El seu
valor, en l'ambit estrictament educatiu, procedeix de la seva contri-
bucid al desenrotllarnent integral de la persona, i aix6 tant perque
facilita l'ajust personal de l'individu com perque permet d'establir una
forma de comunicacie en qua el propi cos pot utilitzar-se corn a
emissor de missatges significatius. Aporta, doncs, un valor comunicatiu.
Ara be: cal tambe destacar, amb aix6, la seva aportaci6 corn a valor
social, puix que acreix la cornunicaci6 entre els rnernbres de la
comunitat i, a mes, afavoreix un clirna de relacions mes relaxades i
menys conflictives (aNT0 PALACIOS, 1983).

S'aconsella que, han de predorninar, a l'hora de posar fins i

objectius, els orientats a una formaciO fisica, entesa integralment, i
cap al perfecte domini corporal. Pere, no cal dir, sense que aix6 porti
cap a un hiperdesenvolupament de la simple coordinaci6 muscular en
detriment d'una educaci6 integral ponderada. No es pot exagerar la
preparaci6 formativa. En nivells inicials (particularment abans del
10-11 anys), es creu que sera suficient un tractament globalitzat(una
globalitzaci6 formativa). Pert, amb posterioritat conve diferenciar
progressivarnent els ambits que l'expressi6 dinarnica abasta. Se solen
considerar fonamentalment els ambits segOents:

a) expressió musical, que inclou el cant, la dansa I el ritme;

b) dramatitzacid mim, expressi6 corporal art escanic; i

c) educacib fisica, a base de jocs, esports o gimnastica, exercicis
corporals organitzats (CHAPPuts- Roux, 1968, 1972).

Aixi, l'educaci6 fisica i esportiva quedaria compresa en un ambit,
molt important i enriquidor de la persona, arnb dimensi6 individual i
social, de l'expressivitat, veritable clau de volta d'una pedagogia
activa (COLIN- LEMAITRE, 1979). La relaciO, per tant, entre expressivi-
tat i Pedagogia esportiva es ben intima; s'hi estableix una interdepen-
dencia formal i activa. L'expressivitat esdeve promoci6 i resultat de
tota manifestaci6 cornunicativa humana.
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Estructura I contingut. Camps de treball

Si are, pensant en un Pedagogia de l'Esport corn a materia important
en l'Ambit educatiu i pedagogic (C1=1UPPE, 1976), volem esbrinar quina
estructura i quin contingut Ii podem assignar, ens trobarem, crec jo,
amb tres Ambits d'estudi, l'Ultim dels quals te una dimensi6 practice
evident. Abu') no trenca la seva coordinaci6 amb l'area de l'expressi6,
especialment l'expressi6 dinamica, que es refereix en la seva forma
prOpia a l'educaci6 primAria i potser la secundaria, en un pla d'acti-
vitat, encara que l'expressivitat tambe te i ha de tenir un aspecte
teOric i d'estudi. Sense contradir aixO, ara pensem en la Pedagogia de
l'Esport corn una materia teOrico-practica per a cursos de prepara-
dors esportius, de mestres o professors de basica, per a estudiants
universitaris I, també, per a investigadors en el camp educativo-
esportiu.

Deiem abans que ens apareixen tres Ambits o camps de treball. SOn,
justament, aquests:

1. Camp tedric o de fonamentaciO, on s'estableix l'objecte, la
finalitat i el sentit d'una Pedagogia de l'Esport. Proposa i justifica una
sistemAtica de l'estudi -o els estudis- pedagOgico-esportius. Enllaga
aquesta materia amb els fonaments biolOgics, amb l'Antropologia, la
Psicologia, la Sociologia, la Pedagogia Social, l'Expressivitat, la
Teoria de la Comunicaci6... i d6na unes bases pedagOgiques per
entendre i aprofundir el camp educativo-esportiu.

2. Camp histdric. Estudia la histOria de l'educaci6 fisica i esporti-
va, la de la pedagogia i els pedagogs en aquest sentit, la de les
tendencies i els metodes, i la de les institucions que han portat a terme
aquesta tasca. Té, naturalment, un aspecte descriptiu i un d'investi-
gaci6, que inclou la captaci6 i la interpretaci6 dels fets, els productes,
les etapes i l'evoluci6 histOrica en aquest ambit.

3. Camp didactic. Es refereix a la metodologia i a la tecnologia de
l'educaci6 esportiva, al seu ensenyament-aprenentatge, i, corn tota
didActica, ofereix dos camps de treball: el d'una "didectica general",
que s'ocupa de l'ensenyament-aprenentatge de l'esport, i el d'una
"didectica especial", que s'ocupa dels diferents metodes i procedi-
ments educatius en cada esport, en cada aspecte esportiu (jugadors,
arbitratges, reglaments, organitzaci6, etc.). Potser se'n podria dir
camp de les "didactiques especials".

Crec que aquests tres camps poden agafar els diferents problemes
que afecten l'educaci6 esportiva, tant en l'aspecte sincrOnic o situa-
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amb referencia als problemes que ofereix actualment una
Pedagogia de l'Esport, corn en l'aspecte diacremic o processual, en
relaci6 amb l'origen i evoluci6 de les diferents questions que concer-
neixen aquest camp, o més ben dit, aquest triple camp de treball.

El contingut, doncs, d'una Pedagogia de l'Esport es forca ampli, ja
que no sols s'ocupa de fonamentar i sisternatitzar l'educaci6 fisica i
esportiva (Teoria de l'EducaciO Fisica i Esportiva) i de descriure la
seva traject6ria histOrica (Histdria de l'Educacic5 Fisica i Esportiva),
sin6 que es refereix a l'ensenyament en aquest Ambit, en sentit generic
i especific, es a dir, respecte a l'esport i els esports (Didactica de
l'Educació Fisica i Esportiva; Didactiques Esportives).

Aquesta amplitud fa que, en uns estudis pedagogico-esportius,
calgui delimitar els principals aspectes o tasques d'estudi i fins i tot
diferenciar amb disciplines o materies distintes la referencia concre-
ta al camp de treball de que es tracti, sense oblidar, per6, la seva
intima relaci6. Els metodes a aplicar sOn els propis de cada branca
d'estudis, d'acci6 i investigaci6 en cada terreny: te6rics (reflexius i
empfrics), histOrics (descriptius i interpretatius) i didactics (empi-
rico-experimentals i praxics o aplicats). A més, en cada aspecte,
poden ser comparatius (BENNETT et al., 1975). 'Iamb& de fet, les
persones que es dediquen a la Pedagogia de l'Esport, segons les seves
preferencies i dedicacions, s'inclinen més cap a l'aspecte te6ric -de
fonamentaci6, conceptualitzaci6, sistematitzaci6, finalitat, criti-
ca...-, cap a l'aspecte histOric -proces temporal, evoluci6, tenden-
cies, autors, obres, institucions...-, o cap a l'aspecte didactic -me-
todes, tecniques, procedirnents, formes d'ensenyament, varietats
metodologiques...

Aixi, es pot realitzar, amb millor coneixement de causa, el cultiu,
el coneixement i el creixement de la pedagogia esportiva, sense
oblidar mai el seu objectiu global, que te dos grans aspectes:

1. Coneixement cabal i precis de l'educaci6 esportiva (sincrônic i
diacrOnic).

2. Normativa adequada per a una prectica harm:mica, humana i
social, de l'esport (en sentit general -l'esport- o en sentit especific
--els esports, cada esport).

1 (i
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Principals problemes

Podem enunciar alguns dels problernes principals de la Pedagogia de
l'Esport, en la seva vessant tebrica, que es refereix als aspectes de
fonarnentaciO, tractant d'establir l'objecte, la finalitat i el sentit de
la "pedagogia esportiva". Aquesta relaciO no Os pas exhaustive, ni
molt menys; Onicament indica alguns temes i problernes que poden ser
importants i decisius. L'ordre en que s'enuncien no es del tot rigorOs.

1. Problema de la relaci6 entre el cos i la ment. Enllaga amb la
famosa questiO referent a la dicotomia cervell-ment. Es constata que
no es pot parlar d'una pura independencia corporal i, per tant, tampoc
d'una independencia de l'educacie corporal; sempres s'ha de partir
d'una interrelaciO entre el que és corporal o somatic i el que Os mental
o psiquic.

2. QUestiO de l'expressivitat fisica i esportiva. Tracta d'esbrinar
les notes conceptuals de la idea d'expressiO i les caracteristiques
d'aquesta realitat humana. Cerca d'explicar l'expressivitat fisica i

esportiva corn a forma d'expressivitat dinernica.

3. Dimensions individuals i socials de la formacie esportiva.
Distincions i relacions. Problernes. Valor cultural. Comunitat i esport.
Les masses i l'esport. Interpretacid filosefica de l'esport (ansia de
superaciO?, esperit de l'aventura?, ernblerna consurnista?...).

4. El paper comunicatiu de l'educaciO fisica i de l'esport. L'esport
corn a cornunicaciO. Esport i Ilenguatge. UtilitzaciO de signes i sirnbols.
InforrnaciO i codificaciO. La cornunicaciô no verbal.

5 Problema de la regulaci6 o control en l'esport i en l'educaciO
fisica i esportiva. Necessitat de considerar aquest aspecte; la ciber-
nbtica de l'esport. RelaciO arnb el punt anterior: informacib I control
en l'esport.

6. L'optimitzaci6 esportiva. Si s'hi pot arribar per educaciO. Paper
corrector i equilibrador de l'esport. L'entrenarnent corn a optirnitza-
cio. EducaciO de l'habit esportiu.

7. El ritme en l'esport i en l'educaciO fisica I esportiva. Manifes-
tacions ritrniques; rnodalitats. Valor del ritme; educacie del ritrne i

educaciO pel ritme. Problernes i possibilitats.

8. Els considerats elements primordialsde l'esport el loc. l'exer-
cici fisic i la cornpeticiO DiscussiO sobre la seva irnportancia. Feno-
menologia del joc en relaciO arnb l'esport. El problema de la cornpeti-
ti vit a t
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9. Els valors esportius. Axiologia esportiva. L'esport corn a
desenvoluparnent hurne i social. L'esport corn a conscienciaci6. L'es-
port corn a harmonia psico-fisica. L'esport corn a sanitat. L'esport
corn a alliberarnent.

10. Compliment &lode l'esport. Aspectes individuals i socials en
aquest sentit. Responsabilitat. Sentit de justicia. Solidaritat. Cordia-
litat. Tolerencia. Contribucid a la pau.

Alguns problemes importants estan inclosos en aquests apartats,
potser en forrna sobreentesa. Per exemple, la qUestio de l'educabilitat
de l'esport en l'apartat 1; la psicomotricitat, en els apartats 1 i 2; el
Ilenguatge esportiu, en els apartats 2 i 3; la questi6 dels equips, la
coordinaci6 i collaboracid esportiva i de l'agressivitat, en l'apartat

l'eficacia, en l'apartat 6; etcetera. Recordem que els ternes
hist6rics i els de metodologia esportiva i de l'educaci6 fisica i

esportiva formen part d'uns altres arnbits (histOric, didactic) de la
Pedagogia de l'Esport (GRossiNG, 1981). Aquesta planteja questions
candents, que afecten ['home i la societat i tambe el problerna general
de l'educaci6 (GUILLEMAIN, 1966; PIERoN, 1989 (1990)). Potser no els
hem sabut sistematitzar tots, o la major part d'ells; en tot cas, hern
volgut indicar que la Pedagogia de l'Esport té prou contingut teOric i
prectic i prou importancia pedagdgica (HAAG, 1978 i 1981).

En un curs o cursos de Pedacogia de l'Esport. a la "Teoria de
l'Educaci6 Fisica i Esportiva" Ii correspon un paper rellevant, perque
planteja temes i qüestions indispensables molt actuals en les diverses
dimensions filcSOfiques, antropolOgiques, psicolOgiques, scciolOgi-
ques i cultural 3 que compren.

Educack; del ritme i pel ritme

De la rnateixa manera que abans, en parlar de la relaci6 d'aquest
estudi arnb els altres, hem volgut destacar, per poscr-ne un exernple
signilcatiu, la important relaci6 de l'expressivitat i la pedagogia
esportiva, ara tambe ens sembla oport0 de posar en rellau -entre els
temas i problemes interessants de la Pedagogia de l'Esport- la qUestiO
qu ,? fa referencia a l'educacid del ritme i pel itrne, que correspon al
pft.rit 7 que, en l'enunciat dels principals problemes, esmentevem. Em
;..embla que tots som conscients cle la importancia que te el ritme en la
Biologie, en l'Antropolgia i !a Psicologia 1, no cal dir-ho, en la
Pedagogia (SANvisErsis H.. 1989) N'hi ha prou de recordar la irnportan-
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cia cabdal que implica la questi6 dels ntmes d'aprenentatge. Ara
volem fer esment del fet, ben observat per psicOlegs i pedagogs, que
el ritme, entes corn a periodicitat i cadencia, tambe té una gran
importancia en l'educaci6. En el cas de l'educaci6 fisica i esportiva,
aquesta importencia és, certament, evident. No és sols un tema tebric;
afecta tambe la didectica, en les seves dues dimensions.

Entre altres qOestions interessants dintre aquesta ternetica, conve
distingir entre "educaci6 del ritme" i "educaci6 pel ritme", que es
confonen en estudis de carecter general. L'educaci6 pel ritme va
dirigida generalment als nens afectats d'una manera o una altra de
debilitat prof unda; per mitje d'aquesta educaci6 pel ritme es procura
aprofitar el carecter espotani de les manifestacions ritmiques ele-
mentals per intentar una acci6 educative. L'educaci6 del ritme té per
objecte afinar la percepci6 del ritme i la seva expressio corporal,
generalment en nens normals. Tambe hi ha la possibilitat d'aplicar
aquesta educaci6 del ritme a infants que ja han rebut una educaci6 pe/
ritme amb finalitat de fer-los avancar més (FRAIssE, 1976).

Seguint Fraisse, es poden veure les particularitats de totes dues
nrientacions. En l'educaci6 pel ritme té irnportencia la utilitzaci6 de la
müsica. "La mOsica i el ritme -diuen els Robins en el seu llibre
Rythmique educative-, transformats en moviments pel cos del nen, li
obren pas a la percepci6" (ROBINS, 1970). Aquesta educaci6 va dirigida
a nombroses categories de nenes i nens en particular a tots aquells que,
afectats de debilitat profunda, sOn insensibles a les tecniques educe-
fives habituals. S'aplica tambe als que, encara que mertys afectats en
el seu desenvolupament general, es caracteritzen per una forte inercia
o be per excessiva inestabilitat motora. En tots aquests casos, no es
fa pas un Os exclusiu del ritme; és un més entre altres mitjans
educatius. A voltes es conserve una certa sensibilitat pel ritme quan
altres formes comunicatives falten. S'ha de saber aprofitar aquest
gran vehicle de relaci6 comunicativa. Llavors, s'ha dit, el ritme es un
mitje d-establir una comunicaci6 entre els nens i el m6n exterior"
( HIRSCH, 1966 ; COMPAGNON- THOME, 1966 ).

L'educaci6 del ritme, sien quines sien les seves varietats, es
presenta corn a educaci6 conjunta del moviment, de la percepci6 i de
la coordinaci6 del gest i el so. Aquesta educaci6 pot seguir diferents
direccions i, en efecte, han estat diferents segons les escoles i els
temps. Cap a 1920, corn a conseqUencia de l'impuls que Ii &ma el
notable educador frances Jacques Dalcroze, es va dirigir cap a la
ritmica, ordenada corn este a la culture musical. "Per al desnvolupa
ment -deia- de l'instint ritmic i metric musical, del sentit de l'harmo-
nia plestica i de l'equilibri dels moviments i la regularitzaci6 dels
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habits motors". Aquesta regularitzacio habituadora interessa molt en
l'educaci6 ffsica. Als alumnes "arritmics" els feia fer estructures
ritmiques amb el cos enter. Una mica aquell proces rftmic de la dansa
que practicava i ensenyava Isadore Duncan. El seu metode es basava

encara es basa en experiencies corporals i en l'analisi de sensa-
cions fisiques (DALceozE, 1920).

Per resumir, l'educaci6 ritmica comenga cercant sincronitzacions
entre moviments alternants i estimuls repetits. Des del comengarnent
recolza en la captaci6 de l'anomenat grup rftmic i en la combinaci6,
almenys, de dues posicions del moviment: a baixar i aixecar els
bragos, per exemple. Esdevé fonamental que es distingeixin les mides,
es a dir, els grups ritmics: un brag pot seguir la prirnera mida, l'altre
la segona, i aixi successivarnent. Posicions i mides es van compassant,
aconseguint un moviment ritmic, el que en diriem tambe una mobilitat
Titmice. Aquest métode ofereix algunes variants (FRAissE, 1976, p.
211-212).

Es pot acceptar que, en la nostra epoca, seguint la linia general de
l'evoluci6 pedagogica, els metodes d'educaci6 rftmica no arrenquen
estrictament ni del solfeig ni de la mijsica, sine) dels ritmes espontanis
i naturals del nen per tal d'obligar-lo a prendre'n consciencia i

estabilitzar-los. Captar i regular, doncs, els propis ritmes naturals
del cos, en el seu mateix desenvolupament. Christiane Boucquey, en
els anys setanta, definia dotze moviments tipus que reagrupava en
cinc classes: el salt (amb els peus junts), el galop, els saltironeig, el
pas de cursa i la rnarxa. No es manifesten a la mateixa edat. S'ha de
procedir a reforgar gradualment l'acci6 ritmica. D'acord amb aquest
métode, l'educaci6 del ritme es posa al servei de l'educaci6 fisica a
base de ritmes amb predomini de les formes simples. S'estableix una
periodicitat de moviments i una sincronitzaci6 harmOnica de les
accions (BoucouEv, 1970).

Els autors i educadors especialitzats en aquest domini han innovat
i continuen innovant. Es pot parlar d'una veritable evoluci6 pedagOgica
en el camp de la metodologia de l'educaci6 ritmica, tant pel que fa a
l'educaci6 musical corn pel que fa a l'educaci6 fisica. En l'Oltirn
aspecte, podriem intentar una sintesi dels propOsits. Es tracta d'un
desenvolupament de les coordinacions senso-motores o expansions de
les formes rnotOriques espontanies. Tambe en diziern formes ritmi-
ques naturals que el nen i la nena copsen i valoren. Aquestes ensenyan-
ces s'encaminen a aconseguir que els nens prenguin consciencia de les
possibilitats i les resistencies del seu cos, cerquin millorar la seva
presencia, la coordinaci6 i efectivitat dels seus moviments; es tracta
d'ensenyar-los, en fi, els ritmes percebuts en ells mateixos, d'utilit-
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zar-los convenientment, regularitzar la seva conducta corporal,
harmonitzar la seva prOpia activitat amb la dels altres. Aixi es va
aconseguint la sincronitzaci6 de clue abans parlavern. Aix() Os certa-
ment Ohl en la Pedagogia de l'Esport.

En aquesta direcciO, en ::quest camp, ben suggestiu per cert, els
temes es diversifiquen. Hi ha molta tasca a fer, moltes coses a
estudiar. Podria ser, tanmateix, interessant considerar els biorrit-
mes en l'esport (MuRADovA, 1985) i procedir a una sistematitzaci6
dels diferents aspectes te6rics i diclActico-metodoldgics que ofereix
el ritme en l'educaci6 fisica i esportiva; per exemple, la questiO de
l'aprenentatge del ritme, a qué abans ens referiem, ens donaria molta
informaci6 important i ens proporcionaria carnins ben 'Ails en la
formaci6 esportiva (AYENSU- WHITFIELD, 1984). Perd crec que aquest
punt Os suficient per copsar la importancia i la utilitat de considerar
el terna del ritme en l'activitat fisica i esportiva i, no cal dir, en el seu
estudi pedag6gic.

Molts dels aspectes indicats en aquest article es coneixen mOs o
menys i es tenen en compte des de fa anys, corn a objectius, probk,mes,
metodologia, histOria, sistern6tica, etc., de l'educaci6 fisica i espor-
tiva (PINERo, 1976; GRALDOS, 1978; PILA TELENA, 1980 i 1981. CAGI-
GAL, 1983; BUENDIA i altres, 1983; HAAG-NIXON, 1989-90: PIERON,
1989-90). Alguns, en el seu enfocament cultural i pedagogic, poden
interessar, de cara a nous desenvolupaments. Hi ha qOestions, corn la
violència en l'esport (SANvisENs, 1986), que afecten diverses disci-
plines psico-sOcio-pedagOgiques. Cal procedir a l'anAlisi adequF -la de
cada situaciO i de cada aspecte. A voltes interessa mOs una perspectiva
de sintesi. La investigaci6 resta oberta. Es pot anar construint una
disciplina sistembtica en aquesta direccib. Sobretot, interessa aqui,
ultra la seva possible utilitat als educadors fisics i esportius i als
centres pedagogics, preveient la importOncia que el nostre tema pot
tenir amb vista als prOxims Jocs Olimpics (VALLVERDU, 1989), f ornen-
tar els coneixements i estirnular els afanys pedagdgics que poden
activar, millorar i enlairar l'educacib esportiva.
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Tras hacer notar la
importancia y
actualidad del deporte.
se pone de relieve su
interes pedagOgico y
se ofrece una breve
sintesis histOrica de la
educacign frsica y
deportiva.
Seguidamente se
procede a realizar unas
puntualizaciones sobre
dicha educacien y, a
continuacion. a la
justificacien de una
Pedagogia del Deporte.
ericuadrandola, en sus
c imensiones, como una
pedagogia genera).
especial (o diferencial)
y aplicada Se enuncia
la relaciOn de este
escrdio con los dernas
y. ispecialmente, se
c'estacan doce
decisivas relaciones
con ciencias, estudros
o tratamientos
importantes De tales
relaciones, se hace una
referencia algo mas
detenida a la
expresividad y la
pedagogia deportiva
Finalmente. se indican
resumidamente la
estructura y el
conterndo de la
materia. advirtiendo
tres de sus ambitos o
campos de trabajo
tedrico. histerico y
didactico-. en relacion
con el campo teorico.
se mencionan chez
grandes problemas
senarando algunas
cuestiones basicas que
plantean Un de dichos
problernas. la
educacien del r.tmo y
por el otnlo. se expone
coma elemplo do Id
,mportancia do
tematica. entre ids
clistintos aspectos
intOreSantvS de la
pedagogia deportiva

Abstracts

Aprés avoir remarque
l'importance et
l'actualite du sport. on
met en relief son
inter& pedagogique,
en rajoutant une courte
synthese historique de
reducation physique et
sportive Aussitdt
apres, on entame la
realisation des preci-
sions sur cette educa-
tion et. ensuite, on
justifie une Pedagogie
du Sport, en l'inte-
grant dans ses di-
mensions, en tant que
pedagogre generale.
specrale (ou differen-
(belle) et appliquee On
annonce le rapport de
cette etude avec les
autres et. speciale-
ment. on souligne
douze rapports
decrsifs avec des
sciences, des etudes
ou des traitemerts
importants Parini ces
rapports ii est plus
longuement question
de l'expressivito et de
la pedagogic. sportive
Finalement. on montre
en resume la structure
et le contenu de la
matière. en
remarquant trots
cadres ou domaines de
travail -theorique
historique et
didactique- et. en
rapport avec ie
domaine theorique on
cite dix problemes de
premiere importance
et les question ou
fondamentales qu ils
posent Un de ces
problemes. celui de
l'Oducation au rythme
et pour le rythme. est
expose en tant
qu'exemele de
I importance de re su-
jet. parmi beaucoup
d aspects interessants
de la pedagogic,
sportive

After pointing out the
importance of sport
and its current
popularity, its
usefulness in
education is
emphasised and a
summarised history of
physical education and
sport in schools
provided. Some
considerations are
then made about
physical education.
and an argument is
made in favour a
theory of sports
education which could
variously be a general,
special (or
differential) or
applied educational
theory. The
relationship of these
studies with all others
is pointed out, and
twelve connections of
particular importance
with the sciences.
studies or major
courses of treatment
are pointed out
Special attention is
paid here to expres-
sion and to sports
education Finally, a
summary is given of
the structure and
contents of the
subject. which is
divided into three
working areas, the
theoretical, the his-
toric and the didactic
Regarding the theo-
retical area, ten main
problems are pointed
out, with the basic
problems they pose
An example of the
importance of this
subject is provided
through discussion of
one of these problems
that of the teaching of
rhythm and of teaching
through rhythm, one of
the many interesting
aspects of sports
education

5 1

1 u kjj
BEST COPY AVAILABLE



Fisiologia de l'exercici en l'infant i l'adolescent.
Algunes consideracions
Dr. Joan Ramon Barbany *

En les edats infantil i peripuberal, les adaptacions a l'activitat
fisica presenten particularitats especifiques respecte a l'adult en els
aspectes metabOlics, resposta cArdio-vascular i respiratOria, corn-
portament neuro-endocrf, etc., amb diferencies més evidents corn
més petit és el noi. Sembla evident que en alguns sentits el noi presenta
unes respostes comparables a les de l'adult, mentre que en difereix
substancialment en altres. Per aix6 no és correcte considerar-lo en
aquest sentit corn un adult en miniatura (Borms, J., 1986). D'altra
banda, cal saber en quina mesura la introducci6 de programes d'edu-
caci6 ffsica escolar o, tarnbe en alguns casos, la participaci6 en
entrenarnents intensius poden afectar les qualitats funcionals d'adap-
taci6 o alterar d'alguna forma el creixernent pondo-estatural normal
del noi. En aquest treball analitzem alguns aspectes essencials de tot
aix6. Les consideracions que es puguin fer hauran de tenir en compte
l'edat segons uns, criteris biolOgics (grau de creixement sexual,
estirnaci6 del nivell d'ossificaci6, dimensions corporals, etc.), més
que no pas en un sentit cronolOgic. El fet de no atendre estrictament
aquesta consideraci6 pot ocasionar errors greus (Bar-Or, 1985).

1. Desenvolupament de forge muscular I caracteristiques
del müscul

La forca de contracci6 i el conjunt de qualitats del müscul depenen
del grau de desenvolupament corporal, d'aspectes d'indole genetica i

Joan Ram6n Barbany, Ilicenciat en Biologie doctor en Medicine. es prolessor de
Fisiologia a la Facultat de Medicine de la Universitet de Barcelona d'Higiene I Primers
auxilis a l'INEF de Catalunya (Centre de Barcelona) He public:al, entre allies Idols.
Fisiologie de l'esforg (1983) Fundamentos de fisiologia del Elercicio y del Entrena-
miento (1990)
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molt particularment de l'edat bioldgica del noi. La capacitat de
generaci6 de forca es menor tant en termes absoluts corn relatius, de
manera que entre sis i divuit anys la forca muscular augmenta forca
mes del que es podria esperar en funcid de la variaci6 d'alcada
(Shephard. 1982). Malgrat aix6, ni l'estructura ni la funci6 del müscul
difereixen substancialment de l'adult. Els valors maxims de capacitat
de generaci6 de forca contractil no s'aconsegueixen fins bastant des-
pies de la pubertat (Asmusen, 1973), encara que amb variacions
segons el sexe i depenent tambe d'altres factors intrinsecs (grup mus-
cular considerat) i extrinsecs (nivell de sol.licitud exercida, habits
alimentaris, etc).

2. Caracteristiques metabOliques de l'adaptació a
l'exercici fisic en el noi i l'adolescent

2.1. La capacitat aerObia maxima

Expressa l'aptitud per a l'execuci6 de treballs de "resis.tencia i
s'acostuma a expressar en funci6 del consum maxim d'02 (V02 max)
que es pot assolir:

a. Quan es valora en termes absoluts (L. min-' o mL. min-'), va
augmentant fins a la pubertat, d'una manera lenta per6 progressiva,
amb diferencies entre sexes molt petites o inexistents. Amb l'.estirada
puberal,,, el valor de V02 max es dispara amunt en els nois, mentre
que en les noies tendeix a estabilitzar-se, de manera que a partir de
16 anys el VO2max de les noies se situa en valors prOxims al 70% del
dels nois. Com que el desenvolupament puberal de les noies acostuma
a ser mes rapid que els dels xicots, els maxims assolibles ja
s'aconsegueixen a 16-18 anys, i f ins i tot poden disminuir més tard,
mentre que en els nois continuen augmentant ben be fins a 18-20 anys
(figura la).

b. Si l'estimaci6 es fa corn és el més correcte-- en termes relatius
a la massa corporal (mL. min-', kg -'), les diferencies entre les
diverses edats sOn més petites, encara que, per a poblacions d'una
mateixa edat, les intersexe es troben augmentades. En les noies, el VO,
max relatiu acostuma a disminuir des de la pubertat a causa de
l'increment de massa corporal a carrec del major contingut gras. Per
aquest motiu, en les noies s'arriba al maxim de potencial aerobi relatiu
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immediatament abans de la desclosa puberal, cap a 12 anys (figura 1 b).

2.2. Cost metabOlic del treball.

Encara que el ,,sostre aerobi (VO, max) relatiu a la massa magra no
difereixi substancialment entre nois i adults, la despesa energbtica
necesseria per a l'execuci6 d'un esforg determinat és considerable-
ment superior, molt més corn menor és l'edat (Skinner i col.lab.,
1971), o el que es el mateix: l'eficiencia energetica,, per executar
una tasca determinada es veu disminu'ida per diverses causes, entre
les quals podem citar la menor eficacia biomecanica del gest i la menor
capacitat de coordinaci6 sensori-motora. El cost metabolic destinat a
un esforc determinat millora substancialment amb l'edat. molt més
corn millor el noi pugui exercir la seva activitat motora espontenia, o
si no en te, a través de la participacid en programes d'educaci6 fisica
escolar, gracies a la millora progressive en els nivells de coordinaci6
motora: i encara es més evident, per als moviments exercitats, quan
participa en programes d'entrenament esportiu de competici6. El
menor cost metabolic d'un treball determinat permet augmentar el
marge entre la maxima capacitat aer6bia i el cost metabblic que sta
invertit en l'execuci6. Aixi doncs, amb l'edat es va.fent progressive-
ment menor el risc de sobrepassar els valors de VO,max en l'exercici
fisic (figura 2), cosa que es tradueix en una tolerencia superior a
l'exercici aerobi d'intensitat submaxima, en particular durant perio-
des protongats de treball (Barbany, J.R., 1985).

2.3. Llindar aerobi i producciO de lactat

a. El Ilindar aerobi, potencia d'esforc a la qual el metabolisme
anaerobi ha de recOrrer per poder atendre les demandes energetiques
quo l'activitat fisica impose., es veu notablement redult amb l'edat.
Aixi doncs, en el noi el risc de caure en anaerobiosi amb impossibilitat
de prosseguir amb la mateixa intensitat de treball és molt mes elevat
que no en l'adult Los causes principals del baix Hinder anaerobi sOn la
menor eficiéncia mecanica del moviment comentada) i la menor
tolerancia a l'acidosi muscular i sanguinia. El metabolisme muscular
infantil pot, en part, obviar a aquesta dificultat metabOlica, limitant
al maxim la formaciO de lactat per disminuci6 de l'activitat de les vies
d'oxidaciO anaerObia de la glucose (Atomi, Y. i col.lab., 1986).
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b Per aquest mottu, en el not ['adolescent la produccu5 de lactat per
part del mOscul en activitat en treballs d'intensitat comparable Os
menor que en l'adult. A mas, la xifra de lactat en sang assolida despres
de l'execuci6 de treballs de caracter extenuant Os clarament inferior,
molt mOs corn mas petit és el noi (figura 3).

Es a dir, a causa de la menor eficiancia rnecanica, el Ilindar
d'anaerobiosi Os mOs petit que el de l'adult, amb la qual cosa el risc de
sobrepassar-lo a consequancia d'un augment de la intensitat i potancia
d'exercici as elevat. Per aquest motiu, encara que el noi i l'adolescent
siguin capacos de recOrrer Ilargues distancies a velocitats moderades
(amb consums rnolt allunyats del Ilindar anaerObic), no es possible
sostenir gaire un ritme de cursa mOs viu: la baixa eficiancia energetica
acosta la despesa energetica al valor de Ilindar anaer6bic, i amb aim)
augmenta el risc de superar-lo, especialment en exercicis prolongats.

2.4. Capacitat anaerObia de treball

Es clarament inferior a la de l'adult, tant si s'expressa en termes
absoluts corn relatius (figura 4) (Bar-Or, 1983) i de manera particu-
lar per al potencial anaerobi dependent del metabolisme lactic.

a. Les dificultats que el noi presenta per al metabolismelkticanaerobi
i que comprometen el seu rendiment en els exercicis, que en gran
mesura en depenen, s'explica per diverses causes:

Menor activitat de la via glucolitica anaerbbia. A favor d 'aquesta
interpretaci6 trobem la menor formaci6 de lactat, que ja hem comen-
tat. Possiblement aix6 sigui a causa d'una menor activitat funcional de
la fosfofructoquinasa («enzim clau» de la glucOlisi) o d'altres enzims
reguladors d'aquesta via (Erickson, B.O., 1972).

Menors reserves de glicogen muscular ( Poo rtmans, J.R., 1986).

Menor tolerancia de la fibra muscular al lactat, que a traves d'un
sisterna de retroalimentaci6 frena la seva prOpia producci6, inhibint
la glucOlisi anaerObia (cit, per Bar-Or, 0 , 1983).

Menortoleráncia a l'acidosi sanguinia atribuIble a la menor capacitat
tarnponadora de la sang dels desequilibris acids-base. Per aix6, corn
menor es l'edat, mOs gran la modificaci6 del pH, en exercicis
d'intensitat analoga (Bar-Or, 0., 1983).

b. En canvi, malgrat la manca de dades suficients referents a aix6,
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sembla possible afirmar que la capacitat de subministrament energe-
tic a carrec del metabolisme alàctic (utilitzant les reserves musculars
de fosfocreatina), és similar a la dels adults, per be que, encara essent
menor el rendiment mecanic que es pot obtenir, tambe ho sem les
expectatives de treball net realitzable (Pirnay i Crielaard, 1986).

Aquestes particularitats metabOliques expliquen en gran part el
comportament motor espontani del noi, capac d'efectuar moviments
rapids explosius de durada molt curta (que és ates pel metabolisme
anaerobi alactic), pert) incapac de prosseguir més temps en aquestes
activitats, ates que si eren de durada superior resultarien ja tributa-
ries del metabolisme lactic, en el qual el noi és deficitari.

2.5. Adaptacions especifiques compensadores

Davant d'aquestes limitacions en l'adaptaci6 metabOlica, el nois i
adolescents en exercici presenten sistemes peculiars propis que
permeten una certa compensaci6; aim) explica la relativa millora en
la tolerancia respecte al que en principi f6ra d'esperar:

Alta velocitat de transick5 al metabolisme aerobi, considerant com a tal
el temps necessari per assolir el consum corresponent a una
potencia d'esforc determinada. D'aquesta manera, en exercici ma-
xim, hi ha nois de deu a dotze anys capacos d'aconseguir fins al 50%
del VO, necessari nornés en 30 segons, mentre que els adults, en el
mateix temps, nornés han pogut arribar al 25% del total requerit
(Macek, M., 1986), i, per conseguent, el temps transcorregut per
arribar als valors de consum dO2 corresponents a una determinada
potencia d'esforc és menor en el noi que en l'adult (figura 5). D'aquesta
manera es pot reduir considerablement el temps i la importancia
relativa del metabolisme anaerobi lactic inicial (per al qual el noi no
esta gaire preparat), a favor del metabolisme aerobi.

- Més capacitat d'extracciO d'02a nivell dels territoris actius (figura 6),
que juntament amb el nivell d'irrigaci6 sanguinia proporcionalment
mes gran, que es realitza més endavant, permet una compensaci6
relativa de les menors disponibilitats energetiques existents.

Tambe s'ha assenyalat com a possibilitat una reserva major d'02,
especialment si es considera en termes relatius al conjunt de la massa
muscular, en diferents territoris: pulmons, transportat per la sang,
present al mOscul, etc. (Macek, M. i Vavra, J., 1977).

1
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En sintesi: el baix potencial metabolic anaerobi lactic I es lirnitades
possibilitats de generar deute d02, juntarnent amb la bona adaptaci6
a l'exercici aerobi, fan que, per fer rendible al maxim les seves
possibilitats metabOliques, el noi atengui les demandes metabOliques
de l'exercici afavorint les vies oxidatives aer6bies. Per aim), la
capacitat dels nois per desenvolupar activitats fisiques que no exce-
deixin el 60% de l'aptitud aerObica maxima Os semblant a la de l'adult.
Pel que fa a l'exercici anaerobic alactic, tributari rnetabOlicarnent de
reserves d'energia de disposici6 immediata (fosfocreatina), les
expectatives sion comparables a l'adult, amb la qual cosa la seva
capacitat d'efectuar moviments de caracter explosiu Os semblant.

3. Resposta cardio-vascular a l'exercici fIsic en el noi i
l'adolescent

La resposta cbrdio-vascular a l'exercici fisic en el noi i l'adoles-
cent es descriu corn "hipocinètica,>: respecte a un valor determinat
de consum d02, la despesa cardiaca (volurn de sang impulsat pel cor
per unitat de temps) necessaria Os significativarnent rnOs petita que en
l'adult. AixO s'explica per diferents causes: rnenor consurn d'02 dels
territoris no actius, rnenor extracci6 d'02 en el müscul en contracci6
i potser rnenors dernandes de la terrnoregulaci6.

3.1. Parametres funcionals: despesa cardiaca (volum minut cardiac), volum
sistOlic d'expulsió i frequencia cardiaca en el noi en activitat fisica

Els condicionaments hernodinarnics del noi i l'adolescent l'obliguen
a adoptar una tipologia prOpia de resposta, en la qual l'incrernent de la
despesa cardiaca s'obtO essencialrnent per l'augrnent de la frequOncia.
D'aquesta manera, per atOnyer el mateix valor de consurn d02, un noi
de deu anys necessita el doble de pulsacions per minut que un xicot de
disset. Una cosa semblant ocorre en la recuperaci6, de manera que la
surna de les pulsacions fins a recuperar la frequencia de repOs us tres
cops superior en el noi. Les dimensions, mOs petites, de les cavitats
car diaques names permeten d'augmentar el flux d'expulsi6 de sang del
cor per incrernent de la freq0Oncia. Aquesta situaci6 ja es fa evident
en estats de repbs, en els quals la freq0Oncia cardiaca Os molt superior
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a la de l'adult (taula 1) I en condicions d'esforc extenuant la
freq0encia cardiaca maxima assolible també és molt superior (apro-
xirnadarnent la xifra de 220-edat).

L'elevada freq0encia a que ha de treballar el cor del noi fa que,
malgrat la superior freqUencia maxima, la diferencia entre l'una i

l'altra sigui petita i que es redueixi el "marge de seguretat,,, encara
a treballs submaxirns, amb un risc important de fatiga per incapacitat
del sistema cardio-vascular, especialment en ncis amb baixa activitat
fisica o que no segueixen un programa d'educaciO fisica correcte. Amb
l'entrenament, tal corn analitzarem més endavant, la resposta cardio-
vascular a l'exercici millora substancialment i per aix6 s6n molt més
grans les possibilitats de qua es disposa per atendre les demandes i la
tolerancia a l'esforc. A la figura 7 analitzem el comportament
funcional dels principals parametres cardio-vasculars d'esforg a
diferents potencies de treball en dos grups de nois.

3.2. Flux sanguini muscular

Els territoris musculars actius presenten un flux sanguini superior
al de l'adult, que n'afavoreix la capacitat de treball i en compensa les
limitacions cardio-vasculars esmentades (f igui a 8). Amb l'edat, el
flux sanguini en els territoris actius tendeix a fer-se progressivament
menor. No obstant aix6, el flux sanguini post-esforc es manté relati-
vament igual, independentment de l'edat considerada. Es possible que,
corn s'esdeve en els adults entrenats, a mesura que augmenta l'edat
augmenti l'activitat mitocondrial dels territoris actius, la qual cosa
permetria de reduir la necessitat d'un major flux pel millor aprofita-
ment de 102 (Koch, G. i Fransson, L., 1986).

3.3. Modificacions de la pressid arterial en l'exercici

Per be que en els valors absoluts atesos hi ha diferencies, el
comportament qualitatiu de la pressiO arterial en l'exercici en el noi
no difereix substancialment de la de l'adult. La grafica d'evoluci6 de
la P max i la P min al Ilarg de l'esforc Cs molt semblant.

A la taula 2 es presenten els principals aspectes relatius als
parametres hemodinamics centrals i periferics en la resposta compa-
rada entre nois i adultb.
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4. Resposta respirattorla a l'exercici fisic en el noi i
l'adolescent

4.1. Parametres de la funció respiratdria (ventilacid pulmonar)

De manera semblant al que s'esdeve en l'adult, l'adaptaci6 respi-
ratdria a l'exercici es satisfactoria, i no pot ser considerada (en el
sup6sit que no hi hagi alteracions patologiques) factor limitador de la
intensitat d'esforc (Barbany, J.R., 1990). Corn en l'adult, la corba
d'evolucid de la ventilaci6 pulmonar, a potencies d'esforcos crei-
xents, presenta una relacid exponencial, cosa que fa evident una
adaptaci6 correcta. El que SI que varia es la tipologia de la respiraci6,
en clue la major ventilaci6 s:aconsegueix de manera similar a la
despesa cardlace, a carrec d'una frequencia superior de moviments
respiratoris, amb poca modificaci6 dels volums d'aire recanviats a
cada moviment, a causa de les limitacions estructurals de l'aparell
respiratori. Per aix6, tambe la frequencia respiratOria maxima
assolible en exercicis intensos, en el noi es molt mes alta que no pas
en l'adult.

4.2. Cost metabolic de la respiraci6 (equivalent respiratori)

Aquesta mena de resposta augmenta el cost energetic de la
respired& que en el noi es relativament important, en condicions
d'esforc maxim. La forma mes comuna d'estimacid es l'anomenat
«equivalent respiratori, relacid entre la ventilacid pulmonar i el
volum d'02incorporat per la unitat de ternps. Corn mes elevat es aquest
parametre, mes aire recanviat amb l'entorn hi ha d'haver per poder
obtenir un determinat volum d'02 i, per consegOent, menor sere
l'eficiencia energetica del proces. En els nois, l'equivalent respiratori
en repOs i davant l'exercici es veu incrementat notablement respecte
a l'adult; aix6 tradueix aquesta menor capacitat funcional. En la
practice, a partir de 16 anys no hi ha diferencies notables entre els
valors amb l'adult.
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5. Altres peculiaritats: modificacions del carActer hfdric,
termoregulaclo i sensibilitat a la fatiga

a. La sensibilitat al fred i a la calor és considerable, atesa la labilitat
termica provocada per la immaduresa dels centres termoreguladors.
El noi, i molt més corn més petit, presenta una sensibilitat més gran
al fred, afavorida per la magror del pannicle adip6s, i tambe al fred,
contrariament al que sembla que caldria esperar en una primera
aproxirnaci6, a causa de la major superficie corporal relativa (Shep-
hard, 1982). La dificultat a transportar l'excés de calor cap a la pell,
la menor densitat relativa de les glandules sudoripares per unitat de
superficie i la relativa immaduresa del centre termoregulador sOn els
factors mes importants per explicar aquest alt nivell de risc d'hiper-
termia i la frequencia amb que pot apareixer la condici6 de fatiga per
calor, especialment en condicions climatiques desfavorables i hidra-
taci6 insuficient (Poortmans, J.R., 1986).

b. En general, el balang de fluidses deficitari, i el risc de deshidra-
taci6, important; aquesta deshidrataci6 es causada per la inadequada
adaptaci6 a la calor i per la immaduresa dels centres reguladors,
especialment en nois petits, que es tradueix objectivament en una
menor sensaci6 de set, que no correspon a la demanda real. Per aixO,
es imprescindible foroar la ingesti6 de fluids abans de l'exercici,
mentre se'n fa i despres.

Per aquests motius, el noi es especialment sensible tant als riscos
d'aparici6 i manifestaci6 de la calorada o cop de calor corn a la
hipotermia (Sloan i Keatinge, 1973), per la qual cosa es convenient
d'extremar les precaucions quan l'activitat fisica int:Insa te Hoc en
condicions climatiques poc favorables. Aix0 permet stablir unes
consideracions practiques Otils:

L'American Sock- ty of Pediatrics (1982) recomana una hidrata-
ci6 correcta del noi abans de la practica esportiva competitiva, i

l'adequada reposici6 hidrica en el transcurs de la prova, si les
condicions ambientals sOn inadequades per l'exces de calor, de manera
que cada 15-20 minuts ha de beure de 100 a 150 ml de liquid,
independentment de la sensaci6 de set. El contingut recomanat de
soluts no ha de ser superior a 0,3 g de NaCI, 0,35 g de KCI i 2,0 g de
glucosa per cada 100 ml.

Durant la practica de la nataci6 a temperatures d'aigua inferiors
a 232C, s'ha d'obligar els nens a sortir de l'aigua cada deu o quinze
minuts, a fi de tornar a escalfar l'organisme.
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Quan s'organitzi una prove atletica en club participin infants, s'ha
de preveure que tenen una sensibilitat superior a les temperatures
elevades, i ajornar-la si cal, fins a les hores que no faci tanta calor.

Un comentari especial el mereix la diferent sensibilitatala fatiga que
hi ha entre nois i adults, ço que posa en evidencia la menor consciencia
subjective i la menor percepcid, force més limitada corn menor és
l'edat.

6. Efectes de l'entrenament fisic sobre les qualitats
fisiques i d'adaptació a l'organisme en nois i adolescents

La manca d'estudis de seguirnent longitudinal i les diferencies en els
protocols d'entrenament seguits sOn responsables que el coneixement
dels efectes sobre l'organisme infantil del seguirnent de programes
d'entrenament sigui, pel que fa a les modificacions induIdes, relative-
ment esces. A més, conve distingir entre l'entrenarnent intensiu que
segueixen alguns nois i joves practicants esportius de competici6 i el
seguiment de programes escolars o extrascolars d'educacid fisica
general més o menys intensa o especifica respecte a determinats
esports.

6.1. Efectes del seguiment d'un programa d'educaciO fisica escolar

Els efectes de la practice esportiva lüdica o l'educaci6 fisica
escolar sobre l'organisme i la seva adaptaci6 a l'exercici del segui-
ment sOn Ileugers. Essencialment, aquesta mena d'activitats tenen
corn a objectiu permetre el desenvoluparnent harmOnic de les habilitats
i aptituds motores i esportives del noi, per la qual cosa, en general,
es concreten a permetre la Inure expressi6 dels potencials de desen-
volupament fisic i qualitats corporals, del noi, incorporades al seu
potencial genetic i evolutiu.

a. Sobre el creixement ossi. Hi ha una relative controversia pel que fa
al nivell d'incidencia de l'activitat fisica en la infantesa sobre
creixement i desenvolupament pondo-estatural. Algunes investiga-
cions semblen af irmar una millor evolucid d'aquests parametres,
mentre que en altres no sembla tan evident. Els experiments efectuats
amb animals demostren que l'estimul del moviment és essencial durant
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l'edat de creixement per aconseguir que s'arribi a les expectatives
genetiques de desenvolupament i creixement estatural. Tot i amb aixO,
el nivell d'activitat necessari és satisf et amb escreix per l'activitat
espontenia, sense resultar modificat per l'adopci6 i seguiment de
programes d'educaci6 fisica escolar. L'increment progressiu de la
talla registrat al Ilarg de les dues Ultimes generacions, que pot ser
estimat aproximadament en uns deu centimetres, s'atribueix a la
millora substancial de l'alimentaciO i també a la progressive millora
en la satisfacciO dels requerirnents en plastics i calOrics. En un altre
sentit, si que podem atribuir influencies als entrenaments intensius
destinats a preparar-se per a l'activitat de competici6, que consti-
tueixen una altra problematica, diferent de la que analitzarem més
endavant. Avui sembla forge clar que la mera activitat fisica, ni que
sigui intensa, no potencia per ella mateixa el desenvolupament de les
dimensions corporals (Borms, 1986), per be que es imprescindible per
atenyer-les, influencia que ha de ser compartida d'acord amb els
potencials genetics i els aspectes de la nutriciO.

b. Sobre el creixement muscular. L'activitat fisica i l'edat augmenten
la massa muscular I. en general, milloren les funcions musculars;
tambe s'incrementen la forge muscular, la velocitat de la contracci6
i la resistencia a la fatiga. Sorprenentment, hi ha estudis (Heebol-
Nielssen, 1982) que obtenen resultats desiguals, amb disminuci6
progressive de la forge de contracci6 en el seguiment de poblacions
infantils des de 1956 a 1981. Probablement en aquest cas, per be que
havia millorat el contingut dels programes d'educació fisica escolar,
la reduccid progressive del temps lliure per a activitats espontanies
dels nois va determinar l'apariciO de disminucions en la totalitat de
paremetres de forge de diferents grups escolars. Aquests efectes no
sOn atribuibles names al mer desenvolupament superior de la massa
muscular, cosa facil de comprovar seguint la grafica de correlaci6
entre modificacions de la forge i magnitud de la massa muscular en
edats diferents. D'aquesta manera es comprova corn en nois de sis a
divuit anys que segueixen un nivell important d'activitat fisica, el pes
de la massa muscular augrnenta un 50%, mentre que la forge ho fa un
200%. També milloren l'elasticitat i la coordinaci6 motora i s'ateny
una major eficiencia biomecanica.

6.2. Efectes de lentrenament intensiu

Més importants corn més aviat s'inicia, també depenen de la
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intensitat i de la duraci6. S6n efectes que evidencien grans diferencies
segons quin hagi estat el model seguit, encara que es poden establir
alguns esquemes generals:

a. Sobre el creixement ossi pondo-estatural, els efectes acostumen a
ser poc significatius, si be de vegades s'accepta que l'inici precoc
d'entrenaments intensius de force en nois que no han completat el
desenvolupament ossi pot ser responsable d'un efecte de soldadura
precoc dels cartilags de creixement i alterar, d'aquesta manera, els
parametres de creixement. No obstant aix6, tambe ocasionalment,
sobretot en adolescents, s'ha assenyalat un desenvolupament supe-
rior atribuIble a l'efecte anabolitzador de l'exercici d'aquestes
caracteristiques.

En principi, es pot afirmar que el seguiment de programes d'entre-
nament intensiu de la force muscular en edats primerenques, especial-
ment si es tracta d'exercicis en els quals es desplega un alt grau de
tensid muscular durant periodes curts en els quals hi ha un grau
desmesurat de participaci6 del sistema osteo-articular, no sembla
gaire aconsellable, a la vista de la sospita, que en certs casos es
confirma, d'alteracions derivades de la practice flsica excessive en
aquests models que es manifesten corn deformitats més o menys greus
de l'estatica vertebral normal, i fins i tot degeneracions artrOsiques,
que es poden manifestar uns quants anys més tard, quan es complete
el creixernent o disminueix o cessa la intensitat de l'entrenament.
D'aqui ve, doncs, la necessitat ineludible de procedir a un seguiment
adequat i permanent del creixement ossi i morfolOgic de l'atleta
infantil, a fi de preveure i corregir l'aparici6 d'aquestes anomalies
frequents. En tot cas, entre nois pre-pübers sembla oport6 d'evitar
els treballs de musculaci6 de carecter isometric i el treball de pesos
amb resisténcies considerables. Tot amb tot, no hi ha pas cap evidencia
clara que en la major part d'entrenaments intensos es puguin produir
efectes nocius a nivell dels parametres morfologics ni funcionals
corporals normals (Borms, 1986).

b. Pel que fa al desenvolupament muscular, les modificacions sOn
importants i inclouen aspectes quantitatius amb vista a una major
massa muscular assolida, i qualitatius, amb augment de la force de
contracci6, velocitat de resposta, elasticitat i flexibilitat, etc. Pel que
fa a l'aspecte metabOlic en el mOscul es produeixen adaptacions molt
semblants a les que s'observen en els adults, es a dir, un augment del
nombre i el volum de les mitocdndries, augment de les reserves de
glicogen i de fosfocreatina, augment de l'activitat enzimetica oxida-
tive, increment del flux sanguini muscular i del coeficient d'extracci6
d02, efectes vairables, tots plegats, en funci6 del model d'entrena-
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merit (Barbany, J.R., 1989). Una qUesti6 interessant fa referencia a
la incidencia que l'entrenament precog pot tenir sobre les caracterfs-
tiques miotipologiques del noi. Contrariament al que es cregue de bon
comengament, avui sembla clar que les caracterfstiques miotipolOgi-
ques del nad6 difereixen de les de l'adult i que, probablement, el model
d'entrenament seguit pot influir decisivament en la diferenciaci6
miotipolOgica. Si era aixi, es evident que la instauraci6 de l'entrena-
ment precog, al marge d'altres consideracions etiques o tambe
filosof iques, seria de gran utilitat pel que fa a la possibilitat d'assolir
expectatives de rendiment maxim de l'adult.

c. Els aspectes metabblics de lexercici tambe es veuen influIts, amb
millora dels paremetres funcionals de l'exercici aerobi, en l'entrena-
ment d'aquestes caracterfstiques, amb increment del VO,max, en les
poblacions de nois i adolescents entrenats respecte a les de no
entrenats. Aquest augment es molt mes substancial en percentatges
com mes gran es el temps i la intensitat de l'entrenament seguits
(figura 9), tot i que les dades mes recents serhblen suggerir que
l'augment del VO, max en nois més petits de deu anys sotmesos a
entrenaments aerobis no es tan considerable corn semblaven indicar
les investigacions previes (Borms, 1986), mentre que els seus
efectes sOn especialment espectaculars a les edats puberals (Kemper,
H.C.G., 1985). En les noies disminueix de forma considerable el
descens de potencial aerobi absolut i relatiu a la massa corporal propi
de la pubertat.

Millora l'eficiencia energetica augmentant el "merge de segure-
tat- metabblic entre cost energetic de l'esforg i aptitud aerObia
maxima, i es produeix una millora relative del Hinder d'anaerobiosi i
del potencial anaerobi. Corn la resta de qualitats fisiques i rnetabOli-
ques, els efectes de l'entrenament depenen en gran manera de les
seves caracterfstiques.

d. Sobre el sistema cardio-vascular

- Els estudis comparatius entre nois sotrnesos a entrenaments
Sendurança al Ilarg de perfodes no inferiors a un any fan evident,
respecte a la poblaci6 de nois no especificament entrenats, unes
modificacions del sistema cardio-vascular amb hipertrOfia cardfaca
en entrenaments prou intensos, molt mes importants corn ries precog,
intens i gran hagi estat el temps d'entrenament seguit, de tipologia
semblant a la de l'adult (augment de les dimensions principals de les
cavitats internes ventriculars); aix6 vol dir augmentar el volum
d'ompliment i expulsi6 de la sang i disminuir la freq0encia cardfaca
necessaria per atendre les clemencies derivades d'una determinada
intensitat d'esforg. Les proves indirectes de seguiment del nivel!
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d'entrenament prôpies dels adults també es poden, doncs, aplicar als
nois, després de les correccions oportunes.

Aquest fet ha de ser oportunament tingut en compte, perque de
vegades les modificacions dels diametres de les cavitats ventriculars
s6n detectables per electrocardiografia i especialment amb les tacni-
ques ecwardiografiques actuals, i poden facilment ser considerades
patolOgiqjes, en el sup6sit que no hi hagi el coneixement adequat del
factor d'un entrenament previ important (Mevdev i col.lab., 1986).
També, comparablement al que s'esdevé en l'adult, augmenta el volum
total de sang circulant i milloren substancialment el reg sanguini
coronari i muscular. Disminueix aixi mateix la pressi6 arterial
mitjana requerida per a l'execuci6 d'un exercici determinat, motiu pel
qual, i semblantment al que s'esdevé en l'adult, l'entrenament aerobi
d'enduranga pot ser indicat en el tractament de certes formes Ileus
d'hipertensi6 arterial idiopatica (Hagberg i col.lab., 1980).

Els efectes de l'entrenament de forga sobre els parametres
cardio-vasculars sOn relativament poc coneguts, en part a causa que
es creu que aquest model d'entrenament practicat amb un grau
suficient d'intensitat pot produir alteracions en el creixement normal
del noi, i per aix6 no sembla recomanable, en general, iniciar-lo
precogment.

e. Sobre el sistema respiratori. Els efectes de l'entrenament aerobi
provoquen un augment substancial dels parametres ventilatoris, que
tradueixen la millor adaptaci6 respirat6ria a l'exercici, s'evidencien
per !a ciara disrninuci6 de l'equivalent respiratori que es registra i que
tradueix el menor cost metabblic del treball pulmonar.
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Tau la 1. Frequencia cardiaca de repós en edats diferents

edat nadd 1 5 10 20 30 40 50

frequencia 140 1 1 5 98 87 75 70 49 65

Taula 2.

Funció

freqUencia cardiaca
(treball submaxim)

frequancia cardiaca
(treball maxim)

foroa de contracciO
(treball max i submax)

despesa cardiaca

diferancies artario-venoses
d'oxigen

flux sanguini en territoris
actius

pressid arterial max i min
(treball max i submax)

Resposta en nois I joves

elevada (en especial fins a deu
anys)

elevada

menor

Ileugerament menor (resp. hi
pocinatica)

Ileugerament superior

superior

menor

10,34
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Abstracts

Para conocer en clue Pour connaitre In order to ascertain
medida la educacien comment l'éducation to what extent
fisica o el physique ou physical education or
entrenamiento rentrainement intensif intensive training can
intensivo pueden peuvent effecter le affect normal child
afectar al desarrollo normal developpement development, this
normal del nifio, en el de l'enfant. on article discusses the
presente trabajo se considere dans ce metabolic features of
consideran las travail les adaptation (aerobic
caracteristicas caracteristiques capacity) and the
metabblicas de la metaboliques de cariovascular and
adaptacien al elercicio l'adaptation 6 respiratory response
tlsico del nielo y el l'exercice physique de to physical exercise in
adolescente l'enfant et de the child and the
(capacidad aerebica) y l'adolescent (capacite adolescent, as well as
la respuesta aerobique) et la other changes in
cardiovascular y reponse cardio- hydric
respiratoria, as/ como vasculaire et thermoregulating
otras modificaciones respiratoire, aussi bien balance and
del balance hidrico que d'autres sensitivity to fatigue
termorregulador y modifications du bilan This analysis is
sensibilidad al hydrique complemented by a
cansancio Este parte thermoregulateur et la study of the effects of
analftica se sensibilite A la fatigue a programme of
complementa con el Cette partie analytique physical education and
estudio de los efectos est compietee par intensive training on
de un programa de l'etude des effets d'un the physical
educacidn ffsica y del programe d'education characteristics of
entrenamiento physique et de children and
intensivo sobre las Ventrainement intensif adolescents in terms
cualidades fisicas de sur les qualites of bone, muscle,
los nirlos y physiques des enfants metabolic,
adolescentes. en sus et des adolescents cardiovascular and
diversos desarrollos dans leurs différents respiratory
(desarrollo &sec,. developpements development
muscular, metabblico, (osseux, musculaire,
cardiovascular y metabolique,
respiratorio) cardiovasculaire et

respiratoire)
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L'educació fisica avui:
Contingut. Finalitat i principis
Jaume Casamort I Ayats *

Educació fisica. Concepte de dificil definició

El concepte "EducaciO Fisica" designa una idea molt poc definida.
Es tracta d'un concepte polisernic i, per tant, objecte de diferents
interpretacions en f unciO del context o lloc on s'utilitzi.

La nostra cultura, de tots és conegut, té arrels estretament
vinculades a la cultura grega i romana que han perpetuat concepcions
dualistes de l'home considerant-lo dividit en dos components dife-
rents: "Cos i Anima".

A partir d'aci moltes filosofies i corrents de pensament han recollit
aquesta diferencia i, encara que postulessin diferents graus de relaciO
entre una dimensiO i l'altra de la persona, col.locaven sempre el
"cos" a un nivell d'inferioritat respecte a l'Anima. Consequencia
d'aix6, la GimnAstica primer, i l'EducaciO Fisica després se n'han
ressentit, sobretot quan entraven a debat els seus valors educatius,

L'arribada de noves concepcions del mOn i de l'home no tan sols van
afavorir l'apariciO de renovats models pedagOgics i educatius que
incorporaven, a nivell conceptual, l'EducaciO Fisica als programes
escolars, perque la consideraven instrument fonamental per a una
formaciO integral de la persona. Malgrat aix6, encara hi ha cert
confusionisme quan es tracta de puntualitzar i concretar aspectes
relacionats amb el contingut, els objectius, els metodes, l'avaluacib.

Per altra banda, el dinamisme i l'estructura de la societat actual
també ajuden i incideixen sobre l'augment d'aquest nivell de confusiO.

Jaume Casamort I Ayats es Ilicenciat en reclagogia I Educacio Fisica Piofessor
titular de Peclagogia ap.icada a l'activita fisica .1 I Institut Nacional d'Educacio Fisica de
Barcelona Ha publicat treballs articles en revistes espec,alitzades I en obres
col lectiyes
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L'Educacid Fisica, igual que succeeix amb altres camps, no deixa de ser
un f et cultural, social i fins i tot politic i, per tant, estretament Iligat
a qualsevol manifestacid d'aquesta.

Aixi tenim que l'Educaci6 Fisica, a vegades, va més enlla del marc
estrictament escolar i educatiu i esdeve un mitie molt valubs per
aportar solucions a alguns dels grans problemes que, avui dia,
presenten les societats modernes. Em refereixo concretament a
temes d'oci, recreacid, integracid i adaptaci6 social, propaganda
politica, reef irmaci6 de sentiments nacionalistes, higiene i salut, etc.

Aquesta clara i manifesta indefinici6 no ens impedeix, per&
dissenyar, a continued& una aproximaci6 al concepte d'Educaci6
Fisica que sigui minimarnent acceptat tant per la comunitat académica
corn pel collectiu professional que es dedica a aquesta area de
coneixement.

Educació Fisica corn a educació del moviment

Abans d'esteblir els criteris d'una definicid minimament accepta-
ble del que s'enten avui dia per Educacid Fisica, presentare de forma
esquernetica tres models explicatius sobre el moviment hurne corres-
ponents a &bites sbcio-culturals prou diferents.

L'educacid de les qualitats motrius

Jean le Boulcht, pofessor d'Educaci6 Fisica frances i metge, ha
influIt fortament les noves generacions d'ensenyants d'Educaci6
Fisica. Les seves aportacions en aquest aspecte sOn clares. Per ell,
l'Educacid Fisica, a diferencia de l'Esport, que té una finalitat en si
mateix, no es més que un mitje per desenvolupar les qualitats motrius
contribuint d'aquesta rnanera a l'educacid general de la persona.

( 1 ) Lk (30,110-1 J Esqussse d'une methode rationelle et experirnentale d ed icatton
physique En E PS. Nov 1961
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Les qualitats motrius2 engloben les qualitats mecaniques o d'exe-
cuci6 determinades basicament pels aspectes morfolOgics i estructu-
rals (pes, talla, perimetres, diametres, oleos, etc.) i per les capaci-
tats fisiques (force, velocitat, resistencia, flexibilitat, etc.) i les
qualitats psicomotores relacionades amb aspectes d'ajust del movi-
ment en relaci6 amb les seqUencies espacials i temporals.

QUALITATS MOTRIUS

QUALITATS MECANIQUES QUALITATS PSICOMOTRIUS

FORMA I RESULTATS DEL MOVIMENT

La Biomaquina de Fidelus. Des d'una Optica més orientada cap al
rendiment, per6 perfectament acceptable pedagogicament quant a la
concepci6 del model explicatiu, tenim la proposta de K. Fidelus3,
professor d'Educaci6 Fisica polonés. Segons aquest autor, la producci6
del moviment hurna necessita el concert de tres grups d'estructures
o sistemes.

A.- Sistema executor, compost pel sistema muscular, el qual,
mitjangant tot un seguit de contraccions, relaxacions i sinergies,
constitueix la part activa del moviment de l'home i el sistema ossi
configurat per tot un conjunt de palanques i articulacions que des d'una
perspective mecanica suporten passivament el moviment.

B.- Sistema de direcci6, el moviment huma no es un moviment buit,
sense sentit, sin6 tot el contrari. Aquest component teleologic del
moviment fa necessari que hi hagi un sistema que el dirigeixi iii doni
sentit

En aquest sistema s'hi troben irnplicades les estructures senso-
rials i perceptives, el sistema nervi6s central i el sistema nerviOs
periferic, que fan possible el moviment voluntari.

(2) LE Rourini. J Les lactours de la valour motrice Thtse de Doctorat de Medicine
Rennes 1960

(3) FOLIOS. K Atlas do Ejetcicios Fisicos para el entronamiento Editorial Gymnos
Madrid 1989

1 U
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C.- Sistema energetic, te corn a missi6 captar de l'exterior els
aliments i transformar-los en unitats d'energia per poder produir el
treball muscular. Aquest sistema es format pels aparells digestiu,
respiratori, cerdio-vascular, excretor, limfAtic, etc.

ALIMENTACIO

SISTEMA EXECUTOR

SISTEMA DE DIRECCIO

SISTEMA ENERGETIC

MOVIMENT

MEDI NATURAL

MEDI CULTURAL

INFORMACIO

Es convenient remarcar l'existencia d'una relaci6 indivisible dels
sistemes ressenyats anteriorrnent respecte als que s'exigeixen i

necessiten per a la producci6 del moviement, la mancança de qualsevol
dels quals comporta inevitablernent deficiencies en el rendiment o en
el resultat.

El model d'execuctO motriu de Marteniuk

Per Marteniuk4, l'execuci6 motriu es basa en tres mecanismes, que
sOn: el perceptiu, el decisori i l'efector, que actuen de manera
sequencial.

MECANISME

PEIRCEPTIU

MECANISME

DECISORI

MECANISME

EXECUTIU

INFORMACIO DEL MOVIMENT I DEL RESULTAT

( 4) IVIARTENIUK. R Information procosing in motor skills Holt. Rinehart and Wilson Nova
York 1976
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Totes les tasques motrius acaben en el mecanisme efector, per6
aquest no sempre porta el pes del resultat final de l'execuciO; aix6
depen de les caracteristiques i naturalesa de la tasca.

Aixi podriem dir que una errada en la passada -collocaciO en
voleibol- pot ser causada per algun d'aquests mecanismes.

Es pot fallar per no haver percebut correctament la distancia,
velocitat i trajectOria de la pilota, per haver pres una decisiO
equivocada dins de Id gamma de possibilitats tactiques o fins i tot per
haver comes una errada tecnica en l'execuciO.

Vistos aquesis tres models, es pot arribar a determinar aquells
elements que necessariarnent han de participar de qualsevol concepte
d'EducaciO Fisica, i que podriem sintetitzar en:

1.- Procés pedagogic sisternatic i intencional

2.- Utilitzaci6 de categories de moviment corn a contingut substan-
cial

3.- Mil lora del rnovirnent corn a objectiu terminal: aquesta rnillora
incideix en:

a.- Desenvoluparnent dels processos, estructures i sisternes del
rnoviment

b.- Aprenentatge i perfeccionarnent de formes i models de movirnent

c.- Mil lora del rendiment motor

Les categories de contingut en Educació Fisica

Una analisi detinguda de la proposta elaborada tant pel MEC corn pel
Departament d'Ensenyarnent de la Generalitat de Catalunya sobre
[area d'Educaci6 fisica fa possible un certa abstracciO i, posterior-
rnent, una conceptualitzaciO en sis grups o categories de contingut

(5) MEC ascno C urric ciI,t de basc Educaccon f't Imana Educacton Socuudaro Ktdrid
1989

(6) Di-Tartan-1(4)1 d E nsonyament asseny cum .olar Ensonyamvra Prand,1 Emeny,i-
ment Socundars General! tat de Catalunya 1990

1JJ -J
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general a treballar dins del proces didactic, tant en l'ensenyament
infantil i primari corn en l'ensenyament secundari.

8 4

1,- Esauema corporal

Respiracid (abdominal, torecica, apnea)

Tons (tensid, relaxed& isometries)

Postura (equilibri, actitud, posicid)

Lateralitat (dominância, arnbidestresa)

Espai (trajectOries, Ilocs, simetries)

Temps (objectiu, subjectiu)

Ritme (biologic, natural, cultural)

2.- Habilitats i destreses basiques

Coordinacid dinernica general (simple i complexa). Desplaga-
ments, salts, girs,

Coordinacig diner-nice especifica (simple i complexa). Llanga-
merits, cops, recepcions,

3.- Qualitats fisiques

Forge (pura o maxima, explosive)

Velocitat (segmentaria, de desplagament, agilitat)

Resistencia (aerdbica, anaerbbica)

Flexibilitat (global, parcial, local)

4.- Habilitats i destreses aplicades

Gimnastica (models exteriors variables)

Jocs I pre-esports (models exteriors semivariables)

Esports (models exteriors fixos)

5.- Expressig corporal

Dense, ball, mim, teatre. etc

Gimnastiques dolces

loge, tai-xi, etc.



6 Activitats a la natura

Activitats de muntanya (alta, mitjana, baixa)

Activitats de neu (esqui alpi, esqui nOrdic)

Activitats de mar (vela, windsurfing, submarinisme)

Activitats d'aigilles braves (piraguisrne, rufting)

Activitats d'aigües quietes (rem, esqui neutic)

Altres (paracaigudisme, vol delta, para-pent)

Cal precisar que les tres primeres categories de contingut sem
evolutives i el seu desenvolupament determinara les possibilitats
motrius i expressives de les tres Oltirnes, molt més Iligades a
processos d'aprenentatge motor.

Dins ['Ambit de la Pedagogia del Moviment, el contingut es l'eix
sobre el qual es desglossen els objectius terminals i de cicle i

s'estructuren totes les tasques, activitats i exercicis especifics de
l'EducaciO Fisica.

Les finalitats de l'Educació Fisica

El manifest mundial sobre l'EducaciO Fisica' elaborat per la Fede-
racid Internacional d'Educacid Fisica (FIEP) determina corn a finalitats
de l'EducaciO Fisica les segOents:

1.- Cos sa i equilibrat

Apte per resistir les diferents agressions del medi fisic i social.
Refereix a un estat de salut sempre renovada amb absencia total de
malalties.

2 Aptitud per a l'accid

Qualitats percpetives (coneixement del prop cos, seguretat de
moviments, etc.) J qualitats motrius (force, velocitat, habilitat,
resistencia, relaxaciO, etc.) que permetin el maxim d'eficiencia
rendiment

(7 ) COPEF Manitiestos sobte EaucaciOn Fnca y Denortos por orgarpsmos otictates
COPEF Madrid 1979
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3 -Valors morals.

Clirna etic de les sessions i medi social actiu no desproveit dels fets
socials i culturals de cada pais.

El MEC8, en el desenvolupament del disseny curricular, proposa les
orientacions segUents:

1.- Educacie Fisica corn a practice social (esport recreacie i esport
cornpeticie).

2.-EducaciO Fisica corn a potenciadora de les capacitats orgeni-
dues. biologiques i funcionals.

3.- Educacib Fisica corn a desenvolupament d'altres capacitats corn
poden ser les cognitives, relacionals, afectives i expresives.

Tay lorg enurnera. sota criteris no taxonemics, nou grans finalitats
de l'Educacie Fisica:

1.- PropOsits d'utilització del temps lliure

2 Desenvolupament de l'habilitat rnotora

3 Estabilitat emocional

4 Desenvoluparnent moral

5 Autorealitzaciel personal

6 Cornpetencia social

7.- Desenvolupament fisic i organic

8.- Desenvolupament cognitiu

9.- Consciencia estetica

Fernando Sanchez Befiuelos desenvolupa els obiectius generals de
l'Educacie Fisica i l'esport centrant-los en.

A L'home, amo de si mateix

(13) MEC op c.4

' 14°114-1 P11 rhy t h Fr StoLld.r.,
Pny,Col Eduidlor: Tpacnurs Culludus and Deparlmenls of
E tiu alor, 1973

(10 SANCHEZ BANUELOL, F Bascq Pa-a Lind 0,oacb, a de I cdu lc y

aeon rh, Gyrnm. Madnd 1986
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a.1 . Eficiencia fisiologica en el sentit de cercar el bon funcionament
dels sisternes cerdio-vascular, locomotor i neuromuscular.

a.2. Equilibri psiquic, que englobaria el gust pel moviment, el
coneixement del cos, la catarsi i el repte respecte a si mateix i als
altres.

B.- L'home en l'espai.

b.1. Orientaci6 especial a nivell de consciencia, situaci6 i relaciO.

b.2. Manipulaci6 i conducciO d'objectes, concretament en referen-
cia a paremetres i propietats corn sOn el pes, la forma, la projecci6,
les recepcions, etc.

C.- L'home en el mOn social.

c.1 Comunicaci6 amb els altres mitjancant la comunicaciO, ex-
pressib, clarificaci6 i simulaciO.

c.2. Interaccions de grup a nivell de cooperaci6, treball col. lectiu,
competitivitat, liderat i tota mena de relacions socials.

c.3. ImplicaciO cultural partint de la base d'un coneixement seriOs
i profund de la realitat esportiva i motriu del medi social on ens trobem
immergits.

Des d'una perspective pedagOgica el denominador corn0 que trobem
en aquestes propostes es que totes, tal corn ens proposen el MEC i el
Departarnent d'Ensenyament de la Generalitat, prenen en consideraci6
els tres grans grups d'objectius:

A/ Fets, conceptes i sisternes conceptuals,

8/ Procediments, i

C/ Actituds, valors i normes.

En aquest sentit es just, pert), reconeixer la subtil influencia de
Bloom", que agrupa els objectius de l'educaci6 en tres Ambits o
dominis. el cognoscitiu, el psicornotor i el social, que, corn es pot
perfectament comprovar, tenen clares coincidencies.

Apart del treball del mateix Bloom i els seus col.laboradors, cal
remarcar l'existericia d'altres propostes especifiques sobre cadas-

(111 Bert! B fdkonorma (Iv los obiettvos do Id eclucocion Editorial Alerou Buenos
Aires 1971
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cun d'aquests tres Ambits. El professor Landshere'2 en fa un recull
exhaustiu sobre tots tres IA. Harrow' 3 desenvolupa l'Arnbit psicorno-
tor amb gran rigor academic.

Principis pedagtmics de l'Educacid Fisica

Per acabar, vull fer referencia a un conjunt de principis pedago-
gics, la majoria aportaci6 de l'Escola Nova. Aquests principis, propo-
sats tant pels seus fundadors' 4 corn pel seus continuadors'5, s6n
perfectarnent assurnibles i aplicables a l'Educaci6 Fisica.

a.- Principi de l'adequaci6 a l'alumne. El nen i el jove s6n el centre
del proces d'ensenyament aprenentatge en Educaci6 Fisica, equili-
brant, en oart, el protagonisrne excessiu que tradicionalrnent hi havien
tingut ta, el professor corn el contingut i els rnetodes.

b.- Principi de Pinter-6s. Sense l'interes de l'alurnne, es irnpossible
l'aprenentatge significatiu de patrons i destreses motrius.

c.- Principi de la globalitat. L'individu constitueix una unitat sOcio-
psico-biolOgica indivisible i Unica.

d.- Principi de l'activitat. Nornés rnitjancant la praxi intellectual
i procedimental és possible arribar a una autentica instrucci6 i forma-
ci6.

Principi de la Ilibertat. Cal que l'alurnne conegui clararnent el
projecte pedagogic per poder-s'hi implicar Iliurernent i tarnbe per
configurar-hi la seva part de responsabilitat.

f Principi de la socialitzaci6. Educaci6 Fisica per a una societat
rnés justa, equilibrada, higienica i sana que ens depari un futur més
esperançador.

(12) LANOS1-iEue. G V I_N5y.4m-IL Los objetivos en Educacidn Gikos-Tau Vilasser de Mar
1978

(13) HARVit/14, A Taxonornia del dorninio Psicomotor Ed Ateneo Buerios Aires 1980

(14) Fruriitei A La Escuela Active Stadium Madrid 1981

COUSINET. R La Escuela Nueva Luis Miracle Barcelona 1972

(15) &NW. R Vers una escola nova Ayme Barcelona 1978
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g.- Principi de la individualitzacia. Edbcacid per !a societat, per6
procurant respectar ensems les potencialitats individuals i personals
de cadascun dels individus que la conformen.

h.- Principi de la coeducacid. En educaci6 i en Educaci6 Fisica no hi
ha d'haver discrirninacid en funcid del sexe dels alumnes, donat que la
coeducaci6 hi es perfectarnent aplicable.

Principi de la cooperacid familiar. Una bona educacid ha de
preveure, no tan sols la participaci6 dels pares, sind tambe la
implicacid i el comprornis en el projecte etJucatiu i en els programes
d'Educaci6 Fisica del centre escolar.

j.- Principi de la creativitat. En un m6n en constant avenc, es
imprescindible una bona educaci6 per evitar tant corn sigui possible
l'ensinistrament per l'ensinistrament.

La majoria d'aquests principis, recollits tambe per A. Seybold en
el seu Ilibre Principis pedagdaics de l'Educacia Fisica, conjuntament
amb les categories de contingut i les finalitats i objectius, han de
servir de guia a l'hora de confeccionar la prograrnaci6 de l'Educaci6
Fisica tant en un segon corn en un tercer nivell de concrecid.

1 8 9
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' a educacien fisica, al
al que el deporte. se

.. consohdando dentro
de la estructura del
sislerna educativo como
instrumento de gran
fuerza pedagooica.
debido, en parte, a que
es una asignatura que
ofrece al alumno si.
Naciones y vivencias
totalmente distmtas de
las que. por norma
general. presentan el
resto de materias
curriculares
Es una discipline que
hene cierta facilidad
pare alcanzar objetivos
de cans social y alec-
two. pero presenta a la
vez graves problemas de
aspecto epistemologico.
tanto por lo que se
ref/ere al tipo de co-
nocirmento como a la
estructuracien interne
o externa-- de chcho
conocimiento
El presente trabajo es WI
iniento de aproximacion
al problema del
contenido del area de la
Educacien hsica. pro-
poniendo los aspectos
que se consideran Ries
adecuados a la etapa de
primaria. sin ningun tipo
de intencien reivindica-
tiva m tarnpoco con el
ammo de reavivar, sino
todo lo contrano una ya
superada pedagogia de
typo logocentrico
El contenido se estruc-
tura en sets grandes
categories sobre las
cuales comc es lOgico
pueden elaborarse cuan .
tas categories especi
ficas o subcategonas
considere coda maestro
o profesor mos
adecuadas en funcion de
las finalidades y
caracteristicas
contextuales de la
accion educative
Se temlina con una
referencia ob:igadd a rus
linos h Ii educdrion
leica en lni odad eseuldr

Abstracts

L'education physique.
comme le sport, est en
train de se consohder
dans la structure du
Systeme educatif. en
tant qu'instrument de
grande force peda-
gogique. car il s'agit. en
parhe, d'une matiere qui
offre aux dleves des
situations et des
experiences
completemen: diffe-
rentes en geudral de
celles qui leur sont
presentees par le reste
de matières
II s'agit (rune discipline
qui possede quelque
facade pour atteindre
des objectifs de
caractere social et
affectif mars qui
presente en meme
temps de graves
problemes de caractere
epistemologique aussi
bien pour ce qui fait
reference a la sorte de
connaissance cornme a la
structuration, tent
interieure qu'exterieure
de cette connaissance
L 'article. qui est la
tentative d'une approche
aux problemes des
contenus du domaine de
l'éducation physique.
propose les conterius
considgrés le.; plus
convenables pour l'etape
de l'ecole primaire. sans
aucune intention
revendicative et sans
voUloll non plus. Men au
contraire, reviver une
pedagogic logocentrale
dela depassee
Les contenus sont
structures a la maniere
de six grandes
categories sur lequelles
on pout. comme de
raison. elaborer toutes
les categories
soeciliques ou los sous

'egories quo cheque
tituteur ou

professeur consIdere les
plus convenablos en
function des objectils i.f
des cniracterist.ques do
contexte de I action
educative
L 'article finit par inn,
reference obligee aux
objectils de I education,
physique en age scoliure

t()

Physical education, like
sport, is presently
consolidating its place
within the education
system as an important
teaching instrument,
partly because it is a
subject which offers the
learner situations and
experiences totally
different from those of
the rest of curriculum
subjects
The subject has
advantages over others
in the achievement of
social and affective
goals but at the same
tome also poses serious
epistemologic
problems, both in terms
of the type of learning
to be imparted and the
internal and external
structures which that
learning should take
The article approaches
the problem of the
contents of a physical
education programme.
proposing thole which
can be considered most
suitable at the primary
stage. without no sense
of vindication nor of
reviving an obsolete.
logocentric idea of
teaching
The structural contents
are arranged in six
overall categories to
which, clearly speciric
categories or
subcategories
considered necessary
may be added by the
teacher, according to
suitability or the aims
and the context of the
educational activity
The article ends by
making reference to the
ends of physical
education in the school

9 1



Educació fisica I educació biolôgica
Josep Roca I Balasch *

La concepci6 dualista de l'home, que el descriu corn un esser amb
ment i cos, ha comportat un Ilarg seguit de malentesos i problernes
te6rics. Segons Popper (1979, 1985), la filosofia occidental s'ha
mogut constantment al voltant d'aquesta concepci6 i "dels problemes
de metode que hi estan relacionats" (pag. 171).

Ague Ila concepci6 es, corn diria Kantor (1979), una instituci6
cognoscitiva que comporta una interpretaci6. dirigida de la realitat i
que condiciona tots els pensars que s'hi refereixen I. d'una rnanera
especial, sobre la naturalesa dels fenômens psiquics i la seva relaci6
amb els fenOrnens dits genéricament "fisics". En un altre Hoc (Roca.
1989), he assajat una representaci6 comportamental de la naturalesa
humana que possibiliti apuntar respostes a aquells problemes te6rics

especialment, als de la psicologia.

Aci vull fer una observaci6 respecte a un altre malentes que va
Iligat a aquella concepci6 dualista i que afecta la delimitaci6 del
concepte deducaci6 fisica". La lecture de l'obra L'educaciO:
intellectual, moral i fisica (1861/1989), de Herbert Spencer, con-
juntament amb l'observaci6 del concepte que es té actualment d'edu-
caci6 "fisica" m'han impulsat a escriure novarnent sobre aquella
"instituci6" i els problemes que en deriven.

Fisic o biologic?

L'experiencia d'uns quants anys en l'ernbit de l'Educaci6 fisica i els
esports rn'ha demostrat que no s'ha establert una diferenciaci6 clara

' Josep Roca I Balasch. doctor en Psicologia. és director de l'INEF de Catalunya
(centre de Barcelona) I professor titular de Psicologia de l'Activital I isica on aquest
maten( centre Ha publica1. entre altres Mots Desenvolupament motor t psicologta
(1983). Temps de reaccu5 i esport (1983). Formas elementales de comportamtento
(1989) I Alld psiqutc (1989)
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entre el que es fisic I el que es biologic a l'interior del concepte de
"fisic" o "activitat fisica" que s utilitza a bastament, corn es pot
suposar, en aquell Ambit.

Tant des d'un enfocarnent teOric corn en la justificaci6 mes
quotidiana d'una classe d'Educaci6 fisica, s'argumenta que, aixi corn
hi ha "educaci6 mental", hi ha d'haver una educaci6 corporal i que
aquesta es la que pertoca a l'educaci6 fisica i la justifica.

Horn afirma qua fa educaci6 "fisica" corn a sinOnirn d'educaci6 del
cos, i no s'especifica si es fa una observaci6 i manipulaci6 -en el sentit
positiu- de les condicions de "vide" dels organismes a fi d'obtenir un
estat de "salut" Optim, o be es fa una observaci6 i una rnanipulaci6 de
les conciicions prOpiament "fisiques" a fi d'obtenir una rnillora o
excel .lencia en les execucions "motores".

Es evident que es tracta de dos objectius educatius ben diferenciats
tanmateix, sOn presentats arnb el mateix norn d-Educaci6 fisica".

Aix6 es aixi pel que es pot observer en l'organitzaci6 academica, pert,
tambe pel que hi ha en la bibliografia cientifica.

En efecte, els actuals plans d'estudi dels INEF sOn plans encaminats
a la forrnaci6 d'educadors fisics en el sentit adequat d'ensinistrar les
persones en les habilitats motores i en tota rnena d'activitats relacio-
nades amb el moviment. Els aspectes relacionats amb la salut hi sOn
totalment secundaris.

El que hi ha, en aquest sentit, es la suposici6, a bastament
cornpartida, que l'exercici fisic tarnbe Os bo per a la salut. Per6
aquesta suposiciO nornes es un apendix o una conseqUennia irrellevant
a l'efecte a que s'encarninen els estudis d'EducaciO fisica -centrats
fonamental en l'educaciO per al movirnent, corn diria Cagigal (1981)-
quan no s6n centrats exclusivarnent en les tecniques i les tactiques
esportives i de competici6 o en els esports alternatius, per citar unes
tendencies d'especialitzaciO professional rnolt importants avui dia.

L'educació biolôgica

Corn deia, H. Spencer (1820-1903) te publicada en catala una obra
que contraposa educaci6 interlectual i moral a educaci6 fisica, per6
ho fa donant al concepte de "fisic" un sentit diferent del que es despren
de la idea d'educador fisic que es forma als INEF.
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El sentit que reducaci6 fisica" té en aquest autor es inequivoca-
ment el creducaci6 bioldgica" o "educaci6 per a la salut"

L'educaci6 fisica, per aquell autor i tambe per molts ciutadans
d'avui, significa la preocupaci6 per "ser un bon animal" (pag. 145) i,
en conseqUencia, prendre tota una série de mesures destinades a viure
en salut i desenvolupar totes les possibilitats del funcionament organic
vital.

Spencer inicia el seu discurs amb l'observaci6 que els ramaders
tenen molt coneixernent i molta cura de la vida i el funcionament
organic dels animals. i constata que aquell coneixement i aquella cura
no s'apliquen de la mateixa manera als infants -en tant que organismes.
No cal dir que Spencer parteix de l'evio(?ncia que els humans i els
animals no presenten diferencies quant a funcionament organic:
"L'home esta sotmes a les mateixes Ileis organiques que les criatures
inferiors" (peg. 146).

Amb aquesta finalitat, descriu una série de mesures a tenir en
compte en l'educaci6 dels infants i que detallem per certificar el seu
caire d'educaci6 biolOgica.

En primer Hoc, toca el tema del "menjar" en relaci6 amb el
moment, la quantitat, la qualitat i la varietat del menial': amb un seguit
d'observacions i raonaments force interessants. Posteriorment, fa
referencia al "vestir", en el qual aspecte arriba a apuntar uns criteris
de sensacions a tenir en compte, quantitat de roba, etc. Dedica un espai
a l'"exercici fisic", tot assenyalant que, ja en el seu temps, hi havia
una certa sensibilitzacid a les escoles en relacio amb aix6. Finalment,
fa una amplia referencia a l'"exercici mental" i, especialment, als
possibles inconvenients d'una activitat escolar o d'estudi massa
duradora o concentrada. En aquest sentit, suggereix un horari que
representi un equilibri d'activitats de cara a aconseguir una evoluci6
organica positive en els nens.

L'obra de Spencer serveix per apuntar una area educativa diferen-
ciada que ell anomena "educaci6 fisica", pen) que en realitat és
educaci6 orgenica o educaci6 per a la salut o, encara més ben dit,
educaci6 biolOgica! Aquesta es una area que podna ampliar-se a nous
objectius corn el manteniment dels adults els yells, l'educació
d'habits eroldgics i naturalistes, etc

Aquesta es una area educative que be podna mereixer l'existencia
d'una carrera de forma equivalent a l'Educacie fisica i que podna
significar un punt d'inflexie important d'una preocupecie per la salut
de caire medic o terapeutic a una preocupacie de caire educatiu
prof Hectic
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L'educació fisica

Tal corn hem assenyalat al comencarnent, l'enfocament actual -i
entenc que propi- de l'Educaci6 fisica es l'educaci6 amb finalitat no
organica, sin6 d'adequacio a les condicions ffsiques i qufmiques que
presideixen la vide dels individus. Sens dubte podriem fer una extensa
Ilista d'aspectes i observacions i coneixements disponibles. Tots ells
sOn els que es pretén donar als estudis d'Educaci6 ffsica. Entenem que
es poden donar tres grans universos d'EducaciO ffsica, i els apuntem
corn segueix. Hi ha, en primer Hoc, l'objectiu d'educar fisicament el
gest o l'execuci6 motora en el sentit que s'ajusti a les possibilitats
biomecaniques de l'organisme en moviment, tot sol o en interacci6 amb
objectes. ajan es parla d'aquest objectiu, horn parla -normalment-
d'educar en el sentit de millorar la "tecnica". L'analisi biomecanica
és la font d'informaci6 fonamentai, en aquest cas. Hi ha, en segon Hoc,

l'objectiu d'educar fisicament en el sentit d'atendre i millorar el que
s'ha anat anomenant "qualitats fisiques": force, velocitat, agilitat i
resistencia. Quan horn vol educar ffsicament, en aquest sentit, se
centra en l'estudi i l'establiment de maneres d'actuar que comportin
un bon rendiment, i l'anomenada "fisiologia de l'esforc" és una
discipline rellevant de cara a obtenir informaciO basica sobre aquelles
qualitats. Altres branques de la fisiologia tenen, o poden tenir, un
interes. Aixi, la Fisiologia sensorial pot esdevenir una font d'inforrna-
ciO Otil si el que es pretén es millorar el rendiment o l'agudesa
sensorial - terna poc analitzat, pert plenament abordable, quan s'obre
el ventall d'aplicacions de l'EducaciO fisica.

En tercer Hoc, hi ha tot l'ampli sector dels objectius de l'Educaci6
fisica directament encaminats a la instauraci6 de repertoris d'orien-
taciO perceptivo-motriu. Des d'una perspective d'ensenyarnent, en el
sentit propi. aquest es el gran vector d'activitats d'Educaci6 ffsica.
Des de l'ensinistrament en les orientacions espacio-temporals, les
coordinacions motores mes basiques (caminar, cOrrer, salter) fins a
l'educaciO de l'acte "tactic", hi ha aquell ampli ventall d'objectius
d'EducaciO fisica que tenen el COMO denominador de ser objectius
d'aprenentatge, a diferencia dels dos anteriors, que ho sOn de rnillora
de rendiment. Per fer-se a una idea de l'amplitud formative i d'espe-
cialitzaci6, nornés cal pensar en les habilitats basiques que tot esport
comporta i les multiples i vanades especialitzacions perceptivo-
motrius que es poden donar segons quin esport s'elegeixi.

Els objectius d'aquest tercer apartat tenen una doble font d'analisi.
Per un costat, requereixen la informaciO que proveeix la psicologia,
especialment la psicologia de la percepciO, per l'altre, requereixen la
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cornprensid dels canvis en els costums crawls socials que expliquen
corn I de quina manera un esport o la mateixa practica d'activitat fisica
bAsica adquireix rellevencia social i corn, en conseqUencia, s'exigei-
xen uns aprenentatges i no uns altres...

L'educador fisic ha de tenir en compte tots aquests objectius i les
dinarniques de tot ordre que permeten entendre'ls i intervenir-hi.

Educacid fisica i bioltsglca: una diferenciació justificada a
partir de la definició de la psicologia

No crec que la diferenciacid que he descrit entre Educacid ffsica i
biolOgica admeti gaires dubtes. Potser, per6, cal situar aquesta
diferenciaci6 en un context tedric riles ampli per fonamentar-la i

donar, a la vegada, punts de reflexi6 de cara a plantejar-se la seva
interaccid.

Corn deia al principi, l'esquema i la "institucid cognoscitiva"
imperant en la concepcid de l'home és que aquest es una realitat
composta de ment i cos. Aix() es rnanifesta fins i tot en expressions
savies i populars corn de dir "Ment sana en un cos sa"; expressid que
s'utilitza corn a justificacid que cal moure's i fer esport, i es evident
que l'exercici fisic es un factor que pot incidir en el funcionalisme
organic i que un millor funcionament organic pot ser un factor
disposicional per a un millor rendiment mental. Aquestes interdepen-
dencies s6n les que s'han de posar de manifest i les que requereixen
una aproxirnacid més natural i acurada a fi que aquella afirmacid no
resti corn l'expressid d'un miracle, un miracle de la religid dualista!
En aquest sentit, s'ha de deixar de considerar l'Educacid fisica corn un
talisma que te facultats extraordineries, amagant la manca d'un
plantejarnent sends per a una educacid biol6gica.

A aquell esquema, se li pot donar una alternative si es pren el criteri
de comportarnent corn a criteri basic en la definicid de la naturalesa
humana i no pas el d'extensid, que es el que sustenta la concepci6
dualista vigent (Roca, 1989). Per comencar, horn pot prendre la ment,
no corn un fantasma en la maquina, corn s'ha caricaturat arnb encert,
sinb corn un comportament, aquell que consisteix en "la construccid
de l'ajust que cada organisme realitza en relaci6 amb l'ambient en qué
es troba". La Psicologia, aleshores, esdeve l'ajust o adaptaci6
-ontogética o costruida- dels organismes. Essent aixi, es pot observar
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amb quina naturalitat el psicOleg pot facilitar inforrnacie als educadors
que tenen corn a rni3sie social intervenir en aquell proces d'ajusta-
ment. Dient, per altra banda, que la ment s'ajusta a l'arnbient, els
psicOlegs especifiquen que hi ha tres universes fonamentals als quals
adaptar-se i que sen: adaptar-se a les condicions de vida; adaptar-se
a les condicions fisico-quimiques. i adaptar-se a les condicions
socials.

Arnb aquesta perspectiva es podria dir que en el que s'ha centrat
l'educaciO, tradicionalment i majoritaria, ha estat en l'educaci6 social
entesa corn a intervenci6 i ensinistrament en l'ajust per arnor a viure
en societat -seria el que Spencer en deia "l'educaci6 intel.lectual
rnoral"-, i en canvi no s'ha dedicat tanta atenci6 a l'Educaci6 fisica,
que ja te uns estudis que permeten la formaci6 d'educadors especia-
litzats en aquesta finalitat adaptativa, i menys a l'Educac' biologica,
que no té un plantejament estructurat i que es veu totalment desban-
cada per una professiO, la de rnetge. marcadarnent terapeutica i amb
una forta estructura organitzativa i rellevancia social.

Amb aquesta perspectiva es poden abordar arnb naturalitat: a. el
concepte de ment, i donar-hi la connotaci6 d'una forma de cornportament:
b. especificar que aquest cornportament es dOna amb finalitats dife-
renciades. i c. entendre l'educaci6 corn la intervenci6 en l'adaptaci6
a cada una d'elles, arnpliant, en conseqUancia. l'abast d'aquesta
tecnologia humana

Complernentariarnent, aquesta perspectiva demana d'entendre la
salut l'equilibri individual corn quelcorn Iligat a les diferents finalitats
adaptatives i a l'atenciO a cada una d'elles en la seva especificitat. No
cal dir que un plantejarnent gener.0 del que vol dir salut o equilibn
requereix una atenci6, no tan sols als fenOrnens psicolOgics i les
intervencions educatives, sine tarnbé a les mateixes dinarniques
fisico-quimiques. biolOgiques I sociolOgiques que configuren la realitat
de la naturalesa humana. AixO no obstant, pensant nornés en les
maneres corn l'educaci6 pot facilitar la salut, entenern que la delirni-
taci6 dels universes d'adaptaci6 es el primer pas necessari

Educar: manipular o respectar

La concepciO cumportamental encara pot aludar a un plantelarnent
integral i coordinal de les diterents disciplines. arnb avantatges
notons de cara a la forrnaciO d'educadors En l'actuacio tradicional
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dels educadors, encaminada a l'educaciO Intel lectual o social, quasi
exclusivament, el seu rol se centrava en la intervenciO per tal
d'instaurar comportarnents d'ajust o habilitats socials; es generava,
per dir-ho aixf, la idea d'un educador intervencionista i fins i tot
manipulador, tant si es considerava al servei d'allb establert social-
ment corn si hi treballava en contra.

Tant l'EducaciO ffsica corn la biologica introdueixen aquella dimen-
siO mOs de "respecte" que s'ha de tenir per educar. Spencer utilitzava
fins i tot el concepte d-obediOncia" per assenyalar que en l'educaciO
bioldgica cal tenir ben en compte el funcionalisme organic i les
sensacions que horn tO i que representen la presOncia d'un funciona-
rnent organic autdnom respecte a les convencions i rnaneres socials i
uns condicionarnents totalment individualitzats.

Igual succeeix en l'EducaciO fisica: l'educador en el moviment no ha
de respectar nornés els funcionalismes biolOgics, sino els merament
mecanics, que constitueixen un conjunt de Ileis a les quals tambO estern
sotmesos. Quant a aquestes Ileis, val a dir que no tan sols s'han de
respectar, sinO que -aci si- cal obeir-les ja que l'EducaciO ffsica, quan
tracta els aspectes biomecanics, el que fa Os lirnitar-se a dictaminar
sobre el millor movirnent possible, que ho sera en la mesura que més
s'ajusti a alld que ens Os imposat fisicament.

Es podria dir, corn a resurn d'aquest Oltirn apartat, que si -corn s'ha
dit-educar Os manipular, hi ha educacions -corn la que es dOna per amor
a viure en societat- que ho sOn totalment en la mesura que res no Os
imposat per Ileis bioldgiques o fisiques; en canvi, quan horn vol educar
bioldgicarnent, comenca a ser necessaria una actitud educativa de
respecte, que ja Os obediOncia quan horn es planteja l'educaciO de la
tOcnica, tal corn l'hem definida anteriorment.

AixO no vol dir que en l'educaciO fisica no pugui haver-hi manipu-
laciO -n'hi ha quan horn es planteja quines habilitats o quins esports
ensenyar. El que volern assenyalar Os que tant l'educaciO biolOgica corn
la fisica incorporen un tipus de coneixements sobre dinarniques que han
de ser seguides i que no depenen ni tenen la caracteristica de la
convencionalitat arbitraria del comportament social.
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Se parte del hecho de
que la concepci6n del
hombre segun la cual
hay dos realidades que
son la mente y el cuer-
no, comporta edemas
de unos inconvenientes
claros en relacien a las
ciencias humanas una
ambigüedad respecto
al concepte -Ilsico-.
Ello se demuestra
tanto en la literature
cientifica espe-
cialmente la
educative como en el
uso de este concepto
en la practice
educative y en la
sociedad en general
Con este concepto
podemos referirnos a
veces a la educaci6n
para el movimiento y. a
veces, nos queremos
relenr a la educacien
para la salud.
Se argumenta que
existen. nitidamente
delimitadas. estas dos
finalidades adaptativas
y, en consecuencia.
educativas. Se
argumenta, por tante.
que la educaciOn fisica
no es la educacien
biolOgica o educacren
para la salud ni la
abarca. y que es
necesario plantearse
una especialidad
educative diferenciada,
que muy bien podria
exigir la creaciOn de
unos estudios de
EducaciOn Biologica
Finalmente, se hacen
unas consideraciones
sebre lo que puede
significar .educar. y
cOmo la educacien
fisica y ia bielOgica
significan I existencia
de diferentes
aceperones de aquel
concepto educar como
obedocer, educar como
respetar y educar
come manipular

Abstracts

On part du fait que
ridEe de l'homme ayant
deux rEalites qui sont
l'esprit et le corps.
comporte -outre des
inconvEnients clairs
par rapport aux
sciences humaines-
une ambiguite a regard
du concept 'physique'.
Cele est demontre
aussi bien dans la
littErature scientifique
-rEducative
spEcialement- que
dans l'usage de ce
concept dans la
pratique Educative et
dans la sociEtE en
general Avec ce
concept-le parfois on
peut se rEferer 6
Education pour le
mouvement et, parfois,
on veut se rEfErer
rEducation pour la
sante.
On argumente que ces
deux finalites
d'adaptation sont
nettement dElimitees,
et par consequent.
Educatives. Oh
argumente
consEquemrnent, que
rEducation physique
n'est ni n'atteint
reducation biologique
ou Education pour la
sante et qu'il faut
songer a une spEciahte
Educative differenciee
qui pourrait exiger la
creation des Etudes
d'Education Biologique
Finalement, on
envisage ce qu'il peut
signifier -Eduquer. et
de quelle maniere
reducation physique et
biologique
representent l'exi;-
tence des diffErei:es
sign/I/cations de cc
concept-la Eduquer
comme obeir, eduquer
comme respecter.
eduquer comme
manipuler.

This article takes as
its basis the fact that
the concept of man as
possessing two
dimensions, the mind
and the body, creates
- along with other
obvious difficulties
regarding the human
sciences - a certain
ambiguity with
respect to the concept
of -physical". This is
made clear both in
scientific literature,
especially educational
scientific literature,
and the use of the
concept in educational
practice and in society
in general, for it may
refer to education for
movement or
education for health.
It is argued that these
two adaptational and
therefore educational
ends are clearly
delimited and that, in
consequence, physical
education is not, and
does not meet the
needs of, biological
education or education
for health, and that
there is a strong
argument for the
creation of a new,
differentiated subject.
that of Biological
Education.
Finally, the possible
meanings of the word
"education" are
considered, as is the
fact that physical and
biological education
indicate the existence
of different concepts
of education.
education as
obedience. as respect
and as manipulation
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Aspectes biolegics de l'esport en edat escolar
Ferran A. Rodriguez *

El Comité d'Experts nomenat per l'OrganitzaciO Mundial de la Salut
(OMS, 1978) es def ineix aixi: "Existeix una considerable evidencia
que l'activitat f is oa es necessaria a la nfancia i la joventut per
promoure un desenvolupament saludable del cos i endarrerir la
deterioraciO de certs aspectes de la salut que poden produir-se a la
vellesa. Es tambe durant el creixement que el cos es més vulnerable
a les influencies ambientals danyoses, corn ara una nutriciO defectuo-
sa, la malatia, un entorn psico-social pobre o la mance d'activitat
fisica. Quant aquests factors sOn adversos, el creixement i el desen-
volupament s'endarrereixen i els potencials genetics no s'utilitzen al
maxim. Aix6 resulta en mes proporcions corporals i una capacitat
funcional sub-6ptimes quan l'individu arriba a l'edat adulta. [...] Aixi,
sera dificil, si no del tot impossible, per a un individu arribar a l'edat
adulta amb un rendiment cardio-vascular pobre, d'assolir un nivell
Optim amb l'entrenament. Un nivell escaient d'activitat fisica Os,
doncs, de capital importancia per a la joventut".

Shepard (1985), un dels mes rellevants experts en auxologia de
l'activitat fisica i l'esport, arriba mes Iluny en les seves propostes:
"Els objectiut-, d'un programa escolar d'activitat fisica poden ser
resumits de forma senzilla: evitar danys psicolOgics o fisics al nen en
creixement, potenciar al maxim el desenvolupament psicomotor i

cardiovascular, afavorir al maxim el desenvolupament global del nen,
minirnitzar el risc futur de malaltia i desenvolupar actituds positives
envers l'activitat fisica i l'esport".

Alguns trobaran que aquests plantejaments sOn massa "higienis-
tes", per expressar-ho en termes usats per Le Boulch (1985), perO
fins i tot aquest autor esta d'acord a considerar importants els
aspectes biolOgics implicats (auxolOgics, fisiolOgics, medics, etc.) i a

Ferran A Rodrigue, doctor en NA,dicina Diplomat en Lducacio fisica es actual-
ment sots-director de I INEF de Catalunya (Centre de Barcelona) professor de
Tecnioues de Rehabilitacio motriu Col laborador en molter. revistet; ef;pecialitlades
nacionals estranoeres tambe es membre de I ISAK
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realitzar el que ell anomena "l'analisi biolOgica" de l'esport escolar,
que nosaltres farem amb el seguent esquema global:

aspectes auxolOgics: l'esport escolar i el creixement i desenvo-
lupament biolOgic;

aspectes medics: l'esport escolar i la salu dels nens;

consideracions medico-biolOgiques sobre la competicid escolar.

Les questions superen de molt les respostes donades per la
recerca, i no es objectiu nostre d'analitzar-les en profunditat, perO
si que cercarem de perfilar les idees avui prevalents.

1. Aspectes auxolOgics: l'esport escolar i el creixement i el
desenvolupament biologic

El tret diferencial més important de l'esport escolar es el fet que
els practicants estan en edat evolutiva, i en concret, en un periode de
creixement, desenvolupament psiquic i somatic i de maduracid biold-
gica. La descripcid dels fendmens relacionats amb aquesta evoluci6 i
Ilur interaccid amb l'activitat esportiva es complexa pert) ens podem
plantejar dues questions besiques:

- Es necesseria, una practice esportiva, per al normal creixement
desenvolupament organic i funcional dels nens?

L'esport escolar, pot tenir incidencies positives (estimulants-
reguladores) o negatives sobre la madui acid bioldgica dels nens,

Ja hem expo at la presa de posicid de l'OMS, expressada pel seu
comae d'expert,.. Pert, potser caldra fer un repas d'alguns aspectes
concrets

Pel que fa al creixement somatic, no sembla que un augment de
l'activitat fisica o esportiva comporti un major creixement (Astrand
col , 1963: Shepard, 1985). encara que d'altres autors trobaren que

els nens en edat escolar practicants d'un esport amb regulantat
experirrientaven una acceleracid de Ilur desenvolupament estaturo-
ponderal (Pollini. 1968, 1977). Tot i aixO, sembla que les dimensions
corporals finals no es veuen modificades per l'esport El mateix
succeeix amb la maduracid biolgica. avaluada a traves de la deter-
minació en l'edat Ossia No sembla que hi hagi canvis induits per
l'activitat esportiva de forma directa Els factors genetics sOn els
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predorninants (Parizkova, 1968, 1968b; Parizkova i Sprynarova,
1968, citats per Pollini, 1977).

Molt diferent es el que passa amb el pes, i en especial amb la
composiciO corporal, en funci6 del grau d'activitat ffsica. Diferents
autors han trobat que el percentatge de teixit muscular augmenta
mentre que el percentatge adip6s disminueix de forma significative
amb un nivell creixent d'activitat fisico-esportiva (op. cit.). Aixi, el
comae d'experts de l'OMS (1978) associa la manca d'activitat ffsica
amb l'obesitat infantil, i aquesta amb una menor eficiencia ffsica dels
subjectes.

Pel que fa a l'aparell cardio-vascular, les modificacions fisioldgi-
ques induIdes per l'activitat fisica sOn molt evidents. Es manifesten
amb un increment del volum cardiac, del gruix de la paret miocardica
I, en conseqUencia del volum minut i d'altres paremetres funcionals
que fora Ilarg comentar (Bar-Or, 1983). Conjuntament amb millores
de i'aparell respiratori corn ara un increment de la ventilaci6 maxima
durant l'esfore i del contingut hematic d'hemoglobina, es tradueixen
en un agument de l'eficiencia del conjunt del sistema de transport de

Aixi, la potencia aer6b.ca en relaci6 amb el pes corporal es
molt més gran en nens esportistes, en comparaci6 amb els no
esportistes. Molt rellevants resulten els estudis de diferents autors
(Kobayashi i col., 1978; Mirwald i col., 1981; Kemper, 1985), que
arnben a la conclusi6 que els maxims efectes de l'entrenament sobre
la capacitat aerdbica s'assoleixen dui ant la pubertat, al voltant d'un
any abans o després de la velocitat maxima de creixement en aleada
(peak height velocity), i son dificils de trobar en edat pre-puberal. Les
millores obtingudes abans semblen Iligades al creixement somatic,
mes que als efectes de l'activitat fisica. Ku land (citat per Smith,
1984) ha comunicat resultats sirnilars en relaci6 amb l'entrenernent
de la force muscular.

El fet que els nens tendeixen a reduir Ilur activitat fisica a partir
dels 12-13 anys, fet especialment cert en les nenes, va Iligat a la
disminuci6 progressive de la potencia aernica a partir d'aquesta edat
(Kemper, 1985). El canvi dels habits en relaci6 amb l'activitat fisica
(menors necessitats de desplacament amb rnitjans propis, augment del
temps davant la televisiO i en activitats fisicament passives, etc.) fa
fries evident la necessitat de la practice esportiva per mantenir la
capacitat cardio-vascular dels nuns en eclat escolar.

Encara necessitem més dades sabre la repercussi6 de l'activitat
esportiva I els efectes que té sobre el creixement i el desenvolupament
dels nens. especialment al nostre entorn, pert) l'evidencia apunta cap
al fet que es tracta d'una necessitat biolOgica que troba obstacles per
ser coberta pel canvi dels habits de vida, en especial al medi urba.
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De les possibles incidencies negatives de l'activitat esportiva
sobre la maduraci6, en parlarem milloi al seguent punt de la nostra
anelisi, ja que estan Iligades a la patologia, especifica o no, de
l'activitat esportiva, i la maduraci6 és una variable més, de vegades
molt important, de la mateixa lesi6.

2. Aspectes medics: l'esport escolar i la salut dels nens

La prevenci6 de la lesi6 o la malaltia a consequencia de la prectica
esportiva i la potenciaci6 de la salut present i futura nan de ser
objectius fonamentals d'un programa d'esport escolar (Shepard,
1985). Avui dia prevai el criteri que la practice esportiva pot ser
considerada corn una activitat necesseria i positive per al correcte
desenvolupament organic i funcional del nen i el seu estat de salut
global, pert) tambe irnplica un seguit de soldicitacions fisiques que
exigeixen un estat de salut adient, i a la vegada comporta un risc de
lesi6 i de malaltia. Amb aquesta reflexi6 ens podern plantejar aquestes
dues questions:

el risc de la practice esportiva, és tolerable? i, a quins nivells es
planteja?

quines s6n les claus de la prevenci6 d'aquest risc i, per tent, del
minor aprofitament de la practice esportiva per assolir un millor estat
de salut dels nens?

Els risc més irnportants de la prectica esportiva sOn, segons
diferents autors, les lesions de l'aparell locomotor. les malalties i
accidents de l'aparell cerdio-vascular i el trauma psicol6gic. Sernbla
que una bona part d'aquestes lesions o malalties (1) es produeixen en
la mateixa rnesura durant el joc no controlat, encara que augmenten
amb la cornpetici6 i els entrenaments molt intensos (2) tenen certs
aspectes susceptibles de ser previnguts, (3) es manifesten en nens
amb lesions, malalties o disfuncions previes detectables en molts
casos, i (4) tenen relaci6 amb el tipus d'activitat esportiva i en
especiai amb el tipus de competici6 (Shepard, 1985; Smith, 1984:
Balius. 1985).

Aquest plantejament fa que el control medic de l'activitat espor-
tiva escolar sigui una de les eines irnportants de prevenci6 de
repercussions negatives sobre la salut de nen. Aixi, els objectius
prioritaris d'aquest control medic foren (Rodriguez, 1987a):
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1. Detecci6 de causes patolagiques que representin una contraindi-
caciO medica per a la practice esportiva (absolute, relative o tempo-
ral).

2. Control de les repercussions de l'activitat esportiva sobre
l'estat de salut i maduraciO del subjecte, especialment les negatives.

3. PrevenciO de les lesions i malalties que poden deriver de certes
anormalitats, disfuncions fisiques o insuficiencies motrius, incloent-
hi la mance de condici6 fisica i la inadequaciO entre el grau de maduraci6
biol6gica i l'activitat esportiva d'elecciO.

4. Compliment de requisits de tipus legal (llicencia esportiva), o
Iligat a responsabilitats juridiques (assegurances, responsabilitat
civil, etc.).

Altres objectius secundaris, que podrien ser considerats opcionals
perO que poden deriver d'aquest control o ser-hi inclosos en funci6 de
les disponibilitats (de mitjans econOmics, etc.), sOn:

1. Control i sequiment de les millores orgeniques i funcionals
induldes per l'entrenament, camp de la valoraciO funcional. Ja hem fet
esment de la possibilitat d'assolir aquest objectiu amb mitjans
alternatius (proves de condiciO fisica).

2. Orientacio esportiva i detecci6 de talents esportius potencials.
Amb el mateix comentari del punt anterior.

3. Seguiment dels possibles residus o deficits funcionals (sequeles)
que puguin presentar-se amb l'aparici6 de lesions o noves malalties.
Aix6 clóna un caire dinernic als reconeixements periOdics (contra el
concepte "rutinari" tradicional).

4. Complement del proces pedagogic, en el qual el nen apren
d'entendre millor el seu cos, la seva salut, alguns aspectes higienics
i preventius, i les demandes fisiques del seu esport.

Els interessats en els aspectes més concrets d'aquest control
medic poden referir-se, entre d'altres, a la cita esmentada (Rodri-
guez, 1987a), que fa una revisiO dels objectius, disseny, camps clau
i proposta de protocol per reconeixements medico-esportius en edat
escolar, o a l'excel.lent estudi de Nadal (1987), fruit del treball de
molts anys amb nens del nostre entorn. Cal aclarir, per& que no es
tracta d'un intent de "medicalitzar" la prectica esportiva, sin6 de fer
una prevenciO active, que requereix la corlaboraci6 estreta del
metge especialitzat I de l'educador fisic. Es precisament aquest, que
es troba en contacte riles directe amb el nen, qui ha de portar
l'iniciativa a detectar els primers signes d'alerta o les primeres
manifestacions cliniques d'una lesi6 o una malaltia.
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Altres eines fonarnentals son la prevenci6 del risc de lesiO, a carrec
del professor-entrenador (seguiment estricte de les mesures de
seguretat quant a realitzaciO tecnica, ambient, vestit, hidrataciO,
organitzaciO i realitzaciO de les sessions de practice i competiciO,
etc.), aixi corn la seguretat de les instal.lacions i equiparnents
esportius i l'assistencia medica en cas d'urgencia.

Pert, potser l'aspecte mes significatiu de la practice esportiva
escolar en relaciO arnb la salut és la seva repercussiO sobre els habits
de salut a curt i a Ilarg termini. Ja durant l'adolescencia poden posar
de manifest alguns efectes favorables, corn ara ia disrninuciO dels
lipids sanguinis, la pressiO arterial i el percentatge gras. relacionats
amb el risc cardio-vascular (Durant i col., 1983, citat per Shepard,
1985; Kemper, 1982). PerO molt més significatiu pot ser l'ef ecte a
Ilarg termini, especialment en l'habit de consum de tabac, d'alcohol
sobretot, l'habit de la mateixa practice fisico-esportiva, que ben
segur tindre efectes sobre el conjunt de factors de risc cardio-
vascular i de les malalties degeneratives de l'aparell locomotor. No
podem oblidar que sOn precisament les malaties cardio-vasculars les
grans assassines dels ciutadans de paisos occidentals desenvolupats,
i que l'activitat fisica és un dels mitjans de prevenciO directa
(regulaciO del pes corporal, els lipids sanguinis i la tensiO arterial) i
indirecta (habits tOxics i dietetics) mes amplament acceptats.

3. Consideracions medico-biolOgiques sabre la
competició escolar

L'esport escolar al nostre medi, amb brillants excepcions, tendeix
basicament al model competitiu, ales propi de l'esport-espectacle dels
adults (Casamort i Seirullo, 1987). La situaciO es complica encara
més quan assistim al fet que, en moltes escoles, en concepte "esport"
substitueix el deducaciO fisica" (Garcia i Puig, 1986). Aixi, la
competiciO planteja questions que demanen una anelisi especial dins del
fenomen de l'esport escolar (Rodriguez, 1987b).

La figura que segueix sintetitza els factors que influeixen la
capacitat de rendiment de l'organisme huma en edat evolutiva I Ilurs
interaccions.
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Herencia
genetica

Factors
ambientals

Creixement
i maduracid

Salut
equilibri fisic, psiquic i social)

Entrenament
(= sobrecarrega, adaptacid i supercompensaci6)

Rendiment esportiu en edat evolutiva I

Arnb aquest esquema, es poden fer les seguents consideracions
basiques, d'aplicaci6 a l'hora de determinar quin és el tipus d'esport
escolar que volem per als nostres fills:

L herencia genetica es el primer factor determinant del potencial
esportiu i és relativament poc modificable per a la resta

Els estudis sobre la influencia dels factors genetics sobre el
potencial esportiu, i particularment els realitzats amb bessons,
aportes dades objectives per assumir el fet que certs factors tant
importants per a rendiment esportiu com ara la majoria de caracte-
ristiques antropornetriques, la potencia aerdbica i anaerObica maxi-
mes, la potencia muscular o el percentual de distribuci6 de fibres
musculars, seri determinats geneticament. Certs estimuls (ambien-
tals, educatius, culturals, nutricionals, ecologies, d'entrenament,
etc.) podei afectar aquest potencial, pert) nomes dins els limits
marcats per l'herencia genetica (Klissouras, 1976, 1985).

Donat que els escolars es troben en una fase de desenvolupament
d'aquest potencial, resulta molt dificil, si no es amb tecniques molt
sofisticades, esbrinar quines seri les modalitats esportives que s'a-
dapten millor a aquest potencial individual. La "detecci6 de talents"
encara es un proces amb més elements subjectius que no pas basats en
l'evidencia cientifica, i en tot cas, requereix una gran tecnificacid
(Leger, 1985).

Les etapes del creixement i la maduraci6 humanes tenen una
incidencia directa sobre el potenciai esportiu.

El creixement i la maduraci6 humanes presenten certes caracte-
ristiques fortament Iligades a la capacitat biolOgica pel moviment i la
competiciO, I per tant el potencial esportiu
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L'aspecte més critic es la gran dispersiO que hi ha en la relacio entre
el brot de creixement puberal i l'edat cronolOgica, (early and late-
maturers). El fet que la competicid es faci en una mateixa competici6
per categories d'edat fa que trobem nens amb grans diferencies de
maduraci6 biolOgica. AixO pot afavorir-ne uns (els més madurs), que
poden generar expectatives d'èxit esportiu que la perdue de l'avan-
tatge que es produira amb l'edat s'encarregare de transformar en
frustraciO i rebuig per la prectica esportiva. D'altra banda, els més
tardans veuran minvades Ilurs possibilitats de competir amb exit i

augmentat el risc de lesions i efectes negatius d'una practice espor-
tiva en situaciO d'inferioritat, circumstencia que no es troben en
situació psicolOgica de tolerar amb facilitat.

Aquest "desanivellament" no es produeix regularment al Ilarg de
tota l'edat escolar. Fins a la pubertat, l'homogeneitat es molt més
gran, i al periode puberal la dispersi6 arriba al maxim. Tambe hi ha una
diferencia quant al sexe. Ross (1982) destaca el fet que una nena de
maduraci6 precoo, de 12 anys, pot ser fisioldgicament tan madura corn
el més retardat, encara que dins de la normalitat, dels nois... de primer
any d'universitat.

El cas es que aixd no afecta nomes el grau de creixement ossi, i per
tant certes variables classiques corn l'alçada, sin6 la gran majoria de
caracteristiques biolOgiques, incloent-hi les psicoldgiques (vegeu
l'apartat 1). En definitive, la gran majoria de factors biologics
determinants del potencial esportiu (energetics, somatics o neuro-
musculars) s6n fortament dependents del creixement i la maduraciO,
i tots dos presenten una gran variabilitat quant a Ilur manifestaci6
cronolOgica. L'establiment de categories d'edat no s'adapta simulte-
niament a la realita bioldgica i al principi d'igualtat d'oportunitats que
vol defensar (Rodriguez, 1987b).

La salut (fisica, psiquica i social) és el factor d'equilibri prevalent
i indispensable

"Cap medalla no val la salut d'un infant". Aquesta drastica af ir-
macid de Creff planteja un dilema que. a pesar de tot, no sempre
existeix. En realitat tant una cosa corn l'altra (salut i exit esportiu)
sbn compatibles, i fins i tot complementaries. Pert) insistirn en el f et
que les relacions entre la salut i l'esport sOn ambivalents, i que la salut
en aquest periode evolutiu te unes connotacions especials, per tal corn
condicionen el futur estat de salut Poserh-ne dos exemples: una
fracture que afecti un nuch d'ossificacib epifisari pot produir la
perdue potencial del creixement d'aquesta extremitat i determinar
una coixesa permanent, que no es produina amb el mateix tipus de
fractura en un os ja madur. Un nen asmatic pot fer una crisi induida per
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l'esforg davant una competici6 de responsabilitat o pot beneficiar-se
extraordinariament de la practice de la nataci6 quant a l'evoluci6 de
la seva malatia.

L'ansietat i els desequilibris psiquics que poden derivar-se d'una
practice competitive errada o afectada per factors familiars (exces
de pressi6 dels pares), educatius o socials no poden ser menyspreats.
Ens podem trobar amb la paradoxa que els més aptes fisicament per a
la competici6 esportiva es vegin abocats a abandonar l'esport,
precisament per Ilur especial aptitud (cas d'alguns anomenats early
maturers), i a causa d'un excés d'exit esportiu precog. 0 be amb nens
lents de maduraci6 als quals desapareixeran les ganes de fer esport a
base d'entrontar-se competitivament amb nois més forts, mes ma-
durs (Smith. 1984).

Un esperit competitiu hipertrofiat pot anar contra l'equilibri
biologic dels nens i joves, i el "valor or" d'aquesta edat ha de ser la
salut. Tot aix6 sense posar en dubte els efectes positius que l'esport,
intrinsicament competitiu, pot tenir sobre el desenvolupament i la
salut present i future de l'individu, especialment per la creaci6
d'habits d'activitat fisico-esportiva regular a l'edat adulta.

L'esport forma part d'un proces pedagOgico-educatiu complex,
basat en la capacitat d'adaptaci6 de l'organisme a l'ambient

La capacitat adaptativa al medi, veritable motor de l'evoluci6 de
l'home, ja es molt desenvolupada en el nen: per rant, l'element
educatiu tambe va Iligat al fet biologic, si considerem que aquesta
capacitat canvia substancialment amb la maduraci6. En sentit etimo-
lOgic, educar vol dir "treure enfora", i res no es pot treure enfora que
no hi sigui. Cap activitat que requereixi una dedicaci6 important
(esportiva, artistica, professional, etc.) no pot sortir que no sigui de
la motivaci6 intima del subjecte per realitzar-la (Belloti i col., 1983).

La familia, I -escola. les estructures esportives i l'ambient social, en
general, haurien de fer els possibles per permetre que aquesta
predisposici6 natural s'expressi, per6 no imposar models propis de
l'activitat esportiva dels adults a una activitat amb uns objectius
pedagOgics molt evidents.

"Les temporades I programes d'entrenament excessivament Ilargs.
enfrontament inadequat dels comoetidors, entrenadors i supervisors
no qualif icats, minim interes per la salut i la seguretat i un ample
ventall d'excessos de part de grups de pares desinformats I molt
involucrats, fan dificil trobar en molts programes d'esport per als
joves les respostes a les necessitats de joc, exercici i esbarjo dels
nens pre-adolescents" (Smith, 1984).
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Resulta evident que els nens I joves poden adaptar-se I reproduir
aquests models de conducta dels adults, pert en tot cas no es tractare
tant de la rnanifestacit d'unes necessitats internes corn de l'adquisicit
de patrons de comportament corn ara la competitivitat a ultranga , l'us
de tota mena de mitjans per assolir la victoria, ['exit corn a objectiu
absolut de l'activitat esportiva, l'adquisicit del rol de "guanyador"
o "perdedor", etc.

Conclusions

- Encara que manca una recerca sisternatica, sobretot al nostre
entorn geografic i social, hi ha evidencies que permeten considerar
l'activitat esportiva un rnitjà Util d'assegurar el correcte desenvolu-
parnent somatic i funcional dels nens en edat escolar i de Iluitar contra
el creixent sedentarisme de la nostra poblaci6 infantil i adolescent,
especialment a partir de la pubertat.

Els efectes de l'activitat esportiva en aquestes edats poden ser
ambivalents. La prevencit de les lesions i malalties i el control medic
han de formar part d'un programa d'esport escolar. Tanrnateix, els
efectes sobre la salut present i future, especialmet a traves de
l'adquisicit d'habits saludables i la Iluita contra els factors de risc
cardio-vascular i de rnalalties degeneratives de l'aparell locomotor.
Des d'aquesta perspective, l'esport en edat escolar pot ser considerat
un rnitja de prornocit de la salut de gran relleu per a la poblacit future.

La competici6 escolar no hauria de reproduir els models de
l'esport dels adults (prioritat de l'objectiu agonistic), ni servir-ne els
objectius (especialitzacit i entrenarnent precog per millorar el rendi-
ment futur). Les estructures idOnies per a la promocit de l'esport
cornpetitiu i la selecci6 dels futurs esportistes son els clubs i els
centres de iniciacit i perfeccionarnent (tecnificaci6) i alt rendiment
esportius. L'esport escolar ha de tenir corn a objectiu prioritari
l'educatiu. Aquesta afirmaci6 es fonarnenta tambe en consideracions
d'ordre biolOgic, relacionades amb els aspectes genetics, auxologics
i medics exposats Cal no considerar l'esport escolar I l'esport
federat corn a antagonistes, sine) corn a activitats cornplementaries,
amb aspectes comuns i diferencials.
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En el presente trabajo
se analizan los
diferentes aspectos
auxolOgicos, medicos y
biolOgicos que
comporta la practica
deportiva en edad
escotar. El autor
examina una serie de
consideraciones
(posible incidencia de
la herencia genatica.
etapas de crecimiento
y maduraciOn personal.
equilibrio fisico y
psico-social. el
deporte como una
parte más del proceso
pedagOgico-educati-
vo), y concluye afir-
mando que. aunque
falta una busqueda
sistematica. existen
pruebas que permiten
estimar la actividad
deportiva como un
medio util de asegurar
el correcto desarrollo
somatico y funcional
de los mhos en edad
escolar, previniendo a
la vez el creciente
sedentarismo de
nuestra poblacion
infantil y adolescente
De todas maneras hay
que toner mucho cuida-
do el control medico
debe formar parte de
un programa de
deporte escolar a fin
de prevenir lestones y
enfermedades innece.
satins En cualquicr ca-
so el deporte escolar
no tendria quo repro
ducir los modelos del
dynode do los adultos
on los quo prodomina
el espirrtu do lucha y la
ospecializacion ya quo
su luncion primordial
os oducativa

Abstracts

Dans cet ouvrage on
analyse les différents
aspects auxiologiques.
medicaux et biologi-
ques que comprend la
pratique du sport en
age scolaire. L'auteur
examine toute une
suite de considera-
tions (possible
incidence de l'herédite
genetique. étapes de
croissance et maturité
personelle, equilibre
physique et psychoso-
cral, le sport en (ant
qu'une partie de plus
du proces pedagogique
educatif) et concluent
que, bien manque
une recherche syste-
rnatique, 11 existe des
preuves qui permet-
tent d'estimer
l'activite sportive en
tant que moyen utile
pour assurer le correct
developpement
somatique et fonction-
nel des enfants en age
scolaire. en prevoyant
a la lois la vie seden-
taire de notre popula-
tion infantile et
adolescente Mais. il
taut faire tres
attention le contrale
medical dolt faire
partie d'un programme
de sport scolaire pour
provoir dec blessures
et des maladies
innecessaires De
toutes facons. le s
scolaire. ayant un L
educatif, no devrait
pas reproduire les
modeles du spoil dos
adultes domino par le
esprit de competition
et la cpecialisation

This study analyses
various auxological,
medical and biological
aspects of
schoolchildren playing
sports. The author
analyses a number of
considerations
(possible effects ol
genetic inheritance,
stages in personal
growth and maturity.
physical and
pyschosocial balance.
sport as one more
aspect of the
pedagogical and
educational process).
concluding that
although systematic
research is still
lacking, there is
evidence that playing
sport contributes to
correct somatic and
functional
development in
schoolchildren and to
combat the growing
sedentariness of our
infant and adolescent
population Care is.
however.
recommended, for
medical controls need
to form part ol a
school sports
programme in order to
prevent unnecessary
injury and illness It is
foncluded that sport in
the school should not
emulate the example
of sport in the adult
world, where the
competitive spirit and
specialisation are
prat-idly factors. z;ince
the main pile of spoit
in schools ahould be
educational
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Educació fisica i globalitat de l'ensenyament
Teresa Llebc6 Arribas *

La globalitat de l'ensenyament, concepte clau de pedagogies reno-
vadores de comencarnent de segle, encara és perfectament vigent ara,
i constitueix un Hoc comb de la majoria de propostes educatives. Amb
tot, no està exempta de polerniques, ja que la mateixa evoluci6 del
concepte ha donat Hoc a interpretacions diferents, en diferents Ambits
educatius. Amb tot aixO, resulta prActicament inevitable una referen-
cia al tema, en una reflexi6 sobre l'ensenyament de l'educaci6 fisica.
Aquesta referencia es concretarà en la possibilitat de determiner les
aportacions de l'Area d'Educaci6 ffsica a aquest principi pedagOgic, des
de la doble perspective de l'estructura interna de la materia i la

connexi6 didActica amb altres Arees educatives.

Didactica de l'Educacid fisica i globalitzacio

A escola, l'Educaci6 ffsica exerceix la seva funci6 educative
actuant especificament sobre la motricitat infantil. Per aixd, potencia
una diversitat d'experiencies sobre les quals poder afermar l'evolu-
ci6 de la conducta motriu i facilita una serie d'aprenentatges que
permeten que aquesta es vagi modificant. Aquests aprenentatges, en
el vessant més intrinsec, satisf an la necessitat de moviment de nens
i nenes, corn tambe les exigencies del seu creixement, i alhora els
permeten fer us de la natural curiositat que els es prOpia, tot
possibilitant-los la interacci6 del cos amb el medi fisic. Tarnbe
afavoreixen la tendencia de l'alurnne a expressar-se i comunicar-se,
tot obrint-li un camf perque trobi un equilibri entre la prOpia vide
afectiva i la relaci6 amb els altres. En el vessant mes extrinsec, es

Teresa Lleixa t Arnbas, Ilicenciada en EducaciO Fisica I en Ciencies de l'EducaciO.
es prof essora titular del Departament de Dinclica de l'Expressi6 musical i corporal
de la 13p/ism() de Ciencies de l'EducaciO de la Universitat de Barcelcna Ha publicat La
ccincacien lisica en preescolar y ciclo inicial (Barcelona. Paidotrioo. 1988).
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faran eco de l'activitat ffsica corn a fenomen cultural i ajudaran
l'infant a adquirir formes de moviment hume, elaborades al medi
hist6rico-s6cio-cultural on han anat evolucionant.

Aconseguir que aquestes intencions esdevinguin una realitat depen-
dre d'una didectica coherent amb les caracteristiques de l'infant i amb
el proces d'ensenyament/aprenentatge. La globalitat de l'ensenya-
rnent se'ns presenta corn a criteri metodologic que intenta ser cons e-
qUent amb el fet d'entendre que els aprenentatges no es duen a cap per
addici6 o acurnulaci6 d'elements, sin6 rnitjangant les interrelacions
que s'estableixen entre aquests elements. Aix6 ens duu als plante-
jaments de l'aprenentatge significatiu segons els quals tot aprenen-
tatge ha de ser relacionat amb estructures de coneixement ja adqui-
rides per quedar-hi integrat, i alhora ha de ser funcional, es a dir, ha
de servir de base als aprenentatges posteriors. Tot aix6, tradult en
termes d'Educaci6 fisica significa que quan el noi es capac de fer un mo-
viment nou, ho fa sobre la base d'un entreteixit de relacions que pot
establir entre el problema motriu que se li planteja i els movirnents que
ja coneix, perque ja els ha executats abans, i que constitueixen el seu
repertori.

Aquesta visi6 de l'aprenentatge coincideix amb diverses tenden-
cies actuals en el camp de l'aprenentatge motor que entenen que
l'ensenyament de moviments nous es basa en la modificaci6 dels
processos de tractament de la informed& mes que no pas en la
modificaci6 del moviment en ell mateix. D'acord tambe amb les
tendencies esmentades. el proces d'aprenentatge d'una habilitat es
fragmenta en tres components:

l'"aprenentatge perceptiu», pel qual identifiquem els elements
de la situaci6 a la qual donem resposta motriu;

l'"aprenentatge decisional, pel qual es relaciona una resposta
se n'avaluen els resultats;

- l'aprenentatge efector», pel qual executem prevista.

Apostar per la globalitzaci6 tindre conseqUencies sobre la forma
d'nctuaci6 del mestre en relaci6 amb aquestes tres menes d'aprenen-
tatge.

Sembla que els infants, en comparaci6 amb els adults, estan mes
ben dotats en el que es refereix al component efector que en el que
afecta el component perceptiu i decisional. Aauesta afirmaci6 corn-

(1) Durand Marc en in confererc,a -E' aprendtiale motor en el cul nculum del forma-
dor - Barcelona. 21 de luny 1990
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porta una certa logica, si pensem que l'infant, atesa la particular
activitat cerebral que té, esta en continu moviment, per la qual cosa
va adquirint un repertori ampli de formes basiques. Aquestes formes
basiques responen ales a una percepciO immediata que no a situacions
d analisi més prOpies de l'aprenentatge perceptiu i decisional.

Les reflexions anteriors es poden il.lustrar amb un exemple. Un noi
dOna un cop amb el peu a una pilota estatica. No té dificultat a tocar un
blanc. En el cas que la piota vingui rodant, la dificultat s'incrementata
enorrnement. El moviment resultant de fer coincidir la trajectaria dei
peu amb la traject6ria de la pilota, alhora que s'esta pendent del blanc
que cal tocar, implicara, foraa mes, un tipus d'aprenentatge percep-
tiu. Si, a més, el nen ha de triar entre xutar o desviar la pilota, en el
cas que aparegui un oponent, l'aprenentatge decisional sera determi-
nant. En aquests casos. el conjunt de les relacions originades es molt
més gran i complex.

El marc curricular per a l'ensenyament obligatori, en ref erir-se al
tema de la globalitzaciO, ens diu que com més complexes, diverses
i nombroses siguin les relacions que s'estableixin entre el nou
contingut de l'aprenentatge i els elements ja presents en l'estructura
cognoscitiva de l'alurnne, més profunda sera la seva assimilaciO, i més
gran sera la significativitat de l'aprenentatge realitzat

Es per tot aix6 que des d'aquestes linies es pretén insistir en la
necessitat que, ja amb els més petits. es proposin tasques per a les
quals es vegin compromesos l'aprenentatge perceptiu I l'aprenentatge
decisional. i no caiguem en l'error de suggenr Onicament tasques en
club el component d'aprenentatge efector siaui el prioritari Si ocorre
sovint que en les activitats proposades als mes petits domina l'apre-
nentatge efector. sens dubte es perque ens sembla que una altra mena
de tasques podria presentar massa complexitat per als infants que
veuen limitades les seves capacitats per ra6 de l'etapa evolutiva en
que es troben. Amb tot, hem de tenir present. i aix6 es un precepte
fonamental de l'ensenyament globalitzat, que en molts casos el mestre
haura d'extreure conceptes. analitzar moviments I relacionar-ne
estructures internes per facilitar l'aprenentatge

121 CO,I Ut.Ir [4,(- ' Ofmtiott,,, Co,/,d11,j1 C,11,1
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Educació fisica i interdisciplinarletat

En una proposta curricular coherent amb el principi de globalitza-
ci6, caldre analitzar les possibilitats interdisciplineries, ateses les
multiples relacions que, sens dubte, l'estructura interna del contingut
de les diferents arees curriculars permet d'establir.

Tradicionalment, la interdisciplinai ietat ha estat mal enfocada,
quan es deia que hi estava implicada l'area d'Educaci6 fisica. En una
epoca recent, en la qual l'Educaci6 fisica no era gaire ben considera-
da per una societat que, en una interpretaci6 dualista de l'individu, so-
brevalorava l'intel.lectual respecte al corporal, l'Educaci6 fisica
intentava justificar-se per les seves aportacions a l'embit cognitiu,
a partir d'un mal denominat criteri interdisciplinar. Actualment, amb
tot, donant mes importencia a l'especificitat de la materia, se'n
valoren en primer Hoc els aspectes que afavoreixen la conducta
motriu. Aixi ho indiquen, per exemple, aquestes paraules d'Andrea
Irneroni: "No veig que sigui tan escandalOs de pensar en els aprenen-
tatges motors, no Onicament corn a instruments Otils a la intel.ligencia
futura o corn a suports actuals o futurs de l'activitat laboral, sin6
tambe corn a instruments actuals i futurs de plaer individual i

col.lectiu .3

Aquesta revaloraci6 del contingut especific de l'Educaci6 fisica
d6na peu a establir linies interdisciplinaries que van des de tractar
temes partint de diverses arees, incloent-hi l'Educaci6 fisica, fins a
buscar els elements comuns de l'Educaci6 fisica amb altres arees, per
donar-hi un tractament conjunt. Es precisament aquest segon criteri
que sera utilitzat a continuaci6 en un intent d'aproximaci6 a les
possibilitats interdisciplineries que of ereix aquesta materia.

a) Area de Ilengua

-El desenvoluparnent del moviment hurna especific no es possible
ni imaginable sense la possessi6 del Ilenguatge. La utilitzaci6 del
Ilengualge significa per a l'home l'arnpliaci6 d'un nou sistema funcional

( 3) 'moron,. Andrea Esport Col Temes d'intancia Ed Rosa Sensat Barcelona, 1987
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amb comunicacions verbals. ADO es de la més gran importancia per a
la formacid del moviment voluntari".4 Aquestes paraules de Kurt
Meinel gairebe podrien deixar Hest el tema. Tanmateix, farem que
serveixen de punt de partida per a les reflexions seguents.

Una primera connexid de la ilengua amb l'Educacid fisica la podriem
veure en el fet que l'aprenentatge d'un moviment nou es fruit, sovint,
d'un requeriment verbal. L'alumne haurà d'interpretar el suggeriment
o el problema motriu plantejat, tot donant-hi resposta. Aquesta
resposta es veura afavorida, la majoria de vegades, per aclariments
i correccions verbals.

Més transcendent resulta la influencia reguladora del Ilenguatge
verbal sobre la motricitat. El procas de realitzacid d'un moviment
s'acostuma a assimilar a un circuit de feed-back o retroalimentaci6,
en el qual la informacid sobre el moviment &Ina a coneixer a l'individu
el resultat de l'accid i permet el control i ajust del dit movirnent. Hi
ha dos models de circuit: un de relativament Ilarg, conscient i

voluntari, propi de les fases inicials a l'aprenentatge d'una tasca; I un
altre de molt més rapid, de caracter reflex, més propi de fases
d'afinament de la tasca. En el primer model de circuit, el Ilenguatge
verbal sere un factor determinant per fer que el moviment resultant
coincideixi amb el movirnent previst.

D'altra banda, l'execuci6 d'activitats fisiques pot enriquir subs-
tancialment la Ilengua. Les propostes i explicacions sobre les feines a
fer exercitaran els alumnes en la comprensid oral. La descripci6 de
jocs i activitats motrius, alhora que ajuden l'inf ant a interioritzar els
moviments, resultare efectiva en el progres de l'expressi6 oral i

escrita. La dramatitzacid constituire el punt culminant en la intercon-
nexid de l'activitat corporal i la lingOistica.

Un aspecte diterent de les relacioos entre les arees que tractem
resideix en l'aprenentatge de la lectoscriptura. Pel fet de ser la
motricitat fina un component important del dit aprenentatge, el
nombre d'interconnexions es veura. incrementat. La independencia del
brac i de la ma, la coordinacid i la precisi6 seran aspectes a treballar
des de les dues materies. Una lateralitat definida afavorire tant
l'aprenentatge de l'escriptura corn les accions motrius prOpies de les
diferents activitats fisiques. Per al domini de l'espai grafic i de l'espai
motor, les activitats d'organitzaci6 especial i temporal seran comu-
nes en molts casos.

(4) Memel, Kurt El aprenditaie molriz Ediciones Olimpta Montevideo. 1974
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a) Area de Matematiques

L'Educaci6 fisica confronta els nois i les noies amb el medi en clue
es troben. Conirolar el cos per dominar l'entorn, conbixer l'entorn per
poder-lo viure corporalment, és la doble via que segueix quan pretOn
ajudar l'infant a organitzar la seva motricitat. La resposta que el noi
hi pot donar sera més rica corn més profund sera el coneixement que
té del dit entorn. El Ilenguatge maternatic perrnetra a l'alumne
comprendre millor el mOn que l'envolta, i el fara capao de desxifrar
els codis i missatges que Ii ofereix, desenvolupant la seva capacitat
de raonament, etc.

Les consideracions anteriors ja indiquen una certa aportaci6 de la
Matematica a l'Educaci6 fisica. Per6 el que fa la simbiosi perfecta és
el fet que, dificilment, l'infant arribara a adquirir els conceptes ba-
sics maternatics i a iniciar-se en l'abstracci6 sense una exploraci6
motriu de l'entorn, la qual partira d'un coneixement i una consciència
corporal per arribar a una millor estructuraci6 de l'espai.

SOn nombroses les experiéncies didactiques que s'han fet en aquest
sentit. A tall d'exemple, podem citar la descrita al nOm. 125 de la
rev ista Education physique et sport, sota el titol Du jeu a la
decouverte mathématique .5 L'objectiu de l'experiencia era de fer
adquirir als alurnnes unes nocions elernentals de maternatiques amb
l'ajut d'activitats motrius. Per aix& s'intentava que prenguessin
consciOncia de les seves accions, gracies a una reflexi6 sobre
aquestes accions basada en preguntes i respostes. Al llarg del curs, els
educadors van constatar ,,una progressiO interessant dels alunines en
l'adquisici6 del vocabulari abstracte. Tamb6 estaven més capacitats
per a l'analisi i la sintesi de les situacions-.

La reproducci6 en aquestes linies d'alguna de les activitats propo-
sades hi servirà d'il.lustraci6 i ens acostara una mica més a la
practica.

-La quadra-

Es proposa que l'infant aconsegueixi definir les propietats dels
elements que pertanyen a un conjunt.

(5) Cussae Chauval-Geuusnard Senn -Du lee a la decoverle mathérnaliqup- dins la
Revut, L.PS doi,siem I mum!,-Temp,, num 125 Paris. 1974
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El joc consisteix a separar l'espai en dues porcions: una de Miura,
«el prat - , i una altra de limitada per una circumferencia, a l'interior
de la qual hi ha una cinta elastica, «la quadra-. Els nois es desplacen
lliurement pel prat. El mestre, sense donar explicacions, senyala els
nens que presenten un detall corm) (pantalons texans, rnitjons blancs,
etc.). Els alurnnes senyalats entren a la quadra i hi juguen de la manera
que volen. Els que es queden al «prat- han de trobar les caracteris-
tiques cornunes dels que s'han quedat dins el cercle.

La serpentina-

Té l'objectiu de recordar nocions adquirides amb anterioritat
(topologia, propietats de domini), i l'accent s'imprirneix en «la
sernblança- i «la dissemblança-.

Consisteix a delimitar dos territoris, A i B, amb l'ajut d'unes
cordes. Els nens han d'aprendre de posar-se en fila fent una serpentina.
La serpentina es desplaca a la sala i a través d'A i B. Quan el mestre
fa un senyal, h serpentina s'ha d'aturar. Tots els nens situats a
l'interior de la zona B van a coldocar-se a la cua de la serpentina. Tots
els que estan a la zona A es dispersen per la sala i fan uns ponts sota
els quals podra passar la serpentina. Es demana als nois que facin ponts
diferents els uns dels altres.

Finalment, queda per recordar que l'«organitzaciO de l'espai- és
un contingut propi tant dels prograrnes d'Educaci6 fisica corn de
Matematiques. per la qual cosa a l'educador no li pot passar per alt una
forma tan patent d'enriquiment de la qüesti6 corn és ara el fet
d'aproximar-s'hi des de la perspectiva de totes dues rnatèries.

c) 'Area de Ciències naturals i socials

Actualment, l'EducaciO fisica preten que els alumnes facin servir
l'observaciO, l'experirnentaciO, l'analisi i la irnaginaciO en la resolu-
ci6 de problemes motrius, I que no es lirnitin a la repeticiO de
moviments estereotipats, tal corn feien en bpoques potser no gaire
Ilunyanes.

Observació, experirnentaci6, analisi I imaginaci6 constituiran,
alhora, requisits basics per a la interpretaci6 de l'entorn, cosa per la

estaran a la base de l'ensenyarnent de les Ciències naturals i
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socials Sens dubte, aquests procediments es veuran reforgats en ser
exercitats des d'arees educatives diferents.

Al marge d'aix6, especificant més el contingut, ens trobem que
l'esser huma. amb les seves funcions organiques i sobretot l'aparell
locomotor, es troba en el punt d'intersecci6 del contingut de l'Educaci6
fisica i de la Biologie. Un bon tractarnent d'aquests ternes per part de
totes dues materies pot donar Hoc a una cosa tan positiva corn es ara
el fet que els joves siguin capagos de reconeixer les repercusions de
l'activitat fisica al seu propi cos.

Paral.ielarnent, les Ciencies socials es fan ress6 de l'activitat
fisica i esportiva corn a integrant del medi s6cio-cultural. Aix6
permetra que els alurnnes identifiquin els jocs, les manifestacions
esportives, les formes d'expressi6 corporal corn a prOpies d'una
societat determinada. Coneixer els recursos que ofereix el propi
territori per a la prectica de l'activitat fisica i esportiva ampliara les
opcions d'utilitzaci6 del temps Iliure i el lleure.

A mes, totes dues arees tenen corn a objectiu propi que els alumnes
siguin capagos d'organitzar l'espai, orientar-s'hi i interpretar-lo o
representar-lo graficament, cosa que representa un punt de conver-
gencia a tenir en compte en la programaci6 d'activitats encarninades
a aquest fi.

d) Area artistica

Exterioritzar sentiments, emocions, idees, a traves de la plastica,
la müsica o ul cos respon, sens dubte, a la mateixa necessitat de
l'esser hume per expressar-se. El fet que aquesta expressi6 pugui
arril ir a ser estetica i creative estara condicionat, en gran mesura,
pel coneixernent que cadascü te d'ell mateix i de l'entorn. L'educaci6
dels sentits cobrara aqui una importancia maxima en permetre als nois
i les noies d'accedir a unes sensacions noves, matisos nous que els
permetin aprofundir el coneixement de la realitat per poder-la ex-
pressar despres, fent-la passar a traves del tamis de la pr6pia
subjectivitat. El despertar dels sentits" constituira, doncs, el
vincle entre l'area artistica i l'expressi6 corporal.

Amb tot, no podern donar per acabat aquest apartat sense fer
referencia a les activitats ritmiques, en que l'infant, a traves del
moviment, plasmare la interpretaci6 d'estirnuls sonors o melOclics, i
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aquestes activitats esdevindran el tronc cornü de l'educacid musical
i corporal.

e) Elements comuns de totes les arees

Si buscavern connexions entre contingut, objectius, i sobretot
entre patrons didactics, els elements comuns a totes les arees serien
innombrables. En aquest apartat pretenem fer referencia a dos ternes
que tenen una significacio especial per a l'Educaci6 fisica: la socialit-
zaci6 i l'educaci6 per a la salut.

L'acces al comportarnent social sera present en cada moment de la
vide escolar. Des de les diferents arees educatives s'instigare els
alumnes perque despleguin una responsabilitat, un respecte envers els
altres, un comportament cooperatiu, un plaer per la participacid
col.lectiva... Les sessions d'educaci6 fisica acostumen a representar
situacions incomparables d'aproximacid a aquesta mena d'intencions,
sempre que el mestre sigui conscient de la importencia de presenter
propostes en que els infants no hagin d'actuar simplement l'un al costat
de l'altre, sin6 l'un amb l'altre, en interaccid.

Segurament, els jocs collectius constituiran l'instrument més
especific en l'educaci6 de la socialitzaci6. No oblidem, amb tot, que
aquesta mena de jocs desperta de vegades conductes d'agressivitat
que, si no son ben canalitzades, poden tenir repercussions negatives
tant per al creixement individual corn per a l'harmonia del grup. La
intervenci6 del mestre, necessaria moltes vegades, ha d'anar erica-
minada a reconduir situacions i aconseguir que el sentiment de
solidaritat sigui el que irnperi.

L'educacid per a la salut, que tambe s'empren des de les diferents
arees educatives, troba en l'Educaci6 ffsica un marc privilegiat.

L'Educaci6 flsica té l'objectiu propi que l'alumne sigui capac de
valorar l'activitat fisica amb vista al seu benestar fisic i mental. Ja
als primers cursos es practiquen habits higienics, i en cursos més
elevats, la forma en clue incideix l'activitat ffsica en el creixernent de
l'organisme sera una ternatica present a les sessions d'Educaci6
fisica, sobretot en les especificament encarninades a potenciar la
condici6 fisica dels alumnes.

A manera de conclusi6, Onicament vull assenyalar que les conside-
racions anteriors deixen constencia que l'activitat flsica no es una

1
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area privada de l'EducaciO fisica, sino que, corn a necessitat basica de
l'individu, es present en rnolts mornents de la vide escolar I constitueix
tant un instrument educatiu que pot ser utilitzat per les diferents arees
corn una potencialitat de la persona que es pot desenvolupar en
multiples situacions que es presenten dins el marc escolar.
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La globalidad de la
enseiianza, concepto
clave de pedagogias
renovadoras de
principlos de siglo,
perfectamente vigente
en la actualidad. se
constituye en lugar
comiin de la mayoria de
propuestas educativas
No este, sin embargo,
exenta de polemtca,
puesto que la misma
evolucien del concepto
ha dado lugar a
diferentes
interpretaciones en
distintos embitos
edcuativos. Con todo
ello, resulta
precticamente
inevitable una
referencia al tema. en
una reflexiOn acerca de
la ensenanza de la
EducaciOn fisica Dicha
referencia se
concrelará en la
posibilidad de
determinar las
aportaciones del Area
de Educacien fisica a
este principio
pedagOgico. bajo la
doble perspective de
la estructura interne
de la materia y la
conexien didactica con
otras areas educativas
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Abstracts

L'enseignement global,
concept clef des
pedagogies renovees
du debut du siecle
demeure parfaitement
en vigueur a l'heure
actuelle, et devient un
lieu cornmun de la
majorite des
propositions
educatives. Pourtant il
n'est pas hbre de
polemique car
l'evolution méme du
concept a donne lieu 6
ce qu'il soit interprete
de maniere differente
par plusieurs milieux
educatifs. De tout cela.
rl en ressort
qu'inevitablement il
faut faire allusion a ce
sulet. dans une
reflexion sur
renseignement de
reducation physique
Cette allusion se
materialisera dans la
possibilite de
determiner les
contributions de !Aire
d'Education physique 6
ce principe
pedagogique. sous la
double perspective de
la structure interne de
la matiere et la
connexion chdachque
avec d'autres aires
educatives

10 9

The idea of
interdisciplinary
teaching, a key
concept in the new
teaching methods of
the beginning of this
century, is still very
much alive today and is
mentioned in most
educational proposals.
It is also, however, a
controversial subject,
for the very evolution
of the concept has
given rise to
differences in
Interpretation in
different educational
bodies Nevertheless.
in any discussion of
physical education,
reference to the
subject is practically
inevitable. This
discussion will be
concerned with
attempting to define
the contribution which
the area of physical
education can make to
this pedagogical
principle, both from
the point of view of the
internal structure of
the subject and of its
connection with other
areas of education
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El material com a mitjà d'aprenentatge i de relació
pedagOgica
Javier Hernández Vazquez*

El material educatiu es un mitja mes en tota area educativa. Partint
de la mateixa experiancia de l'infant i la seva manipulacid, permet
l'educacio dels sentits i duu progressivament a descobrir i interiorit-
zar els conceptes. Per millorar-ne el desenvolupament i l'aprenentat-
ge. el noi ha de tenir a l'abast els objectes indispensables que
permetin ef ectuar les seves experibncies, perque "rnanipular és
ap rend re

Histdricament. Decroly i Montessori, amb els seus metodes i

material especific, en feren ressaltar la importancia en el seu corrent
educatiu. Montessori, comentant el material. diu que havent de ser
estructurat i sistematitzat cientif icament, ha de presentar al noi uns
jocs sensomotrius graduats per dificultat creixent. A les gimnasti-
ques tradicionals es mante el caracter formalista dels materials que
les integren, com tambe l'organitzacin I l'estructuraciO. Langlade. A.
i Langlade, R. (1983) sostenen "que la ginmastica neosueca assenyala
els seguents aspectes positius sobre la utilitzacid dels materials
portatils (manuals): sOn una extraordinana font de recursos que
of ereixen varietat en els treballs diaris, esdevé un centre d'interes
en l'activitat i proporciona l'assoliment d'una millor relaxaciO neuro-
muscular, l'obtenciO d'un major sentit de l'impuls, l'assohment d'una
expressiO ritmica més acabada: ofereixen possibilitats d'entrenar
coordinacions noves i subtils tot generant habilitats motrius especi-
fiques, sOn font d'energia plaer en l'activitat. Els materials que es
fan servir rnes sOn cordes, pilotes de mides diterents, bosses,
cercols.

Aquests mateixos autors continuen dient que els materials suecs
com ara espatIleres. barres de suspensiO I equilibri, plints, etc.. es
construeixen seguint certs principis com es ara: utilitzacid per ele-

tic Didacift;,1 dr I I (1(fr.it 11, F.,a( a FI)12( ,i1 I iiiiitjl islacumai i Educa
- I a, a III, Florcellwa (INC IC)
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ments a les diferents edats, utilitzaci6 simultenia entre molts execu-
tants, l'Os de fusta material que a Suede es de poc preu la la
possibilitat de prescindir d'obrers aqament especialitzats.,,

El material, d'acord amb la mentalitat analitica i amb la idea
higienico-correctiva dels escandinaus, reforca el raonament que el
material ha de ser fet per a l'home, no pas l'home per al material. La
manera de dissenyar i utilitzar material este relacionada intimament
amb la posici6 anlant que els suecs van predicar amb insistencia».
Hernandez-Manchen (1972).

Pel que fa a del material, actualment hi ha dues teories o
posicions antageniques. En primer Doc, la dels defensors de la idea que
tot el material és poc (materialisme pedagogic), i, d'altra banda, el
judici no compartit pels qui defensen que el proces d'ensenyament-
aprenentatge requereix molt poc material i acudeixen a arguments
histOrics. No compartim cap d'aquestes dues teories, perque aixO
dependra d'una altra serie de factors que comentarem despres. Si que
coincidim en part, pert, amb el materialisme pedagegic, perque no te
cap dubte que poder disposar d'un material abundant és un ajut en la
intervenci6 pedagOgica, que aixi en resulta més rica i variable.

Quan observem l'acte didactic en un pati, polisportiu o aula de
motricitat, sempre ens trobem amb una serie d'elements fisics que
fem servir per al desenvolupament del treball pedagogic. Aquests
elements fisics sOn: el material, la instal-laci6, la indumenteria, etc.,
que fan que l'activitat fisica marqui l'especif icitat mateixa pel que fa
a la utilitzaci6 del mitja o instrument amb l'ajut del qual s'imparteix
l'ensenyament i s'obte l'aprenentatge.

El problema que plantegem es si el material assegura aquest
aprenentatge o si hi contribueix, o be si afavoreix les percepcions que
faciliten la relaci6 pedagogica alumne-alumne, professor-alumne,
etc. Sabem que el material es un element més del proces, perO
considerem que la seva analisi pot ser més rigorosa. Davant un
plantejament empiric, la nostra hipOtesi es que el material, intrinse-
cement, proporciona una serie de relacions perceptives i d'aprenen-
tatge. Amb tot, sabem prou que l'acci6 didactica no es pot reduir pas
al material ni tampoc, no caldria dir-ho, no es tracta de donar una
importer-Ida superior a aquesta circumstencia per damunt d'altres,
dins el model d'ensenyament que se segueixi.

En primer Hoc ens demanem: el plantejament que farem, es
generalitzable? Doncs be, considerem que es un intent d'aproximaci6
a la influencia que pot tenir el material d'Educaci6 fisica, i que el fet
de generalitzar-lo sempre pot ser objecte d'imprecisions; per6 no per
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aix6 sere menys velid, perque tota acci6 pedageoica i humana tambe
en te.

Un exemple de la importencia que es concedeix al material es
l'exposat per Montessori: ,< Per fer apreciar les diferents qualitats
d'un objecte (color, forma, etc.), cal presentar-lo. Pere els objectes
sOn innombrables, i les qualitats, limitades... Si se'n proporciona una
qualitat per separat, es donara un alfabet d'exploraci& una clau que
obre les portes del coneixement. El fet que el men es capti d'una forma
global, de bon comengament, i que el nen hagi de ser gradualment
conduit cap al coneixement s6n factors que expliquen la ra6 del
material que permet aillar les sensacions». Montessori continua
descrivint el material "corn un mitja exclusiu d'instruccie, per be que
amb una finalitat que no consisteix Unicament a transmetre coneixe-
ment. Valent-se'n, cal buscar l'objectiu global de la pedagogia montes-
soriana: el desenvolupament de la personalitat i de l'home mateix. El
material educatiu constitueix realment la base del sistema montesso-
ria; el material educatiu, l'objecte amb el qual es prove, s'exercita
i s'afina, revela i desperta les forces interiors, constitueix el suport
de l'atenci6 i permet que l'esperit sorgeixi i s'elevi.»

La continuacie del discurs demanaria de definir si aquesta influencia
del material pot ser condicionada per elements estranys a l'objecte del
material. Considerem legicament que si, i que aquests condiciona-
ments serien tots aquells en que es produeix l'entorn l'aprenentatge;
l'entorn social on es desplega l'activitat fisica, per la importancia
concedida a la materia en el centre escolar, pel subjecte objecte
d'aprenentatge, experiencies viscudes i familiaritat amb el material,
ja que sabem que el material concedit i utilitzat te connotacions
diferents al que és nou en el proces d'ensenyament-aprenentatge:
l'edat del subjecte implica un material mes adient, com tambe el sexe,
les dificultats d'aprenentatge del subjecte, etc.

Tots aquests elements seran presents en l'acci6 pedag6gica i no
s'hi pot obviar, ja que falsejariem la realitat del que ocorre.

El segon pas en el discurs es coneixer la classificacie generica del
material, de manera que, a continued& en puguem analitzar amb mes
deteniment les mes especifiques. Aquesta classificaci6 general es
podria determinar pels criteris segOents: a. segons l'usuari: material
del professor, material de l'alumne i material d'Os comb professor-
alumne; b. pel proces de fabricacie: material d'elaboraci6 interna (al
centre mateix) per part de professors, alumnes, pares, i material
elaborat per empreses especialistes; c. per la caducitat relative:
material fungible i material inventariable; d. si es d'Us comO, indivi-
dual, o en equip; e. corn a potenciador de les percepcions: amb el
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material es poden produir percepcions de calidesa, informalitat. no
privacitat, familiaritat. Ilibertat; t. per adequaci6 al contingut de
l'ensenyarnent, esport, dansa, gimnastica, expressi6 corporal, etc;
g. per genesi histdrica, material convencional i material tecnic o
alternatiu; h. per adequaciO Optima de materia-assignatura. El mate-
rial corn a rnitja potenciador per a l'aprenentatge en la seva relaciO i
forma d'organitzaciO.

Tot seguit ens centrarern en els criteris que, a parer rneu, es
relacionen arnb l'acciO pedagogica i d'aprenentatge de l'activitat
fisica. Aquests criteris sOn: el material corn a instrument afavoridor
de la reiaci6 perceptiva que es produeix en [ambient. i el material corn
a rnitja de potenciar l'aprenentatge.

La prirnera classificaci6 intenta observar quina mena de relacions
r/erceptives es poden donar entre el subjecte i el material; aquesta
mena de relacions s6n una part important de l'ambient produIt a les
sessions d'Educacib fisica. Seguint les classificacions. Mehradian.
citat per Lopez Gonzalez (1988), classifica aquesta rnena de relacions
perceptives en: percepcions d'informalitat, calidesa, no privacitat,
farniliaritat, Ilibertat. Totes tenen un alt significat en l'acci6 docent
i no sbn exclusives del professor, de l'alumne o el material. sinO de la
relaci6 Je es produeix i corn s'organitza aquesta relaciO.

La inforrnalitat és una percepciO antagOnica a la formalitat, per be
que en l'Educaci6 fisica tradicional aquesta percepci6 de forrnalitat hi
era. Durant molts anys, a la gimnastica sueca, aquest caracter de
formalitat es mantenia constant corn una peculidritat riles dins el
sistema. Avui aquesta rnena de percepcid formalista ja no existeix.
per6 si que es manta d'una manera o altra des d'una analisi de les
Oercepcions segons la classificacio que acabem d'exposar. De percep-
cions de formalitat n'hi haurb sempre que hi haura una acci6 docent
acompanyada d'uns procedirnents determinats. AixO es pot observar
actualment a l'Educaci6 fisica: trobern la formaci6 de files, organit-
zaci6 de la classe en onades, cercles, etc., i considerem que te un
caracter formalista. L.1 classe d'activitat fisica, si la comparem amb
les mes academicistes. te un grau d'informalitat evident En trobariem
la causa en diversos factors, un dels quals es la situacid del professor
a classe. El professor no te una situaci6 exclusivament externa al
grup, sin6 que també s'hi introdueix i Os part del grup que desplega
l'activitat, la qual cosa el duu a una situaci6 interna. Aix() cornporta
una percepciO d'informalitat. tot alternant-se la formalitat i a
infortnalitat en una dinamica diferent de la de les classes tenriques
Aquestes pal cepcions d'informalitat i formalitat creen Hn caracter de
relacib diferent i tambe una diferent dinamica de grup El material
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contribueix corn un factor mes en les percepcions de formalitat
informalitat alternant. Hi ha un material codificat per determinades
activitats fisiques: els materials gimnastics, esportius, d'expressib,
etc : tot plegat és determinant per al descabdellament de l'activitat
concreta i en defineix una part. Hi ha una altra mena de material que
combina aquesta relacio formalista amb la informalista, fins i tot
material totalment informal que porta a fer servir el material de
manera especifica (pilota de basquet), alternativa (pilota polivalent).
inespecifica (cadires). Aquestes formes son examples de formalitat.
formalitat-informalitat i informalitat, que ens duen a reflexionar
sobre la relaci6 del material amb els continguts d'aprenentatge.

En l'Educacib fisica, la relacib amb el material és intrinsecament
informal: es presenta deslligada de situacions d'angoixa o aclapara-
ment i contribueix a una millor dinamica del grup pel fet de poder-lo
inoure entre diversos alumnes, a superar una situaci6 de destresa o
habilitat determinada, t ,)ntribueix en gran mesura a aquesta mena de
relacib.

Una altra de les percepcions. segons la classificacib que hem
exposat. es la percepcio de calidesa i la contribucib que el material hi
aporta. La relaci6 que s'estableix amb la utilitzacib dels material ens
porta a aconseguir efectes positius i determinades situacions agrada-
bles. LOgicament, aquesta calidesa no descriu el fet fisic de calor, sino
la relacio d'aproximacib per tal corn s'interactua amb el company en
la utilitzacib. mobilitzacib i manelabilitat del material

En l'activitat fisica. determinaties situacions, durant l'esforc o
despres. sobretot entre individus acostumats a fer-ne, produeixen
sensacions de benestar que. al seu torn, generalment. estan relacio-
nades amb l'adquisicib d'una determinada habilitat o amb la capacitat
de resistir una determinada distancia, etc. Aquestes relacions en
dernostren la relacib del material amb percepcions de calidesa

La percepció segOent es la no privacitat En l'Educacib fisica. el
subjecte interactua constantment amb els altres i aixb porta a un espai
de pnvacitat molt petit. Aqui, l'aMament o la reflexib que es poden
donar arnb altres materies resulta molt mes dined. El material. lirs
que se'n fa, rorganitzacib i disponibilitat. redueixen respai de
privacitat en l'Educacio fisica 1, doncs. son una percepcio de discri-
minacib respecte a les sessions tebriques

La sequent neicencib es la familiaritat quo SP contra fonarn ntal-
ment on el material especific i en 1 alternatni, vist quo cl mati iI
inespecific tant pot ser familiar com no ser-ho En determinats
ountinguts d'ensenyament. sempre podern tiohar quo el material que

133

C: 9 0



fern servir, especific o alternatiu, ja resulti poc familiar de bon co-
mencarnent, pelt) el fet d'un aprenentatge previ i el domini de de-
terrninades tecniques el faran familiar. El fet d'introduir un material
concret d'un esport poc conegut pot produir percepcions de no
familiaritat; per& un cop utilitzat sistemeticarnent corn un contingut
mes d'ensenyament, no pas corn una activitat momentenia, la percep-
ci6 de farniliaritat s'hi produire.

Una altra de les percepcions es la Ilibertat, encara. que es un
concepte massa ample per definir una cosa tan precisa corn are la
relaci6 del material en l'Educaci6 fisica, si que recull, ni que sigui en
part, la intencionalitat de descriure que l'activitat fisica proporciona
mes llibertat de moviments, naturals, codificats i gratificadors per al
qui els fa. Per aim!) considerem que el grau de Ilibertat de que es gaudeix
a l'aula d'activitat fisica es, lOgicarnent, molt alt, tenint en compte que
a l'aula ordineria les taules, les cadires, l'espai, el material en
general, no predisposa precisament a una .Ilibertat motora. La
relaci6 del material i la percepci6 de llibertat es rnes gran si la
comparem amb una altra mena d'ensenyament. Aquest nivell de
percepci6 de Ilibertat sempre es veure mediatitzat pel metode d'en-
senyament que s'exerceixi, entre altres factors. Totes les percep-
cions descrites es troben en l'ambient de l'Educaci6 fisica; cada una
es part del conjunt i de l'arnbient produYt. Amb tot, si comparem
l'enelisi del que és aquest ambient amb el que podria arribar a ser,
comprovarern que, amb la utilitzaci6 del material i la relaci6 que
produeix corn a instrument afavoridor de la relaci6 pedagOgica i
potenciador de l'aprenentetge, es possible augmentar aquestes per-
cepcions tot optimitzant les diferents utilitzacions del material i

contribuint a una millora de les relacions pedagOgiques, i, en conse-
qUencia, afavorint l'ambient de l'aprenentatgu.

Fins am hem vist la importencia del material en relaci6 amb
l'activitat fisica. Si fem ressaltar aquesta importencia es, en certa
mesura, perque sempre aix6 se cita com un element mes, per6 no
s'analitza en les seves dimensions. Tambe hem de considerar que
aquestes percepcions no s6n exclusives del material. Corn acabem de
descriure, fa referencia a altres aspectes, corn ara la installed& el
contingut d'ensenyament, els objectius, etc., pert, insistim que el
material actua condicionant aquesta serie de factors. D'aqul ve que en
vulguem fer ressaltar la importencia.

La segona classificaci6 es una proposta concreta sobre les possi-
bilitats que el material ofereix en l'aprenentatge de l'alumne. Conei-
xem prou be la classificaci6 tradicional: convencional, tecnic i alter-
natiu. Tenint en compte que es una classificaci6 descriptive, poca cosa
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ens indica sobre les possibilitats que el material comporta per a
l'aprenentatge. D'altra banda, aquesta classificaci6 tradicional ens ha
introduit a la utilitzaci6 de materials no convencionals i que aconse-
guien efectes molt positius, pert poc aclaridors sobre les seves
possibilitats reals.

La proposta de classificaci6 del material corn a potenciador d'apre-
nentatge es basa en els criteris seguents: mobilitat i manejabilitat del
material, potenciaci6 d'estimuls, potenciaci6 per a l'aprenentatge i
nivell de rendiment motor. Aquest darrer se subdivideix en motricitat
perceptiva, motricitat bAsica, motricitat cornplexa i condici6 ffsica.
Aquests criteris tracten d'acollir tota mena de material que pugui
tenir un domini més gran en un criteri que en un altre, o tambe tot
material que tingui mUltiples influencies en els diferents criteris. Es
dificil arribar a precisar amb exactitud i sense que sorgeixin dubtes
respecte al predomini que pot arribar a tenir l'un o l'altre criteri
respecte a un material determinat. Sens dubte, aix6 ens porta a definir
cada un dels criteris per pal.liar, en certa mesura, aquesta subjec-
tivitat i poder discriminar les peculiaritats d'un material respecte a
d'altres.

El primer criteri, de rnobilitat i manejabilitat del material, es
ref ereix fonamentalment al transport, facilitat de maneig, posici6 en
l'espai, etc. Considerem aquest criteri corn la capacitat que te de ser
transportat, de ser usat irnmediatarnent, seguint els patrons d'alta
flexibilitat i allunyat de rigideses, determinat predominantment per la
disponibilitat. Tenim un cert tipus de material en l'activitat fisica que
es fàcil d'utilitzar i que no requereix ni grans esforgos ni perdues de
temps importants. N'hi ha una altre que produeix una despesa de temps
dins la sessi6 i que cal tenir en compte. La intencionalitat d'aquest
criteri es deixar ben clar que determinades menes de material
requereixen ries temps per organitzar-se, i un altre no en demana
tant, I, doncs, va en detriment o afavoreix altres factors del proces
d'ensenyarnent-aprenentatge.

L'altre criteri és la potenciaci6 d'estImuls, que inclou tots els
materials per a l'estimulaci6 dels Organs reactius: vista, ()Ida, tacte,
propiocepci6, etc., distingint aquesta mena de material per la sensaci6
que produeix i lOgicament per l'Organ reactiu implicat.

L'altre criteri, de rendiment motor, el subdividim en motricitat
ba,sica, motricitat perceptive, motricitat complexa i condici6 flsica.
La motricitat bAsica compren els materials que es facin servir per al
seu desenvolupament, incloent-hi preferentment: girs, Ilangaments,
desplacaments. recepcions i salts. La motricitat perceptive inclou
tots els materials que afavoreixen l'associaci6 i configuraci6 basades
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en la relacid que produeixen els diferents elements que intervenen en
el moviment. La motricitat complexa inclou tots els materials que
contribueixen al desenvoluparnent de determinades habilitats i destre-
ses especifiques; as el material esportiu, gimnastic, de jazz, etc. El
criteri de condicid fisica inclou tota mena de material indicat per al
desenvolupament de la forca, resistancia, velocitat i flexibilitat.
Finalment, el criteri de potenc iO d':1prenentatge, corn un element
ample de classificaciO, inclou ei material que té diferents possibilitats
i recull els criteris anteriors de potenciaci6 d'estimuls i rendiment
motor en els apartats de motricitat basica, motricitat perceptiva i
motricitat complexa.

El material pot ser classificat per mOs d'un criteri. pe.r6Ageneral-
ment en predominaran un o dos sobre tots els altres. Si el material que
podem analitzar inclou diversos criteris dels que hem exposat, Ilavors
tindrem un tipus de material amb grans possibilitatas per a la
potenciaci6 de l'aprenentatge i aix6 ens porta a determinar quin
material ens interessa preferentrnent, tenint en compte els factors
que ja hem dit i que condicionen, corn ara l'edat i, en general, els
factors del proces ensenyament-aprenentatge.

A la taula adjunta presentem un exemple de classificaci6 en funci6
dels criteris mencionats.

POTENCIACIG POTENCIACI6 MOBILITAT NIVELL
D'ESTIMULS PER A I DE

APRENENTATGE MANEJABILITAT RENDIMENT

MOTOR

CERCOLS X P-B-C

ARROSSEGAMENTS X X X P-B

PILOTA
MEDICINAL X

BANCS
SUECS X X P-B-C-F

PIQUES X X P-B F

LLITS
Et ASTICL, P-B C

MATALASSOS B-C-F

CORDES X X P B-C-F

ESPATLLERES B-C-F

1 3 6
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PANDERETES X X P-B

PILOTES
ESPORTS X X X P-B-C

CORRONS X X X P-B

MARAQUES X X X P-B

TAULES
EQUILIBRI X X P-B

TUNEL
DE GAT X X P-B

MINITRAMP B-C

MIRALLS X P-B

LLASTA1 S F

MACES X P-B-C

MOCADORS X X P-B

PATINS X P-B-C

PILOTES
POLIVALENTS X X X P-B-C

GLOBUS X X P-B

PILOTES
DIFERENTS
TEXTURES X X X P-B

SACS
DE SORRA X X P-B

ClassificaciO del material segons els critens de potenciaciO d'esti-
muls. potenciacib per a l'aprenentalge. mobilitat manejabilitat I rendiment
motor

P Motricitat perceptiva

B = Motricitat basica

C = Motricitat complexa

F = Condicici fisica

Respecte a la ternatica que acabern d'exposar. es poden formular
tot de qUestions i nosaltres plantegern les segUents. tot el material que
fern servir a la classe d'Educaci6 fisica. és l'Optim per al desenvolu-
parnent del contingut? Estern submergits en uns patrons fixos de tipus
de materials per a les activitats fisiques? Els critens per a l'empla-
carnent del material, s6n suficients per aprofitar al maxim aquest
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garnent del material, sOn suficients per aprof itar al maxim aquest
element en el procés d'ensenyament-aprenentatge?

Totes aquestes preguntes ens porten a meditar sobre la importan-
cia del material com un element més d'acte didactic. En el futur, doncs,
caldra parar més atenci6 a un eix tan important en el proces educatiu
de les activitats fisiques corn as bl material. Per acabar, voldriem
descriure el que la f ilosofia de Piaget plantejava: .La inquietud
cientifica radica a poder establir una vinculaci6 entre els aspectes
biologics, mentals i socials i que en tots els dominis de la vida hi ha
"totalitats" que impliquen una organitzaci6, respecte a la qual les
parts estan subordinades, perque no tenen sentit en elles mateixes
sin6 en relaci6 amb la totalitat.»

En definitiva, tractem el material corn a instrument del procés
educatiu sense donar-hi més importancia que als altres elements, pert,
si que volem fer ressaltar que el material requereix uns criteris per
desenvolupar i millorar la tasca didactica diaria, corn una part més que
ha de contribuir de forma parcial a l'ensenyament i aprenentatge de les
activitats fisiques. Aquest article ha pretes, en certa manera,
realitzar la dita aproximaci6.
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El presente articulo
presenta una
aproximacidn a las
posibilidades del
material como medic)
de aprendizale y su
relacrOn con la
actividad fisica
Partrendo de las
contnbuciones de
notables pedagogos
Deere ly. Montessori se
defiende que los
diferentes materiales-
cuerdas. balones de
distintos tamanos.
arcos, ass como
espalderas, barras.
etc conslituyen un
arsenal con grandes
posibilidades
didacticas Si bien
existen chversos
planteamientos, en
este trabajo el auto,
busca una posiciOn
propia. Para !lever a
cabo la investigaciOn
se ha realizado un
estudio prolundo de
las diversas
caracteristicas
(potencracion de
estirnulos
potenciacion para el
aprendriaje, mowlidad
y nivel de rendimiento
motor) de un amplio
abanico de aparatos e
instrumentos
uhlizados en los
gimnasios. pistas
instalaciones
deportivas En
cualquier caso. queda
demostrana la
importancia del
171,110 't,f/

Insilumorito itut
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Abstracts

Dans cet article on
presente une approche
des possibilites du
materiel en tont que
moyen d'apprentissage
et l'apprentissage et
son rapport dans
l'activité physique A
partir des
contributions des
pedagogues
importants -Decroly.
Montessori- on
soutient que les
differents materraux
des cordes. des ballons
do diffbrentes
dimensions. des arcs
aussi bien que des
espaliers. des barres
etc - font partie de
tout un arsenal de
beaucoup de
possrbilites
didactiques Bien qu il y
ait de differents points
de vue. l'auteur
cherche dans ce travail
une positron
personnelle Pour
mener a bon lerme la
recherche 1 a realise
une etude approfonche
sur les dillerentes
caracteristiques
(renforcement des
stimuli renforcement
par l'apprentissage.
mobilite el °weal, de
rendement moteur)
d'un grand nombre
d'outils utilises dans
les gymnases, les
pistes et les
installations spor(iyes
t)c, tote!: liç(fi 1

dernontrO l'importance
du matcrwl lartl
(hi instrument du
pioces ii apprentussage
d,uus I oducakm
physique
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This article looks at
the possibilities of
equipment as an
educational tool and al
learning and its
relationship with
physical activity
Based on the findings
ol well-known
researchers. Decroly.
Montessori. it is
argued that the
different equipment
ropes, balls of various
sizes. hoops and
climbing frames, bars.
etc - form a veritable
arsenal of didactic
possibilities Although
positions vary on this
subject, the author
here seeks his own
viewpoint. The study is
based on In- depth
analysis ol the
different
characteristics
(potential stimulus
and tor learning.
mobility and motorial
development) of a
wide range of
equipment used by
gymnasia and other
sports centres The
outstanding conclusion
is provided by the
evidence of the
importance of [he
equipment as an
instrument in the
learning process in
physical education



Enlairament, vol i aterratge. Els nous esports
californians i els adaptats: possibilitats educatives
Julian Miranda *

D'un quant temps erica. de comencarnents dels seixanta fins ara.
s'han propagat corn una reguera de pOlvora una sane d'activitats
fisiques que es practiquen tot deixant-se Iliscar per elements naturals
corn ara l'aire, l'aigua i la terra. mitjancant l'auxili d'artefactes i
maquines rnés o rnenys tecnolOgiques, més o menys sofisticades. [-nes
o menys facils de rnanejar. Ens ref erim al rufting. als tobogans
Iliscants, al ponting, a l'skate-board. al mountain-bike, al para-pent,
als Terrenys d'Aventures, etc.

Van néixer a la costa oast dels Estats Units, a CalifOrnia. Els
primers que van sorgir van ser el surf al 1964 i el windsurf. Poc
després l'ala delta, el frees-bee, l'skate-board, el hobbie-cat. Tots
amb un taranna innovador. creatiu. Simultaniament. seguint aquesta
tendencia, alguns esports tradicionals practicats a la naturalesa van
cornencar a transformar-se. L'esqui alpi es va traslladar fora de la
pista de neu i van sorgir el hot-dog i el monosqui. Del piraguisme en
deriva el rufting.

La denominacib nous esports. amb la qual també es coneixen,
expressa la tendencia a importar novas practiques i al seu peculiar
estil i estructura rnotriu. La denommacio clesport california (wind-
surf, surf, ala delta) designa l'origen geografic dels rries genuins.
Presenten una série d'ingredients forga atractius: tecnologia, natu-
ralesa, emocib, innovaciO, sensacio Larena els defineix corn esports
tecno-ecolOgics' i considera que -una creativa combinacio de
tecnologia i naturalesa posa a l'abast de l'horne conternporani la
possibilitat de penetrar en uns camps d'acciO i sensacib inimaginables
per als nostres avantpassats-. ' Presenten una serie de caracteris-
toques comunes tots irnpliouen Iliscaments en diferents medis natu-
rals. tel arra-) risc atenuat per l'equilibri i el control. Suposen una nova
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mena de relacid amb la naturalesa: aprofitant les "energies lliures»
o "douces» amb una finalitat lOdica, ociosa, fun, i no productiva.
Tenen un caracter fortament individualista: el partner es la natura-
lesa. L'equip esportiu es imprescindible.

Sense la tecnologia de la civilitzaci6 industrial no haurien estat
possibles. Pociello defineix les máquines o instruments utilitzats per
a la seva practica corn a ludiques, inventades pels esportistes,
senzilles, c6modes, econbmiques, ja que poden ser adquirides per gran
part de la poblacid no corn l'avid o el vaixell, allunyades dels grans
aparells rnecanics. SOn prolongacions del cos que restitueixen la
percepcid sensorial del m6n, ja que suposen un -joc de catastrofes»
(desequilibri, caiguda). 2

L 'esport california és part de la cultura nord-americana. Encara
que l'arquetip remot el podriern cercar en Icar, el més prOxim
s'endevina en l'"home de la frontera», el genet arrnat que amb el seu
valor i habilitat conqueria l'Oest. El surfing, peonera d'aquestes
activitats fisiques, ès contracci6 de surf board riding, que vol dir
'cavalcar sobre les ones». En general, tots els nous esports, als quals
ens referirem des d'ara, tenen aquest ingredient de conquesta, que els
proporciona emoci6 i aventura.

El que probablement els presta l'abundant potencial de risc i emocid
és la constant vicissitud amb "requilibri i la incertesa de la caiguda»
de fondes configuracions psicologiques, que ens acosten a l'evoluci6
ontogenetica de l'activitat lUdica. A les activitats 10diques dels adults
trobem comportaments analegs a les activitats espontanies de l'in-
fant, la diferancia es que l'adult utilitza elements lüdicsjoguines?
molt tecnificats (taula de surf, ultralleuger, paracaiguda, etc.) que
confereixen a aquestes activitats caracter de plena culture, denomi-
naci6 que prefereix fer servir Pierre Parlebas3 en substitucid d'ac-
tivitats de "plena naturalesa» per considerar-la ales adient. L'Us
d'elements tecnificats, cadires d'arrossegament, etc. fa dubtar del
seu caracter natural. El que tots dos adult i infantcerquen és el plaer
sensomotriu, estudiat detingudament per Aucouturier.4 Per aquest

(2) Christian Pociello, "Les elements contre la matiere Sportits 'glisseurs et spor-
tits 'rugueux* a Esp. nOrn 86. juny 1989, pàg 19-33

(3) ComunicaciO realitzada per P PANEriAs en el curs I de doctoral de Motricitat
Humana. celebrat a Lleida el 9-10 de luny de 1988

(4) B Aucouturier, I Darrault J L Empinet. La práctica Psicomotriz Ed Cientifico-
Mèclica Barcelona, 1985 Tr de Diego Carrasco, V II 1 "El establecimiento del
placer sensomotriz", pàg 169-194
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autor el plaer sensornotriu es la manifestaciO riles visible de la unitat
de la persona Was que crea la uniO entre les sensacions corporals i els
estats tOnico-emocionals. Totes les activitats motrius orientades a la
vida de relaciO, corn la rnarxa, la cursa, el salt, sOn Onicament
prolongacions d'activitats motrius centrades en el dornini propiocep-
tiu i en l'estimulaciO tOnico-emocional i que sOn viscudes pel plaer del
moviment. Aquest plaer va evolucionant en la persona mitjangant una
intensa mobilitzaciO sensorial l'explosiO de la qual comporta sempre
un desassossec amb la reducciO conseguent de tensions que permet de
realitzar ocupacions significatives de l'espai i els objectes, cada cop
més variats i matisats. Progressivament va derivant cap a apropia-
cions culturals molt amplies, indispensables per a l'afirmaciO perso-
nal.

Els balancejos, girs, caigudes jocs d'equilibri apareixen en les
activitats motrius espontanies de l'infant. El balanceig allibera ener-
gia, assossega les tensions interiors, es estat d'ensonyament»
que si és débil crea benestar, pare) que pot arribar a fer apareixer una
desconnexiO amb el mOn exterior prOxima a l'endormiscament; els
girs On proves acrobatiques a superar que intenten evitar la caiguda
i que poden anar acompanyades d'una embriaguesa autentica capag de
provocar un plaer desenvolupat en circuit tancat que aIlla l'infant del
mOn exterior. I per damunt de tot, les caigudes cap avall, que
provoquen canvis de postura rapids i desequilibris que ocasionen
emocions de por.

El balanceig, el gir, la caiguda afavoreixen l'establiment de la
dicotomia equilibri/desequilibri i actuen en el to. Alternen la tensir5 i
distensiO, afecten la propioceptivitat i, per consegUent, tota la vida
emocional i profunda. L'infant es troba en recerca constant der.estat
limit»:

.moment en qua l'infant viu les saves possibilitats d'adaptaciO a
l'algada, a la distancia, a la velocitat, a la postura i el desequilibri...
vivencia excepcional en qua l'infant viu alhora l'equilibri i el desequi-
libri... condiciO de l'apariciO d'un extremat plaer sensomotriu. En
aquest estat limit l'infant es alhora .amb i r:ontra», .dins i fora»,
"aqui i &IA»: en aquest desafiament es viu la por i la inseguretat
a nivell simbOlic, la vida i la mort».5

Grades a ell, el noi pot accedir a una atenciO mes matisada pel mOn
que l'envolta i canviar la seva forma de ser i estar en el mOn.

(5) Idea). pag 185
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Enlairament, vol i aterratge. Aquestes sOn les condicions de l'estat
limit en l'infant. Aquestes condicions es repeteixen a les noves
modalitats esportives, als esports de «plena naturalesa» o de «plena
culture». Enlairar-se, provar-se en el vertigen, deixar-se anar,
confiar, dialogar de tu a tu amb els elements naturals i altre cop
prendre terra, aterrar, tornar a sentir el terra sota els peus, arrelar-
se, assegurar-se.

Aquest prover, provar-se, convertit en fenomen social, mostra
l'afany de l'individu contemporani per afermar-se. En una -societat
desorientada», la necessitat de -tocar terra» creix, perque qualse-
vol -arrelament» és insegur. L'adult ensopega amb la mateixa
dificultat que l'infant: coneixer-se ell mateix i comprendre el mOn. I
recorre a recursos semblants: exercir-hi la seva funci6 de motilitat,
experimentant la funciO tOnica que Ii causen les emocions. Lliscar,
parer, sentir-se, tornar a Iliscar fins a dominar el vertigen i sentir-
se segur davant les continues i -Iliscants» circumstancies externes.
Tot un procés d'adaptaci6. Larana soste que mitjançant la superaci6 de
la por en aquestes proves, la persona millora la imatge que té d'ella
mateixa, en reforga la seguretat, n'augmenta l'autoestima i, d'aques-
ta manera, -satisfa les demandes d'autorealitzaci6 personal que
constitueixen el principi ordinador de la culture contemporania».6 Les
implicacions sociolOgiques provenen de la seva capacitat per generar
el sentit d'autocontrol: en l'adaptaci6 lüdica amb el medi i el perill el
mes temible és la perdue del control intern.

Justament, els nous esports i activitats fisiques a la naturalesa
apareixen juntament als nous paradigmes centrats en l'autorealitza-
ciO personal i la millora de la qualitat de vida que volen substituir als
de competiciO, esforo i tensiO.

Pociello sosté que els esports tradicionals van perdent molt del seu
valor simbOlic. En necessitar molt de temps per entrenar, transfor-
men el joc en una feina de repetici6 i esforc. Ara s'imposa la gracia de
moviments adquirida mitjanoant les mestries tecniques. Els gestos es
tornen mes estetics, els enfrontaments s'eufemitzen. S'encaminen
cap a la recerca de la qualitat i de la intensitat de les sensacions, en
els riscos que augmenten i en un gust marcat per la recerca de la figura
gestual, de la -gracia masculine». No hi ha cronOmetre, hi ha
subjectivitat. Els qui els practiquen els anomenen divertimentos, més
que esports. Pociello qualifica l'esport tradicional d'esport d'arte-
sans i ci nou, d'esport d'enginyers Els artesans- potencien el

((; ) I. L4:1.V.A op c.,l pag 20
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treball isotOnic, fort, dur. Hi ha intensitat en el desgast fisic, existeix
una resistencia que s'hi oposa, de vegades dolorosa, que posa en joc
la forga. Hi ha un investiment energetic dominant del cos sobre les
matbries. Els enginyers" domestiquen l'energia molt més abstracta
dels elements naturals mitjangant dispositius mecanics gracies a la
motricitat fina d'ajustament isometric i a un rigoras control informa-
clonal de la gestualitat. L'artesa treballa la materia, l'enginyer fa
treballar la materia, arrabassa les seves forces als elements. Els
esports evolucionen en aquesta linia. Grades a les maquines noves
l'home troba fora d'ell mateix l'energia que n'estereotipava els
gestos i aconsegueix realitzar una nova motricitat complexa, aerobe-
tica, estetica, que va a desplegar-se en universos illimitats i en
plaers de vertigen. Assistim a un nou simbolisme d'autoconstrucciO
-investint els seus enginys i autodestrucci6 saciant, satisfent la
necessitat humana de gastar-se i perdre's en el consum. Aquest
simbolisme troba eco en l'altre, en el caracter quasi iniciatic de la
prove que es passa i es conforma en creadora d'amistat i formadora
de grup.

Activitats, esports .adaptats,,, possibilitats lOdiques en summa,
que serveixen a l'infant en la seva apropiacie cultural, que brinden a
l'adult noves possibilitats d'afirmaci6, d'aulorealitzaci6, que satis-
f an les seves necessitats culturals. No en va Huizinga afirmava que
tota cultura sempre té al comengament alguna cosa de lüclica; que l'art,
la ciencia, la poesia, el dret i la politica en un inici .es juguen". La re()
de la conversiO del joc en element sOcio-cultural, prosseguia l'autor
d'Homo Ludens, es el seu caracter antitetic i la tensie o la incertesa
que se'n deriven: l'oposiciO dels litigants, el vaive continu de forces
que s'enfronten, la tensiO que es crea davant la perspectiva de la
victOria, intensifiquen la vide de l'individu o grup elevant el joc al pla
de la cultura. B Els nostres temps postmoderns i postindustrials, propis
d'una cnrnplexitat organitzada seri temps d'incertesa, epoques d'an-
sietat. SOn temps tambe desacralitzats. laics. El lüdic i l'estetic
davant tal tessitura es torna important. En absencia de grans trans-
cendencies o quan la matriu cultural es mostra difosa resorgeix el
lOdic. La societal lbdica duu esperances i riscos: esperances d'enri-
quiment cultural més gran, risc de crear nocives mitagogies que
permetin un control social que uniformitzi, que homogeneitzi i una
vaporitzaci6 adormidora que ompli el buit moral existent.

(7) C P conqc Ill nia5orrn Spor6' , glisf.ours sporlas
()two
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Aquesta vinculaci6 amb el joc no te res d'atzarosa ni d'innocent i
constitueix un dels universals humans. Estimava Tusquets que "la
imaginacia, deixada dur per l'afectiu, és l'ensonyament. Si es posa al
servei de la narraci6 fa sorgir el conte. Si passa al pla de l'acci6 fa
neixer el joc.. 9 L'estructura d'aquests universals es forga comuna.
En el conte existeixen 31 funcions que passen per tres fases primor-
dials: a. marxa de l'heroi (allunyament, prohibici6, acceptaci6,
partenga...); b. iniciaci6 (prova, talisma, Iluita contra l'antagonista,
etc.); c. retorn (reconeixement, castig, casarnent). 10 En el joc popular
apareixen de set a nou funcions que tambe podem agrupar en prepara-
ci6:partenga, iniciaci6-desenvolupament, retorn-tornada al quotidia.
11 Es a dir, es parteix d'un estat de manca, de mancanga, d'una
inquietud interior o d'una demanda exterior (la falta d'aliment familiar
d'en Polzet, el refOs monarquic de Blancaneu; el desig de jugar de
l'inf ant, l'atractiu de la fira o del Parc d'Atraccions, la petici6
academica del professor d'educaci6 fisica); se satisfa aquesta neces-
sitat (en el decurs del conte o per mitja del joc) i es retorna a la Ilar,
l'activitat quotidiana, el proces .seri6s>, de creixement.

Per& hi ha res en la vida humana que no formi part d'aquest proces?
L'educaci6 parteix d'una mancanga (falta d'aprenentatge, desconei-
xement d'un context, conducta inadequada, habit no adquirit), que se
satisfa mitjangant un proces d'aprenentatge rere el qual l'educand
abandona l'aula per submergir-se en el remoli diari; a l'entrenament
esportiu al subjecte Ii falta determinada destresa, qualitat fisica o
tecnica que desenvolupa mitjangant l'entrenament, després del qual
torna la calma. Decididament, aquest es el ritme de la major part de
les activitats humanes col.lectives. El que es interessant de remarcar
en aquest proces es que després del periode d'iniciaci6, lindividu ja
no torna (retorna) en el mateix estat que va marxar, sin6 que retorna
millorat. Al lloc flsic torna un millor: en Polzet tornava ric;
la Blancaneu, adulta i estimada; l'educand, amb progressos en l'apre-
nentatge; el qui s'entrena, amb millor habilitat motriu, millors
performances. Aquesta és la constant desitjada, pretesa: ja sigui de
manera conscient, organitzada, pedagogica en l'educaci6 i en l'entre-

(9) J. Tusourrs, Teorla y practica de la pedagogia comparada Magisteno Espanol
Madrid. 1969, [Dag 254

(10) V. PFcce, Las Raices histOricas del cuento. Fundamentos Madrid, 1981

(11) Vegeu aquest tema desplegat mes ampliament per J MIHANDA, i-una transforma-
ci6 del ioc entre la rag Guix, nOm 122, desembre 1987
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nament, ja de manera mes subtil, sincrônica, psicodrametica a traves
del joc i del conte. En altres temps per desgrecia encara avui ho
podem sentir s'insistia en els avantatges educatius que l'esport
presentava per anar adaptant l'infant a la societat competitive que es
trobaria de gran; mai no es va dir que el joc motriu l'anava a adapter,
a entrenar, a sotmetre a un proces enormement mes enriquidor:
formant una concepci6 d'ell mateix i del rriOn en renovaci6 constant
d'acord a unes fases universals, possiblement sincroniques, presents
en qualsevol manifestaci6 coldectiva creada per l'home. El gran valor
del joc es aquest: obeeix les mateixes Heis que els processos practics
de la vide, pen!) mentre que aquests sOn lents, colossals i en moltes
ocasions resten globalment desconeguts, el joc permet situar-se en
una perspective personal de la vide, sospesar-se, temperar-se,
provar-se, deixar-se anar, ser un matei:,. La .iniciaci6» ha d'haver
permes a l'individu suplir certes mancances i aproximar-se al que
Fericgla denomina consciOncia holorenica: .nivell o estat de pensa-
ment mental on l'inclividu hurna es capac de pensar la totalitat
sisternica del mOn i de les relacions que el creen a traves d'autopens-
sar- se » . '2 El retorn ha de dur un individu mes equilibrat. D'aix6 es
tracta i prou: parar, mirar-se, equilibrar-se i decidir-se a retornar. .
be al que feia o a alguna cosa que s'ha decidit que era mes adient. Quan
a aquesta manera de jugar se li uneix el dieleg amb un element lliscant
i insugur i el suport tecnolOgic, Ilavors es maneja un potencial sOcio-
culturitzador i d'adaptaci6 ideolOgica i tecnolOgica de primera magni-
tud.

Es per aim) que la seva incorporaci6 a les diverses esferes del
nostre temps ha estat tan rapida i extensa. Des dels volts de 1970, els
nous esportsals quals fern referencia han estat incorporats incessant-
ment per la societat de consum. Corn a cnseq0encia de l'oci, les
vacances i el turisrne van assolir un fort creixement. Les agencies de
viatges ja no podien oferir Onicarnent sol, gastronornia i paisatges o
monuments. Les .noves vacances actives» ofereixen recreaci6,
possibilitats lOdiques, esports nous. Les vacances al mar ofereixen
wind-surf, para-seiling, piragOisme, esqui neutic, Duarry-Bus (co-
negut corn .xurro» a les nostres costes), frees-bee, creuers,
cicloturisrrie, esqui sobre sorra. Al seu costat emergeixen els Parcs
Aquatics, amb tobogans Iliscants que ofereixen emoci6 i amaratges a
mes de cent krn/hora. Els primers d'oferir un parc recreatiu arnb jocs

(12) JM Fut,o,,,A... La conciencia holownica versus la creaciOn cultural- aCuadernos de
Antropologia, nun 9. pag 24 lpag 22-27)
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aquatics van ser els californians al 1971. Avui, en tot el men n'hi ha
mes de tres-cents que s'obren al public: una dotzena a Catalunya. En
franca competéncia amb el mar s'expandeix el turisme de muntanya,
tambe anomenat turisme verd, que ofereix para-pent, ala-delta,
passejos en globus, bicicleta de muntanya, rufting, piragOisme,
senderisme. escalade. espeleologia, baixades per canons, trekking,
rallies fotografics. circuits naturalistes amb observacie de flora i

fauna, rutes equestres, esports nautics en embassaments i pantans.
raids tot terreny. cursos de supervivencia (premi d'algunes empre-
ses als executius mes eficaços). jocs de supervivencia, combat Zone.
ponting, etc

Entre els cursos de cap de setmana per iniciar-se i les vacances per
continuar i gaudir. aixi corn el material que ornanienta i ritualitza
aquests usos. la societat de consum ha preparat l'escenari per
-Canviar. Canviar de vida. de roba, de color. d'ambient, de costums"
( 13) Ur) cop l'any , corn ofereix Interhome, o cada cap de setmana.
corn proposen escoles i cases de vacances actives. Perque el que és
important es el mare. l'espai ampli del qual es disposa, ja que "En
vacances. l'espai ludic no este limitat a una habitacie o a una taula de
cuina El loc destrona la joguina. Les vacances a l'aire Iliure son la
realitat. la vida a "pleins pournons",,.

Tambe l'empresa americana. i fa poc l'europea, ha incorporat
aquestes activitats en la formaciti dels seus quadros tecnics i execu-
tius Dins del que s'ha anornenat la New Agees té la forta conviccib que
la intensa vida de grup que proporciona el Iliscament conjunt per les
rernenades aigues d'un nu o el f et de compartir uns dies de supervi-
vencia en la naturalesa, crea uns vincles entre els individus molt
propicis per les necessitats que el men empresarial configura

I tambe s han anat incorporant a reducacie fisica i a l'educacie.

En definitiva. els - nous esports- presenten una série clelements
socin-cultupriirdors rie primer ordio.

1 Permeten posar-se a prova. explorar els limits corporals.
--,entir el plaer sensomotriu En aquest sentit fomenten l'autoestima
personal I afavoreixen les progressives apropiacions culturals.

, I
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2. En sotmetre's a reequilibris i desequilibris continus i jugar amb
la incertesa, sotmeten l'individu a un proces negantrOpic incessant i
creixent, fent-lo cada cop més apte per adaptar-se a la complexitat
i als nous paradigmes.

3. Aquesta adaptacib continua a noves situacions que canvien
velogment també afavoreix una major intel.ligencia motriu.

4. Permet l'individu de situar-se en una certa perspective de les
situacions per les quals transcorre la seva vide. Aim!) Ii permet més
autoconeixernent, presa de decisions. equilibri personal. cosa que
redunda en una personalitat més sana.

5. Practical en grup, fomenta un esperit d'equip. de germanor.
Tunic,. molt prof itos

6 El seu caracter Iliscant. gracil, tlult. permet una manera
d'actuar molt en boga amb els codis intercanviables i flexibles de la
nostra epoca I tambe amb els d'una societat pluralista

7. Permet ocis -actius-
Comporta uns certs inconvenients, a part del ja albirat de rhomo-

geneitzacib, que estaria fomentat pel consum indiscrirninat d'artefac-
tes industrials que deslliguessin el costat prbctic i l'imaginari de
[home. Uns altres serien:

1. Caure en una dependencia psiquica o fisica del nsc. necessitanl
cada cop dosis més grans d'incertesa i aventura que poguessin poser
en perill la vide humane. L'esport adaptat corn el conte. la novel.la.
etc.. també es un mitja d'evasib. Conve contrastar-ho continuament
amb el -rnOn de la necessitat-. el -principi de la realitat-. el -costat
practic de la vide-.

2. No prendre les mesures de seguretat convenients. Per desgra-
cia. alguns accidents ocorreguts els Parcs Aquatics. han posat
d'actualilat aquest tema tragic.

L'aplicació a reducació

VitJtes Ins possibilitats d enequitnent I calibiats els mconvements
es pot deduir que la soya practica Os enormement beneticiosa en els
processos educatius. sempre quo es potenciIn els primers i es deturin
els Segons. Per tat de procedir més sistematicament a una enumeracie
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d'estrategies convenients, fern una análisi esquernetica i previa
d'aquestes activitats

L'ingredient principal es el plaer sensomotriu que proporcionen.
Sense aquesta taxa de plaer,. (tP), aquestes activitats no tenen
sentit. Aquest plaer es donat per les sensacions laberintiques que es
creen en els descensos i els desplagaments vertiginosos. Estan en
funci6 de l'algada a que es facin, de la velocitat que s'assoleixi, de la
incertesa de l'equilibri, del risc que comportin, de la superficie de
suport que es faci servir, de la superficie de Iliscament o desplagament
que s'utilitzi, de l'habilitat tecnica aconseguida i, en menor mesura,
del reconeixement dels espectadors. Eventualment, dels obstacles
interposats.

Aixi doncs tenim:

tP = F (a. algada + b. velocitat + c. incertesa + d. risc + e. superficie
sustentaci6 + f. superficie de lliscament o desplagament + g. tecnica).

Els paremetres a, b, c, d, e, f, g depenen de cada situaci6.

Un factor deterrninant es l'artefacte usat, d'enorme versatilitat:
podria anar des d'un reactor supersOnic o una nau especial que
s'envoles de la Terra i on la velocitat i l'alçada assolirien els limits
experimentats per l'home, per6 a un cost elevadissim i amb un
entrenament molt especial, fins a un simple plastic col.locat sobre un
pendent nevat a tall d'improvisat trineu, passarit per aquestes atrac-
cions de fira que ens posen de cap per avail a velocitats considerables.
Tots plegats, en grau diferent, produeixen sensacions laberintiques,
pert mentre que en un cas sen accessibles, en un altre no ho s6n;
mentre que en un cas el subjecte interve en la manera de fer el
desplagarnent frenant, girant, introduint obstacles (Skate-board
hot-dog), en l'altre este sotmes completament al dornini de la
rnequina (atraccions de fira, tobogans kamikazes).

Estan determinats per diversos factors, dels quals destaquen tres:

La dificultat tecnica que implica l'us de l'artefacte i l'activitat.

El risc i la incertesa que es posen en joc.

El nivell de participaci6 de l'individu en la construcci6 de l'arte-
facte, el nivell de coneixement de la seva fabricaci6 i funcionament.
En summa, el que es coneix del "costat prectic,, de l'assumpte.
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En rnatriu es podria ildustrar d'aquesta manera:

Costat practic"

Habilitat tècnica

Risc

Pel costat practic», la complexitat menor podria ser el plastic
sobre la neu esmentat, la més gran seria el descobrirnent d'un nou
material més aerodinamic o un sof isticat ultralleuger.

L'habilitat tOcnica pot anar des del Iliscament per un tobogan fins
la complicaci6 assolida l'any passat per l'esportista que va aconseguir
fer surf sobre els corrents aeris de les rnuntanyes de l'Hirnalaia
mentre es tirava en para-pent.

El risc és una cosa.més subtil i en la majoria dels casos no te a
veure amb la temeritat. Es un element a superar amb la inteldigencia,
tecnologia, habilitat tècnica i motriu, organitzaci6 i entrenament.
Pert), per descomptat, corn mOs gran sigui la velocitat, l'alcada, la
dificultat, més grans son les taxes de plaer i superaci6 humana que es
poden aconseguir.

Des del punt de vista educatiu assoleixen un interès especial les
activitats que requereixen i ajuntin artefactes en la fabricaci6 i

construcci6 dels quals pugui intervenir l'educand i disposi de prou
habilitat tècnica per fer-los anar. D'aquesta manera, la indesitjable
separaci6 entre el costat practic i imaginari de la vida no es pot arribar
a produir: un simple plastic per Iliscar, un pneumatic sobre l'aigua, un
ham suec posat sobre una espatllera a tall de tobogan, permeten a
l'educand veure'n tot el procOs: fabricaci6, experimentaci6, aprenen-
tatge, desenvolupament. Les espectaculars atraccions de fira, els
Parcs Aquatics, poden ser enormement divertits tenen el seu
moment festiu, pelt no es pot percebre el conjunt i l'infant és passiu,
la maquina el duu, no es requereix cap habilitat tècnica, cap control,
cap aprenentatge. Es clar que aquest capitol quedaria forca restringit
si només es fa us d'artefactes creats pels infants. Tarnbé és prof it6s
utilitzar-ne d'altres, corn ara monopatins, kayacks, etc., sernpre que
es doni coneixement del proces de fabricaci6 industrial. El que importa
sOn les experiericies de primera ma.
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El risc s'ha de dosificar de manera convenient. Si no hi és present,
l'activitat manca d'interès i avorreix. Si és intens, es corre el peril!
d'accidents. Distribuir-lo en les dosis exactes requereix prendre
mesures de seguretat, particularment en l'esmorteIment de la caigu-
da, i també un coneixement previ de certes habilitats que permeti
nombrosos recursos.

En resum, les activitats més convenients han de ser:

Realitzades amb artefactes senzills, en els quals l'infant pugui
intervenir en tota la fabricaciO, o si més no o en part.

Amb cert risc, perb prenent mesures de seguretat.

. Amb aprenentatge i entrenament previ de les habilitats que
possibiliten un millor aprofitament de l'activitat i potencien els
recursos que porten a fer-Ia més amena. segura i creativa.

En les activitats que es practiquin s'han d'introduir balancejos.
girs, desplacaments, Iliscaments i preses de terra. El punt culminant
és la presa de terra, un cop que la gesta ha estat realitzada.

Alguns suggeriments educatius:

A. A l'aula, a classe:

Activitats de grimpada per espatlleres. bancs inclinats, cordes.
Caiguda des de les altures sobre un matalas gruixut. Caiguda °mini-
ponting>,: noi lligat de manera adient es Ilenca al buit.

"Astronauta-: noi Iligat corn al -mini-ponting- és balancejat,
girat. alcat, baixat, I finalment Ilangat sobre el matalas.

Lluita amb un company amb una m un peu Iligats a l'espatIlera.
Amb els membres Mures es forceja amb el company provocant-ne la
caiguda sobre el matalas gruixut. Millor sobre escala hontzontal.

Recorregut amb els ulls tancats (habilitats, recursos): tots els
alumnes amb els ulla tancats caminen en silenci en un espai redu)t
mirant de no xocar.

Recorregut "confiat- per parelles (habilitats. recursos) un
company en subjecta un altre per les espatlles it ; gula, el de davant
ha d'anar amb els ulls tancats. El que carnina a les ,ques ha de confiar
,,cegament en el company, que el guia a tota velocitat per la sala
impedint-lo de xocar, perb procurant-li Iota mena d'ensurts.
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Caiguda confiada per parelles: L'un darrere de l'altre, que esta
completament encarcarat i rigid i es deixa caure, subjecta i n'esmor-
teeix la caiguda. tornant-lo a la posicib inicial dret. Quan es domina,
es fa en grup.

Formes jugades de desequilibri i caiguda: Fer girar l'altre,
aixecar-lo del terra, salter per damunt seu en diverses posicions,
dur-lo en carretO. de cap per avail, arrossegar-lo. donar-li voltes,
embolicar-lo en un matalas petit i fer-li donar voltes. etc.

ConstrucciO de passos elevats amb poltres, escales, bancs suecs,
espatlleres. Pujar. Iliscar, caure.

ConstrucciO de Terrenys d'Aventures (un pas més que l'ante-
rior): construcciO amb passos elevats, ponts. cases, etc. pert' dins un
context irnaginari: La Terra de Tarzan, el Planeta MeravellOs. El Pais
dels que no carninen. A més de permetre enlairament, desplagament i
caiguda dOna Ilibertat a la imaginaciO infantil, permetent conjugar
practic i imaginari, hemisferi dret i hemisferi esquerre.

Dins aquesta linia més creativa es poden proposar diverses
activitats tretes dels contes infantils, perb sempre dins un espai
adient iamb molt elements que donin suport a les idees (poltres, plints,
bancs suecs. cordes. espatIleres, pneumatics. piques. globus, draps,
ampolles de plastic, envasos de iogurt. etc.) Exemple:

-Mocrezuma no caminava-- Un dels nois fa de Moctezuna, un rei
que sota cap pretext mai no posava un peu a terra. Per aquesta raO.
els seus sUbdits havien de transportar-lo o procurar-li tot el que fos
necessan perque mai no trepitgés el terra. A més, Moctezuma era
capritxOs i volatil t havia de canviar de forma de transport molt
sovint.

-Salvem la princesa-: Una princesa ha estat segrestada al
capdamunt de les espatlleres Tres dracs ferotges la guarden; el seu
poder és tal que només que et toquin, et produeixen la rnort. Amb tot.
volt cavallers agosarats intenten pujar a l'espatIlera I tocar la
princesa. que aixi sera salvada. mirant de no ser tocats ells rnateixos
pels terribles dracs Ho aconseguira algun?

Que diu en Peret?: En Peret. el not mes estimat de l'eseola.
desapare ix sense deixar cap rastre ni un. Un dia se'n rep un telegrama
on dernaril qua se'l yaw a veure Els mils. en g7ups do tres o quatre.
han de crear un viatge cap al lloc on es trona en Perot amb els elements
del gimnas o de la sala i recreat situamons de perill I aventura Despres
l'e xpItcar an
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Crear circuits gimnastics: construir un circuit amb cinc, sis, set
exercicis, que sigui original, divertit i "arriscat». Passar-lo, veure
el dels altres, passar el dels altres.

lntroduir monopatins, patins, xanques.

Realitzar danses, preferiblement creades adhocamb molts girs,
desplagaments, caigudes. El sufi as ideal.

Os del mini-tramp i del Hit elastic, preferiblement en activitats
que permetin flu'idesa, desplagaments rapids, obstacles divertits.

Relleus «bojos» per equips: a la pota coixa, saltant uns altres
nois o obstacles reals (un pneumatic) o ficticis ("una mina»), per
damunt de pals estrets, etc.

B. Fora de l'aula; activitats extraescolars:

Visites a Terrenys d'Aventures municipals.

- Aprofitar alguna sortida al camp per fer rampes, etc.

- Utilitzar la piscina per fer nataci6 recreativa, construint també
Terrenys d'Aventures a l'aigua. En tenir garantida la relativa suavitat
de la caiguda, l'aigua permet crear situacions molt diferents a les de
terra.

Sempre que es presenti l'ocasi6, realitzar iniciaci6 d'esports
adaptats. Es aconsellable comencar pels d'aigua quan fa bon temps, ja
que el risc de la caiguda és més petit i impliquen bones dosis d'habilitat
tecnica i de control: piragua, rufting, windsurf. Seguir amb activitats
senzilles de repel, escalada.

- Proposar baixades de rius senzills, amb poc corrent, en naus no
convencionals, constrifides pels mateixos nois. Es molt divertit.
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La apancion de una
serie de actividades
fisicas y deportivas de
nueva creaciOn
(rufting, ponting,
mountain-bike, etc.),
nacidas generalmente
en la costa oeste de
los Estados Unidos, con
el comün denominador
del factor riesgo, han
obtenido un exito
extraordinario en
nuestra culture
occidental y consumis-
ta. Despues de analizar
los elementos socio-
culturales de estos
nuevos deportes, se
consideran sus
posibles aphcaciones
educativas tanto en los
procesos formales en
el aula escolar, como
en las actividades
extraescolares.

Abstracts

L'apparition d'une série
d'activiles physiques
et sportives de
creation nouvelle
(rutting, ponting,
mountain-bike, etc).
nees en general sur la
c6te ouest des Etats-
Unis, ayant le risque en
tant que facteur
commun. a obtenu un
succes extraordinaire
dans nu/re culture
occidentale et de
consommation. Apres
avoir analyse les
elements sociocultu-
rels de ces sports
nouveaux, on considere
leurs possibles
aplications educatives
aussi bien dans le
proces formels et dans
la salle de classe, que
dans les activités
extra-scolatres.

The appearance of a
number of newly-
created physical
activities such as
rufting and mountain-
bike, for the most part
invented on the west
coast of the United
States, with a common
denominator in the risk
factor, has found
extraordinary success
in the consumer
society of the Western
World. After discussion
of the social and
cultural elements of
these new sports, their
possible educational
applications, both
within the formal
process, in the
classroom, and in out-
of-school activities,
are considered.
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Temps dtducació, 4 2n. semestre, 1990

Presentació
hiaki Echebarria Aranzabal*

Amb bon criteri, la revista
Temps d'Educació ha proposat
dedicar aquesta tribuna a un tema
de gran interes i maxima actua-
litat: la formed() permanent del
prof essorat.

Es significatiu que, dins el
titol quart de la ley Organica de
OrdenaciOn General del Sistema
Educativo (LOGSE), quan s'indi-
quen (art. 55) els factors que
afavoreixen i milloren l'ensen-
yament el primer sigui, precise-
ment, la qualif iced() i formed()
del prof essorat. La Ilei determi-
na aixi mateix que la formacid
permanent es "un dret i una obli-
ged() de tot el professorat i una
responsabilitat de les adminis-
tracions educatives i dels matei-
xos centres" (Art. 56.2).

Ja fa uns quants anys la for-
macio dels professors i profes-
sores és una preocupaci6 conti-
nuada que afecta tots els esta-
ments que intervenen en l'edu-
caci6. Aix() es detecta facilment
a la comunitat universitaria, a

Maki Echebarna, catedratic dins-
Mut de Batxillerat, és el Cap de Forma-
cid. del Professorat d'Ensenyament Se-
cundari de l'Institut de Ciencies de l'E-
ducaci6 de la Universitet de Barcelona

les administracions i, no cal dir-
ho, en el professorat.

Possiblement aquests darrers
anys d'experimentaci6 de la re-
forma o, més ben dit, de les re-
formes, han creat una preocupa-
cid creixent en les diferents in-
stancies. De fet la Reforma es
planteja corn un repte a la nostra
societat. La seva prOxima im-
planted() ha de comportar una
determinacid ferma en el mo-
ment d'abocar recursos de tota
mena. Entre ells., la implicaci6
personal del professor sera, sens
dubte, el principal, i aix6, encara
que sigui dur de confessar, no es
de cap manera garantit, almenys
d'una manera generalitzada.

En aquest sentit, la formed()
del professorat, junt amb altres
tipus d'iniciatives, ha de tenir un
doble paper. Per una banda, ha de
contribuir a la mateixa qualifi-
caci6 del professorat corn a cos
de professionals de l'ensenya-
rnent i, al rnateix temps, el que
pot ser més important, ha
d'il-lusionar-lo en l'exercici de
la seva tasca, ja que la millora
del sistema depén besicament
d'ell. La seva participaci6 es ab-
solutament imprescindible.

Sobre el sistema que s'ha
seguit en l'organitzacid de la
tribune, conve fer algunes refle-
xions. La primera, per indicar
que els articles que segueixen es
refereixen exclusivament al
professorat anornenat des de fa
uns anys no universitari, deno-
mined& al meu entendre, poc
encertada i que hauria de ser
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questionada. La rab no deriva,
lOgicament, del fet que el profes-
sorat universitari no necessiti
programes de forrnaciO per mi-
llorar la seva docancia, sinb del
fet que desgraciadament a les
universitats no hi una tradicib
organitzada de formaciO del seu
professorat, la qual cosa no vol
dir que no hi hagi certa sensibili-
tat sobre aquesta questib.

El segon aspecte que n'ha de-
termine( el contingut ha estat
l'espai reservat a la tribuna en
Temps dEducacio. En el moment
actual, tant el Ministeri d'Edu-
caciO i Ciencia corn els departa-
ments dEnsenyament de les di-
ferents autonomies tenen plans
de formaciO rnés o menys de-
senvolupats, perO era impossi-
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ble fer referencia al que es fa a
tot arreu.

Finalment tambe es va decidir
que era millor demanar la
col.laboraciO de les administra-
cions en comptes d'encarregar
els treballs a especialistes. Corn
comprovara el lector, els res-
ponsables de la formacib del
professorat de Catalunya, Eus-
kadi i el Ministeri presenten els
models, objectius, tipologies i

activitats de formaciO corn a
resposta a un guib que se'ls va
trametre amb antelacib.

Pensem que aquesta mostra
es representative de les linies
fonamentals que es van seguint al
pais en materia de formacib del
prof essorat.



Temps crEducacio, 4 2n. semestre, 1990

La formació permanent
del professorat:
La proposta
del Ministeri
d'Educació i Clència
Joaquin Prats Cuevas*

L'abril de 1989 el Ministeri
d'EducaciO i Ciéncia va presen-
tar a la comunitat educative un
Pla de FormaciO del Professorat
per sis anys que passo a descriu-
re breument. El document pretén
ser un marc d'actuaci& alhora,
descriu el context social i educe-
tiu sobre el qual s'elabora el Pla.
del qual derive un nou perfil del
professorat. Aixi mateix, este-
bleix el que s'anomena model
de formaciO permanent", que
comentare més endavant. En
aquest apartat s'enuncien les
concepcions, principis basics i

directrius que orienten l'execu-
cib del Pla. coherents amb el
contingut i les caracteristiques
de l'actual reforma del sistema
educatiu. Segueix en el document
una definicib de les estructures
de formed& amb un desplega-
ment especial de l'apartat cor-
responent als centres de profes-

Joaquin Prats Cuevas es subdrec
tor general de Formacio del Prof, .oral
del Minister! d Educacio Cuenc,,,

4

sors. A l'apartat "Pla d'Actua-
ciO" s'estableixen les finalitats
i objectius del Pla, i aixi mateix
les linies d'actuaciO mitjancant
les quals es pretén atenyer els
objectius proposats. Tot seguit
s'estableixen els criteris d'ava-
luaciô previstos tant per als
programes com per al conjunt del
Pla. Finalment, es fa una valora-
ciO aproxirnada del cost econb-
mic que. tal com s'indica, s'hau-
ra d'anar concretant als dife-
rents plans anuals. A continue-
d& en vint-i-nou annexos, es
descriuen les linies generals dels
programes que hauran de fer
realitat els objectius i els fins
que ens proposem.

El model de formaci6

Els principis que il-luminen el
model de formaciO es poden re-
sumir en quatre punts:

A) Una forrnaciO del
prof essorat basada en la prácti-
ca professional; cosa que no vol
dir que es refusi una formaciO
tebrica, sinO l'intent d'incorpo-
rar la teorta a l'acciO. Es descar-
ta una formaciO merament facul-
tative o Ilibresca. Per aixO, corn
acabo d'assenyalar, s'ha de
partir de la realitat I. des de la
realitat, incorporar la teoria al
que nosaltres entenem que sena
una estrategia de formaciO en la
linia de la innovadO. La practice
docent comportara una reflextO
del professorat sobre la mateixa
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practice convenientment illu-
minada des del queentenem habi-
tualment per teoria. Cal no con-
fondre la formaci6 basada en la
practice professional amb rad-
ministraci6 de receptaris d'ac-
tuaci6: es justament el contrari.
«Basada en la practice profes-
sional » vol dir que tota activitat
de formaci6 ha de dur aparellada
una experiencia a l'aula i una
reflexi6 del prof essorat sobre
aquesta experiencia, i, en aquest
Sentit, la practice cobra una
tangibilitat i pot ser aprofitada
en la millora de les destreses i
habilitats cue el professor ad-
quireix en la feina de cada dia.
Una de les linies fonamentals ja
es l'experimentaci6 curricular
des de l'Otica de la investigaci6
processual; aquesta activitat es
una bona manera de perfecciona-
ment i formaci6.

B) Una formaci6 en que el
centre educatiu sigui l'eix pre-
f erent de les accions formati-
ves, encara que no pas l'Unic. Un
centre educatiu al qual, amb l'a-
dopci6 d'uns curriculums oberts,
s'exigiran en el futur unes deci-
sions col. lectives summament
delicades i importants. Per aim),
cada escola concreta ha de ser el
Hoc on l'administraci6 doni esti-
muli la formaci6 conjunta dels
que treballen junts i hi un paper
preferent, cosa que comporta una
clara optimitzaci6 dels recursos
i sobretot avantatges concep-
tuals I metodulOgics. Si prete-
nem una formaci6 basada en la
practice, la reflexi6 necesseria
sobre l'acci6 pren force mes
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concreci6 quan es produeix en un
context real i no en una muni6 de
contextos en que de vegades es
dificil d'homogeneltzer. Quan
diem «el centre», no ens ref e-
rim nornes al centre especific,
sin6, a mes, per exemple, a tots
els departaments d'una mateixa
Area d'una poblaci6 determinada.
Si els professors dels mateixos
departaments d'unazona es plan-
tegessin activitats sembl ants
amb els alumnes, si reflexiones-
sin i avancessin junts, es corn-
pliria igualment l'objectiu de que
parlem: el centre corn a Hoc de
formaci6 preferent.

C) El tercer punt es l'adopci6
d 'estratOgies diversificades. En-
cara que, aparentment, pugui
semblar contradictori amb el que
acabem de dir, no ho es pas. La
transformaci6 del sistema exi-
geix moltes accions de formaci6,
i relativament variades. Primer,
per la mateixa transformacio del
que es l'ordenaci6 del sistema
que imposa, en un temps deter-
minat, linies especifiques de
requalificaci6 de col.lectius am-
plis, corn ara la formaci6 inicial,
de mestres especialistes en di-
ferents Orees noves o mes ne-
cessaries en el curriculum de
primaria (la mOsica, l'educaci6
fisica, les IlengOes o l'educaci6
especial). En aquestes especiali-
tats, actualment el sistema te
«deficits» clars. La formaci6
d'aquests col.lectius de mes-
tres especialistes exigeix una
estrategia molt concreta, molt
ben determinada, diferent de les
que hem assenyalat al punt ante-
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rior. Cal dir una cosa semblant
d'altres necessitats, corn es ara
el professorat de tecnologia a la
secundaria obligatoria o l'espe-
cialitzaci6 del professorat que
ha d'impartir m6duls professio-
nals nous. En aquests cas cal
aplicar procediments de forma-
cid, en empreses. Per aquesta ra6
i per altres que ara no tractem,
les estrategies seran variades:
des de la utilitzaci6 de procedi-
ments multimedia fins a situar
determinats professors del sis-
tema en empreses o politecni-
ques. Pere) la diversificaci6, a
mes, ha de passar per altres
carnins, en els quals molts pro-
fessors del sistema trobaran
resposta o satisfacci6 a les se-
ves necessitats de formaci6 amb
una relativa facilitat, i aix6 sig-
nifica un extens ventall de possi-
bilitats perque el docent trobi el
Hoc, l'hora i el sisterna oport6
d'accedir a la formaci6 perma-
nent. Per aix6, tambe hi ha un
sistema d'ajuts econ6mics indi-
viduals a la formaci6 o la conces-
si6 d'un any sense classes per
fer estudis, investigacions, etc.
Ja hi ha una gamma amplissima
d'alternatives que possibiliten
que ning6 no es quedi sense ,icce-
dir a activitats de forrnaci6 per
manca d'of ertes per fer-ho.

D) Finalment, ei quart item
del model de formaci6 que propo-
sern es una descentralitzaciO
progressive de les activilats.
Entenem per descentralitzaci6 el
que el Ministeri ja fa cinc anys
que fa, corn as ara acostar la
formaci6 I la gesti6 de la forma-

ci6 gaireba a la porta de l'escola.
Una part d'aquesta intend() des-
centralitzadora es concreta en la
potenciaci6 de la xarxa de cen-
tres de professors, que en aquest
moment, a l'area de gesti6 del
Ministeri d'Educaci6, ja sOn cent
nou. El creixement ha estat abso-
lutament vertiginOs els ültims
quatre anys: s'ha passat de zero
a rnes de cent, amb tots els pro-
blemes que comporta la trernen-
da rapidesa amb que s'ha confi-
gurat la xarxa. A causa de la
caracteristica indicada, aquest
proces encara ens exigeix mesu-
res d'ajust i ordenaci6. El model
intenta crear un sistema en que
institucionalment s'arribi a un
punt d'equilibri entre les neces-
sitats formatives sentides pel
prof essorat i les preferencies
que l'Administraci6 consideri en
cada moment. Per aim), el go-
vern d'aquests centres de pro-
fessors es democratic, i els seus
plans, aprovats per un consell de
professors elegits per sufragi
universal.

Aixi doncs, l'acostannent de
l'activitat al prof essorat, la des-
central itzaci6, no s'ha d'enten-
dre nornes corn un fet fisic o
geografic: tambe ens ref erim a
la possibilitat que, en la mateixa
programaci6 de les activitats de
formaci6, hi participi el prof es-
sorat a qui es destinen. La des-
centralitzaci6 intenta, doncs, fer
compatibles el que en podriem dir
interessos generals del ',istema i
els interessos sentits pel pro-
fessorat. Totes dues coses poden
ser incompatibles o perfectament
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compatibles, segons corn es plan-
tegi la qUestiO En tot cas, lc
instituciO que potenciem n'ha de
fer la sintesi: fer coincidir el que
és necessitat sentida amb el que
és interes general proposat per
l'Administracid. Estem conven-
cuts que en la realitat totes dues
coses en stin una de sola si ens les
plantegem en la linia de la refor-
ma del sisterna I no pas en la linia
d'uns interessos massa perso-
nals. Perd aquesta idea demana
de trobar el mecanisme adequat
perque sigui possible i tingui una
plasmacid correcta sobre la
realitat Qualsevol pes desajus-
tat a favor de run o els altres ens
podna dur a resultats negatius.
Dit d'una altra manera: que l'Ad-
ministraciO tingui un pes exces-
siu a l'hora de determinar regla-
mentanament l'afer té, lbgica-
ment, el risc d'allunyar-nos del
que realment necessitem, i es
Ilavors que l'activitat de f orma-
cid pot apareixer corn una oferta
per a uns quants i prou, per als
incs proxims. Perd un pes exces-
siu de l'altra banda, del que és
subjectiu. tarnbé podria, segons
corn. generar una dinarnica que
ens allunyana dels grans objec-
tius generals de transformacid;
per conseguent, en el dificil equi-
libri de descentralitzaciO i de
decisions diguem-ne centralit-
zades. hi ha la minor lima d'ac-
ciu Els centres de professors
hall de sei [instrument de sinte-
t.! I d'equilibn per aconseguir-
ho

Estimuls a la participació

En relacid amb les condicions
en clue es fan les activitats de
forrnacid i els procediments d'in-
centivaciO que estirnulen el pro-
f essorat a participar en l'oferta
de l'Adrninistracid, el Ministeri
d'Educacid i Cienciaestableix una
amplia gamma de possibilitats
que pretén buscar les millors
condicions a cada modalitat for-
mativa. Les situacions en les quals
es donen les activitats sOn tres:
en prirher Hoc, les activitats
fetes durant una part de l'horari
de treball o be abandonant total-
ment l'escola durant un periode
dilatat de temps. Aquesta moda-
litat s'aplica fonamentalment a
cursos de més de sis-centes
hores, programes de formaciO
en un mateix centre amb reduc-
ciO parcial de l'horari escolar, o
be a Ulcer-ides per estudis de sis
mesos en un curs escolar sencer
amb tres modalitats d'autofor-
maciO: perfeccionament en Ilen-
gOes estrangeres per a profes-
sors de IlengCles; estudis de ca-
racter academic relacionats amb
questions prOpies de l'area, ci-
cle o materia que imparteixen:
tesis doctorals, Ilicenciatures, o
altres estudis academics i pro-
jectes d'investigaciO didactica,
educativa i organitzativa.

La segona situacib consisteix
en activitats fetes en periode de
vacances (mes de juliol) o fora
l'horari escolar, en qua els as-
sistents reben un ajut econbmic
per la seva participaciO. Les
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activitats referides en aquest
punt sOn les que tenen una durada
superior a cent cinquanta hores
de presencia i, en la majoria de
casos, es produeixen al Ilarg de
tot un curs escolar, encara que la
fase mes intensive es fa en pe-
riode de vacances. Aquesta
modalitat, que s'aplica fonamen-
talment a cursos d'actualitzaci6
cientifica i didectica i programes
de formed() i d'innovaciO, ha
afectat durant el curs 1990-
1991 rnes de deu mil professors
i professores.

La tercera situacid en clue es
planteja la formaci6 sOn les acti-
vitats fetes fora l'horari de
treball i que tenen un reconeixe-
ment academic dels centres de la
xarxa de formaci6 permanent o
be de les universitats. Aquestes
condicions s'apliquen a cursos
d'actualitzacid de menys de cent
hores de durada, seminaris per-
manents, grups de treball, jor-
nades, etc.

Consolidació institucional dels
CEP

Per pOder aplicar el Pla Marc
de Formed() Permanent del Pro-
f essorat i garantir una of erta
anual de formaci6 que superi
seixanta mil Ilocs anuals en acti-
vitats formatives (mbs d'un terc
de la plantilla de professors que
gestiona el MEC), cal constituir
una xarxa sblida de centres de
professors amb personal sufi-

dent en nombre I preparacid per
garantir una oferta de qualitat
coherent amb el model i tipologia
d'activitats que propugna el Pla
Marc. Juntament amb aix6, exi-
geix un procediment de planifi-
cad() descentralitzada que ga-
ranteixi una programed() d'acti-
vitats adequada en funci6 de les
caracteristiques i necessitats de
cada zona geogrefica.

En relaci6 amb el primer punt
-creacid i consolidacid de la xarxa
de formaci6-, hi hem de distingir
dos aspectes: d'una banda,, la
configured() institucional i fun-
cional dels centres de profes-
sors (CEP), com tambe la creacid
dels que calguin per atendre to-
tes les demarcacions educati-
ves. En aquest punt, la tasca que
exerceix el Ministeri gairebe ha
aconseguit els objectius previs-
tos al Pla Marc, es a dir: en
primer Hoc, definici6 de les plan-
lilies en relaci6 amb les dimen-
sions de la zona d'adscripci6 de
cada CEP. Amb aquest motiu s'han
establert quatre menes de cen-
tres, el mes petits dels quals
consta de set professionals, i el
mes gran, de catorze assessors
de formed& a mes del personal
administratiu i subaltern. Agues-
ta situacid s'ha estructurat en
mes de cent centres de profes-
sors quo tenen prop de mil tres-
cents professors i prof essores
que exerceixen funcions de dine-
mitzadors i gestors de la f orma-

En segon Hoc, un desenvolu-
pament normatiu quo doni a l'es-
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tructura institucional un marc
que faci eficag l'accid dels as-
sessors de formaci6, i que alho-
ra garanteixi una participacid
adequada del professorat de la
zona en les tasques de deteccid
de les necessitats formatives,
que posteriorment es traduire
en una correcta planificaci6 de
l'activitat. En aquest punt es
donen les darreres pinzellades
que tancaran un proces que ja fa
cinc anys que dura i que acabara
amb un disseny clar I eficag de la
institucid CEP.

L'assessor de formació per-
manent

En relaci6 amb la figura que
té el paper tacnic més remarca-
ble pel que fa a la gestid, plani-
ficacid i direcci6 de les activi-
tats formatives, el Ministeri
d'Educacid i Ciencia ha optat per
la figura d'«assessor de forma-
cid permanent».

La figura de l'assessor de
formaci6 permanent s'insereix
en una tradici6 dels paIsos euro-
peus, i hi podem constatar corn a
dificultat comuna el fet de tro-
bar el personal que vulgui dedi-
car-se, a temps complet o par-
cial, a la formaci6 continua, o
que pugui fer-ho.

Engranades en estructures de
formacid molt diferents de la
nostra o tot just arnb alguna
semblance, corn pot ser la dels
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Teacher's Centers anglesos,
trobem figures paral.leles al que
es pretén que sigui la dels asses-
sors de formacid dels centres de
professors.

En una aproximacid superfi-
cial a figures corn la del «mode-
rador» alemany, que desplega la
seva activitat a Renenia Nord-
Westfalia, la del «forrnador
d'ad ults» frances, la del « f or-
mador-assessor» danas, la dels
«leaders» dels Teacher's Cen-
ters anglesos, etc., s'observa
que el paper o model d'interven-
cid del formador es mou en un
ventall de funcions que va des de
la gesti6 de la formacid perma-
nent fins a la participacid directa
com a facilitadors de la formacid
d'altres grups de professors amb
els quals actua en relacid no
jerarquica, i amb els quals rep
alhora una autoformacid.

Aquesta diversitat de papers
esta directament relacionada amb
l'existancia o inexistancia d'es-
tructures institucionalitzades,
dedicades en exclusive a la for-
maci6 permanent, i de la seva
autonomia, fries gran o més peti-
ta, respecte a l'administraci6
educative: una formaci6 perma-
nent de professorat basicament
centralitzada, dirigida i contro-
lada «de dalt a baix», genera
gestors de la formacid, mentre
que una estructura de la forma-
cid permanent on hi hagi institu-
cions creades per aplicar la for-
macid esmentada i amb una certa
autonomia per planif icar pot
recolzar en ilders sorgits de la
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mateixa feina cooperative d'in-
novaci6 educative i de formaci6
d'ensenyants.

Segons la varietat de tas-
ques, tambe es diversifica la
formaci6 de les diferents figures
i les estrategies amb les quals es
duu a terme. Corn més contex-
tualitzada i negociada amb els
«usuaris es pretén que sigui la
formed() permanent, més dificil
es fa d'homogeneftzer la forma-
ci6 dels "mediadors de la forma-
dig"; en canvi, un "rnediador"
que no interve directarnent en la
formed() i que nornés gestiona i
organitza els altres, que sion els
experts", pot ser format, per

exemple, d'una manera centre-
litzada i arnb estrategies de ca-
recter intensiu i transmissiu.

Dins d'aquesta gamma de
possibilitats, els assessors i les
assessores dels nostres centres
de professors se situen en una
posici6 intermedia, condicionada
per les caracteristiques del model
de formaci6 permanent on coe-
xisteixen: linies d'actuaci6 cen-
tralitzades, les menys nombro-
ses, amb altres de descentralit-
zades, les més abundants; prio-
ritats establertes per l'Admi-
nistraci6 central, amb altres de
detectades pels CEP. Tot plegat
relacionat directament amb el
fet que els centres de professors
es constitueixen en institucions
amb un cert grau d'autonomia pel
que fa a la planificaci6, gesti6 i
avaluaci6 d'activitats, i essent,
alhora, organismes creats, con-
trolats, finangats I dotats del

suport de l'administraci6 educa-
tive.

Les funcions més importants
dels assessors de formed() sOn
les segillents: acostar la forme-
d() al professorat; promoureun
acostament progressiu al model
de formaci6 en centres; gestio-
nar el Pla del CEP: gestionar
recursos, organitzar activitats,
fer-ne operatiu el disseny de
seguiment; ser responsables de
la revisi6 permanent de la plani-
ficaci6 del CEP i del seu "ajust"
a la realitat; mantenir el CEP
corn a centre de recursos actua-
litzat. En col.laboraci6 amb el
Consell, elaboraran el Pla de CEP,
considerant-lo un dels tres ni-
veils d'articulaci6 de la planifi-
caci6 de la Formed() Permanent
del Professorat: Pla de CEP, plans
provincials de formaci6 i Pla Marc
i la seva concreci6 en forma de
plans anuals. Al Pla del CEP, es
tindre en compte tot el professo-
rat; s'hi hauran d'integrar les
actuacions considerades prefe-
rents per l'Administraci6 i les
necessitats detectades a la zona;
no podre ser un sumatori de
propostes per arees i cicles, ja
que aim) representaria tancar
l'ensenyament en una probleme-
tica d'aula, i, en canvi, haure de
donar resposta a les interac-
cions que es produeixin als cen-
tres educatius (assessorament
de projectes educatius i projec-
tes curriculars de centre), o
entre centres d'una zona; faran
una diagnosi de la situaci6 dels
centres I del professorat de la
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zona, que, sense oblidar l'espe-
cificitat de cada area o etapa, no
els vegi encasellats en compar-
timents estancs, ja que aixd no
faria més que afavorir, d'una
banda, una fragrnentaci6 i super-
especialitzacid d9ls sabers, no
gens coincident emb la proposta
curricular, i, de l'altra, una
concepcid individualista de la
tasca docent que tracta de supe-
rar-se amb un treball en equip i,
alhora, flexible. Els assessors
prendran decisions sobre estra-
tegies preferents de formed()
tenint en compte la diversitat
necessaria; es faran response-
bles del seguiment i l'avaluaci6
de les activitats de les arees de
l'assesoria del Pla; promouran
la innovacid a l'area o etapa;
seleccionaran i difondran expe-
riencies; proposaran planteja-
ments interdisciplinars, i seran
promotors i particips de la coor-
dined() provincial de l'area o
etapa per a la unificacid de crite-
ris i l'intercanvi d'experiencies.

Segons les tasques assenya-
lades al punt anterior, es confi-
gurare un perfil de l'assessor
corn a persona coneixedora de
l'embit de la formaci6 perma-
nent del professorat, competent
i r rc:stigiada a l'area o etapa
d'origen i amb una formacie cul-
tural arnplia.

Les caracteristiques que fere
idoni que coexistissin en aquesta
figura estan relacionades amb
les feinr que haurb d'empren-
dre en una assessoria. El primer
grup el cohstitueixen les capaci-
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tats relacionades amb les dife-
rents menes de situacions en qué
l'assessor del CEP desplegara el
seu treball: planif iced() d'acti-
vitats, gesti6 de recursos hu-
mans i materials, interaccid i

treball en equip. El segon grup es
pot definir corn el dels coneixe-
ments. L'assessor hauria de
mantenir una actualitzacid entre
l'area o cicle d'origen; fonts de
curriculum (psico-socio-pedag6-
gigues); didectica especffica; co-
neixernents sobre formed() per-
manent del professorat (models,
estrategies, planif iced& gesti6,
avaluacid institucional i de pro-
grames); coneixements de tee-
niques d'analisi psico-social;
tecniques de treball amb grups
d'adults. I juntament arnh les
capacitats i coneixernents per
portar correctament a cap la seva
feina de <diders andnims" (Jen-
nings, 1987), els assessors i les
assessores, en les situacions
d'interacciO, haurien de propen-
dir a determinades actituds corn
ara ser receptius a les necessi-
tats dels altres, observadors i
sensibles als canvis de situaci6,
flexibles i integrats als seus
plantejaments,inquiets intel-
lectualment i conscients de la
seva responsabilitat i compro-
mesos amb la seva feina.

Per aconseguir aquest pertil
d'assessor i que puguin poder ter
les funcions que hem descrit, el
MEC duu a cap un prograrna de
formaci6 d'assessors que conté
dos grans objectius: en primer
lloc. l'adequaciO a la nova funciO,
descrita als paragrafs anteriors
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i, en segon Hoc, l'aproximaci6 al
perfil que faciliti la realitzaci6
dels treballs encomanats. Amb
aquesta finalitat, s'organitzen
uns cursos de durada anual el
model de formació dels quals as
de tipus processual i extensiu, on
s'aconsegueix de combinar teo-
ria i practice mitjangant el des-
envolupament de fases presen-
cials que permeten una reflexiO
sobre la practica professional de
cada dia, combinades amb altres
fases no presencials Iligades a la
tasca professional esmentada.

Els eixos prioritaris per al curs
1990-1991

La metodologia d'aplicaciO del
Pla Marc exigeix la concreció
anual d'objectius i linies d'ac-
tuaciO. Heus aci els previstos per
al curs actual.

Seguint el model i les linies
definides al Pla Marc de Forma-
ciO Permanent del Professorat.
l'objectiu central de la proposta
d'actuaci6 s'articula al voltant
de la intensificaciO, aprofundi-
ment i millor seguiment de la
formaci6 continua del professo-
rat com a element imprescindi-
ble en la implantaci6 progressive
de la Reforma del Sistema Educa-
tiu. Fonamentalment, aquest
objectiu es pretén atOnyer mit-
jancant una descentralitzacib
superior de les actuacions per al
curs 1990-1991. Amb aquesta
finalitat, es posaran en marxa de

forma generalitzada els instru-
ments basics per aconseguir
aquest objectiu: els plans pro-
vincials de formaci6, que, al seu
torn, inclouen els plans dels 109
Centres de Professors.

Per establir les bases de la
f utura Ref orma, l'Administra-
ció afavorira una sarie d'ac-
tuacions que pretenen donar
resposta tant a les mancances
existents corn a les necessitats
creades a partir del projecte de
reforma. Per aix6, a mas de
l'activitat emmarcada als plans
provincials i dels CEP, s'orga-
nitzaran directament programes
destinats a potenciar i qualificar
els responsables de la forrnaci6
dels CEP i de les direccions pro-
vincials, i tambe programes
adregats a l'especialitzaci6 del
professorat mitjangant conve-
nis amb universitats, i progra-
mes d'actuaci6 relacionats amb
qUestions especifiques del siste-
ma educatiu (adults, compensa-
tOria, premsa-escola, salut, co-
educaciO, equips directius, orien-
tadors, etc.).

De la mateixa manera, al Harg
del curs 1990-1991 es procedi-
ra a una ampliació de totes les
ofertes que permetin un acosta-
ment individual a la formaci6 i
que puguin atOnyei altres objec-
tius corn ara la promoci6 del
professorat; el foment de la
investigaci6 educative; l'inter-
canvi amb altres paisos; els ajuts
a activitats de formaci6, etc.

En conseq0Oncia, els eixos
principals de la formaci6 del

1 au
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professorat per al curs 1990-
1991 sOn

a) Els plans provincials de
formaci6

b) La consolidaci6 dels 'CEP

c) La formaci6 en centres

d) Els cursos d'actualitzaci6

e) L'especialitzaci6 del pro-
fessorat

f ) Els programes especifics

g) L'autoformaci6 i promo-
ci6 del professorat

h) Els moviments de renova-
ci6 pedagOgica

a) Els plans provincials de
formaci6 constitueixen el marc
coherent on es plasmen les ac-
tuacions formatives de cada
provincia. S'hi recolliran, de
forma coordinada i tenint en
compte les necessitats de for-
Taci6 del sistema educatiu a cacia
ambit provincial, el conjunt d'ac-
tuacions que es faran al curs
1990-1991. L'elaboraci6 d'a-
quests plans provincials s'afer-
mare amb una normative que en
faciliti i reguli la preparaci6 i la
posada en marxa. Aixi mateix,
s'oferiran directrius per al des-
plegament de diferents menes
d'activitats (prescriptives,
preferents, etc.) que constitui-
ran el contingut del pla de forma-
cid' provincial.

Dins el Pla Provincial s'in-
clouen les activitats d'actualit-
zaci6 cientifica i didactica, de
formacid de centres i altres de
contingudes al punt f.
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b) Per consolidar els CEP es
imprescindible avenger en la li-
nia que els pugui dotar d'una in-
frastructura adient, un marc
legislatiu clar i un personal qua-
lif icat perque cada cop siguin mes
0tils als professors de la zona.
Durant el curs 1990-1991 es
preveu desplegar la normative
legal que consolida els CEP corn a
institucid i intensificar la for-
maci6 dels professionals que
componen la xarxa de formacid
permanent a través de diversos
cursos i activitats. Paral-
lelament, els CEP rebran direc-
trius, orientacions, models d'ac-
tivitats i materials de suport per
ajudar-los en l'elaboraci6 i po-
sada en marxa dels plans dels
CEP.

c) La formaci6 al mateix cen-
tre afavoreix, més que altres
modalitats formatives, la parti-
cipaci6 de grups de professors a
la millora de la seva practice
docent, perque aquesta modali-
tat potencia el treball en equip i
vincula els professors a un pro-
jecte educatiu compartit.

A més, aixd garanteix que la
formaci6 dels professors s'o-
rienti en funci6 de les necessi-
tats reels de la seva practice
professional. Com que aquesta
modalitat constitueix un eix
important de la formaci6 del
professorat, en el curs 1990-
1991 s'ampliare la convocatbria
dels projectes de formacid en
centres, i alhora es potenciare
aquesta modalitat de formaci6 a
les activitats dels CEP.
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d) Els cursos d'actualitzaci6
representen una modalitat de
formaci6 exigida per un context
social i cultural canviant i per la
renovaci6 del sistema educatiu
que implica una transformaciO
important de les practiques do-
cents.

Els cursos de modaiitat A( 150
hores) que s'organitzaran el
1990-1991 signifiquen un pas
més en el proces de descentra-
litzaci6 de la formacid del pro-
fessorat i la consolidaci6 d'una
mena d'activitat formative que
integra teoria i prectica en la
mesura que l'actualitzaci6 cien-
tffica i didactica es vincula a l'e-
laboracid, desenvolupament a
l'aula i avaluaciO d'una unitat
didectica.

Tambe s'ampliara l'of erta
dels cursos de les modalitats B
(50 hores) i C(20 hores). Aquests
cursos tenen un caracter més
monografic. N'hi haure que es
desenvoluparan amb carecter
prescriptiu en el marc dels plans
provincials; d'altres amb carac-
ter preferent segons les neces-
sitats institucionals o els inte-
ressos del professorat dins els
plans dels CEP; i d'altres, en
relacid amb diverses institucions
(universitat, empreses, etc.),
per a l'actualitzaciO cientifica en
ambits especifics.

Els cursos d'actualitzaci6 tec-
nice, adrecats al professorat dels
ensenyaments tecnico-profes-
sionals, s'orienten, al seu torn,
en la perspective de la implanta-

cid del nou model d'ETP proposat
i persegueix l'establiment de
modalitats i estructures de f or-
maci6 que permetin l'actualitza-
cid permanent del professorat
d'aquest nivell, en sintonia amb
el creixement tecnolOgic de les
diferents families professionals.
Vista la dispersi6 geogrefica del
prof essorat que hi participa,
l'organitzaci6 i gesti6 d'aquests
cursos en general s'haure de fer
de forma centralitzada.

La formaci6 en empreses,
programa experimental que s'i-
niciare el curs 1990-1991,
preten l'estada de professors de
la formaciO tecnico-professio-
nal en empreses i institucions
productives. S6n programes de
treball en regim d'estudi, dis-
senyats perque el professor pugui
fer tasques relacionades amb la
seva especialitat professional
durant perfodes limitats, en en-
torns reels de producci6 o ser-
veis, mitjançant acords de
col.laboracid i compensaci6
mütua amb les dites empreses I
institucions.

El programa de formaci6 com-
plementaria per als professors
d'EGB especialistes en idiomes,
iniciat durant el curs 1989-1990
per mitja de l'EOl, pretén servir
de via perque aquests professio-
nals puguin actualitzar els seus
coneixements lingOistics i des-
envolupar procediments meto-
dolOgics d'acord amb els nous
enfocaments de l'ensenyament
de les Ilengues estrangeres Dins
aquesta modalitat, el nivell d'ac-
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tivitat es manté al voltant de 40
cursos de 200 hores i 30 de 100
hores de durada.

e) L'especialitzacie del pro-
fessorat respon a la necessitat
de capacitar els professors d'EGB
que s'han d'ocupar d'una area
curricular o exercir una funci6
per a la qual no han rebut forma-
cib especifica. D'aquesta manera
es pretén dotar-los d'instru-
ments que els capacitin per adap-
tar-se a les transformacions
generades per la reforma del
sistema educatiu. Els cursos que
es convocaran el 1990-1991
preterien especialitzar el pro-
fessorat en Educed() fisica, Edu-
ced() musical, Educed() especial
i Logopedia. Es reduire el nombre
de cursos d'Educaci6 fisica (el
curs 1989-1990 n'hi havia 28) i
s'ampliaran els d'Educaci6 mu-
sical.

D'altra banda, la presencia al
curriculum de l'Ensenyament
Secundari Obligatori de l'area de
Tecnologia exigeix igualment un
programa formatiu destinat als
professors que s'incorporin en
el futur a la docencia d'aquesta
area. Es tracta concretament
d'iniciar dues estratégies: l'una
a curt termini, de menor enver-
gadura, per als professors que ja
imparteixen aquesta materia al
pla experimental o per als que
s'hi incorporaran el curs vinent
i que no hagin rebut una formed()
especifica, I l'altra, a mitja
Ilarg termini, concebuda com una
formaci6 semipresencial que
combina el treball personal amb
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periodes dedicats a l'avaluaci6 i
tutories, i que faci compatibles
l'alta intensitat de l'acci6 amb la
dispersiO geografica del profes-
sorat.

f) Els programes especifics
s'orienten a potenciar diverses
funcions de gran importancia per
augmentar la qualitat del siste-
ma educatiu: la funci6 directive
(cursos per a equips directius
dels centres escolars), la fund()
orientadora (cursos per a tutors
i orientadors), la funci6 asses-
sora i d'intervenci6 psicopeda-
g6gica dels equips externs de
suport a l'escola (cursos per als
equips interdisciplinars).

A més, en aquest eix prefe-
rent de formaciO del professorat
s'inclouen camps especifics corn
és ara l'educaci6 de persones
adultes o l'educaciO compensa-
tbria, o ambits del coneixement
considerats d'interes preferent
pel fet d'haver estat incorporat
recentment als curriculums
(Educaci6 per a la salut, Premsa
i Escola, Educació ambiental,
EducaciO per al consum, Igualtat
entre sexes: Coeducaci6, etc.).

L'Administraci6 ha generat
prograrnes especials i ha firmat
acords de col-laboraci6 amb al-
tres ministeris i institucions per
impulsar activitats que es ref e-
reixin a aquestes tematiques
incloses tent als plans provin-
cials de formacie cam als dels
CEP.

g) Les actuacions encamina-
des a l'auteformacio premed()
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del professorat es concreten en
Ilicancies per estudi, ajuts indi-
viduals, programa d'incorpora-
ci6 de professors d'EM a centres
universitaris i beques per cur-
sos de postgrau, a Espanya o
l'estranger, relacionats amb
temes educatius i intercanvis amb
professors d'altres paTsos de la
Comunitat Econômica Europea.

Amb aquestes actuacions es
pretén fomentar l'actualitzaci6
cientifica del professorat de
manera que puguin millorar la
seva activitat docent. generar
actituds reflexives i comprensi-
ves de la seva practica profes-
sional i estimular-lo perque du-
gui a terme investigacions edu-
catives que potenciin la innova-
ci6 curricular i l'aprofundiment
als diversos camps del coneixe-
ment.

Durant el curs 1990-1991
s'ampliara el nombre de Ilicen-
cies per estudis i ajuts indivi-
duals i s'iniciara la modalitat de
beques per cursos de postgrau de
fins a quatre mesos de durada.

L'inici, al curs 1990-1991,
del programa de professors d'EM
en centres universitaris signifi-
ca obrir una sane de possibili-
fats de col.laboraci6 entre la
Universitet i l'Ensenyament
mitja, amb la qual cosa s'aten
una demanda reiteradament
manifestada pel professorat d'EM

quo pot introduir novetats im-
portants en la formaci6 micial
del dit professorat i, alhora, una
via de formaciO permanent.

h) De subvencions als movi-
ments de renovaci6 pedagogica i
altres institucions legalment
constituIdes, interessades per
la innovaci6 educative, se'n
continuaran concedint amb la
finalitat de recollir-ne les ini-
ciatives, dinamitzar i vitalitzar
el model actual de formaci6 per-
manent.

Juntament amb totes agues-
tes linies, hi ha altres activitats
que completaran el conjunt de
l'activitat. Aixi mateix, la in-
clusi6 de professors espanyols
en programes de la Comunitat
Europea, el Conseil d'Europa o
altres organismes o governs de
paIsos significa un element més a
tenir en compte. Totes aquestes
activitats no estan reflectides
en el present projecte.
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Se exponen los princi-
pios fundamentales del
Plan de Formacien del
Profesorado presenta-
do por el Ministerio en
abril de 1989: la prac-
tice profesional, el
centro educativo como.
ele prioritario de las
acciones formatives, la
utilizacibn de estrate-
gias diversificadas
para atender a
diferentes necesida-
des y la progresiva
descentralizaciOn de
las actividades acer-
candola a la 'puerta del
colegio'. Tambien se
abordan las condicio-
nes en las que se puede
Ilevar a cabo la
formacion. Se plantean
las funciones de la
figura del asesor de
FormaciOn Permanante
y de su papel en los
Centros de Profesores
(CEP) Se descnben las
Ilneas de actuacien
para el curso 1990-
1991 concretadas en la
descripciOn de los di-
ferentes programas
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Abstracts

D'une maniere concise
et claire on présente
les pnncipes fonda-
mentaux du Plan de
Formation des
professeurs propose
par le Ministere, en
avril 1989: la pratique
professionnelle, l'éta-
bhssement educatif en
(ant qu'axe priontanre
des actions formati-
ves. l'usage des
strategies différen-
ciées pour s'occuper
des besoins varies et
la decentralisation .

progressive des acti-
vites en l'approchant 6
'a porte de l'ecole'. On
aborde aussi les condi-
tions dans les quelles
ont peut mettre en
ouvre la formation On
envisage les fonctions
du conseiller de For-
mation Permanente et
de son r6le dans les
Etablissements des
Professeurs On décrit
les lignes d'action pour
l'annee scolaire 1990-
91 materialisées dans
la description des dif-
ferents programmes

3 -0

Clearly and concisely,
the basic principles
behind the Teacher
Training Plan presen-
ted by the Ministry in
April 1989 are explai-
ned: professional prac-
tice, the educational
centre as the main fo-
cus of training, the
employment of diver-
sified strategies to at-
tend to the different
needs and the gradual
descentralisation of
activities, bringing
them closer to "the
school door". The con-
ditions in which
training can take place
are also discussed, as
are the functions of the
In-Service Assessor
and the role of the
Teachers Centres
(Cen(ros de Profesores
- CEP) Activities plan-
ned for the academic
year 1990-91 are
outlined in a descrip .
non of the various
programmes
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Formació permanent
del professorat a
Euskadi
Fermin Barceld Galdakano*

Abans d'entrar en materia,
voldria agrair a la direcci6 de la
revista Temps d'Educaci6 l'o-
portunitat que ens ofereix de
reflectir i donar a coneixer a
través de la seva tribuna els
trets fonamentals de la Formaci6
Permanent del Prof essorat a Eus-
kadi.

Intentaré centrar-me en les
q0estions que, segons el parer de
la revista, s'han considerat de
més interes, encara que abans
crec necessari aportar unes
quantes dades introductOries que
facilitin al lector poc coneixedor
de la realitat educative basca una
millor contextualitzaci6 i corn-
prensi6 de les reflexions i af ir-
macions que es recullen en aquest
article.

'Fermin Barcelb Galdakano es el
responsable de la Formaci6 Permanent
del Professoret en el Departament d'E-
debacle) del Govern Basc

Unes dades previes

1. Les actuacions en el camp
de la Formaci6 del Professorat i
els plans que s'elaboren des de
l'administraci6 educative tenen
una serie de condicionaments,
entre els quals voldria destacar
en primer Hoc les caracteristi-
ques del mateix professorat.

El professorat de la Comuni-
tat Aut6noma Bascaestà format
per un col- lectiu de professio-
nals amb unes caracteristiques
entre les quals destacarfem les
segOents:

- La seva joventut relative:
gairebe el 70% del professorat
té menys de 40 anys, per la qual
cosa, previsiblement, Ii queda
una !large vide professional.

La gran proporci6 de pro-
fessorat femeni, sobretot en de-
terminats nivells i Arees: de cada
tres docents, dos son profes-
sores. Aquesta proporci6 s'ele-
va fins al 93% en nivells com ara
el pre-escolar, i es més gran en
les generacions més joves (3 de
cada 4).

- El compromis i dedicaci6 de
gran part del professorat a l'eus-
kaldunitzaci6, cosa que es tra-
dueix en temps i esforc dedicat a
la prOpia formed& un de cada
tres professors imparteixen la
docencia en euskera; un de cada
cinc professors dediquen una part
important del seu temps a l'a-
prenentatge de l'euskera.

La concentraci6 de bona part
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del professorat en determinades
zones (p. ex. Gran Bilbao), tant si
tenirn en compte els flocs de
treball (centres escolars) corn si
ens fixem en els Ilocs de residen-
cia (en aquest cas, la concentra-
cid encara Os superior). El fet de
ser un terntori petit, amb poca
dispersid i distencies reduIdes,
te avantatges a l'hora d'organit-
zar la formaci6 del professorat.

L'elevada estabilitat del
col-lectiu corn a grup de profes-
sionals sobre els quals reposa-
ran bastants anys les tasques
d'ensenyament (previsid de pocs
ingressos i poques baixes en el
col- lectiu de professors): no-
rnes el 12,5% del professorat le
mes de 50 anys.

La diferent condici6 i situa-
cib professional, segons que
pertanyin a un nivell o a una
xarxa determinada Formaci6
inicial i histOries professionals
diferents.

A la piramide d'edats podem
apreciar clarament la relative
joventut i l'elevat nombre de
dones del professorat. A mes,

60-69
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podem afirmar que, respecte a
les caracteristiques assenyala-
des, no hi ha variacions signifi-
catives entre els diferents ter-
ritoris o provincies, nivells
educatius i xarxes (pUblica, pri-
vada i ikastoles).

En tot cas, es tracta d'un
col-lectiu amb certes caracte-
ristiques comunes, pert) tambe
arnb grans diferencies, donades
per elements objectius corn ara
l'edat i de manera consegOent
la histOria professional, la lien-
gua, la formacid inicial previa,
l'estabilitat en el Hoc de treball,
etc., i per altres qUestions mes
dificils d'objectivar, per6 de no
pas menys transcendencia, corn
Os ara l'actitud davant la prOpia
forrnacid o el grau de compromis
amb la professiO.

Indubtablernent podriern as-
senyalar altres caracteristiques,
a mes de les que acabem
car. Si hem destacat aquestes Os
perque en podern obtenir conclu-
sions importants arnb vista a la
formacib permanent del profes-
sorat. Conclusions sobre la ne-

DOMES
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cessitat i l'alta rendibilitat po-
tenciai d'un pla de formacib con-
tinua per a un prof essorat d'a-
questes caracteristiques, o de la
possibilitat fisica d'aproximar
el Hoc de formacib al Hoc de
treball, o de la necessitat de
dotar el sistema de mecanismes
de diagnosi i avaluacib de neces-
sitats i de resposta diversifica-
da a les diferents situacions pro-
fessionals.

2. Ja hem indicat. ni que sigui
tot just de passada. el pes de
l'euskaldunitzacto en la formacio
del professorat. Convé aclarir
aquesta questio.

En el moment actual. una mica
més de 10.000 dels 25.000 pro-
f essors i professores de la
Comunitat AutOnoma Basca pos-
seeixen la titulacib necessaria
per ensenyar en euskera, pro-
pordb impensable fa pocs anys.
perb encara insuficient per aten-
dre les necessitats del sistema,
que creixen rapidament.

La impossibilitat de nous in-
gressos (la contractacib de pro-
f cssors nous es i ho sera force
anys, practicament nul.la) obli-
ge a centrar els esforços en l'eus-
kaldunitzaciO del professorat ac-
tual. Cal tenir en compte que l'a-
prenentatge de l'euskera exigeix
un proces Ilarg i costOs que nor-
rnalment dura uns quants anys
quo dernana la dedicació exclusi-
va i per taut l'alliherament do
los tasques docents dor ant tot
tin curs o on curs I miq

LI prow inia d'euska Idonitra-
ca.) dolti 01001dt. COM gilt (?11110

nosaltres per la sigla IRALE,
disposa d'un pressupost propi,
d'un Servei responsable i de la
seva prOpia estructura de for-
med() independent', de la resta
de la formacib permanent del
professorat, encara que tots dos
serveis i programes depenen de
la Direccib cie RenovaciO PedagO-
gica.

Em sembla important de fer
aquesta observed& perque tot
el que direm a partir d'ara en
aquest article Ilevat de la
mencib expressa a l'IRALE es
limita a una part de la formaciO
permanent del prof essorat: la
part que no te per objectiu l'a-
prenentatge basic de l'euskera
Una part important, perb pel que
fa a recursos econOmics t hu-
mans l'any 1990 va tenir un
40% del total de la inversib del
Departament d'EducaciO en for-
made permanent del professo-
rat (1.157 milions per a la for-
maciO permanent del professo-
rat pr6piament dita. contra els
1 807 milions per a l'euskaldu-
nitzadb) Conve no oblidar-ho

3. Vist que en agues( primer
punt tractem d'aportar unes
dades previes significatives. em
sembla que cal assenyalar un
condicionant i alhora una ca-
r acteristica compartida, a
parer meu. per tots els plans de
formacio de les diferents admi-
nistracions educatives

do to tetottn,1

L a imminent ref orma ha tot
quo a los diferents adnumstra-
(*.ions s tiaqi dosteimal iii oroces
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(no se si parlar de .febre seria
exagerat) per analitzar les ne-
cessitats de formed() que se'n
deriven i elaborar plans de res-
posta a les dites necessitats a
curt i a mitje termini.

En el nostre cas concret,
aquest proces té el seu reflex en
les diferents publicacions pro-
duides al Ilarg de l'Oltirn any i
mig (cf. bibliografia aportada al
final de l'article), i els passos
ales significatius han estat eis
següents

Presentació, l'abril de
1989, d'un Pla de Formacie
Permanent del Professorat Iligat
a la reforma i ofert corn a docu-
ment marc, propost a debat.

Darrer trimestre del curs
1988-1989: informed() i debat
sobre el Pla i, simultaniament,
analisi de necessitats de forme-
d() en una mostra representati-
ve de 1 500 professors.

Analisi de les aportacions
fruit del debat i reelaboracig del
PLi (estiu i primer trimestre del
curs 1989-1990).

Quantificacie de recursos
necessai is a cinc anys vista i

publicaciai del Pla marc dehnitiu
(febrer 1990)

ElaboraciO del primer Pla
anual. corn a concrecie per al
cum; 1990 1991 del pia marc,
donut a coneixer l'abril de 1990.

Aixi doncs, en el moment de
redactar aquest article ens tro-
bern en ple proces d'execucie del
Pla activitats que la es feien,

1 11 3 ;1

activitats a punt d'iniciar, reso-
lucid' de convocatibries, etc.

Corn podern observer, rn'he
limitat a l'Ultim any i rnig. Amb
tot, es evident que la histOria
anterior de la formaciO del pro-
fessorat a Euskadi es un elernent
fonamental a tenir en compte i
que condiciona el que are, de fet,
podem fer. Les dimensions d'un
article obliguen a limiter la in-
f ormaci6..

Deixem, doncs, les dades pre-
vies i vegem algunes questions
clau.

Model de formació i diversitat

El Pla de FormaciO Permanent
del Professorat de la Comunitat
AutOnoma Basca recull una apos-
ta clara i explicita per un model
de formacid reflexiu, Iligat a la
practice docent i en el qual el
Centre escolar, el seu projecte
educatiu, esdevé referencia fo-
namental. Aquest model es
"imposat, d'alguna manera,
per plantejarnents basics de la
reforma corn la major autonomia
pedagegicadels centres o el perfil
del professorat capag de diag-
nosticar, adapter propostes
curriculars, experirnentar es-
trategies, dissenyar instru-
ments... i avaluar la propia prac-
tice. Potser per aixd aquest model
de formaci6 es assumit amb una
progressive claredat per les
diferents administracions, si mes
no pel que fa al discurs pedogO-
gic.

2,1!
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Tanmateix, cal reconeixer que
portar a la practice i sobretot
generalitzar el model esmentat
resulta i resultara molt cost6s,
si més no per a nosaltres. Per
assenyalar algunes de les nostres
dificultats, indicaria les se-
gOents:

La falta de tradicid i de
prepared() a les instancies for-
madores, acostumades a aplicar
models més tancats, la qual cosa
vol dir emprendre un cami nou
amb inseguretat.

- La resistencia d'una part
del professorat a implicar-se en
processos de formed() que exi-
geixen una posici6 més active
per part seva o en la qual cal
negociar i consensuar interessos
diferents en l'equip.

La quantitat de recursos
(sobretot humanS) necessaris per
afrontar activitats de formaci6
ambicioses, processos Ilargs, i

fer-ho d'una manera generalit-
zada.

En aquest sentit, pot molt ben
ser que, durant bastants anys, a
la practice convisquin activitats
de formaci6 clarament conse-
gOents amb aquest model amb
altres activitats dirigides als
professors considerats indivi-
dualment i en les quals el lligam
amb la practice docent no estigui
assegurat d'una manera suficient.
Caldra veure quants recursos es
dediquen any a any a unes mode-
litats o altres de formaciO. En
opinib meva, l'evoluci6 que se
segueixi els anys a venir en la
distribucid dels recursos ha de

ser un criteri d'analisi i valora-
ciO dels plans i programes de
formed() impulsats per l'Adrni-
nistraci6.

L'aposta per un model deter-
minat no este pas renyida amb
l'atenci6 a necessitats de f or-
maci6 molt variades. L'estudi
elaborat entre una mostra re-
presentative de 1.500 profes-
sors i professores (cf. biblio-
grafia) va deixar ben clara la
diversitat de necessitats, pre-
ferêncies, histOries professio-
nals, posicions davant la forma-
ci6 permanent, problemes per
prendre part en una determinada
modalitat de formaci6, etc.

De la mateixa manera que pre-
diquem la necessitat de donar
resposta a la diversitat dels
alumnes, igualment hem d'asse-
gurar que tot pla de formed()
presenti una oferta prou diver-
sificada que permeti Ia resposta
a les molt diferents necessitats
de formaci6 dels professors.

En els plans de formed& que
han de permetre diferents tra-
jectOries de formació, l'aposta
per un model de formaci6 i la
diversitat de modalitats I estra-
tegies formatives sOn perfecta-
ment combinables. Entenem per
trajectOria de formaci6 el

conjunt d'accions formatives or-
denades en el temps que cada
professor empren mitjancant
unes modalitats diferents. Agues-
tes trajectOries han de ser una
referencia obligada, tant pel que
fa a l'accés a les ofertes de
formaciO corn per confeccionar-
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ne el disseny. Els plans de forma-
ciO han de proporcionar els mit-
jans perque els diferents pro-
cessos individuals de formaciO
siguin possibles i, a més a mes.
perque es puguin anar configu-
rant de manera coherent i orien-
tada cap a una finalitat.

(Qui estigui interessat a co-
neixer millor el discurs i la re-
flexib efectuada per l'adminis-
traciO educative basca sobre el
model de reflexiO. pot acudir al
capitol 5 del PFPP. Cf bibliogra-
ha).

El oroblema dels recursos
humans experts:els formadors

Dic problema perquë.
corn he assenyalat de passada a
l'apartat anterior (-fake de
tradicid . a les instencies for-
madores. en el none cas es
(recta d'una dificultat basica. jo
diria que principal. per Mar
endavant els plans de formacio
prey istos.

Potser er altres flocs aquest
problerna este mes ben resolt. En
el nostre cas. la Universitet,
encara love, no s'ha destacat
precisarnent per la seva implica-
cio en el sistema educatiu no
universitari ni en les necessa-
ries tasques de formacio pernia-
tient Aque:aa
hlernent dura per formular-la en
una revi sta d'ambi I univer sita-
ri es podria rnatisar pel que fa
al Rebell dels ICE i d'alguns

professors de les escoles uni-
versitaries de FormaciO del
Prof essorat, pero basicamer,
trobo que reflecteix la realitat
dOna una idea de la dificultat de la
feina a fer.

El plantejament de l'adminis-
traciO educative basca és a favo-
rir per diferents mitjans el
maxim aprofitament dels recur-
sos humans. siguin on siguin:
Universitet. empreses, el ma-
teix sistema educatiu no univer-
sitari. La realitzaciO d'aquest
principi d'aprofitament maxim
dels recursos disponibles es pot
observer at Pla de formaciO d'a-
quest curs (IRAPREST 90-91).
on hi ha un -repartirnent de joc-
dels diferents prograrnes entre
un gran nombre d'instancies uni-
versiterres, un bon nombre d'em-
preses, sobretot del camp tee-
nolOgic, i la mateixa xarxa d'as-
sessorament i formaciO: els COP.

Justament amb la creacio
creixement de la xarxa de COP
(centres d'OrientaciO Peda-
gogica) es vol aconseguir una
infrastructure estable classes-
sorament prOxima als centres
escolars i que pugui assumir
determinades feines de forma
Gib, sense excloure altres ins-
tancios formatives.

En els COP. corn a estructura
unica de suport als centres de
carbcter zonal, hi conviuen dile-
tnts figures les unes robs con

trades en l'assessorament psi-
copodagegic, les allies mes Hi-
gades at plantejament curricular
d'un area a cidle educatui deter-
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mmat. Els assessors de formaciO
(abans anomenats formadors de
formadors) o aholkulanak en
euskera, s'integren en aquesta
estructura de suport amb multi-
ples tasques importants.

A l'hora de seleccionar
aquests assessors de formacio.
s'he buscat un perfil determinal.
no pas uniforme perb en el qual es
tinguin en compte algunes carac-
teristiques basiques tant d'acti-
tuds (obert a les dernandes dels
centres, disposals a treballar en
equip. etc.) corn claptitud (cepa-
citat hng(nstica. coneixement
practic de la realitat escolar.
capacital demostrada d'innoya-
cio. etc ). Respecte a la for mem
d'aquesta assessors al merge
de ia formaciO previa que pos-
seeixen. que resulta fonamen-
tal per al desenvolupamen: de
les seves funcions especifiques
d'assessoramen1. la Comunitat
AutOnomaBasca ha participat des
del comencement en .tots els
cursos de Formadors de Forma-
dors organitzals pel MEC en
col laboracio amb diferents ad-
ministracions amb competencies
Aquest proces de formacio s.ha
aplicat baral lelament amb un
attic de cream admimstrativa
d'aquesles figures Fins ara. la
formacio d'assessors es limits
va a les areas existents equips
psicopedagogics. assessors
it euskera Des d aquest curs

proqi din,i de formacio
ci as;.,u!,sor:. prop do la comuni-
tat que per al curs 1990 1901
s'ha central en (wire aloes di-
troirill e('lucamo musical. edu-

cacio infantil, educaciO primeria
tecnologia. basica

Aquest programa s'executa
en corlaboracio amb diferents
institucions universitaries. la
qual cosa ens duu a plantejar una
qüestio fonamental corn es ara
-Qui forma els formadors?".

La creacio i el desplegament
d'una xarxa prOpia d assessora-
ment (224 assessors als COP
aquest curs) s'acompanya d'un
treball encarregat a l'ICE de la
Universitet del Pais Base. enca-
ra no enllestit la creacio d'un
Banc dAssessors que pertanyin
?ant a l'arnbit universitari corn al
no universitari.

Pot molt ben ser que. en el
futur. el desenvolupament Tat-
gunes estrategies de formacio
fins ara poc treballades exigeixi
la ,creaci(5- de determinades
menes d'assessors lleugerament
diferents dels actuals. per exem-
ple assessors -experts- en
projectes de formacio en centre
a mes dels assessors psicopeda-
gogics I curnculars actuals
Pla de Formacio Permanent del
Professorat a prevera la neces-
sital d'aquesta mena d asses-
sors. pert) es tractava d'und
figura encara no prou definida
Actualment. el treball en equip
la flexibilital i visio global que
poden tenir els chi erents asses-
sors es el que fa possible l'as
sessorament do determinals

oleck.,. ,tint)wiry;w1

Frls endmnsem arm un torreny
relliscos. oblecle do rolvindica-
can I do (lures nogociacions. Fl Pla
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de Formed() Permanent del Pro-
fessorat de la Comunitat Autd-
noma Basca parteix de la consi-
dered() de la formaciO corn un
dret i un deure, tant del profes-
sorat corn de l'administraciO edu:_
cativa, dret i deure la regulaci6
i concreci6 dels quals ha de ser
objecte de negociaciO entre totes
dues parts. De fet, hi ha una mesa
de formaciO, fruit del darrer a-
cord sindical, en qué es discutei-
xen les condicions de cada pro-
grama. En tot cas, el Pla, al ca-
pitol 7, gosa assenyalar set cri-
teris basics que poden servir
corn a terreny de referencia de la
negociaci6 i que es refereixen a
questions corn ara la responsabi-
litat. obligatorietat, prioritat del
que Os coldectiu damunt el que
és personal, gratuftat, formed()
dinsr horari laboral, dretala cer-
tificaci6 i dret a la negociaciO.

Aqui em limitare a aportar
unes quantes dades o reflexions
sobre cents punts debatuts o que
susciten mes problemes

a) Si be Os cert que es tracta
d'una qUestiO polemica, resulta
curiOs de constatar mes clara-
ment a la vista dels resultats del
debat produit que no pas segons
els resultats del mostratge que
una part respectable del prof es-
sorat del sistema educatiu basc
es manifesta d'acord amb el tel
que la formaci6 permanent sigui
obligatOria. Es a dlr., admet el
criten que tot el professorat
hauta d'acreditar obligatona-
ment la seva parttcipacid en
activitats do formacid cada de-
terminal periode de temps-. no
182
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cal dir que n'hi ha molts que hi
estan en desacord, per raons
diverses, i sobretot n'hi ha molts
que condicionen l'acord als re-
cursos disponibles...

Personalment sOc partidari de
regular l'obligatorietat d'una
formed() permanent minima per
a tot el professorat i d'imi icar-
hi els mateixos centres esco-
lars, per be que reconec la dif
cultat d'aquesta tasca. Caldria
regular-ne les condicions, vali-
dar trajectOries formatives di-
ferents, garantir els mitjans
necessaris, computer les dif e-
rents modalitats a aquests efec-
tes, etc. Cosa realment dificil,
fins i tot per a la mateixa Admi-
nistraciO, perO que s'haura d'em-
prendre si es vol portar a la
practice aix6 que la LOGSE diu
que la formed() permanent
constituelx un dret i una oblige-
ciO de tot el professorat i una
responsabilitat de les adminis-
tracions educatives i dels matei-
xos centres. Periodicament, el
professorat haure de realitzar
activitats d'actualitzaciO. .

(Art. 56 del projecte de la
LOGSE).

b) Respecte a la gratuitat de
la formaci6 per al prof essorat
participant. crec que ning0 no en
fa qUesti6 corn a principi, per be
que l'aplicadO que se'n fara sera
indiscutiblement progressive. En
el nostre cas, s'avança de mane-
ra senosa principalment gracies
a dues fOrmules diferents:

Les bosses d'alut al despla-
cement, que en aquest moment

.
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comprenen la totalitat de pro-
grames formatius amb allibera-
ment de docancia i alguns més.

La convocatOria d'ajuts
individuals, que per primer cop
també s'han obert a les activi-
tats de formaci6 realitzades dins
la mateixa Comunitat, tot i que
establint un limit minim de des-
pesa.

Sobre aquestes dues vies
obertes, ja tenim prou dades per
veure'n les lirnitacions i ter-nos
les reflexions segOents:

En primer Iloc, cal ser cons-
cients que l'assumpcid de les
despeses de desplacament per
part de l'Administraci6 compor-
ta un encariment important dels
prograrnes formatius. En el nos-
tre cas, aquest concepte vol dir,
aproximadament, una quarta part
de la despesa d'aquests progra-
mes, i aixd significa un fet tan
fonamental corn que, a l'hora de
comparar pressupostos d'un any
a l'altre, si en un moment deter-
minat s'assumeix aquest con-
cepte, amb els mateixos diners
es podran fer menys activitats.

En segon lloc, la via d'ajuts
individuals (convocatdria pObli-
ca a la qual acudeixen els profes-
sors interessats... que es resol
centralitzadament) pot resultar
adequada a determinades activi-
tats, perO implica un procedi-
ment aciministratiu despropor-
cionat (de poc o nul rendiment)
per a activitats de despesos me-
nors.

Per corregir aquesta situa-
cid, caldria arbitrar mesuree que

justifiquessin aquesta mena de
despeses i, també, perque es
quantifiques aquest concepte als
criteris d'assignaci6 de la dota-
ci6 ordinaria dels centres. No
sembla pas que sigui un pas gaire
arriscat en la linia de l'autono-
rnia de gesti6 dels centres. De
f et, molts centres (per exemple
els privats) ja funcionen aixi.

c) Una altra qUestid conflicti-
va és l'horari en clue s'ha de fer
la formaciO. El Pla de la Comuni-
tat Autdnoma Basca estableix
corn a criteri general que <des
activitats de formacid s'han de
fer preferentment en hores de
treball (incloent-hi l'horari es-
colar i no escolar) dels docents.,
i proposa diferents fOrmules
perqua aixO sigui possible.

A la practica, ara, la f orrna-
cid es fa en situacions de treball
forge diferents. En el pla actual
d'aquest curs, corn a minim hi ha
activitats amb aquestes tres
menes de situacions:

Activitats de forrnaciO, nor-
malment de Ilarg recorregut, que,
fetes en horari escolar, compor-
ten l'alliberament de la docancia
mitjancant la substitucid, durant
un periode d'un a tres mesos.
Fins al curs passat, aquesta si-
tuació nornés afectava els cur-
sos d'especialitzacid per al pro-
fessorat d'EGB els cursos d'as-
sessors. Enguany, aquesta via
també s'ha obert a altres cursos
(equips directius, coeducacid,
tecnologia, etc.).

Activitats de formaci6 nor-
malment de caracter sistematic

1 114
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(per exemple, seminaris de tre-
ball quinzenal) i de zona. que es
fan dins l'horari escolar gracies
a l'organitzacio interna del cen-
tre. que ajusta els horans de tal
manera que el professorat parti-
cipant no tingui classe determi-
nades hores i pugui assistir a les
activitats de formacio La majo-
ria d'activitats sistematiques
organitzades o coordinades pels
COP responen a aquestes carac-
tenstiques

Activitats de formacio que
es fan fora l'horari escolar o
fora I horan de permanencia al
centre (no entro en la discussio
de l'horan ). Proper-
cionalment aquestes activitats
son corn mes va menys pero
continuen tenint un pes impor-
tant en el total d'activitats
responen al model classic de
participacib personal I volunta-
rista

Evidentment. anys a vemr.
les condicions laborals-horanes
en que es faci la formacio hauran
de millorar De fet ILl han
rat substancialment Amb tot.
per mi resulta impossible d'as-
surnir totes les activitals de
formacio a partir del primer
model (alliberament-substitucio)
corn es demana sovint I aixo no
tan sols eels recursos humans
(volurn de substituts) que cxi-

i li fornmia rano pil, prohle
Wes que ocasiona en la rnarxa
normal dels centres i de les aulus

per la mateixa inccavemencia
d oquesta formula per a deter
rmnades mcdalitnts de recoric

18.1

guts tormatius. Al pressupost
d aquest any (1990) del Depar-
tament d'EducaciO per a la For-
maciO del Professorat es dedica
una bona part del total a la con-
tractacie de substituts per a
activitats de formacio

- 33%. si s'hi comptabi-
litzen les despeses de la xarxa
del COP

- 43%. si no s'hi conside-
ren les despeses de la xarxa

- 62% si tambe s'hi comp-
tabilitza el programa IRALE
(euskaldunitzacio). en el qual les
despeses de substituciO son del
80% del total de programa.

Es a die dels 2 964 milions
que s'inverteixen en forrnaciO
del professorat. 1 827 se'n van
al pagament de substitucions

La solucio de futur s'hauna
de centrar cada cop més, segons
la meva opiniO. en la configura-
cio de plantilles de centre que
perrnetin una millor organitza-
clO interna i el desenvoiuparnent
de prograrnes formatius en f un-
cle, de les necessitats del cen-
tre reservant la formula de
substitucions per a determina-
des activitats de formacio de
nary recorregut No es tracta
tan sols dancrementar les plan-
lilIes centres cosa hen
necessana . sine tambe de fo-
mentar modek organit/alitc, nue
aprofitm al maxim els recursos
humans disponibles i les possibi-
litatF; de formacio A mes. agues-
ta formula significa una impliea-
cio superior del centre com a tal

1 4 i) BEST COPY AVAILABLE
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en la politica de formacie--- una
cosa que tots pretenem i que es
tracta a l'apartat seguent.

lmplicació dels centres en la
formació

En el I moment de redactar
aquestes lmies s'acaba de resol-
dre la primera convocatOria de
projectes de formacid focahtza-
da al centre S'han aprovat 50
projectes a 50 centres. i amb
aixO sens ha obert una via rela-
tivament nova. dificil I ambicio-
sa alhora En 20 d'aquests cen-
tres. l'aprovacio del projecte ha
significat Lin increment de la plan-
tilla Os un bon exemple del
que he manifestat més amunt

Els recursos destmats a la
formacio -en- el centre. al
voltant d'un projecte de respos
ta a les seves necessitats. haurà
d'anar creixent progressivament
en el tutor immediat Amb tot
durant molts anys aquest model
conviura amb altres estrategies
lormatives mes adrecades a la
formacio de base o a l'especialit-
taciO Aixo amb tot, no hi ha de
;_,(A pas cf Hitradicton La reit:
rencia al centre en els progra
mes do formacie es pot aconse-
dim de rnoltes maneres. almmes
de les goals la se sequeixon ambiii Hoe
a la preferencia quo es concodely

determinades demancies mdvi
duals de pdrticipar en programes
despeciahl/amoodehmlitracio

ovaldde!, per um prolc( ii

educatiu de centre o si hi ha un pla
o compromis del centre per a
haprof itament del format -
Una bona part dels programes
formatius del curs present se-
gueixen formules intermedies
d'aquesta mena

Present i futur. Plans imme-
diats i perspectives

El presentde la formació per-
manent 'del prof essorat a la
Comunitat Autonoma Basca se
centra en el desenvolupament del
Pla anual 90-91 (IRAPREST 90-
91). en el qual podnem destacar
telegraficament les caracteris-
tiques segOents:

Recerca conscient Tun nH
yell acceptable d'inf ormacfo al
prof essorat sobre les possibili-
tats institucionals de formacio

- Implicacie dels centres en el
maxim de programes

Creixement de la iniras-
tructura de zona (COP) I augment
de la seva imphcacio en diferents
fases del proces (presa de deci-
sions assessorament. etc )

Aprohtament de recursos
humans i inshtucionals irripimna-
cm d institueions universitaries

empreses

Augment de I oluira rim

tiva euskera

Millora de les cendicions de
participarin pel cure fa a horaus

o possibles despeses

4 0
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- Diversificacid de l'oferta
formativa, tant en contingut corn
en modalitats, amb obertura de
vies novas: (focalitzada/tecno-
logia basica/coeducaci6/llicen-
cies retribuIdes/...).

Potenciaci6 (increment sig-
nificatiu de recursos) de deter-
minades linies d'actuaci6 (per
example, seminaris/equips di-
rectius/ETP/...).

- Augment del ritme d'espe-
cialitzaci6 del professorat d'EGB
(educació fisica/llengues/educa-
ci6 musical).

La relaci6 anterior també
serviria en part per analitzar les
limitacions del pla anual i fins i

tot pot oferir pistes amb vista al
futur. El futur immediat de la
formaciO permanent del profes-
sorat estara fermament condi-
cionat per qUestions corn és ara:

Determinades mesures
administratives en marxa: fixa-
ci6 de plantilles/perfils lingOis-
tics/ad scripcions/cataleg de
flocs i titulacions/acces a d'al-
tres nivells educatius/

Calendan d'implantaci6 de
la reforma

Possibilitats pressuposla-
ries inversi6 en forrnació per-
manent

Sense rnenysprear gens ni
mica aquests condicionaments,
quo podriem catalogar
d'" externs" al proces de for-
macio amb vista al futur jo en

destacaria els aspectes següents:

Quant a l'estructura orga-
nitzativa, la necessitat de fer
passos decidits per a la descen-
tralitzaciO.

Quant a recursos humans, la
formaci6 i l'aprofitament d'as-
sessors en situacions adminis-
tratives diverses i flexibles.

Quant a la considerack5 de la
formaci6 permanent, la inter-
pretacia i regulaci6 que s'efec-
till del que la LOGSE assenyala
sobre l'obligatorietat de la for-
macie i la responsabilitzaci6 del
centre.

Respecte a les modalitats de
formaci6, la necessitat d'impul-
sar estrategies novas,. Iliga-
des a la practica i capaces de
respondre a les necessitats i

interessos d'un professorat cada
cop amb més anys d'hist6ria pro-
fessional

Anteriorment ja s'han asse-
nyalat altres aspectes igualment
importants (millora de les condi-
cions, projectes de centre corn a
referencia fonamental de la f or-
rnaci6, etc.). Amb tot, no hem
d'oblidar una cosa manifestada
al comencament d'aquest arti-
cle: el sistema educatiu basc es
un sistema bilingOe en procés
progressiu d'euskaldunitzaci6,
aix6 sol ja esdeve un determi-
nant de Iota la politica de forma-
ciO del professorat.

Voldria acabar amb una refle-
xi6 sobre FormacIO del proles-
sorat reforma
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El PFPP de la Comunitat AutO-
norna Basca, corn el d'altres
administracions educatives, esta
intimarnent Iligat a les necessi-
tats derivades de la reforma.
(Potser seria més exacte de
parlar de a les ref ormes en
plural).

La reforma planteja necessi-
tats importants de requalificaci6
del prof essorat, necessitats que
durant anys absorbiran una bona
part dels recursos destinats a la
forrnaci6. Possiblernent aixO sera
el que es destacara més a primer
cop d'ull, pert no és pas el més
important. Les necessitats de
forrnaci6 lligades a la reforma
tenen una relaci6 molt intima amb
el perfil de professor que la re-
forma mateix planteja i amb el
paper que concedeixals equips de
professors i als centres educa-
tius. Aquest f et potser passarà
més desapercebut, perO perso-

Bibliografia

nalment el trobo d'una enorme
transcenclancia per a la formaci6
permanent.

Formaci6 del professorat i

reforma apareixen intimament
unides al discurs actual. Proba-
blement no s'ha parlat mai tant
de la necessitat de formaci6
permanent ni s'ha insistit tant en
el seu caracter de pilar fonamen-
tal de la ref orma. L'increment
dels recursos destinats a la f or-
maci6 hi te una gran relaci6. Amb
tot, en aquest discurs hi ha un
risc. Podriem pensar que si no hi
havia ref orma, no caldria la
formaci6 permanent, o si mas no
no en necessitariem tanta. Con-
ye dir ben clar que es la qualitat
de l'educaci6 que demana forma-
ci6 del prof essorat, amb ref or-
ma o sense. La reforma, en tot
cas, en destaca o en subratlla la
necessitat.

Limitada als titols dels cinc !Mores sobre Formaci6 Permenent del
Professorat publicats l'Oltim any i rnig pel Departament d'Educaci6 del
Govern Basc, disponibles al mateix Departament i en diverses insti-
tucions, corn la Universitat de Barcelona, el Centre de Docurnentaci6
de l'IME, la Biblioteca Rosa Sensat, etc.).

Plan de FormaciOn Permanente del Profesorado. Documento-marco
propuesto a debate.
La formaciOn del profesorado en Euskadi. Necesidades detectadas
Maig 1989
Debates del PFPP Aportaciones de diferentes Instituctones. Centros

y profesores de la Cornunidad AutOnoma Vasca, y modificaciones
propuestas

Plan de FormactOn Permanente del Profesorado (PFPP)
IRAPREST. Formacien Permanente del Profesorado. Plan 90-91
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Temps d'Educació, 4 2n. semestre, 1990

Formació permanent
del professorat a
Catalunya
Carme Amores i Baste*
Joan Badia i Pujol*
Irene Rigau i Oliver*

Antecedents de la formaciti
permanent del professorat a
Catalunya

A Catalunya. la preocupaciO
les iniciatlyes en el camp de la

formacio permane del prof es-
sorat es remunten a comença-
ments de segle La vinguda de
persones de prestigi d'altres
paisos.les escoles d'estiu. les
mesures empreses per la Man-
comunitat. l'Ajuntament de Bar-
celona. I altres son una mostra
d'inquietud pedagogica I de yo-
luntat d'anar configurant un
model de pedagogia catalana

Durant el periode del f ran-
quisme. aquestes imciatives van
ser mogudes pels mateixos en-
senyants Cal fer referoncia
vspecial a la represa de les esco-
les d estiu. per on van passar
molts professors no solamenl de
Catalunya sine de la resta de
I E slat

' Is s Is s I h1I s s

Amb la democracia I les trans-
ferencies en materia d ensenya-
ment la Generalitat ha anat fent
diferents actuacions orientades
a donar suport a moltes de les
miciatives previes, a fer arri-
bar cluna manera més generalit-
zada a tot el territori les dif e-
rent s of ertes de formacid, a
donar a tots els professors de
primaria I secunderia una for-
ma, a que fes possible el conei-
xernent de la Ilengua I la cultura
catalana. de rnanera que fos via-
ble un ensenyament no solament
del catala en les condicions que la
normativa determina sino tam-
be en catala. I a assalar dife-
rents mocialitats de formacio mes
adequades a les necessitats del
moment actual

Aquest esforQ no hauria estat
possible sense la col.laboracio
dels instituts de Ciencies de
ducacio. que han sabut recolhr

proposar nous mo-
dels I organitzar moltes de les
aotivitats de formacio en els
diferents territoris

Igualment, cal esmentar la
col lahoracio activa dels ense-
nyants ;'iplegdts en moviments CII
mesh c i collegis professio-
nals

El Pla de Formació Permanent
de 1989

A partir de I dily 198,1, el De
part.inwnt

.sson.ssa;artorsx mOlswassmispomosnims.smsamosamemesarsssIsismisomiromimirms...m.



Carme Amords, Joan Bad la I Irene Rlgau

sa l'experimentaci6 de noves
propostes curriculars i d'una
nova organitzaci6 de l'ensenya-
ment del darrer tram de l'etapa
primaria i el primer tram de
l'etapa secunderia. Les experi-
mentacions es van estenent pro-
gressivament als diferents ni-
yells educatius no universitaris i
donen informacions valuoses per
a la futura ordenaci6 del sistema
educatiu, que en aquest moment
ja disposa d'un primer marc le-
ge amb la LOGSE.

Un cop dissenyades les linies
basiques de la futura ordenaci6
del sistema i tenint en compte
tambe el que passava en els cen-
tres experimentals, es ve anar
fent sentir la necessitat d'im-
pulsar la formaci6 permanent. El
Departament d'Ensenyarnent va
soldicitar del Consell Escolar de
Catalunya la definici6 dels eixos
basics que haurien de caracte-
ritzar un Pla de Formaci6 Per-
manent per als professors de ni-
veils no universitaris de Cate-
lunya El Consell Escolar va lliu-
rar una proposta que ha inspirat
el Pla de FormaciO. elaborat l'any
1989

Principis inspiradors del Pla

El Pla parteix d'una concepci6
de la forrnacio permanent entesa
com una necessitat per a lu on
llora qualitative de la tasca dels
docents Si un dels elements clau

190

del nostre sistema educatiu es la
intervenci6 del prcfessor corn a
dinamitzador de l'aprenentatge
dels alumnes, aquest professor
ha de rebre una formaci6 que Ii
permeti coneixer els avencos
cientffics i culturals en un sentit
molt ampli I, especialment, un
marc tebric que Ii permeti inter-
preter la dinamica de les aules i
corn els L'umnes van avancant en
relaci6 amb els objectius pre-
vistos.

Una formaci6 capac d'incidir
de manera innovadora en l'esco-
la no pot donar-se separada de la
practice. D'aqui ve el pes especi-
fic d'algunes rnodalitats de for-
med() que van cobrant progres-
sivament importancia. Es la
mateixa capacitat d'ildurninar
la practice, acornpanyada de la
possibilitat de trobar nous crite-
ris i de coneixer noves maneres
d'intervenir, que podra canviar
tambe les actituds dels profes-
sors. No es tracta nornés de faci-
liter recursos tecnics, sempre
necessaris, sin() d'arribar més a
fons. d'arnbar al pensament del
professor que caracteritza de
f orma més important la seva
tasca professional.

En la mesura que el centre
educatiu ve cobrant importencia
corn a estructura capac de donar
suport a tota la tasca educative
d'una manera mos coordmada.
estable i eficae, es vet) ME'S la
necessitat d'impulsar totes les
vies de formacio que puguin mci-
dir ales directament en el bon
funcionament del centre

II 5
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La formed() permanent del professorat a l'Estat espanyol

La formaci6 permanent és en-
tesa corn un dret i un deure dels
ensenyants. L'Adrninistraci6 ha
d'arbitrar les mesures necessa-
ries perque els professors dels
diferents nivelis educatius pu-
guin trobar una oferta de forma-
ci6 diversificada que satisfaci
els seus interessos professio-
nals i doni resposta a les noves
necessitats del sistema educa-
tiu.

Si be la forrnaci6 permanent
del professorat és sempre im-
portant en el nostre context cul-
tural i laboral pels canvis cons-
tants que experimenta i per les
noves demandes que la societat
fa a l'escola, el moment actual
d'inici d'una reforma educative
que comporta canvis curriculars,
estructurals i d'enfocament de
la resposta educative en dife-
rents etapes del sistema educe-
tiu exigeix un esforc important
en el camp de la formaci6 perma-
nent. Formaci6 permanent que,
evidentment,haure d'anar acorn-
panyada d'altres mesures, corn
materials curriculars, l'adequa-
ciO dels centres, l'adscripci6 del
professorat, requipament I el
material didactic, etc., que facin
elective l'aplicacib de la refor-
ma a cada centre

Objectius del Pla de Formacio
Permanent

Tenint en compto els principis
doscrits en l'apartat anterior. ol

Pla de Formaci6 Permanent, que
preveu una durada de sis anys,
es planteja uns objectius gene-
rals i especifics que permetin
emprendre mesures concretes i
establir unes prioritats per a la
primera fase del pla. que finalit-
zare el curs 1991-1992 i unes
altres per a la segona fase, que
finalitzare el curs 1994-1995.

Entre els diferents objectius
cal destacar la preparaci6 del
professorat per a la Reforma
Educative, és a dir, el coneixe-
ment de la nova estructura, ol
jectius, disseny curricular,
objectius, metodes pedagOgics
en definitive, el paper que se li
confereix i que haura de desen-
volupar amb iniciativa.

L'organitzaci6 territorial del
mateix Departament d'Ensenya-
ment es un altre dels objectius
del Pla: es tracta de consolidar
una estructura que permeti do-
nar una resposta a cadascuna de
les zones de Catalunya, tenint en
compte les peculiaritats de cada
territori, els interessos dels
ensenyants i les necessitats mes
generals del sistema.

Tambe preten fixer un marc
estable de collaboraciO i coor-
dinaci6 amb les universitats, ins-
titucions, movirnents de rnes-
tres i entitats relacionades amb
la formaci6 del professorat,
aforrnant la vinculaciO de la tor-
macie micial i la formaciO per-
manent, la p,aticipaciO dels
mateixos ent,enyants en l'orga-
nitzaciO d'activitats de formacia

la col.laboracib de les institu-
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mons I es empreses que poden
fornir els elements imprescindi-
bles per a la formacio especial-
ment en el cas de la Formacio
Professional.

Es planteja finalment com a
objectiu important potenciar la
participació i la implicaciO del
professorat en la detecciO de
necessitats proposta d'activi-
t ats, reconeixent. incentivant
valorant la participacib en les
activitats de forrnaciO perma-
nent

Despres de la formulacio dels
diferents objectius. s'explicita
la necessitat de crear i aplicar
mecanismes d'avaluacib que
permetin la valoració de les dife-
rents activitats de t ormaciO per
part de tots els implicats, aixi
con l'atencib progressiva de
necessitats I l'oferta de forma-
cio mes adients.

L'estructura organnzativa i de
seguiment

Una oferta diversilicada d'ac-
tivitats que ha d'an ibar als di-
terents territoris. que ha de
respondre als interessos dels
professors I a les noves necessi-
tats del sistema educ:. nu corn
porta la necessitat de disposar
(t'una estructura 01 ganitzativa
de la formacio permanent clue
permeti

actuar sola ols principis de
(1escontralitzamo. partimpacio

. ^nr,;,
s

eficacia I optirnitzacio de recur-
sos

realitzar el conjunt de f un-
cions necessaries per a una ofer-
ta de qualitat: detecciO de neces-
sitats, planificaciO d'actuacions,
disseny del contingut i metodolo-
gia dels programes, execuciO de
les activitats i avaluacio i defini-
cib de les noves necessitats:

coordinaciO dels diferents
agents que intervenen en la for-
maciO permanent. sense oblidar
la clara de limitacib de responsa-
bilitats.

L'estructura organitzativa
parteix d'uns elements que es
relacionen de forma ordenada des
del centre educatiu fins la Subdi-
recció General de Formaci0 Per-
manent

a) El centre educatiu corn a

unitat basica de la formacio per-
manent

b) El centre de Recursos. punt
d'articulacib de la formaci0 per-
manent en una zona determinada

c) La SecciO de Prograrnes,
Serveis Educatius i Formacib
Permanent. unitat territorial per
a la gestiO de la formacib perma-
nent

d) I a Subdireccio General de
Formacib Permanent. dfos la Di-
reccio General d'Ordenamo
Innovacio Educativa corn a or-
gan central de planificacio. se-
quin-lent i avaluacio de la forma-

Aquest esquema ()structural
d'oidaml/acio ia formacio
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permanent a Catalunya sembla
capac d'assumir I coordinar de
manera eficac les diferents ins-
tancies que avui ja intervenen en
la formacid continuada dels en-
senyants. Aim!) no obstant, cal
preveure el desplegament i la
sistematitzaci6 de funcions per
als diferents Organs i nivells en
que es basa aquesta estructura.
Aixi, caldrá potenciar adecuada-
ment l'equip directiu de cada
centre per tal que vetllar i coor-
dinar la formacid permanent del
claustre tambe sigui una de les
tasques a dur a terme; caldra
sistematitzar i donar suport a la
tasca de deteccid de necessitats
des del Servei d'Inspeccid dei
Departament d'Ensenyament; es
preveu desenvolupar les funcions
dels CRP perque esdevinguin ve-
ritables punts d'articulaci6 de la
formacid permanent de zone, etc.

La Universitat i la formacid per-
manent del professorat

La funci6 de les escoles uni-
versitaries de Formaci6 del
Professorat d'EGB i de les facul-
tats universiteries no es cir-
cumscriu nornes a la formacid
inicial dels docents, sin6 que cal
destacar la seva participaci6 en
la formacid permanent, tant en
l'oferta de noves especialitza-
dons per als professors d'EGB
com de postgraus, per aquest
mateix grup i per als professors
de secundaria El Departament

d'Ensenyament publica periOdi-
cement les convocatOries dels
cursos de post-especialitzaci6 i
els aluts econOrnics per facilitar
l'adscripci6 als postgraus que
ofereixen les universitats cata-
lanes.

Dins el marc universitari, cal
subratllar les disposicions finals
de la Llei 26/1984, del 19 de
desembre, de coordinaci6 uni-
versitaria i de creaci6 dels con-
sells socials, que configuren un
tipus de centre universitari es-
pecialitzat en les tasques de
perfeccionament del professo-
rat i de la renovacid pedagOgica
de tots els nivells educatius i Ilur
relaci6 amb l'Administraci6 ca-
talana.

Amb aquesta finalitat, els ins-
tituts de Ciencies de l'Educaci6
de les universitats catalanes
col-laboren de la forma estreta
i coordinada amb la Subdirecci6
General de Formaci6 Permanent
per oferir arreu de Catalunya
una amplia of erta d'activitats de
formaci6.

La col.laboracid amb altres ins-
titucions. La participacid dels
moviments de mestres i col.legis
professionals

SOn diverses les institucions
i entitats que, mitjançant l'esta-
bliment de convenis i d'acords de
col.laboraci6 amb el Departa-
ment d'Ensenyament, orga.iitzen
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activitats de formaci6 adrega-
des als ensenyats Aquestes ni-
ciatives amplien i diversifiquen
l'oferta de formaci6 i ajuden a la
necesseria relaci6 escola-soc ie-
tat.

D'altra banda, a fi de garantir
no tan sols la participaci6 dels
ensenyats, sin6 que tinguin una
implicaci6 més forta en l'orga-
nitzaci6 d'activitats de forme-
d& per mitje de convocathries
publiques de subvencions s'esta-
bleixen acords de collaboraci6
amb diferents institucions i grups
d'ensenyants per l'organitzaci6,
arreu de Catalunya, de les tradi-
cionals escoles d'estiu i escoles
d'hivern.

Tipologia de programes

En relaci6 amb les activitats
de formaci6, s'agrupen en sis
grans blocs tenint en compte la
finalitat bAsica que perseguei-
xen, la instituci6 organitzadora i
les condicions per participar-hi.

Activitats del bloc A:

Formaci6 besica per a la re-
forma

Aqui s'hi inclouen les activi-
tats de formaci6 degt, ades a
tots els professors que progres-
sivament hauran d..,ar aplicant
la reforma. La seva oferta ha
d'estar en relaci6 amb el Galen-
dari d'aplicaci6 de la refer:ma.

194

Es tracta d'una formaci6 que
ha de donar els elements impres-
cindibles i que podre anar acom-
panyada d'altres activitats de
formaci6 que permetin aprof un-
diments posteriors de les dife-
rents ternatiques. Seran activi-
tats de formaci6 de curta dura-
da, que oscil.lara. entre 25 i 30
hores, en l'horari de treball dels
professors i de manera descen-
tralitzades que permeti l'adop-
cio de modalitats més adequades
a cada zone i eviti desplagaments
dels professors assistents.

La planif iced& organitzaci6 i
gestic!) és a cArrec del Departa-
ment d'Ensenyament, mitjan-
cant els serveis centrals i els di-
ferents serveis territorials.

Activitats del bloc B:

Formaci6 per a la millora de la
prActica docent i de l'adquisici6
de nous coneixements

Les activitats de :ormaci6 in-
closes en aquest apartat abasten
dues dimensions: d'una banda,
conmbinant modalitats i temes
diversos, pretenent satisfer les
demandes basiques de formaci6
que reiteradament han expres-
sats els mateixos ensenyants per
actualitzar-se; de l'altra, es
volen atendre algunes deficièn-
cies de formact6 inicial o facili-
tar l'adquisici6 de coneixements
que l'evoluci6 tecnolOgica, cien-
tifica o psicopedagOgica han
demostrat necessaris.

S'inclouen aqui l'actualitza-
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ci6 I el perfeccionament d'area o
nivell, el coneixement de la rea-
litat nacional de Catalunya, amb
especial referencia a la Ilengua,
el coneixement aplicacio de les
noves tecnologies de la informa-
ci6, la formaci6 en l'area cientf-
fica i tecnologica, el coneixe-
ment i actualitzaci6 didectica en
Ilengijes estrangeres. Formen
també part d'aquest bloc les
activitats de formacig que per-
meten l'aprofundiment en psico-
pedagigia o el tractament de
ternetiques significatives en el
nostre mOn d'avui, com reduce-
ci6 ambiental, l'educaci6 per a la
salut, l'educaci6 per al consum,
la igualtat d'oportunitats nois-
noies, la vinculaci6 a Europa, la
integraci6 a l'escola de nois-noies
provinents de cultures minorite-
ries, etc.

Es tracta d'un bloc d'activi-
tats molt ampli en contingut i

molt divers en durades i modali-
tats. La seva organitzaci6 corre
a cerrec d'institucions molt di-
verses: alguns d'aquests pro-
grames sOn organitzats pel ma-
teix Departament. com es el cas
de la informetica, la seva majo-
ria es organitzada pets instituts
de Ciencies de l'Educaci6, d'al-
tres sOn organitzats pels movi-
ments de mestres i col.legis pro-
fessionals en el mare de les es-
coles d'estiu i d'hivern, i, enca-
ra n'hi ha que s'organitzen en
col.laboracig amb altres insti-
tucions. La seva realitzaci6 res-
pon tambe a una gran diversitat
d'horaris i de calendari. Els pro-
fessors, per assistir-hi, hi han

de dedicar part del seu horan de
treball, generalment no lectiu

Activitats del bloc C:

Noyes especialitzacions

S'inclouen en aquest apartat
els cursos de Ilarga durada que
tenen per objectiu donar als
professors alguna de les espe-
cialitzacions previstes en l'ac-
tual oroenacig del sistema edu-
catiu. Algunes d'aquestes espe-
cialitzacions seran previstes en
els futurs estudis universitaris
o ja ho sbn ara, per6 molts dels
professionals actuals del siste-
ma no van poder-les estudiar en
el seu moment.

Per les seves caracteristi-
ques, es tracta de cursos orga-
nitzats per la Universitet, ja sigui
mitjancant les escoles universi-
teries de Formaci6 del Professo-
rat, ja sigui per altres divisions
o facultats. La Universitet n'ha
de garantir el nivell i posterior
qualificacig academica, a fi de
poder tramitar després la poste-
rior homologaci6 administrati-
ve.

S'han arbitrat diferents me-
sures per facilitar la participa-
ci6 dels docents: convocateria
d'ajuts a la matricula, convoca-
tOria d'ajuts individuals per als
desplagaments, i en alguns casos
s'ha subvencionat tambe el curs.
Quan es tracta de cursos d'espe-
cialitzaci6 per ocupar llocs de
treball nous, el Departament
assumeix el cost total del

I
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curs, i els professors-alumnes
disposen d'alliberaments tempo-
rals.

Activitats del bloc D:

Formaci6 en el centre

Es tracta d'unes activitats de
formaci6 que parteixen d'una
iniciativa del centre educatiu o
d'un grup de centres que presen-
ten un projecte de formaci6 cornü.

El contingut de la formaciO
pot ser com6 al d'altres blocs
perti la seva virtualitat resideix
en el fet que la formaci6 pot ser
mes il.luminadora de la mateixa
practica, dinamitzadora d'un
canvi real en el centre i optimit-
zadora de recursos des del punt
de vista del claustre.

La durada i la modalitat pot
ser diverse. Quan es tracti, per&
de projectes amb implicaci6 de
molts professors per un nombre
important d'hores, la seva rea-
litzaci6 sera regulada per con-
vocatOria especifica on es f ixa-
ran les condicions per partici-
par-hi i les ternatiques priorita-
ries. En tot cas, caldra la tutoria
d'una instituciO especialitzada
el seguiment de la inspecciO.

Activitats del bloc E-

FormaciO per a l'exercici
d'altres funcions

S'inclouen aqui el conjunt
d'activitats de formaciO vincu-
lades a l'exercici de tasques no
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especificament docents i que
tenen un caracter més o menys
transitori i mes o menys simul-
tani amb la mateixa docencia. Es
el cas dels Organs unipersonals
de govern i dels responsables
pedagOgics dels centres: coordi-
nadors, caps de departament o
seminari.

Tambe cal destacar en aquest
bloc la formaci6 per als profes-
sionals dels serveis educatius:
equips d'assessorament psico-
pedagogic, centres de recursos
pedagOgics i camps d'aprenen-
tatge.

El Departament organitza ac-
tivitats de formaciO per a tots
aquests professionals tenint ben
en compte l'especificitat de la
seva funci6. En el cas de la for-
maci6 dels directors, ja hi ha una
experiencia molt reeixida a la
primaria, que s'ha anat en r i -

quint amb la incorporaci6 de nous
temes i amb l'extensi6 a tots els
carrecs directius i de coordina-
ci6. En tots els casos es treballa
amb professorat universitari que
sovint participa en el disseny
inicial de curs i en els treballs
d'avaluaciO.
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Les universitats tambe oraa-
nitzen i gestionen activit(
formaci6 per a directius
diferents modalitats.

Activitats de bloc F:

Ajudes individuals per a post-
graus, diplomatures, Ilicencia-
tures i altres projectes d estiu
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L'adquisici6 de noves espe-
cialitats per mitja de postgraus,
l'obtenci6 de Ilicenciatures,
doctorats o permisos per recer-
ca formen part de la promoci6
individual de l'ensenyant. Per
aix6 cal preveure la concessi6
d'ajuts individuals.

Aquests ajuts es poden con-
cretar en forma de beques als
estudis o en forma de Ilicancies
per a activitats de recerca edu-
cativa.

La concessi6 dels ajuts es
regula per convocatbries espe-
cifiques que tenen per objectiu
fixar els conceptes pels quals es
pot concedir, les prioritats, el
perfode de les Ilicancies o les
quantitats maximes assignades.

L'avaluacid de la Formacid Per-
manent

L'avaluaci6 de la Formaci6
Permanent és necessaria per
comprovar qua passa en la prac-
tica i contrastar els resultats
amb els objectius previstos, de
manera que es puguin prendre les
mesures necessaries per millo-
rar les diferents activitats for-
matives.

Tots els implicats estan inte-
rossats en l'avaluaci6, encara
que per raons de vegades diver-
ses. Les dospeses de forrnaci6
s6n cada vegada més grans i, per
tant, es vol saber la seva rendi-
bilitat; els prof essors-alumnes

assisteixen a les activitats de
formaci6 amb unes expectatives
i motivacions que cal contrastar
amb l'activitats que troben. Els
professors formadors, normal-
ment, volen saber els resultats
de la seva intervenci6, dels ma-
terials presentats, etc.

Respecte al contingut de l'a-
valuaci6, normalment no tan sols
es panteja la tematica tractada,
sin6 el material, els recursos, la
dinamica, l'intercanvi real
entre els alumnes i els
professors-alumnes. Les insti-
tucions organitzadores volen
saber també si els esforcos d'or-
ganitzaci6 i gesti6 han estat
realment Otils.

L'avaluaci6, per6, no ha de
quedar-se nornOs en la valoraci6
final de l'activitat de formaci6.
Una bona activitat formativa
preten incidir en la practica
docent; per tant, cal pensar en
avaluacions posteriors o dif eri-
des que hauran de ser empreses
per persones externes al procés
formatiu. Normalment, en el cas
del nostre sistema educatiu, aix6
es tasca de la inspecci6

Tant des d'un punt de vista
te6ric corn practic, si be el marc
de l'avaluaci6 definit fins ara és
facilment acceptat i compartit,
cal situar la complexitat de l'a-
valuaci6 en uns aspectes con-
crets: disposar d'uns instru-
ments i estratbgies adaptats a
les diferents activitats o pro-
grarnes de formaci6 que perme-
tin un recull, analisi, valoraci6
presa de decisions rapida i ob-

l 5
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jectiva, avaluar no tan sols acti-
vitats especifiques sine replica-
ci6 del pla en els diferents terri-
toris I, d'una manera general, a
tot Catalunya; aixO requereix el
bon funcionament de les comis-
sions de seguiment i avaluaci6
que han de funcionar en els am
bits comarcal o de zona territo-
rials i nacional. Les diferents co-
missions no han de facilitar una
valoraci6 simplement quantita-
tive, sin6 Lambe qualitative, de
les diferents accions formatives
i de la consecuci6 dels direrents
objectius que el Pla de Formaci6
te plantejats; i finalment, dispo-
sar de les valoracions de les
diferents institucions implicades
i fer-ne un seguiment conjunt Os
imprescindible en un model de
formaci6 en qué ja d'entrada hi
ha pluralitat c"institucions
col.laboradores. Tot aim) s'ha de
fer de manera que es garanteixi
un sequiment real i una optimit-
zaci6 de recursos i que permeti
una presa de decisions clara i

eficac a la instituci6 o a l'Organ
competent de l'Administraci6 en
cada cas.

Desenvolupament i aplicació
del Pla

Durant el curs 1989-1990 es
va comencar a aphcar el Ha de
FormacrO. Cal dir que una part
d'aquest curs va dedicar-se a
presentar-ho I discutir-ho amb
els diferents sectors educatius,
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Consell Escolar de Catalunya, sin-
dicats, moviments de mestres,
col.legis professionals i grups
d'ensenyants de diferents punts
de Catalunya.

La dotacig pressupostaria per
a activitats de formacig perma-
nent per a l'any 1990 s'ha incre-
mentat notablement en la pers-
pective d'aplicaci6 del Pla: s'ha
passat de 706 a 1.000 milions
destinats a despesa de formaci6.

S'ha avançat en la creaci6 de
l'estructura del Liepartament
d'Ensenyament, i s'han posat en
marxa les seccions de Progra-
mes, Serveis Educatius i Forma-
ci6 Permanent de cada delegaci6
territorial, per fer possible la
descentralitzaci6. Aquestes uni-
tats tecniques afavoreixen l'ar-
ticulaci6 amb els 76 centres de
recursos pedagogics i donen
suport a moltes de les activitats
de formaci6 de cada zona.

Algunes xifres poden donar
idea de la magnitud en que es
concrete el conjunt de la forma-
ci6 permanent a Catalunya, en
periode de franc creixement. Les
dades de formaci6 s'han de rela-
cionar amb els 66.400 ense-
nyants que hi ha actualment a Ca-
talun 1.

Entre les activitats predomi-
nen les presenc als: cursos.
cursets, lornades I conferencies;
aixO no obstant, han avancat
notablement els assessoraments
a centres, els sem-lens grups
de treball, Os a dir, modalitats
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que impliquen una participaci6
active dels mateixos ensenyants.

Pel que fa a entitats organit-
zadores d'activitats de forme-
d& cal destacar la mateixa
Administraci6 i la Universitet
per mitja dels instituts de Cien-
cies de l'Educaci6 i les escoles
universiteries de Forrnaci6 del
P rof esso rat .

Els reptes dels anys vinents

El primer repte és l'execuci6
del mateix Pla: dur-ne a bon
terme els objectius, deixa'r una
estructura consolidada per a la
formaci6 permanent, augmentar
l'eficacia de les diverses actua-
cions en aquest camp, etc.

En segon lloc, caldra avaluar
la incidencia de la formaci6 per-
manent en la millora de la prac-
tice docent. Trobar instruments
que ajudin a detectar quines ac-
tuacions de la formaci6 perma-
nent s6n més capaces i riques per
ajudar el professorat a trans-
former la seva actuaci6 a l'au-
la...

En tercer Hoc, cal millorar la
qualitat dels formadors: d iver
sificar la tipologia dels qui es
dediquen a la formaci6 perma-
net, especialitzant i assegurant
uns nivells de qualitat que millo-
rin els actuals. Aixi, caldra que
hi hagi bons formadors en la uti-
lazed() de recursos: bons for-
madors teOrics, bons formadors

en la practice d'intervenci6 a
l'aula; bons formadors per en-
senyar a fer adaptacions curri-
culars, etc.

En quart Hoc, es planteja el
compromis d'incentivar la for-
maci6 permanent per tal que es-
devingui inherent a la professi6
docent i reverteixi en la millora
qualitative de l'escola.

En cinque Hoc, convindre di-
versif icar els mitjans i les mo-
dalitats de formaci6 amb els quals
el professorat pugui dur a terme
el seu continuat perfeccionament
professional i que permetin pro-
cessos d'autoformaci6, adap-
tant-se a diferents necessitats i
condicions inicials.
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Tras recordar los ante-
cedentes de la forma-
t:On del profesorado
de Catalunya Ilevada a
cabo por ICE, Movi-
mientos de maestros y
colegios profesionales,
se presenta el Plan de
FormaciOn Permanente
de 7989 y se hace una
descripcian detallada
de sus principios inspi-
radores, objetivos y
estructur c:. organizati-
va del propio Departs-
mento de Ensenanza en
relaciOn a la formacian,
y de la voluntad de que
este se Ileve a cabo en
colaboraci6n con las
universidades y otras
instituciones sin pasar
por la creaciOn de una
red de centros de for-
maciOn ligados a la ad-
ministraciOn educativa
Buena parte a ,/
articulo se deatca a
describir los diferen-
tes programas de for-
macian, sin olvidar el
calendano de aplica-
cian del Plan y los as-
pectos relacionados
con su evaluaciOn
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Abstracts

Apres avoir rappele
les antecedents de la
formation des proles-
seurs en Catalogne,
realisée par les ICE,
Mouvernents d'institu-
teurs et Associations
professionnelles, on
presente dans l'article
le Plan de Formation
Permanente de 1989 en
faisant une description
en detail des principes
qui Pool inspire, de ses
objectifs et d'autres
institucions sans
passer par la creation
d'un réseau de la struc-
ture organisatrice par
rapport a la formation
du Département d'En-
seignement lui-même,
et de la volonté que

ait lieu en co-
llaboration avec les
Universités et d'eta-
biissements de forma-
tion lies a l'adminis-
tration educative L'ar-
ticle s'occupe en
grande partie de de-
crire ids differents
programmes de forma-
tion sans oublier le ca-
lendrier de la mise en
oeuvre du Plan et les
aspects relatifs a son
evaluation

This article begins
with a review of pre-
vious teacher training
systems organised by
ICE (Institutes of Edu-
cation Sciences), tea-
cher groups and pro-
fessional associations
before going on to in-
troduce the 1989 In-
Service Training Plan,
giving a detailed des-
cription of the ideas
behind it, its aims and
the organisational
structure of the Edu-
cation Department
with regard to teacher
training and its
intention that the
programme be carried
out in collaooration
with the universities
and other institutions
and with the creation
of a network of trai-
ning centres linked to
the educational admi-
nistration Much of the
article concentrates
on a description of the
various teacher trai-
ning programmes.
whilst other sections
are devoted to
detailing the calendar
of the Plan and aspects
related to evaluation
of the same
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Temps d'Educacio, 4 2n. semestre, 1990

Les bases de dades educatives i el «Thesaurus
català d'educacido
Joan Mallart i Navarra *

1. La informació i la documentació en Pedagogia

En Peuagogia, la multiplicacid de la documentació cientifica es
fa cada vegada més dificil de reconeixer si no es recorre als sistemes
automatics d'emmagatzematge de la informacid. Les grans bases de
dades internacionals arriben a molts milers de referencies recollides
que l'home no podria consulter amb rnitjans tradicionals per manca de
temps material. Entre els nostres investigadors es comenca a imposar
la consulta als grans bancs de dades, en el camp de l'educacid no tan
desenvoiupats corn en altres aspectes de la recerca o de la indOstria,
perd no gens menyspreables pel volum que cornencen a adquirir.

Nornes per esmentar-ne algunes, tenim avui les bases IBEDATA
de la UNESCO-01E , EUDISED (European Documentation and Information
System for Education) del Consell d'Europa, ERIC (Educational
Ressources Information Center) del Departament d'Educacid del go-
vern federal nord-america, FRANCIS (Fichier de Recherches Automa-
tisées sur les Nouveautés, la Communication et l'Information en
Sciences Sociales et Hurnaines) de Franca, BEI (British Education
Index), BETI (British Education Theses Index), MESU (Microelectro-
nics Education Support Unit), NERIS (National Educational Ressources
Information Service); aquestes Oltimes, de la Gran Bretanya, el
Canada i Australia respectivament. Tambe es poden citar les bases
N1CSEN-NIMIS, BEBA, N10EM, etc.'.

A l'Estat espanyol, a rnés del projecte BIBE, dirigit pel profes-
sor Miguel Fernandez Perez, hi ha la xarxa REDINET (Red Estatal de
Bases de Datos sobre Investigaciones Educativas) implantada pel CIDE

Joan Mallart és professor titular a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona En el Departament Didact.ca I OrganitzaciO Escolar, el seu camp d'acti-
vital I de recerca és la Didactica Linguistica I el Curriculum Es coautor del Thesaurus
Catale dEducacto d'altres receroues sobre l'ensenyament del vocabulari de l'ex-
pressin escnta
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(Centro Nacional de Investigaciones y Documentacign Educative) amb
informed() de la recerca pedagggica a totes les comunitats autgnomes
de l'Estat. Tambe podem recordar les bases

-LEDA, de legislació educative de l'Estat o de les comunitats
aut6nomes;

-BIDE, amb cursos i beg ies de postgrau o investigacig per a
estudiants iberoamericans;

-ISOC (Instituto de Informacign y Documentacign en Ciencia;
Sociales), base de dades bibliografica de la produccig espanyola en
Ciencies Socials i Humanitats des de 1975;

-DEDALO, que conté tots els Ilibres i revistes del fons del
Ministeri d'Educacig i Ciencia:

-TESEO, amb la totalitat de les tesis doctorals Ilegides en totes
les universitats espanyoles en totes les Arees de coneixement.

Si be a Catalunya el nombre de bases de dades educatives es
encara mes reduit, la veritat es que comenca a creixer, i les bases
existents van adquirint un volum considerable: SINERA (del Programa
d'Informatica Educative, PIE), TIRESIES (de: grup TIDOC), CIDLE
(Centre Internacional de Documentaci6 sobre Llengfies i Educed& ICE
UB), CEDRE (Centre d'Estudis i de Documentaci6 per a la Recerca
Educative. de l'ICE UAB), sobre curriculum (ICE UB), sobre Literatura
catalana (UAB). Aquesta Ultima no es estrictament educative, per() pot
ser utilitzada corn a font d'informacig pels professors. Algunes de les
esmentades estan en fase de projecte i aviat seran una realitat que es
podra. consulter D'altres van augmentant dia a dia i s'ofereixen als
centres educatius del nostre pais.

( 1) Es de lusticia agrair a la senyora Rosa Angelet. directora de la Biblioleca de
Ciencies de lEducaciO de la Universitat de Barcelona. fa seva completa analisi de
bases de dades educatives que em va facilitar. on s'inclouen reterenciades. a
mas de les bases esmentades, altres corn
a ) AIM/ARM RIVE (Ressources in Vocational Education) Vocational Educdtional
Curriculum (c1 OrientaciO FormaciO Professionals)
b) CI od Abuse and Neglect. Exceptional Child Education Ressources NARIC BIRD
NICSEN,NIMIS (d EducaciO Especial i infancia)
c) IRIS. I-IELPIS. NICEM. Educational Testing. RICE (Ressources in Computer Educa-
tion) Omario Educational Rcssources. School Practices Information Files (de
rnoterial r.ducatius)
d) BEBA de bilinguisme I educacio
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Reflexions i recerques

2, Qua és un «thesaurus» i per a que serveix

Un thesauruses un Ilenguatge estandarditzat, controlat per a la
indexaciO, analisi recuperaci6 de la inforrnaci6. Es constittift per una
sarie de descriptors (paraules clau) sisternaticament Iligats entre si
a base de relacions d'equivalancia, jerarquiques i associatives que
componen una estructura unitaria. Aquesta estructura ha de permetre
donar compte de la totalitat del contingut d'un camp del coneixement,
o almenys poder-la abastar.

Tot investigador, usuari potencial de biblioteques i bases de
dades, informatitzades o no, ha de poder disposar d'una eina corn
aquesta que contingui la relaci6 dels descriptors emprats pels docu-
mentalistes per indexar la informaci6. Aixi, parlant el mateix Ilen-
guatge, la recuperaci6 de la informaci6 a cada interrogaci6 sera rnés
completa.

Encara que nornOs participa en part d'algunes de les seves ca-
racteristiques, un thesaurus no és un diccionari ni un vocabulari, ni
tampoc un sisterna de classifioaci6. Ni encara una nista d'encapcala-
ments de matèries. Almenys aix6 diu la introducci6 del Thesaurus
d'educacid de la Unesco (U.NESC0,1984). Pere) a la norma ISO 2788
1974 (F), tinguda per la normativa internacional més important en
aquesta matOria, hi trobem: .Un thesaurus classifica els termes en
categories jerarquiques. Corn a sisterna de classificaci6 de terrnes, un
thesaurus es troba forca proxim de les classificacions per mataries,
per exemple la Classificaci6 Decimal Universal.. Es refereix a la fa-
mosissima i coneguda classificaci6 establerta per Melvil Dewey i pu-
blicada el 1876. Doncs be, un thesaurus tambe pot servir per organit-
zar una biblioteca, corn qualsevol altre banc de dades.

Si es vol anar vers una cooperaci6 institucional en el mOn de la
informaciO, caldrà una homogenellat en el Ilenguatge documental. Si
tots els centres de docurnentaci6 -biblioteques, bases de dades,
d'un mateix Ambit utilitzen un mateix Ilenguatge -thesaurus-, se
simplifica moltissim el proces d'indexaci6 i recuperaci6 i es permet
l'intercanvi entre diferents centres.

Un altre valor d'aquest instrument és que fixa la terminologia.
No se'ns escapa que en el moment present, d'utilitzaci6 sense mCs de
termes aliens, el fet de disposar d'un corpus terminolOgic clar i

normalitzat pot contribuir al pl'a desenvolupament de la nostra Ilengua
en els registres cultes i cientifics.

Les unitats que componen un thesaurus sOn els descriptors:
aquells termes -mots o expressions- que representen conceptes i que
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seran utilitzats sense ambiguitat tant pels documentalistes, a l'hora
d'indexar els documents, corn pels investigadors, a l'hora de recupe-
rar la inforrnaciO.

Tambe s'hi poden trobar no-descriptors, que sem els sinOnirns
o termes molt prOxims als que representen els descriptors. S6n
"mots o expressions que, en el Ilenguatge natural, designen conceptes
equivalents als que representen els descriptors. (Viet,J. i Van
Slype,G., 1984: V). Constitueixen vocabulari d'entrada, es a dir, han
de figurar en un thesaurus, per() han de rernetre al terme principal
preferit. La varietat de possibilitats d'anornenar un mateix concepte
ha de ser prevista; peril), per indexar, sempre s'ha de preferir un dels
termes, que serà el descriptor.

Els indicadors sOn termes geografics o topOnirns (indicadors
d'espai) o be termes que precisen un perfode temporal: any o segle.
Fins i tot, al Thesaurus Català d'EducaciO hi hem afegit un indicador de
llengua per recollir en quin idiorna és escrit el document en qUestiO.

3. Descripció dels« thesaurus» d'educació existents

En el conjunt del panorama educatiu, per servir a les seves
prOpies bases de dades, s'han creat diversos theseurusd'educaci6. La
UNESCO i altres organismes internacionals han creat alguns reculls
terminolOgics sectorials que abasten Onicament una parcerla, corn es
ara els d'educaci6 especial, tecnologia educative, orientaci6 educati-
ve, educed() professional, etc. Aquests reculls no tenen la considera-
ciO de thesaurus perque no han estat elaborats corn a tals. Ref erint-
nos Onicament als thesaurus complets que pretenen arribar al conjunt
de l'activitat educative, els mes potents tambe sOn els riles coneguts

-l'ERIC Thesaurus of Education

-el Thesaurus de l'Edircaci6 de la UNESCO (IBEDATA)

-l'EUDISED, Thesaurus d'Educaci6 del Conseil d'Europa

-el British Education Thesaurus

(2) No tractern de l'apartat d'oducaci6 (lletra J) del thesaurus general de la UNESCO
per tal corn no Os un thesaurus exclusiu de l'educaciO. sine) una obra de tries al,ast
quo inclou una part educative
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El de la UNESCO el del Consell d'Europa han estat traduits a
diferents Ilengues, entre les quals l'espanyol que precisament és
utilitzat per a la base de dades estatal d'investigacid educative
REDINET. SOn thesaurus multilingues d'amplia difusid internacional.

El Thesaurus de l'Educacid de la UNESCO : OIE és una Ilista
parallela d'uns dos mil cinc-cents termes en espanyol, angles i

trances que han estat seleccionats per a un Os internacional en la
indexacid i recuperacid d'informaci6 sobre reduced& Es divideix en
set camps i, a més, en té un altre, el vuite, que conté els identificadors
d'espai i temps. Per la importencia d'aquest thesaurus, va ser el
primer utilitzat a casa nostra per bases corn TIRESIES. Per aix6,
també, trobarem la totalitat dels seus camps i facetes dins l'estruc-
tura del Thesaurus Catala d'Educacid. S'hi pot trobar rindex alfabetic,
rindex sisternatic classificat per facetes, la nista permutada i una
relaci6 alfabetica de descriptors valids per a reducacid d'adults.

L'EUDISED, Thesaurus d'Educacid del Consell d'Europa i la
Comissid de les Comunitats Europees es un altre thesaurus mu It i I n-
gue d'arnplia utilitzaci6 internacional i nacional. Essent la primera
edicid de 1973 i comprenent nornés la versid anglesa, francesa i
alemanya, s'ha arribat a 1984 amb nou volums monolingues que, a les
tres IlengOes inicials afegeixen el (Janes, el grec, ritalie, el neerlande,
, el portugues i Idgicament, l'espanyol. La primera edicid espanyola
es de 1975. A la versi6 espanyola de 1984 hi apareixen 2479
descriptors repartits entre 42 microthesaurus_o terminogrames que
ofereixen la visid sisternatica de les relacions de jerarquia entre
termes. Tambe hi ha una relaci6 alfabletica estructurada i la !lista
permutada.

El Thesaurus of ERIC Descriptors es sense cap mena de dubte el
mes ampli i complet, perque tambe es el que té la base de dades més
extensa i moderna. Fou comencat el 1966 amb 2300 termes, usats per
indexar 1700 documents. I el 1984 passava ja de 600.000 ref eren-
cies a les bases de dades recollides: RIE (Ressources in Education) i
CIJE (Current Index to Journals in Education). La vuitena edicid, de
1980, va ser completament revisada. Si les informacions que posseei-
xo s6n certes, avui passa de 8.000 termes. A cada un dels descriptors
s'hi inclou la data d'entrada i un sistemp de relacions molt complet,
com correspon al thesaurus d'educacid més desenvolupat del mOn.
Compren nou grups subdividits en 40 categories en total, corn s6n:
l'aprenentatge i desenvolupament, les condicions fisiques i mentals,
processos i estructures educatives, curriculum, societat, empresa,
informactO t comunicacid, recerca i mesurament, recursos i equipa-
ments. Les Ilistes presentades sdn: alfabetica, permutada, i sistema-
tica lerarquica. Per6 no conte sistemes grafics de represented&
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El British Education Thesaurus serveix de suport a les bases de
dades BEI, BETI, MESU i NERIS. Es molt complet I exhaustiu. L'edici6
de 1988 no indica el nombre de termes, per6 després de l'ERIC es
probablement el més ampli. No presenta cap index sisternatic ni cap
mena de grafic que permeti reconeixer l'estructura jerarquica dels
descriptors. Sembla corn si les relacions entre terme general i terme
especific s'haguessin presentat molt menys que les relacions associa-
tives (entre termes relacionats). Aquestes relacions laterals son
nombrosissimes. Tambe es destaca per sobre de tots els altres the-
saurus per la notable abundencia i l'encert de les notes explicatives
(scope notes). L'equip que l'ha elaborat, nombrds i qualificat, proce-
deix de les diverses universitats del Regne Unit. Tenen la intenci6
d'anar-lo revisant continuament. Per aix6, corn en el cas de l'ERIC, els
descriptors van acompanyats de la data d'introducciO en el thesaurus
(marg de 1988)

El Thesaurus Enfance inadaptée_(Dubuc, et al., 1979) es, corn
ja diu el seu titol, un thesaurus sectorial elaborat al Quebec, en
trances, arnb la corresponent traducci6 a l'angles de tots els termes.
Force complet i sisternatic, pel tema en que esta especialitzat, pot
servir perfectament a les necessitats de tot centre de documentaciO
d'educacid especial, adaptant a l'entorn els descriptors de significat
riles local. Si es esmentat aqui, és perque té una presentaciO grafica
molt interessant: els esquemes de fletxa. Cada apartat hi es represen-
tant en un rectangle subdividit en 99 caselles, les quals serveixen al
seu torn per situar-hi els descriptors, i s'uneixen amb fletxes els que
es troben relacionats d'alguna manera. Del total de 68 camps, set es
ref ereixen al marc social, 28 sOn estrictament educatius, d'organit-
zacid i programaci6 de les activitats reeducatives, i els 33 restants,
anomenats de -salut i serveis socials., contenen subcamps corn el
desenvolupament, l'avaluaci6 i les patologies.

Hem de dir que en catala, fins ara, no disposevern de cap
thesaurus.d'educaciO, si no era una traduccid elaborada pel Grup TIDOC
del Thesaurus de la UNESCO, aplicada a la base de dades Tirèsies. Tinc
noticies que hi ha en curs un Thesaurus d'EducaciO MatemAtica, un d 'E-
ducaciO Lingaistica i un d'EducaciO Moral. En altres camps tampoc no
és pas que els theaurus abundin en la nostra Ilengua. Si no estic
equivocal, fins on arriba la meva informaci6, nornés conec l'existbn-
cia del Thesaurus d'HistOria Social de la Dona (M.Sebastia, 1988), el
Thesaurus de CiAncies de l'Empresa (ESADE, 1990), un per a la
indexaci6 del material audio-visual de la televisid autonbmica, i un
thesaurus de documentacid en curs d'elaboraciO. No em consta que hi
hagi altres materials d'Os intern en empreses publicats. Per fer-nos
carrec del creixent desenvolupament d'aquest tipus d'instruments
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-paral lelament al desenvolupament de les bases de dacles que servei-
xen-, hem de pensar que, a comencament dels anys vuitanta, en Ilengua
espanyola no hi havia més de cinquanta thesaurus publicats al
mOn,comptant-hi totes les mataries. I el 1988 ja se'n podien recollir
187 (Alvaro et al. 1989).

4. Cap a la creació del «Thesaurus Català d'Educación.
Institucions i equip de treball.

El Thesaurus Catala d'EducaciO (TCE) va ser encarregat per
iniciativa del SEDEC, Servei d'Ensenyament del Catala del Departa-
ment d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a l'equip d'au-
tors, el setembre de 1988. Des del primer moment s'ha comptat amb
l'entusiasta col.laboraci6 de totes les institucions representades a la
Comissi6 de Direcci6:

-SEDEC, Departament d'Ensenyament

-PIE, Programa d'Informatica Educativa, Departament d'En-
senyament

Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona

-Divisi6 de Ciancies de la Educaci6 de la Universitat de Barce-
lona

TERMCAT, Centre de Terminologia de la Ilengua catalana

-Grup de Recerca Pedag6gica TIDOC-PROJECTE, de la Fundaci6
Herminio Tudela

El grup de treball ha estat compost per les persones segOents.

-Montserrat Gabarr6, del Grup TIDOC-PROJECTE, documenta-
lista,

-Matilde Giner, col.laboradora del TERMCAT, responsable
dels aspectes terminolOgics,

-Narcis Vives, del Grup TIDOC-PROJECTE, expert en noves
tecnologies de la informaciO en el camp de l'educaci6,

-Joan Mallart, professor de la Facultat de Pedagogia, especia-
lista en Ia materia, i en terminologia.
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A part de les especialitats esmentades, l'equip reuneix la
caracteristica de tenir tots els membres en actiu en el camp educatiu,

a tots els nivells. prirnari, secundari I superior Per tant, coneixedors
i usuaris del Ilenguatge educatiu, considerat plenarnent corn un veri-

table llenguatge d'especialitat.

5. Usuaris potencials

Puix que un thesaurus es una eina ütil a la construccid de bases
de dades documentals i tambe a la seva ulterior consulta, trobarern en
aquest mon de la documentacid els seus usuaris. Certament es tracta
d'un rriOn incipient pel que fa a l'aplicacidi al camp educatiu, perd que

es troba en un rapid proces de desenvolupament També serveix per

a l'automatitzacid de biblioteques i mediateques de totes les institu-
cions educatives. I ja coneixem d'un temps enca les possibilitats i
complexitats dels centres de recursos educatius. Adhuc cada centre
educatiu i cada educador pot utilitzar-lo a fi d'organitzar millor la seva
docurnentacid interna o personal.

Per tent, el TCE pot ser utilitzat per tot aquell que estigui
involucrat o interessat en la inforrnaciO procedent del mOn educatiu:

-mestres i professors del diferents nivells educatius, peda-
gogs, alumnes de les escoles de Formacid del Professorat i de les
facultats de Pedagogia;

-monitors i educadors de centres d'esplai, casals, agrupaments
i tots els responsables de l'educacid en el Ileure;

-anirnadors sOcio culturals;

-responsables d'organitzacions infantils i juvenils;

-prof esionals dedicats a l'estudi i el servei de ['infant i el jove
en qualsevol aspecte que afecti la seva persona o entorn: psicolegs,
metges, advocats, psiquiatres, arquitectes escolars, socidlegs,
assistents socials, etc.;

-associacions de pares, els mateixos pares i educadors en
general;

-administracid educativa, conselleries d'ensenyament, ajun-
laments, etc.:
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-moviments de renovacid pedagdgica;
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-associacions de mestres, col legis de Ilicenciats, sindicats,

-biblioteques, mediateques, centres de recursos pedagOgics;

-universitats, facultats de Pedagogia i Ciancies de l'Educaci6,
escoles de mestres;

-el Programa d'Informatica Educativa del Departament d'En-
senyament de la Generalitat de Catalunya (PIE);

-el Centre de Terminologia TERMCAT:

-la Societat Catalana de Pedagogia, etc.

6. Descripció del TCE i metode de construcció

Seguint, d'una banda, les Normes ISO aplicables i les orienta-
cions de la ComissiO de DirecciO elaborades en principi, i, de l'altra,
el projecte aprovat, el grup ha anat treballant durant dos Ilargs anys.
La feina de la primera fase consistia a anar buidant documents primer
per arribar al corpus de candidats a descriptors dintre del vocabulari
més representatiu de cada camp. Fern notar que l'estructura més
general es posseIa corn a punt de partida, encara que sobre el terreny
s'ha hagut d'anar modificant parcialment. A la segona fase se supri-
miren els termes menys representatius pel poc valor documental que
representava el seu concepte i es reduIren les polisémies i sinonirnies.

Una vegada establert el possible corpus, es procedi a estructu-
rar-lo arnb les relacions corresponents de jerarquia, associaci6 i

equivalencia. Obtinguda una nista estructurada, es passa a la revisiO
comprovant la validesa per a la indexaci6 dels descriptors tot indexant

consultant experts externs. Se sotmeté la relaci6 provisional al
judici d'especialistes de camps tant diversos corn pedagogs, educa-
dors, bibliotecaris, docurnentalistes, terrninOlegs, etc I finalrnent
s'arriba a la nista definitiva -per ara.

Per a l'elaboracib del TCE s'ha utilitzat el prograrna Thesaurus
Construction Software, de Pyramid Computer Systems Ltd., que tant
ha servit per facilitar la feina corn per limitar-la en alguns casos
Malgrat tot, ha estat un ajut incalculable per assegurar la bidireccio-
nalitat de les relacions establertes.

Altres prograrnes no utilitzats due, tambe, junt a la gesti6 de
biblioteques I bases de dades. contenen la posibilitat de fer anar un
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thesaurus, sem el Concorde (entorn PC), Alexandria (entorn Macin-
tosh), el potent programa de la UNESCO, el CDS/ISIS, i l'ASTUTE, de
la ComissiO de les Comunitats Europees. La versiO del que hem utilitzat
es de 1980 i permetia, a més, treballar amb ales d'una Ilengua.

Ouent al tipus de presented& hem volgut que no hi faltés cap
tipus o forma de presentaciO habitual en d'altres thesaurus. Aixi, a
més de terminogrames que indiquen les relacions entre descriptors,
es presenten la Nista alfabAtica general i l'alfabetica permutada. En

aquesta Ultima, la més Amplia, hi trobarem repetits aquells descrip-
tors compostos per un sintagma, amb entrada per cadascun dels mots
que I componen, excloent-ne corn es natural, els articles i altres par-
ticules.

Recollirn en una taula al final el nombre de descriptors per camp.
En total, s'ha passat de tres mil, amb mes de tres-cents no-
descriptors sinOnirns que remeten a un altre descriptor principal.
Diversos centenars de notes explicatives (unes tres-cents) precisen
el significat que s'ha de donar als termes per evitar ambiguitats o
polisemies. Les relacions associatives o de contigOitat sOn prop de sis-
centes, cosa que significa que alrnenys hi ha mil dos-cents termes
vinculats entre ells.

A part, resten en reserve prop d'un miler de termes que cons-
titulen un camp que va ser desestirnat. El contingut de l'ensenyarnent
inicialment representava una Area independent. Pere) el volum que
anava prenent aquesta Area en avenger la recollida de candidats a des-
criptor adquiria dimensions considerables. Corriem el risc de barre-
jar dos tipus de thesaurus: run, especialitzat en ciencies de l'educaciO

pedagogia; l'altre, mes general, de tipus escolar. La decisiO presa
finalment va consistir a deixar els "top terms" o termes mes amplis,
corn ara els noms de les assignatures i un nivell més per sota, inclosos
en el camp de l'ensenyament, mentre prescindiem provisionalment
dels restants descriptors, amb vista a un projecte posterior.

7. Domini que abasta i delimitació de les arees

La definiciO de les Arees ha partit de les orientacions que la
CornissiO de DirecciO va donar des del moment inicial, tambO de
l'estudi comparatiu dels camps subcamps d'altres thesaurus d'edu-
caciO. Per ordre alfabetic, relacionem els camps amb el seu coritingut
essencial:
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Aprenentatge: en aquest camp es poden trobar descriptors que
serviran per indexar documents relatius al proces individual que passa
el subjecte mentre apren. Tambe tot all6 referent a la conducta i els
habits.

Condicions personals: aplega les caracteristiques fisiques, psi-
colOgiques i socials de les persones implicades en el proces
educatiu, aixi corn l'estat de salut.

Context social: ja que el proces de l'educaci6 no s'esdeve en
abstracte, sin6 en una societat determinada, amb els seus problemes,
necessitats i aspiracions, s'han recollit aqui els termes que fan
referencia a l'administraci6 pOblica i la politica, l'economia i la
societat.

Desenvolupament: tant fisic corn psiquic, representa un conjunt
de descriptors entorn de les etapes evolutives i el creixernent que
complementen el camp de l'aprenentatge i situen l'estadi en que es
troba el subjecte.

EducaciO especial: s'hi recullen, des de l'Optica de l'educació en
la diversitat, totes les necessitats educatives especials i les formes
d'intervenci6 més especialitzades, mentre que els terrnes relatius a
les persones, recursos i metodes més generals se situen en els camps
corresponents.

EducaciO social: tot aquest apartat fa referencia a la interven-
ci6 educative en el mOn no escolar, l'educaci6 en el Ileure i l'animaci6
sOcio-cultural. Corn s'ha dit abans, les persones, recursos i metodes
figuren en altres camps.

Ensenyament correlativament al camp de l'aprenentatge, el de
l'ensenyament [recta el proces instructiu, la preparaci6 i aplicaci6 del
curriculum. El nucli central el formen !es activitats i els metodes
educatius. Pert tambe hi trobem la resta dels elements vinculats al
disseny curricular: objectius i contingut. I la didactica, la formaci6 i
l'orientaci6. L'avaluaci6, per part seva, ocupa tot un camp indepen-
dent pel seu volum, encara que molt relacionat amb aquest.

Estudi de reducacido: els descriptors que s'hi troben representen
nocions més te6riques procedents de la reflexi6 sobre el fet educatiu.
A més de la reflexi6, tambe s'hi situen els resultats de la tasca
investigadora i el mateix proces de la investigaci6. Conflueixen aqui
diverses disciplines que tracten el fet educatiu des de diferents punts
de vista: Filosofia, Psicologia i Sociologia de l'EducaciO, a més de
l'Educaci6 Comparada i la HistOria de l'Educaci6.

Mesura avaluaciO: termes utilitzats per indexer documents
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sobre l'avaluaciO del rendiment dels alumnes, corn tambe per tot el
conjunt de l'avaluacio del sistema. metodologia de la mesura
avaluaciô, criteris, proves, estadistiques i tractament dels resultats
obtinguts.

Persones: cornpren totes les persones relacionades arnb l'edu-
cacici. Des del subjecte fins a les que porten a terme directarnent
activitats educatives, o les que ho fan possible indirectament. La
persona de l'educand es el centre de l'atenciO d'aquest camp, amb les
especificacions corresponents derivades de les diferencies indivi-
duals. Algunes de les quals es relacionen amb les necessitats educe-
tives especials. També els educadors sdn objecte preferent d'aquest
camp, amb les seves diferents funcions i especialitzacions. Altres
funcions relacionades amb l'educaciO sOn recollides aqui: el personal
directiu, i el d'adrninistraciO i serveis. Els termes relacionats amb les
professions mes frequents hi sOn presents per la seva utilitat en la
IndexaciO de documents relatius a l'orientaciO professional, i en la
mateixa formaciO que requereixen els professionals.

Recursos I equipaments: aquest camp tracta de reunir els des-
criptors sobre objectes materials i tecnolOgics -no informatics-,
construccions i parts de l'edifici, destinats a activitats educatives que
contribueixen al proces forrnatiu dels subjectes i que sOn utlitzats en
l'aprenentatge. Compren des del material més senzili fins als equips
més sofisticats de tipus electrOnic o audio-visual, excepte el material
informatic. que es recollit en el camp de la Tecnologia de la Comuni-
caciO.

Sistema educatiu: el sistema educatiu es considera un sistema
perque la totalitat dels seus elements estan en interacciO a fi d'assolir
un equilibri. Tot i que cal considerar 31 sistema educatiu corn un
subsistema del sisterna social en el seu conjunt, en aquest camp
incorporarem les questions institucionals de pro«.)ssos i estructures.
La politica i la planificaciO de reduced& tant a nivell corn en
rnarcs més arnplis, forniran termes per a aquest camp. Hi podrern
trobar els descriptors relacionats amb la gestiO, organitzaci6 i

administracid dels centres educatius. Tarnbe dels mateixos establi-
ments d'ensenyament I altres institucions educatives la vida de les
quals pot ser considerada corn un sistema en si rnateix

Tecnologia de la informacici: aquest camp no es troba corn a tal
separat arnb entitat prOpia en cap dels altres thesaurus educatius
coneguts. Ilevat d'un subcamp de [ERIC Abasta aquells termes que es
refereixen a la incidencia de la tecnologia de la informaciO. docurnen-
taciO i cornunicaciO en el mOn de l'educaciO L'autonomia del camp es
justilicada per la importencia que considerern que han de tenir
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aquestes noves tecnologies Compren la terminologia referida a la
informática des de qualsevol punt de vista d'interes per a l'educaci6.
creaci6 i Os de bases de dades, les telecomunicacions en tots els seus
yessants, l'edici6 electrOnica, la interligencia artificial, etc., sense
deixar-nos l'ensenyament assistit per ordinador o la informatitzaciO
de la gestio educative.

El grafic nOmero 1 mostra !a divisi6 en els dotze camps en que
s'ha dividit el conjunt de l'estructura del nostre thesaurus. La divisi6
és arbitraria en gran part, per6 respon a uns quants criteris:
homogeneItat del contingut de cada camp, dimensi6 comparable (mal-
grat que hagin sortit alguns camps molt més amplis que el terme
mitja), paral.lelisme amb altres thesaurus d'educaci6, arees d'acti-
vitat pedagOgica, etc.

Grafic n.1: Arees tematiques del TCE
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Nombre de descriptors
cctubre 1990

=A1-1P

Aprenentatge 121

Condicions personals 231

Context social 230

Desenvolupament
5-

Educac 1 o espec i a I 79

Educac io soc i a 1 68

Ensenyarnent
-423

Estudi de reducacio
183

Nesura 1 avaluacio 245

Persones -",.._,"1-7
...

Recursos i equipaments 263

Sistema educat iu 3 5

Tecnologia de 13 inforrnacio :.77

Total 2..794

indn. adors 335

1 () t a

Gratic nOrn..2 Distribucid dels descriptors per Arees ternàtioues
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Conclusi6

Un thesaurus no serveix de res si no es per fer de suport a una
base de dades. L'objectiu d'aquest article era donar a coneixer el TCE
i promoure la seva utilitzaci6 tan bon punt aparegui editat. Per tant,
l'objectiu que se'n pot desprendre indirectament es de promoure la
formaci6 i la difusi6 de les bases de dades educatives al nostre pais que
utilitzin la Ilengua catalana i puguin fer servir el TCE.

No cal dir que el thesaurus resta obert a la revisi6 permanent
i que s'agrairan i tindran en compte els suggeriments dels usuaris

2 1 7
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En el presente articulo
se revise la creciente
implantacien del habit()
de consulta a las bases
de datos por parte de
los investigadores
educativos. Se rela-
cionan las bases mas
importantes del
extranjero, del Estado
espanol. y de Cataluna
Como conclusion se
manifiesta la necesidad
de disponer de un
thesaurus educativo
propio.
Se exponen los
conceptos basicrs
thesaurus y su utilidad
en el campo de la
informaciOn y la
documentaciOn
Despues de una des-
cripciOn de los thesauri
mas conocidos y con
una mayor implantacien
en el mundo de la edu-
caciOn, se expone cOmo
se ha Ilegado a la
construcciOn del The-
saurus Oats la d'Educa-
ci6(TCE). iniciativa,
instituciones implica-
das. autores, metodo
de trabajo, etc Por Ul-
timo se describe el
TCE. campo tematico
abarcado y subcampos
en que se ha dividido la
estructura, contenido
de cada campo. grafi-
cos, nOmero de fermi-
nos, relaciones, forma
de presentaciOn

Abstracts

Dans cet article,
J Ma !tart revise la
croissante implantation
de l'habitude de
consulter les banques
de donnees par les
chercheurs en edu-
cation On presente les
banques de donnees les
plus importantes de
revenger, aussi bien
que celles de retat
espagnol et de la
Catalogne. Pour en firer
la conclusion de la
necessite de disposer
d'un thesaurus educatif
propre, adapte aux
besoins de la
communaute scion-
tifique concrete.
On expose la concep-
tion basique du thesau-
rus et son utilite
possible dans le do-
maine de l'information
et de la documentation.
Apres une description
des thesauri les plus
connus en education, on
presente comment le
Thesaurus Catalan
l'Education (TCE) a 616
elabore
institutions impliquees,
auteurs, methode de
travail, etc.
La description du TCE
comprend: structure et
contenu, graphiques.
nombre de
descripteurs, relations

et presentation

L i

This article looks at
the growing tendency
on the part of
educational
researchers to consult
data-bases. Reference
is made to the most
important data-bases
to be found abroad, in
Spain and in Catalonia.
As a conclusion, the
need for an educational
thesaurus is affirmed.
The basic features of a
thesaurus are
expounded. as are its
uses in the fields of
information and
research. After a
description of tile
best-known thesauri,
and those which have
been incorporated to
the furthest extent
into the sphere of
education, a summary
is given of how the
Catalan Educational
Thesaurus (CET) has
been built up, the
initial idea, the
institutions involve 1
the authors, the work
method etc. Lastly, the
CET is described in
terms of the fields
covered, and areas into
which it has been
divided, the contents
of each area, graphics.
number of terms
included, relationships
and presentation

2 2 1

e
t7 Or:



Temps d'Educacin, 4 2n. semestre, 1990

La dissolució de l'educand. Assaig
d'arqueologia de la novella alemanya de
formació
Anna Poca *

El veil: "Wilhem, no et deixis enganyar
pel teu sentiment poetic del mOn."

Wilhem: "Si almenys totes dues coses, la
politica i la poesia poguessin
fer-ne una de sola..."

El veil: "Aim!) seria la fi del desig i la
fi del mOn."

PETER HANDKE, Falsche Bewegung, 1975

I) UNA hipôTESI:

Des de la Poeticad'AristOtil (segle IV a. C.), que assimila la creaci6
artistica a la mimesi, acostumem a oposar els termes de "ficci6" i de
"realitat" corn s'oposen la sirnulaci6 d'aparences (multiples) a la
identitat d'all6 que és ver ( i per tant, u). Aquesta aproximaci6 logica
a la relaci6 existent entre l'escriptura i l'ordre de representaci6 de
les coses, o entre les dimensions simbOliques de la ra6 estetica i els
seus referents reals, vincula, ho sabem, les paraules i les coses d'una
manera molt complexa.

Anna Poca es doctora en Filosofia I professora del Departamen1 de didactica de
la Llengua i de la Literatura de la Universitat de Barcelona El seu treball personal gira
al voltant de l'abast els limits de la racionalitat II lustrada en el dommi de la
t,;15missiO del saber
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Les paraules I les coses, sota la doctrine de la mimesi, resten
te6ricamente unides. Tanmateix, l'experiencia de la vide quotidiana
ens revela el fet que aquesta companyia de les paraules i de les coses
calla els termes d'una relaci6 ben paradoxal. D'aquesta paradoxa, pel
cap baix, se'n poder fer dues constatacions ben simples:

1. La primera d'aquestes constatacions afecta la manera de dir
que anomenem "ficci6": no essent la ficci6 sin6 solarnent "semblant"
a la veritat, es a dir, versemblant, som conscients que es capac de
presentar-nos la veritat. '

2. La segona constataci6 és encara més tecita: l'obscur misteri
d'all6 que s'esdeve, la vide inenarrable, guarda el seu secret latent
malgrat les molt nombroses escaramusses entre la veritat i els
simulacres. Simplement, el riu davalla.

Provem de formular aquestes dues constatacions que fern
dieriament sobre la relaci6 entre flock) i realitat, de forma abreujada,
corn una hip6tesi de treball. Per exemple: la "realitat" i la "vide" no
signifiquen res. Nornés el que per la via negative, anomenern "no
real", el mode de la flock!) en la nostra tradici6 litereria occidental,
ostenta, en contrapartida, el poder de metamorfosar la realitat en
significaci6, en sentit. El sentit de la paradoxal relaci6 entre les
paraules i les coses, que ha de ser, no en va, transmes.

L'anomenada "novella de forrnaci6", Bildungsrornan, novel.la
que la teoria litereria defineix corn el gran estil literari alernany per
exceldencia, ens ofereix, des del seu naixernent fins als nostres dies,
una escena privilegiada d'aquesta relaci6 entre realitat i flock!) que
hem provat d'esbossar mitjancant un esquema simple entre tots els
possibles. La Bildungsroman, en la seva evoluci6 durant gairebe tres
segles, posa en dubte la consistencia d'una frontera, a saber, la que
designa conceptualment la diferencia tradicional entre la ficci6 i la
realitat. I el dubte no ens enxampa sin6 per albirar tal vegada una re-
versibilitat impensada, tal vegada un joc de transparencies superpo-
sade., que no ens deixen dir, sabent-ho del cert, el color definitiu del
cristall presurnptament aplicat sobre l'estranya natura de les coses.

Proposem amb l'arqueologia del Bildungsrornan una petita
travessia, tot acotant la relaci6 que hem esbossat entre el mode de

(1) RaiwBArtu-4:s La antique retdrIca. Edictones Buenos Aires. Barcelona, 1982, p 18,
recorda els terrres de la delinictO de "versemblanca" a la PoOtica d'AristOtil. el
due el pUbltc creu possible. "Val Ines contar el que el pUblic creu possible, tins I tot
sl 0 clentlf !cement Impossible, qua contar el que és Impossible realment, al aixt que es
possible és rebutiat per la censure collective de l'opiniô comune
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ficci6 i la realitat, corn una reflexi6 sobre el combat entre acci6 i
pensament que rau en el concepte de humanitas. Aquest concepte
informa essencialment el pensament anglosax6 classic de la formaci6
de l'individu, de l'educaci6 per la literature i de la literature.

De Is Ilibres, de l'esdevenir adult i de l'experiencia de la
literature, ens en parla ben peculiarment la Bildungsroman. La forma
de les seves repeticions se'ns ha de desvetllar especialment signifi-
cative.

II) Dos eixos histdrics I una paradoxa

La curta vide del genere narratiu que es la Bildungsroman pot
historiar-se en dos eixos que s'encasten l'un en l'altre de manera
cornplementaria:

1. Un eix evolutiu, que es desenrotlla en l'espai de temps de tres
segles, i del qual es una bona mostra la muted() i solidificaci6 del
significat de la paraula Bildungen la Ilengua alemanya. Originariament,
la paraula Bildunges troba emparentada amb les paraules Bild, imatge,
i Bildnis, retrat o efigie. Tot i assurnir molt aviat el sentit de Gestalt,
"forma" o "especie°, Bildung significa finalment per a la Aufklarung,
la llolustraci6 alemanya, "culte de l'esperit", aim) es, la mateixa
noci6 d'Humanitas: el que Os propi de la natura humana i es susceptible
d'esser educat, conreat. Ja al pensament de l'Aufklarung, la noci6 de
Bildung adoptara -d'una manera que ens cal precisar- el significat de
"formaci6", i f ins i tot, el de la instituci6 cultural, que l'assumeix
corn a deure i funci6 que cal exercir.

2. Un eix estatic, que ens permet de contemplar la novella de
formaci6 alemanya corn "l'estil literari" i "l'estil de vida" modeliz;s
que proposa el genere epic alemany per excel-lencia. La seva forma
ideal es representada per la novel.la de J.W. Goethe, Anys d'aprenen-
tatge de Wilhem Meister. Aquest estil de vida, que la novel-la de
Goethe representa corn cap altra mes, pot esser descrit provisional-
ment corn una versi6 protestant de la doctrine platOnica de la paideia,
es a dir, de la doctrine de la instrucci6 i conducci6 de les animes joves,
la transrnissi6 cultural. El secret de la vida pertany a l' ambit de la
visid, ens ropeteix platOnicarnent el Bildungsroman. I, corn ens
recorda el filesof G. Colli, Anys d'aprenentatge del Wilhem Meister és
una posada en escena de la veritat goethiana de la "inttlici6": veritat
que es assolida per la unificaci6 harmOnica de totes les facultats cog-
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noscitives de la persona. "Es en la visiO que el subjecte comunica amb
l'objecte; apren el que li es estrany i actua sobre aix6; nornés en la
intuIci6 l'objecte limitat desvetlla la seva infinitud i el seus nexes amb
totes les altres coses. Aquesta tensi6 radical entre subjecte i objecte,
que pren forrna en la visiO, es expressada per Goethe amb la idea de
polaritat, amb la parella parmenidiana de la Ilum i de les tenebres, en
la qual troben origen els colors." 2

Ara be, és tambe la mateixa escena liter:aria, corn hem de
veure, el que ens mostra una dissoluci6 de la nociO de Bildung de la
persona, que en l'historicisme idealista assoleix la seva maxima
importencia corn a itinerari de l'elevaciti de la consciencia personal a
una consciencia transcendental. Aquesta desintegraciO no s'esdeve,
tanmateix, sense que tambe des de la literature s'afirmi l'estructu-
ra interpretative de Pesser. El mon s'ha tornat faula, ens ha de contar
el Bildungsroman, que és l'af irmadora d'una hybris singular: no hi ha
fets, sin6 interpretacions. La pretesa autotransparencia de l'esperit
il.lustrat és desplacada per una muni6 de mirades que ja no es deixen
supeditar ni "subjectar" a la perspective d'una consciencia en
f ormaciO.

Sobre aquests dos eixos, que es complementen corn els fils d'una
mateixa troca fins a assolir la forma-signe d'un genere literari, es
desenvolupa una tradici6 novellistica, identificada per primera ve-
gada amb el nom de Bildungsroman per K. Morgernstern, 3 I 'any 1820.
Morgernstern defineix per primer cop el seu tret distintiu basic en la
descripci6 de "la formaciO de l' heroi, en el seu comencament i en el
seu desenvolupament, fins a un cert punt de la seva realitzaci6".

L'acotament generic del Bildungsroman inclou essencialment
dos trets que determinen especificament la forma de la Humanitas que
s'ha de preferir: autoformaci6 i superaci6 d'obstacles. Dues cites del
Wilhem Meister ens diuen tot seguit en quin sentit l'ideari protestant
informa la idea d'Humanitas, i en quina mesura la Bildungsroman es
troba al servei no solarnent d'una repeticib renovada de la doctrine
platOnica, sin6 tambe al servei igualment del "dret de l'individu
lliure" proclamat per la I I lustraciO, tal corn un comentari sorneguer

;' G Go I. Per und encfclopeiha (II 41111011

Milano. 1983. p 95

(3) KARI MIi1c.iter,,up.,,, Lib/ r dal. Wetwo des Bildungsroman*, dins Inland,sches Mu-
seum I, H 3 s 13
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de Nova lis ens deixa entendre. "Wi them Meister Lehrjahre o el
peregrinatge envers el diploma de noblesa."

Autoformaci6: "Formar-me, jo mateix, tal corn soc, aquest va
Osser des de la meva joventut el rneu desig."

Superaci6 d'obstacles: "Si jo fos un noble, la nostra discussi6
ja s'hauria acabat. Pere) corn que nornOs s6c un burges, haig d'enfilar
prendre un carni: prova d'entendre'm. No sé el que ocorre, en altres
paYsos; a Alernanya nornés Os permesa al noble, una certa formaci6
personal. Un burges pot guanyar diners, i en un cas limit, formar el seu
esperit. Tanmateix, la seva personalitat es fa malbO, malgrat que
aconsegueixi establir-se alla on desitgi." 4

La formaci6 de l'individu tO corn a fita classica assolir la imatge
perfecta d'un mateix en l'exercici d'un treball, de l'ofici escaient.
Sernbla, per tant, que la forma de la Bildungsroman s'hagi solidificat
en un patr6 ben tradicionalista, corn ens recorda Novalis. Tanmateix,
pocs generes narratius corn el de la Bildungsroman. corn haurem de
cornprovar, fan palesa amb tanta transparancia la llei de la producci6
literaria que Maurice Blanchot formula corn a renovaci6 d'estereo-
tips: "Iota reflexi6 disfressa all6 que Os incomprensible del pensa-
ment originari. El pensarnent irnmediat, copsat per nosaltres a travOs
de !a consciència, d'una manera tal que aquesta en resulta descompos-
ta, apareix mancat dels seus estereotips, dels seus punts essencials,

.de la seva cadOncia; Os fals i arbitrari, impur i convencional. Nornas
hi reconeixem la nostra mirada.

Si el sotmetem a les regles ret6riques, tanmateix, accentuant
l'interOs pel ritme, la rima i l'ordenaci6 dels ntjrneros, veurem corn
l'esperit retorna als seus estereotips, als seus indrets, de nou unit a
I'M-lima. El pensament esdevindra pur, contacte verge i innocent, i no
corn abans, punt d'allunyarnent de les paraules, sin6 en intimitat amb
elles rnitjancant el joc de clixOs, els Linics que poden arrencar-lo de
l'anarnorfosi de la reflexi6."

(4 ) JWGoii.HE Werke. Bd 7. s 28b. Hamburger Ausgabe. Hg V E Truni, 1973 Totes les
cites que u s me nt ar an a partir d'ara provenen d'aquesta tont La traduce* es
nostra

(5) MAUFICSBIAtx-,,or. Falsos Pasos. Pre-textos. Valeneia.1977. p 94

227

i

3.7% 3W-7 VV4,4V,INVITWIIIMIMFM



Anna Poca

III) Contra Ia literatura cortesana

Al segle XVII la novella de formaci6 comenca a adoptar una
forma prdpia assirnilant-se, corn les diferents formes naixents de
novel.la europea, a les primeres recopilacions epiques, en la tradicid
medieval dels Volksbücher. corn el conegut Abentheurlichen Simplicis-
simus Teustch de H.J.C. von Grimmelhausen, les coldeccions de
Schwãnke, Ilegendes i narracions de caire didactic, procedeixen de la
tranmissid oral de contes. En la seva forma antoldgica (Volksbacher),
s'ofereixen corn a contrapartida a la literatura cortesana. La col.leccid
de narracions, travessades per un fil cornO que sol esser un rnateix
personatge, es rniren el rn6n des de baix, des de la perspectiva del
marginat social o de l'oprimit. Sota el rnodel de l'autobiografia
ficticia, un "jo" que es construeix gradualment, parla del decurs de
la seva vida corn de la d'un heroi naixent en un mem per al qual
l'al.legoria religiosa ha deixat de ser una explicacid natural i plausi-
ble.

No es sind a l'alba de la Il.lustracid, nogensmenys, que trobem
la prirnera mostra completa del genere de la Bildungsroman. Es tracta
de la novel.la de C.M. Wieland, Geschichte des Agathon(1774,). El seu
heroi es un home extremadament subjectiu: s'enfronta a la vida des
d'una desproporcionada actitud ascatica. Per& sotmes a una educacid
refinada, anira superant els seus conflictes interiors fins a convertir-
se en un culte horne d'estat. Mitjangant l'experiencia de l'arnor, el
viatge pel m6n i la participacid en el joc politic, l'home inicialrnent
excentric esdevindra l'ideal rnateix de l' Aufklarung: es a dir,
l'individu la conducta del qual es guia exclusivarnent per la rad. Una rad
que horn defineix, al seu torn, corn a resultat de l'experiencia, i dins
dels limits de l'experiencia.

Podriem dir que la Bildungsroman ha assolit la seva expressid
arquetipica si no fos perque, junt a la novella de Wieland, la histOria
literaria ens situa la prirnera obra narrativa que porta corn a subtitol
la Ilegenda "una novella psicoldgica". Es tracta de la coneguda Anton
Reiser, de K.P.Moritz (1785). Una novel.la autobiografica que conta
un desenvoluparnent en davallada, tot constatant pas a pas corn la
moral que inforrna la formacid d'un individu no pot derivar-se del
sisterna de virtuts morals de l' Aufklarung. Anton Reiser es tambe una
consciencia infelig que pateix una sensibilitat mslaltissa: es un
hipocondriac naturalment predisposat a les alducinacions i a l'au-
toengany; assetjat per un ternor ignot, en un context social al qual no
aconsegueix mai adaptar-se si no es per anul.lar la seva tries intirna
essencia. Perot el grup social en qua malviu, tanmateix, ja no es un
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organisme, sin6 un sistema atomitzat de necessitats que aboca cada
individu a una escissi6 particular entre l'existència real i la vida "en
la idea". I aim) no és tot. Anton Reiser construeix el seu antiBildungs-
roman en la hiperactivitat viatgera. El seu neguit corn a viatger dOna
expressi6 a la seva necessitat interior d'obrir-se pas. En la seva vida,
pert), no existeix el progrés: el mateix conflicte d'inadaptaci6 es
repeteix a cada epoca de la seva vida. arreu.

Ara be, Anton Reiser experimenta vertaderament i amb aix6
el genere del Bildungsroman assoleix la seva primera fita de cornpli-
caci6- que sols l'art i la poesia poden ésser simbol d'aquesta realitat
escindida que no pot restar sense expressi6. 6

IV) Novel-les de l'educació classica: les maneres irdniques
del moralista

Una darrere l'altra, les novelles del segle Xviii alemany
s'adhereixen sense entrebancs a la defensa illustrada de l'educaci6
integral de la persona. Basta citar-ne tres, i per diferents motius: la
Bildungsroman ha autonomitzat la seva expressi6.

Zauberschloss, de Knigge (1791) concebuda corn a histbria
moral en la tradici6 europea de Defoe i Rousseau L'heroi prove d'un
estament social baix i el seu interminable periple oscilla atzarosa-
ment entre el grup cortesa i la ciutat-jungla. Peri), grades a la
solidesa d'una figura que roman corn a guia inalterable al Ilarg de tot
el viatge de la vida, l'educador, l'heroi ens demostra que "cada home
és senyor del seu propi desti."

Herr Lorenz Stark, de J.J. Engels (1975), en la tradici6 del
genere sentimental de la narraci6 familiar. La protagonista es sotmesa
a les proves i obstacles d'un amor impossible que l'educa en fidelitat
i innocancia: la virtut femenina forma part també de la ra6 mal.leable.

(6) Tot alit) de les construcciona I dais vIncies humans quo) escape la regl6 de l'atenclO,
que ha esdevIngut comil I Insignificant, tome a apareixer amb drei per la force de
la poesla, esdeve de nou humi i recupera de nou a save rellevincla I la seva dIgnItat
orlginirla KARL PHILIP MORITZ, Anton Reiser Ein Psychologischer Roman, Insel
Verlag. Leipzig. 1987

11_6'8
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Liernhard und Gertrud, de J H Pestalozzi (1787), que osten-
ta el subtitol"Un llibreper al poble". II lustre l'ideari del famOs pedagog
i director de la celebre instituci6 d ensenyament. S'oposa a tot ideari
religi6s; pren la familia corn a cellula formadora basica i propugna la
democratitzaci6 de tots els drets i privilegis a traves de una justa
escolaritzaci6 vigilada per l'Estat: l'Onica instituci6 que pot preser-
ver el benestar de cada individu.

L'emblema del moment classic de la novella de formed&
tanmateix, corn hem anunciat de bon comencament, bs la novella de
J.W. Goethe, Wilhem Meister Lehrjahre ( 1795).

El sentit i els contrasentits de tots els precedents hi cristal.litzen,
amb una diferencia sense la qual el mode narratiu del Bildungsroman
no arribaria a esser identic a si mateix. El fet, per6, que aquest genere
es presenti en el seu moment algid sota el paradoxal antagonisme
d'estereotips es una cosa que ens remet inquietantment a la capacitat
del mode de ficci6 per muntar la intel.ligibilitat que anorlena "ra6
estetica". Anomenem aquesta capacitat, encara per esclarir, "mane-
res irOniques del moralista". I provem de fer-ne indirectament un
breu esment, abans del comentari de la celebre novella de Goethe. Es
tracta de dues acotacions al mode particular de la ficci6 que ens
ofereixen els prccedirnents narratius.

La primera: normalment es defineix la ficci6 Opica -des del punt
de vista de la I6gica dels generes literaris 7- corn l'Unic espai cognitiu
en que un "jo" origen de la subjectivitat d'una tercera persona, pot
esser presentat corn a tal. El pas del "jo" a ell", corn formulava
Kafka, sense el qual no es possible l'escriptura.

La segona: es el mateix Goethe (en collaboraci6 amb Schiller,
en Ueber epische und dramatische Dichtung, 1757), qui millor def ineix
una de les claus fonamentals del rnode de ficci6 narrative, a traves de
la qual el relat treballa en la representaci6 de l'" aparenca" i de la
simulaci6 de la vide: l'escriptor epic ha de bestir els detalls de la seva
hist6ria per mostrar-nos l'esdevenirnent corn a "perfectament pas-
s a t

Hem de veure encara corn aquestes dues acotacions sobre el
mode de la fleck!) narrative, incloses en el moment classic del genere,
configuren el Withem Meistercom a estereotip perfecte de la novella

(7) KAriliA4Tp,t14. Logique des genres lateraires.Seuil Paris 1977 p 7?
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de formaci6. I alhora, prefiguren les seves limitacions reflexives o,
per dir-ho aviat, la seva mala consciencia: la percepci6 dels seus
propis limits en el desplagament explicatiu que ens presenta vida i
veritat.

Provem de veure, pas a pas, totes aquestes conclusions avan-
cedes en la novella de Goethe, model ifinitament repetible.

Con ens proposava el judici de Novalis esmentat al principi
d'aquest assaig, la histOria del Wilhem Meister as la biografia del fill
d'un comerciant. Wilhem abandona la casa i el negoci patern perque Ii
mance "l'amor als diners, el sentiment de l'alt valor dels diners". Ha he retat
de la seva mare el gust pel teatre de marionetes. En part per aquesta
ra6, s'incorpora a una companyia de teatre itinerant. El viatge per les
ciutats; la noticia de la mort del pare; la trobada amb el fill, fruit de
seu primer amor, abandonat; la identificaci6 professional amb l'obra
de Schakespeare. aquests sOn, potser, els esdeveniments mes
decisius del seu carni de formaci6. Cal afegir-hi encara, es clar, la
participaci6 en el joc social i en el m6n tancat de la noblesa; la
travessia dels arnors, Pn que les dones assumeixen una ben secreta
funci6 educadora.

Hi ha dues marques narratives que caracteritzen molt especial-
ment la novella de Goethe. D'una banda, la renOncia a un "jo"
narrador: la mescla de registres narratius es absolute, els personat-
ges actuen, pensen, ballen i decideixen per ells mateixos.

D'altra banda, el Bildungsroman de Goethe s'identifica, pel proce-
diment d'introducci6 d'una novella a l'interior de la novella (Be-
kentnisse einer schöne Seele,_ Confessions d'una anima belle), amb la
tradici6 mistico-pietista de l'Empfindsamkeit. Aquesta identificaci6
ens proporciona la idea destil.lada de la "formaci6" goethiana com a
expressi6 de la persona mitjancant la construcci6 i projecci6 d'una
imatge interior, 8

Si haguessim de resumir en un sol principi ideolOgic la fita
sostinguda per l'autoforrnaci6 del Wilhem Meister, aquesta seria

( 8 ) Capitol VI Wahem Mosster Lehrjahre. "La virtut humane mes gran consisteix a determi-
ner les circumstancies tent corn sigui possible mentre horn se'n deixa determinar al menys
possible. Tota l'essencia del m6n es troba davant nostre corn una pedrera davant del construc-
tor, que nomes arribara a f er-se un nom quan aconseguelxi imprognar la massa natural i casual.
amb gran economia, solidesa i oquihbri. arnb la imatge que destil.la el seu esperit. Tot el que
hi ha fora nostre es tan sols rnateria, i podria dir, fins i tot, tamb6 tot el quo hi ha on nosaltres.
Pere) dins nostre hi ha una force creadora que ens condueix al treball que cal ter, i que no ens
doixa mandrejar fins que d'una manera o d'una altra l'hem presentada."

;3 u
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l'alliberament heroic de les pressions socials. Després d'una perllon-
gada vacil.lacid entre el prestigi seductor de la noblesa, a la qual
Wilhem no pertany, i la Ilibertat de ies experiencies dels comediants,
l'aprenentatge de Wilhem culmina en l'apoteosi d'all6 que és possible.
Dorninar el joc social, alliberar-se, i no pas tant de les seves pressions
corn de la mancanga de lucidesa amb que aquestes s'exerceixen,
condueix l'heroi a l'acomodacid social: deixant la casa del pare,
Wilhem troba el premi i l'incentiu d'un regne. La novel.la seria una
epopeia de la representacid burgesa de la realitat, que troba la seva
forma adient en el mateix concepte de Kunst (art), -la formaci6
individual no es el cami envers el Iliure pensament, sin6 el cami a la
construccid de la Kunstwerk, (obra d'art)- si no fos perque la genesi
de la persona i el teatre formen una complexitat que no pot esser
redulda a una dimensi6, ni laboral ni metafisica. Es a dir, l'escena
teatral no és solament l'ofici del Wilhem ni és tampoc tant corn la seva
visi6 del mOn.

D'una banda, cal recordar que Goethe concep corn a fita de la
formaci6 personal l'expressi6 de la forma del propi ésser, (Das
Natural!): "Una persona amb formació personal ja no te l'oportunitat de
comportar-se d'aquesta manera o de l'altra; amb tot el que fa, paga amb la seva
persona, arnb la seva figura." 9

D'altra banda, la vinculaci6 estreta que la novella preconit-
za entre art, joc, realitat social i carecter personal assoleix a la vi-
da del Wilhern un cirnal arnb la seva identificaci6 amb la figura de
Hamlet. Ambicid professional i desdoblament r rsonal del Wilhem,
aquesta es precisament la figura que presenta la paradoxa del conflicte
central entre pensament i acci6 que es subjacent a la noci6 d'Humani-
tas: "La rad eixampla l'horitz6, per6 paralitza. L'accid estimula, per6
limita." '°

No existeix, en consequencia, la possibilitat de reduir a una sola
dimensi6 el principi moral que informa la idea de "formacid" al Wiltiem
Meister. Ens trobem de ple a l'interior d'una composici6 irdnica que
complica l'advenimE nt d'una conclusi6 definitiva, tot i suspenent, no
solament el sentit mateix de la idea de "formaci6", sin6 tambe el
valor dels resultats i els guanys socials que el Wilhem rep al final del
seu cami de formaci6. El narrador es un raonador irdnic que ens

(9) Ibidert 290

(10) lb,c1em
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involucra, simplement en poser en joc la narraci6, en una estructura
participative. L'heroi no es solament "el nostre amic". El seu
desenvolupament corn a individu se'ns ofereix corn una travessia per
l'error. Perque, corn adverteix el MefistOfil del Faust, del mateix
Goethe, "Si no erres, no entens res".

Des d'una lucidesa parcial a un nou error, i d'aquest a una nova
i provisional lucidesa, Wilhem es en realitat l'heroi rnes oposat al Tom
Jones, que es desenvolupa per adaptar-se millor al seu context social,
i en aquest sentit, sernpre per tal d'equivocar-se "rnenys". Per tot
aixO podriem dir que la nove:.la de Goethe, cirnal del genere il.lustrat
de la Bildungsroman, proposa, i potser no pas a contracor, la superaci6
del racionalisrne de la Ildustraci6, ja que nega ben palesarnent l'evi-
dencia comuna que l'educaci6 vertadera protegeix de l'error.

Segons Goethe, mes aviat cal entendre que la Bildung ha de ser
(re)construIda de, de les ruYnes de la imatge d'un mateix (Bild). La
contradicci6 permanent entre intenci6 i consciencia; entre cami i fita;
entre individu i societat: entre Ilum i tenebres, no es resol al Wilhem
Meister sinO corn a paradoxa de la no-identitat entre "vide" i "ra6".
Si Wilhem assoleix els seus ideals no es precisament corn a resultat del
seu esforg i de la seva tenacitat, ni rnolt menys corn a fi logic del
desenvolupament de la seva ra6. L'ideal de forrnaci6 es culmina corn
a secret irresoluble de la "vide": un fil sagrat confirma des del
comeneament fins a la fi de la novel.la la protecci6 o la providencia
divine, es a dir, la conducci6 del personatge errat a bon port.

Provem de sintetitzar en relats minüsculs els esdeveniments
mes importants que encadenen la formaci6 irOnica del Wilhem a
l'aprenentatge d'una certa acceptaciO o reconeixement de !a "vide":

* Les figures de les amants de Wilhem encarnen els conceptes
de polaritat d'ascens en el cami de Wilhem. Les dones representen tot
l'ample espectre de les figures educadores, des de la mater dolorosa,
la mater gloriosa, l'arnant lliure i apassionada, la nena andrOgina, ( que
anomena Wilhem "pare", "protector", "amant"...), les dones se
succeeixen en la vida del Wilhem, i aquest destrueix el sornni d'arnor,
un cop i un altre, corn un "error" que ha de repetir incorregiblernent;
un error que pi en corn a expressi6 sentimental alhora la forrna d'una
infidelitat real i d'una "false ildusid" d'infidelitat. No endebades,
Natalie, en el cimal de la pirarnide de les dones, respon a la pregunta
del Wilhem: "Has estimat alguna vegada?", amb un crit tant rotund
corn desesperat: "Mai o semprel".

* Wilhem s'identifica i es desdobla en el personatge de Hamlet
per descobrir precisament la consistencia de paper de l'heroi quan es
entes corn a "identitat" : "Em sembla clar el que Schakespeare va voler
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mostrar: una gran accid encarregada a una anima que no és prou madura per
a l'accid."

* Quan el Wllhern creu assolir els ideals de la seva somiada
realitzacid professional, reconeix assolir una fita del saber fer
burges. Els seus exits corn a actor no sOn exits de l'art sin6 exits de
la vide. Per aixd, despres dels anhels il.limitats de la joventut.
Wilhem arriba a la maduresa acceptant la seva limitacid corn a "home
mitja". Aquell terme just que afirma: "La naturalesa ha actuat". Ens
es comprensible, per tant, el titol de la segona part de la novel.la que
Goethe va escriure deu anys mes tard: Die Entsagenden ( Els resig-
nats).

Aquests sOn alguns dels verals de mala petja en clue ens han
introdilit el que hem anomenat "maneres irdniques del moralista".
Podriern concloure, corn ens propose Claudio Magris, que la forrnulacid
classica de la idea de "formacid" no s'expressa sense una bona dosi
de reflexid sobre les limitacions del desplagarnent explicatiu que el
genere epic ha posat en joc: "EL clacissisme es col.loca per definicid
per damunt del temps i, sobretot, refusa de posar cada cop en joc els
propis valors, de recOrrer l'esforgat cern( dels fills i d'acompanyar-
los en la discussid i en la recerca. L'aIllament del classicisme es per
definici6 aristocratic i s'identifica amb la possessid tranquilla de les
tradicions, es a dir, amb els pares; d'altra banda, aquest refüs del
present i aquesta incapacitat de refer el cami dels fills ha impedit
sempre a tot classic d'esser vertaderament un pare per a la generacid
successive, corn be demostra la irritaci6 - aixd es , la male conscien-
cia- de Goethe i de Croce davant dels joves." "

V) El viatge de formacl6 no és sin6 un naufragi

Aquesta es la prirnera constatacid que van fer els contempora-
nis de Goethe: el moment classic de la Bildungsroman,e1 Wilhem
Meister, nornes recull una part dels esdeveniments que ofereix el carni
de formaci6. En dissensid oberta amb els ideals educadors de la
11-lustraci6, i des del moviment politic i literari Sturm und Drang, els
fills extraviats del primer romanticisme alemany escriuen novel.les
de forrnacid que inverteixen, amb diferents formes, la idea il-lustrada

( 1 ) 0 AllIM MA(MV, Lontano da dove, Einaudi. Torino 1977 p 117
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d'Humanitas, prenent sempre corn a referent de la configured()
narrative el Wilhem Meister de Goethe. Si haguessim de formular,
tanmateix, la forma de l'antagonisme de versions que proliferen al
voltant de la noci6 de "formaci6" en aquest moment, seria suficierit
que constatessim la passa comuna que duen a terme totes les noveldes
de formed() pel que fa a la figura del seu heroi: la novel.la d'artista
esdevé novella de la formed() en l'art.

La Bildungsroman passa a presentar -per rebuig de les insuf
derides del model classic- la idea de l'"art" corn a aldegoria de la
formaci6 de la persona: l'art es mirall on es contempla la vide no
alienada d'una existencia individual. Les figures dels pintors renai-
xentistes, Leonardo, DOrrer, Raffael, Piero di Cosimo, Michelangelo,
etc., esdevenen paradigmes de l'alliberament de les constriccions so-
cials. Aquest es el motiu central de les noveldes romentiques de
Wackenroder, (Herzenergiessungen eines kunstliebenden Klosterbru-
ders, 1797); de Ludwieg Tieck, (Franz Sternbalds Wanderungen,
1798); de Brentano... Entre tots, n'hi ha tres que mereixen una atenci6
especial. Perque afegeixen nous ingredients a l'expressi6 clessica de
la novella de forrnaci6, confegint-ne la forma que ha arribat fins als
nostres dies. Es tracta de les obres de Novalis, Jean Paul i Hölderlin.

La Bildungsroman de HOlderlin, Hyperion (1796) presenta en
forma de novel.la epistoler i sota el model de viatge-naufragi, un
heroi poeta que viu les seves possibilitats de salved() individual i

social in extremis. Tot i exiliar-se del barber present, assumint ra-
dicalrrient una no-identitat essencial, el poeta s'acull a l'asil dels
erernites. Hölderlin ofereix l'imperatiu maxim de la narraci6 roman-
tica: els drets de l'Estat han de desapareixer davant la Ilibertat de
l'individu. Per aix6 censura en primer terme la formed() del poeta
entesa corn a aprenentatge d'un ofici. 12La poesia, Diotima, paraula de
l'enigma, és l'Onica educadora de la vide. El farn6s cant d'Hyperion ens
recorda fins a quin punt la Bildungsroman, esdevinguda KOnstlersro-
man es fa ress6 de l'existencia tragica de l'artista romantic. 13

( 12) Es una expressr0 dura per6 la dic perque es yenta( no em puc imaginar un poble
que sigui mes dissortat que els alemanys Horn hi veu artesans, perg mai
persones. senyors I vassalls. joves I gent d'ordre. pert) cap persona - no
s'assernbla alx6 a un camp de batalla. on jeuen mesclats mans i bracos. membres
esquincats. rnentre la sang vessada es contort amb la sorra,'

( 13) Hot null la. Hyperion,(Sam(liche Werke und Briele. Munchen. Carl Hauser. 1984)
-Per6 a nosaltres no se'rts atorga/ el repOs enlloc./ els homes desapareixen,
sotreixen. cauen cecs d'una hora / en una altro / COM aigua. de roca / en roca
abocada /durant anys a la incertitud
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Jean Paul, en contrapartida, presenta a la seva novel.la de
formacid Flegeljahre (1804) el seu heroi artista sota la forma d'una
novel.la d'iniciacid. L'artista que escriu la seva biografia es un "jo"
escindit en dues animes que en un sol cos no cessen de posar en dubte
la licitud de la frontera entre ficcid i realitat. El somni diOrn d'una altra
realitat atorga a l'heroi el sentiment vertader de la prdpia incognita
i genera en si mateix la capacitat dr -ionar a Hum els papers multiples
d'una vida individual que es concep casual. Corn ja succeia a la seva
novel la Titan (1800), els somnis i les imatges oniriques del paradis,
la vida desbordant de la imaginacid, sOn xifres utdpiques d'un m6n nou,
amb una altra existencia humana. Fins i tot les escenes de mort, més
enlla de la seva negativitat expressiva, poden ser enteses corn una
resta de consciencia que obre el cunt d'una vida sense dissort, en el
desenvolupament harmOnic de l'heroi amb la natura, escola de la vida.
Llegim implicitament a la novella d'iniciacid la filosofia de la Histdria
de la ll.lustracid, per a la qual la civilitzaci6 grega digue ser l'edat
rnés fresca i pura de la humanitat.

Es en aquest sentit tambe que Novalis oposa la seva Bildungsro-
man al Wilhem Meister. Heinrich von Offterdingen (1802) novel.la de
formacid del poeta i poetitzacid utOpica de la vida, es proposa recordar
en quina mesura la idea d'Humanitas ha trait la seva puresa doblegant-
se envers l'horitz6 dels ideals burgesos. En Hoc del desenvoluparnent
psicolOgic d'un caracter, l'activitat del poeta s'entrega a la contem-
placid, l'Unic cami que uneix el m6n interior i el mOn exterior de
l'individu. La literatura es, en aquest sentit, per Novalis, la cambra
adormida del mOn futur. '4

La controversia suscitada a l'interior del genere de la novel.la
de formacid per aquestes novel.les romantiques es pot mesurar, en
gran part, per la proliferacid de satires populars contra l'ideari
educatiu de la ll.lustracid. Aixi per exemple,

Nachtwachen von Bonaventura, andnim aparegut l'any 1804,
capgira corrosivament la idolatria romantica de l'art tot i metamor-
fosant l'estatica romantica en la ruina de l'oblit i l'abisme del
desesper. La histOria de formaci6, enderrocada i invertida en proces
decadent, inclou suicidi, necrofilia...: esta obert el cami a la KOnst-
lersroman, de Thomas Mann, el Doktor Faustus.

( 14) NCWAI IS. Die Fragmente. Hrsg Otto Man. 1929. p 293
Hi trobem l'expresstO mes acurada d'aquesta conf lança absoluta I esperancada en
la Biblioteca antiga
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VI) El deure social "outsiders" i "voyeurs"

Sobre el model intemporal del Wilhem Meister, la Bildungsro-
man enfilarà de nou el seu relat d'un carni de formaci6 amb la novel.la
social, per tal de denunciar, generalmen,t un concepte de "formaci6"
reddit a l'acornodaci6 a l'ordre social existent; i en tant que privilegi
i garantia d'un estatut social, degradaci6 de la idea de l'educaci6
humanistica. Aixf a les novelles de Raabes (Abu Telfan oder die
Heimkehr von Mondgebirge, 1868), o de Gustav Freytags, (Soil und
Haben, 1855). La mateixa idea, en forma de polernica filosOfica, és el
leit motiv de Schopenhauer als Erzieher_ de Nietzsche (1874).

El m6n, corn a substancia catalitzadora de la reflexi6 en la
travessia de formaci6 de l'individu, s'ha dildit, corn pot constatar-se
a Der Nachsommer, de Stater (1857), on es presenta la formaci6 de
la persona corn a acceptaci6 d'un programa pedagogic que te les seves
arrels a la histOria vital de l'heroi. 0 a la celebre Der graner Heinrick
de Keller (1855), comparable, en certa manera, a Great expectations
de Dickens (1860), en que la imaginaci6 de l'heroi, compensadora de
les experiencies negatives, transforma la realitat des de la seva
infer-Ida en detriment del desenvolupament d'una consciencia lOcida. La
fase formativa de la vida de l'heroi es una cadena de decepcions que
només s'atura amb l'acceptaci6 gradual del deure laboral: 1'1:mica
comprensi6 possible de la norma social.

La recuperaci6 del genere de la novella de formaci6 amb motiu
de la narraci6 de critica social ha transmudat fins i tot la mateixa
figura de l'heroi. A les novelles de W. Raabe, Die Leute aus dem Walde
( 1863), Der Hungerpastor (1864), Drei Federn (1865), i sota l'ar-
quetip narratiu del Wilhem Meister, es passeja una galeria d'herois
irreversiblement inadaptats al mOn social en que rnalviuen: outsiders
i f ins i tot voyeurs, perque veuen passar la HistOria per davant dels
seus ulls corn la cosa més allunyada d'ells mateixos

Vil) Els herois son els altres

Dues novel.les es proposen al segle xx la renovacie I actualit-
zaci6 del model classic de la Bildungsroman. La idea de la formaci6 au-
todidacta de la persona que es sotmesa a l'atzar dels obstacles del
periple vital, hi troba una expressi6 ben allunyada de l'ideari de la

237

1196



Anna Poca

Illustraci6 que informava el genere en el seu moment algid. Tanma-
teix, les dues versions del Wilhem Meister s'oposen entre si corn els
dos pols antagonics del funcionament del mode de ficci6; els dos pols
que en la histôria del genere han ofert els estereotips extrems que
cristal.litzen en un model expressiu que coneixem corn a novel.la de
formaci6.

La coneguda novel.la de Thomas Mann'Der Zauberberg (1939)
conjumina l'ideari moral de Goethe i de Tolstoi amb l'herencia
autobiografica del Rousseau de les Confessions. La figura de l'escrip-
tor cosmopolite personifica en la hist6ria de Hans Castorp el vincle
civilitzador entre l'humanisrne i la pedagogia. Peri) el seu credo no
reconcilia l'individu amb el grup social sin6 corn a trobada ahistdrica
dels elements. La problernatica europea de les guerres mundials situa
en primer pla la "comedia de la noblesa" del Wilhem Meister. Corn en
l'obra de M. Proust, romanen de la Bildungsroman els elements
nuclears d'una Künstlersroman. La histbria de forrnacid de l'individu,
tanmateix, s'ha dissolt: la seva individualitat s'eixampla fins a la
personificaci6 d'una epoca. I a diferencia de la soluci6 proustiana de la
redempcid per l'art, Mann proposa corn a possible reconciliaci6 arnb
la vide la suspensi6 del temps mitjancant la mOsica, l'Onic element
capac de produir un magic nunc stans.

La segona versi6 del Wilhem Meister ens condueix directarnent
a la pregunta per la relaci6 entre realitat i ficcid amb que hem comencat
a escriure. El mode de ficci6 que encarna la Bildungsromanha capgirat,
ho hem de veure, totes les seves tecniques. La nook!) d'Humanitas,
integrada tant per la constituciO de l'espai cognitiu d'una subjectivitat
com per la mirada sobre un passat que es construeix precisament sota
aquesta mirada retrospective, s'ha atomitzat. L'obra que Peter
Handke escrigué corn a gui6 de la pel.licula Falsche Bewegung (Movi-
ment fals) de Wim Wenders (rodada l'any 1974 a Frankfurt am Main)
ens explica sobre la marxa que s'ha fet de la forma d'inteldigibilitat
proposada per la novel.la de formaci6.

De bon comencament, una sintesi de l'argument de la nova
versi6 del Wilhem Meister ens projecta l'ombra d'una semblance.

El Wilhem v'u arnb la seva mare en un poble. Es descriu a si
mateix avorrit i anhelant. Vol ser escriptor. Es posa en cami, (la seva
mare l'ha fet fora de casa) i s'incorpora per atzar a un grup que marxa
sense rumb, format per persones heteroganies: un veil cantant amb
una nena ,1 una actriu. A Soest parlen de la natura i de la soledat. De
la por a Alemanya i dels somnis de cadascü. El veil és, corn a resultat
de la seva histOria, aixi ho explica ell mateix, despietat. Un cop va
meter un jueu. Voldria oblidar en la contemplaci6 de la nature El
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Wilhern, que es alhora gelas i negligent, busca l'actriu Theresa i troba
la nena Mignon. A la Theresa li fa mal que Wilhem, quan escriu, sigui
indiferent a tot i que el yell sigui cruel i desemparat en la seva soledat.
La follia quotidiana s'apodera aviat del grup i la diaspora no es fa
esperar. Mignon escull quedar-se amb Theresa quan Wilhem marxa sol
per continuar el seu viatge per Alemanya. Enmig d'una tempesta de neu
comenca la seva escriptura.

Potser nornes la figura del Wilhem, que es diu simplement aixi
( sense el Meister, mestre), perque no arriba a fer-se senyar del seu
ofici, encarna la sernblanga de rültima Bildungsroman amb el model
classic. Wilhem es l'antitesi irresoluble d'anhel i desconcert, por,
entusiasme, lament desesperat, nornés conduit a l'acci6 en accessos
de rabia. Indefinible vehemencia i zel incurable del qui vol esdevenir
escriptor, corn un nen que es (robes a punt de fer un salt, aclaparat pel
propi silenci. Pere) si la figura d'aquest Wilhern encarna el caracter
incialment tragic de l'heroi modelle, la nova vers;6 de la novel.la de
formaci6 ens desvetlla a cada pas en quina mesura l'heroisme ja no és
reproduible en termes novel.lescos.

Pel que fa a la representaci6 externa, es clar, ja no es possible
l'emplagament dramatic d'un "jo" a la Goethe, per mitja de movi-
rnents monumentals, seriosament concebuts, corn l'escena d'amor
davant del mar, o les majestuoses evolucions pels carrerons d'una
ciutat, poblada pels artesans... Per6 aquestes diferencies no passarien
de ser els ingredients necessaris d'una posada en escena rnoderna del
Wilhem Meister, relegats els vestits d'epoca, i actualitzat el paisatge,
tan urbanitzat corn desmanegat del segle xx..., si no fos perque l'obra
de Handke proposa una reflexi6 en profunditat sobre la noci6 de
"formaci6" i sobre la noci6 dindividu".

En primer lloc, el viatge pel m6n no desenvolupa cap caracter.
Corn indica el titol, nornes es un rnoviment fals. El Wilhem no sap res
mes del que sabia, es a dir, que no sap res. No s'adapta rnillor al man.
Tampoc ha deixat de pertanyer-hi. No s'ha arrecerat en l'exercici
quotidia d'un of ici perque en cap moment el que somia fer, escriure,
es mostra corn una activitat que te un valor d'Os per a algii o per a
alguna cosa. Wilhern continua essent, per dir-ho aixi, la rnuni6 de
consciencies distintes que era abans de la seva marxa.

Ara be, la incorporaci6 escenica de la narraci6 a la realitat
fisica de l'espectador, , una realitat fisica que no es la de l'actor i el seu
pOblic, sine la de la imatge cinematografica de l'actor contemporania
a la seva existancia real, trasllada l'interrogant classic de la novel.la
de formaci6, des del contingut de la mateixa de "forrnaci6" a la forma
dindividuaci6" que rnena l'actual mode de heck!). Provem de descab-
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dellar aquesta idea. Perque quan diem que el Wilhern sap o no alguna
cosa mes en el decurs del seu viatge, no fern, corn a la novel.la de
Thomas Mann, un diagnOstic omniscient sobre l'Opoca personificada
per un individu que ofereix en si mateix la complexitat de l'univers a
format natural. Ens ho adverteix el mateix Peter Handke: la forma
d'autoidentificaci6 difereix substancialment de les maneres objecti-
vistes que ens apropaven l'heroi classic.

"Els herois son els altres" mormola Handke, atOnit encara davant
les proporcions de la nova aventura. L'actriu de qui el Wilhem
s'enamora, el veil combatent, el desconegut que se sdicida després de
declamar les seves raons en pOblic: tots ells sOn més valents i mes
intims que el propi Wilhem, a qui nomes resta la possibilitat de relatar
el que veu. Sobre l'oportunitat de la seva visi6 haurem de tornar
encara. Ens interessa constatar abans en quina mesura el col.lectiu de
mirades que presenta el mode de ficci6 cinematografic pren en Falsche
Bewegung la forma d'una reflexi6 sobre la noci6 dindividu",
escindida sense soluci6. Perque l'acci6 de Wilhem en el mOn, l'escrip-
tura, no fonamenta l'antiga acci6 testamenteria de la paraula, i

tanmateix, produeix textos a traves dels quals circulen tots els
llenguatges sense cessar. Ell mateix, es clar, que es mira a distencia
al pati de butaques, ha escrit el gui6. Pert la posada en escena de la nova
percepció que inaugura el mode narratiu cinematografic no ens permet
d'afirmar de cap manera que darrere l'heroi s'amaga l'autor, provant
de passar al primer pla dramatic d'un assaig d'explicaci6 de l'univers
que totes les novel.les del mOn, en un trencaclosques immens, ja no
encerten a abastar. No es, en absolut, una minimitzaci6 del contingut
de la Humanitas, potser obsolete, elle) que opera el mode de ficci6
narrativa, quan se suma a la feina de metamorfosar la realitat per
donar-hi un sentit.

Nies aviat a l'inreves: es tracta d'una intensa tematitzaci6 del
punt de partida platOnic, la formaci6 de la persona corn a esclariment
i visi6 de la imatge d'un mateix, el que acompleix l'0Itima Bildungs-
roman. I es en aquest sentit que l'escissiO tragica de l'escriptor
modern s'ha convertit en l'objecte privilegiat per a la narraci6
cinematogrefica. Les noves tecniques narratives es consagren a
aquest objecte, fent-ne, en conseq0encia, una moderna KOnstlersro-
man. W.Wenders, per part seva, matisa d'aquesta manera la distencia
de l'autor a la seva obra: Crec que als dos primers plans de la
perlicula he aconseguit deixar ben clar aim): algO, de qui es parla, i
de qui, tanmateix, es pot veure alhora alguna cosa. EL primer pla es
una volada sobre l'Elba, fins que horn veu la ciutat de GlOckstadt.
Llavors el vol descendeix fins que horn veu la plaga del mercat i
l'esglesia; i per darrere de l'esglesia passa un helicopter, i Ilavors la
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camera retrocedeix i ens mostra qui precisament acaba de veure
l'helictipter, as a dir, el Wilhem, que miras des de la seva finestra. La
peldicula comenca, per tant, amb un relat, corn en Goethe, des de dalt
i total. Llavors es trasllada a una observaci6 subjectiva. Crec que he
mostrat aquesta mescla en els dos primers plans: algü de qui es parla
i qui alhora s'hi presenta." 15

Podriem concloure, si haguassim de formular en quina mesura
l'estereotip del genere de la Bildungsroman ha netejat dels seus
pressupOsits basics,( el relat d'autodidactisme i el cami de formaci6
corn a superaci6 d'obstacles), les limitacions explicatives que van
caracteritzar el seu moment classic, a saber, l'aristocratisme i la
fascinaci6 pel passat, que la 'semblanca de vida conternporania" que
ens ofereix l'obra de Handke-Wenders no es fa sense problematitzar
les estructures cognoscitives. Tal vegada as suficient constatar,
abans d'esmicolar els petits relats que configuren la nova caracteris-
tica de la novelda de formaci6, qua se n'ha fet en el nou mode de ficci6,
de la vella noci6 d'Humanitas.

La idea de "formaci6", certament, no ha desaparegut, per6
s'ha capgirat la seva relaci6 explicita amb la vida. La seva
inteldigibilitat no as pravia a l'experiancia ni en deriva. El contingut
de la idea de formaci6 as un constructe: tots plegats fern una
pellicula. El sentit dels problemes no as previ a l'acci6 col.lectiva
dels seus protagonistes. No as tampoc exactament un resultat. 6Seria
desencertat si proposassim el nom d'una rnutaci6 narrativa: el
Bildungsroman ha esdevingut Lebensroman, "n ov el .la de vida"? 6
Quina Os la desviaci6 que Handke proposa davant la idea de la vida
concebuda, segons la doxa protestant, corn a cami funcional envers la
realitzaci6 professional? 6Qua significa aquest estirabot -moviment
fals!-, que condueix a un atzucac els bons propOsits i les intencions
assenyades del discurs classic, -anys d'aprenentatge...?

La significaci6 (absent) de la vida il.lumina una imatge, tal
vegada aqui, tal vegada mas tard, en un continuum que ja no as narrable
individualment. Recordem alguns d'aquests instants, caldules inter-
pretatives dels mOltiples camins de vida que es creuen al carni de
forrnaci6:

Wilhern desespera en silenci: vol ser escriptor, pert) no li
vanen de gust els rostres de la gent. Es la seva prOpia mare qui

( 1 5 ) P,( WC NIDCH';. "Die Heiden said die andern. Gespräch mit Peter Handke und Wan Wenders Ober
Falsche Bewegung". dins Da, Logik dor BIlder, Verlag der Autoren. Frankfurt amb
Main. 1988

24 1

120(1



Anna Poca

l'encoratja a deixar casa la seva i qui l'exhorta a no perdre, si vol
escriure de debt), els seus sentiments d'avorriment i malenconia.

La pantalla ens ho mostra profusament: Wilhem viu a rombra de
les Iletres. El rriOn esta escrit, naturalment. Junt a la popular satira
dels perdedors (Aus dem Leben eines Taugenichts, -"De la vide d'un
dr6pol"), tote la biblioteca itinerant del Wilhem esta representada per
L'éducation sentimentate,_ de Flaubert. Tanmateix, el Wilhem es
descriu a si mateix, per tota identitat, amb la sensaci6 de ser un
vianant que per atzar s'ha creuat als retrats que altres persones s'han
fet al carrer. I quan reconeix una forma que pot estimar, no ho farà
sense rec6rrer a records cinernatografics. Mignon, per exemple,
decanta mandrosa el seu cap, quan vol assentir, corn ho fa Cary Grant
a La rossa Venus.

* El Wilhem veu en la politica la primera forrna d'alienaci6 i el
primer obstacle seriOs per poder escriure: la politica ha esdevingut
aliena, no hi resta cap sentiment de vide describible.

Nogensmenys, "voler escriure" es percep en aquestes cir-
cumstancies corn una necessitat encara mes radical. Basta reconeixer
la seva enorme dificultat: escriure en un pais, Alernanya, on horn viu
la mes terrible soiedat, la soledat que amaga la por. Es per aim) que el
més infim dels pensaments pot esser utilitzat corn una filosofia
d'Estat. Coni s'ha d'escriure en un pais en que la por es una cosa
superflua o be una vergonya?

Quan vol escriure, el Wilhern constata la rellevancia de dues
condicions antigues: la primera, recorder: la segona, oblidar, es a dir,
rnancar. Sota aquestes condicions cornenga a escriure la histOria d'un
horne tranquil que es alhora incapac de sentir pietat. Voldria demostrar
que la serenor i una certa manera de ser despietat amb la versemblan-
ca que la vide ofereix a cada pas, es pertanyen mütuarnent. Aquesta
seria potser una histOria politica. Perque si el Wilhem anhela alguna
cosa es, certament, un temps en que la politica i la poesia fossin el
mateix. I alhora sap que aim) no es pas possible: seria la fi del mOn i
la fi del desig. I el seu anhel es desig de futur. Si alguna cosa Ii resta
per fer, per tent, es explicar-se de nou la histOria d'Occident.

L'Onica escena amorosa de Faische Bewegung Os una elisi6
monumental: Wilhem i Theresa creuen Ilurs mirades des de dos trens
que en parallel roden en direccions oposades. La camera ens mostra
a vista d'ocell aquest atzar que no s'ha de repetir sinO per venture.

Tots els membres del grup de marxa que coincideix en una pas-
sejada de tres dies patiran sengles escaramusses amb el malhumorat
Wilhern, que pensa en veu alta, i no pas sense grans interrupcions i
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meandres. Encara que no és entre ells el més boig. Apren constantment.
Oblida. Corn un nen que esdeve adult sense poder sostreure's a res.

Theresa, i amb ella totes les dones (impossibles), Ii retreu que
no estimi. El seu permanent posat d'absencia el fa intangible, inasso-
lible. Tanmateix, és precisament una forma de la conternplacid amo-
rosa el que el Wilhem enten, rnentre calla i no atorga, corn a escriptura:
"Se que no posseeixo el que horn anomena do d'observacid, per6
rn'imagino la capacitat d'una mena de mirada erdtica. I de sobte se
m'ocorre una cosa que sernpre havia passat per alt. I no solarnent la
veig sin6 que em ve el sentiment alhora. Aix6 es el que anorneno mirada
erdtica. El que veig ja no és solament un objecte de la meva contern-
placid, sind una part ben intima de mi mateix. Abans horn ho anomenava
"visi6 essencial" (Wesenschau). Una cosa esdeve signe del tot. Per
aim) jo no escric pas sirnplement el que observo, corn fan la majoria,
sind el que experimento. Precisament per aquesta rad vull ser
escriptor." 16

1G) PLIf IIHAN(b1. Falsche Bewegung. Suhrkamp. Frankfurt amb Main, 1975
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La novela de formaciOn
alemana
(Bildungsroman) es
testigo privilegiado de
la renovacien
nietzscheana de la idea
de personalidad. Desde
el "yo faustico del
Wi /hem Meister de
Goethe, evido del saber
positivo que lo
identifica, legitima y
sujeta, dos siglos de
crltica de la razen
ilustrada se
metamorfosean
lentamente en el 'ye,'
sonaclor de las novelas
de Peter Handke.
individuaciiin de una
bOsqueda sagrada en el
limite de la Historia. El
educando. cuya
formacien es el leit
motiv del relato Epico
arquetipico de la
Pedagogia ilustrada, se
disuelve en el arte
anOnimo de la narraciOn
que inventa los mitos
contemporeneos
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Le roman allemand de
formation
(Bildungsroman) est un
temoin privilegie du
renouveau metzschéen
de l'idee de
personnalite. Depuis le
"moi" faustien du
Wilhem Meister de
Goethe, avide du savoir
positif qui l'identifie, le
legitime et le tient,
deux siècles de
critique de la raison
éclairée se
metamorphosent
lentement dans le
"mor reveur des
romans de Peter
Handke: individuation
d'une recherche sacree
aux limites de
l'Histoire L'apprenant,
dont la formation est le
leitmotiv du recit
epique archétypique de
la Péclagogie éclairée.
se dissout dans l'art
anonyme de la
narration qui invente
les mythes
contemporains

1203

The German novel of
formation, the
Bildungsroman, is a
privileged witness to
the Nietzschean revival
of the idea of
personality. From the
Faustian "I" of Goethe's
Wilhelm Meister, avid
for the positive
knowledge which
identifies, legitimises
and subjects him, two
centuries of criticism
of enlightened reason
are slowly
metamorphosed in the
"I as dreamer" in the
novels of Peter Handke:
the individualisation of
a sacred quest within
the limits of History.
The pupil, whose
formation is the
leitmotif of the
architypal epic of
enlightened Pedagogy,
disintegrates into an
anonymous narrative
art which creates
contemporary myths
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La participació dels diferents agents educatius
en el desenvolupament del curriculum: un
enfocament democratic per planificar-lo
Albert Cots*

I Algunes consideracions terminoldgiques i conceptuals

Recentrnent, a partir de l'analisi dels Ilibres de text riles impor-
tants utilitzats en els cursos d'introducci6 al currilum en les univer-
sitats dels Estats Units, J.M. Rogan i J.A. Luceowski (1990) han
aportat una nova perspective sobre el fet ben conegut que afecta el
camp de estudis del curriculum: la inexistencia d'un consens entre els
seus te6rics principals respecte al que hauria de ser l'estructura i el
contingut del dit camp.

D'aquesta manera, no ha d'estranyar que la bibliografia que tracta
aspectes fonamentals del camp del curriculum -com la mateixa
definici6 del seu concepte, les teories que Ii donen suport.i es linies
d'investigaci6 que es desenvolupen dins seu- hagi estat molt abundant
en els Oltirns anys, en un intent, no assolit, d'aconseguir aclarir els
aspectes terminol6gics i conceptuals d'aquest camp d'estudis i de
posar ordre a la diversitat d'enfocaments i perspectives que el
caracteritzen. En aquesta linia es poden entendre articles como el de
G.J. Posner (1989) i els primers capitols d'un gran nombre de Ilibres
sobre curriculum, corn exemple els de F.M. Connelly i D.J. Clandinin
(1988), E.E. Eisner (1985), J. Gimeno Sacristan (1988), W.H. Schu-
bert (1986), M. Skilbeck (1984), L. Stenhouse, (1984) i D. Tanner i
L.N. Tanner (1980).

Pere) els punts de vista dificilment poden ser coincidents, ja que,
corn assenyala J. Gimeno Sacristan (1988, 121), el concepte de
curriculum es polisemic: d'una part, es definit des d'enfocaments
paradigmatics contraposats i, de l'altra, es utilizat per referir-se a
fases diferents de la seva posta en practice.

Albert Cols és professor aludant del Departament de Didectica I Organitzaci6
Escolar de la Universitet de Barcelona Després d'investigar uns anys en el camp de la
formed() permanent del prof essorat, actualment treballa sobre la teoria el desen-
volupament del curriculum
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En relaci6 amb els enfocaments paradigmatics en els quals es
fonamenten els diferents conceptes de curriculum, W. Carr i S.
Kemmis (1988) i S. Grundy (1987) n'han proposat ties. Basant-se
aquests autors, aixi corn molts altres que treballen en aquesta mateixa
linia, en els criteris aportats per la "teoria dels interessos cognitius"
de J. Habermas (1987), els tres enfocaments serien:

el que posa l'accent en la pre-especificaci6 d'objetius i en la
producci6 de resultats educatius que hi corresponguin
(orientacid reproductive);

el que es proposa l'elaboraci6 de judicis deliberatius i atorgar
sentit a les situacions educatives, mes que no pas obtenir
resultats (orientaci6 practice);

el que pretén transformar la visi6 del mOn i fer palesa la
dominaci6 ideologica que emmascara les relacions de poder
existents (orientaci6 emancipat6ria).

La primera oriented& que s'accepta generelment que parteix dels
principis de R. Tyler (1949) i que va unida a un model de deride
empirico-analitica, es la que ha aconseguit una acceptaci6 mes gran en
els mitjans academics i de la politica educative, especialment fins a
mitjan decade dels anys 1970, tal corn ho ha explicat, entre d'altres,
W.H. Schubert (1986, 188-286).

En canvi, respecte a la segona i la tercera orientacions, que
partirien, respectivament, de les propostes de J.J. Schwab (1970) i
del corrent reconceptualista representat, entre d'altres, per W.F.
Pinar i M. Grumet (1981) i que es fonamentarien, tambe respective-
ment, en els models de ciencia hermeneutic i critic, no hi ha un acord
generalizat sobre si s'hi poden considerar dos models diferents o si
nomes sOn dos corrents dins del model hermeneutic.

En relaciO amb les diferents fases de la posta en practice del
curriculum, la qUesti6 encara es mes complexa. Besicament, perque
ni tan sols hi ha acord sobre la denominaci6 i el que cal entendre per
la dita posta en practice.

Segons D. Pratt (1980, 4-5), per descriure les activitats del
proces pel qual es decideix que ensenyar i corn a les escoles, al Ilarg
del segle xx s'han anat utilitzant diferents conceptes. Inicialment es
parlava delaboraci6 del curriculum" (curriculum making) i de
"construcci6 del curriculum" (curriculum construction). Per6 poste-
riorment, es van utilizer noves expressions, corn es ara "planifica-
ci6 del curriculum" (curriculum planning) i "direcci6 del curriculum"
(curriculum management), si be, aquests darrers anys tambe s'han
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incorporat les de "desenvolupament del curriculum" (curriculum
development) i "disseny del curriculum" (curriculum design).

La diferenciacig entre aquestes darreres expressions, tan habi-
tuals en el Ilenguatge educatiu actual, no es tampoc gaire precisa. Aixi,
per J. Gimeno Sacristan (1988, 350), el desenvolupament es referiria
al proces d'elaboracig i concrecid progressive del curriculum, funciO
que es duria a terme de forma diferent en cada sisterna educatiu:
mentre que el disseny faria referencia a la forma o a l'esquema de ra-
cionalitzacid utilizats en dit proces o en les seves diferents fases.

W.H. Schubert (1986, 41-42) tracta d'una manera similar la dife-
renciacig entre aquests dos conceptes. El primer, el de desenvolupa-
ment del curriculum, que segons ell és pres sovint corn a sinbnim del
mateix estudi del curriculum, es releriria al proces de decidir que
ensenyar i aprendre, junt amb totes les consideracions necessaries
per prendre aquestes decisions. Contrariament, el concepte de dis-
seny del curriculum, que sovint s'utilizaria corn a sinbnim del de des-
envolupament del curriculum, seria riles especific i f aria referencia a
la planificació de guies curriculars, a l'analisi de materials per a la
instrucciO, etc.

En canvi, altres autors parlen de planificaciO del curriculum (J.G.
Posner, 1988) i de preses de decisig curriculars (R.W. Clark, 1988)
per referir-se, en tots dos casos, al concepte de desenvoluparnent del
curriculum en un sentit similar al que ha definit W.H.Schubert.

Per tot aixd, cat considerar en gran part sinOnims tots aquests
conceptes, que, fins i tot, sOn utilitzats indistintarnent per diferents
autors. Tot i aixd, en el present treball s'utilitzara el concepte de
desenvolupament del curriculum que es considerare referit tant a
l'ambit de reflexions que te per objecte les orientacions paradigma-
tiques que el fonamenten corn a les fases diferents del proces de la seva
posta en prectica, aspecte estretament relacionat amb les competen-
cies dels diferents agents que hi intervenen.

II La giliestió de les relacions entre les orlentacions o
enfocaments paradigmMics i el desenvolupament del
curriculum

Alguns autors estableixen una relaciO directa entre els enfoca-
ments paradigrnatics del curriculum i les caracteristiques del seu
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desenvolupament, especialment pel que fa als agents que hi intervenen
i a les relacions existents entre ells. Aquest as el cas, per exemple,
de J.M. Alvarez Mandez (1987), que diferencia el model curricular
d'objectius (fonamentat en l'orientaci6 reproductiva) i el model cur-
ricular d'investigacio en l'acci6 o processual (fonamentat en l'orien-
taci6 hermenautica o critica), cadascun dels quals disposaria d'un
concepte diferenciat de curriculum i determinaria una forma prôpia de
desenvolupament.

En canvi, G.J. Posner (1988) considera que els enfocarnents sobre
la planificaci6 del curriculum poden ser compresos parcialment corn
una sarie de respostes a diferents preguntes sobre la planificaci6 cur-
ricular. Aquestes respostes, diferents segons els autors, es podrien
englobar dins de dues perspectives arnplies: la de la producci6 tacnica,
que inclou els treballs de R.W. Tyler (1949), H. Taba (1974), J.J.
Schwab (1970), D. Walker (1971), J.l. Goodlad (1977), M. Johnson
(1967), que segons W. Carr i S. Kemmis (1988) i S. Grundy (1987)
pertanyerien a dues orientacions paradigmatiques diferents (la repro-
ductiva i la practica); i la critica, de la qual names analitza les
aportacions de P. Freire (1977).

No hi ha, doncs, en la bibliografia recent, un acord sobre les
relacions entre les orientacions paradigrnatiques i les formes d'enfo-
car el desenvolupament del curriculum. Per aquesta ra6, el punt de
vista que es prendra corn a hip6tesi de treball en el present escrit as
que les diferancies entre les diverses orientacions paradigmatiques
(al marge de les diferents classificacions que se'n facin), en ser
considerades a la practica, perden una bona part de la seva exclusi-
vital, Was que, fins i tot per a la mateixa S. Grundy (1987, p.100) no
as probable que, en la realitat, hi hagi un sol interes que domini
perrnanentment una practica curricular del professor.

Aixi, es considera que les diverses formes d'enfocar el desenvo-
lupament del curriculum no sOn el resultat directe de determinades
orientacions paradigmatiques, sin6 que aquesta relaci6 as mas indi-
recta i complexa. De fet, tal corn assenyala J. Gimeno Sacristan
(1988,120), el curriculum es decideix en diferents instancies, amb
poder desigual i per mitja de mecanisrnes peculiars, i en aquestes
instancies s'hi troben diferents agents amb interessos contradictoris.
Per aquesta ra6, es proposa que les diferents formes de desenvolupar
el curriculum es considerin a la Ilum de l'andlisi de la determinaci6 de
les competancies dels dits agents, dels interessos que els mouen i de
les relacions i conflictes existents entre ells.
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ill Orientacions basiques en el desenvolupament del
curriculum

En el proces d'elaboraciO i concreciO del curriculum hi ha presents
diferents agents educatius. Alguns d'interns al mateix sistema educa-
tiu, corn les autoritats, els organismes o les institucions d'experts,
els centres escolars, els ensenyants i els alumnes; d'altres, en canvi,
sOn externs, corn les editorials, les associacions professionals d'en-
senyants, els pares i les mares, els agents socials, etc.

Per part seva, l'administraciO educative, mitjangant la seva
politica curricular, condiciona decisivament la realitat practice de
l'educacig en la mesura que atorga diferents graus de poder d'inter-
venciO sobre el curriculum als diversos agents irnplicats en el procés,
tal corn ho ha assenyalat J. Girneno Sacristan (1988,128-129).

Les facultats de l'administraciO, que varien segons els paisos, fan
referencia, basicarnent, a tres tipus de questions fonarnentals:

la inclusiO o exclusiO dels diferents agents educatius en la presa
de decisions curriculars;

l'establiment de relacions de subordinacig o cooperacig entre
els diferents agents inclosos, i

l'adopcig d'actituds de dialeg o autoritat per a la reso;uciO dols
conflictes existents entre els mateixos agents inclosos i entre aquests
darrers i els exclosos.

D'aquesta manera, segons l'opcig que s'adopti en relacig amb els
tres aspects esmentats, es pot parlar de diferents orientacions en el
desenvoluparnent del curriculum. Aqui se'n destaquen tres:

a) L'orientaciO administrativo-burocratica, que ha estat am-
plament analitzada per diversos autors, entre els quals cal destacar
el ja esmentat J. Gimeno Sacristan (1988, 147-175). El seu predo-
mini en l'ernbit de l'Europa continental, que ha estat majoritari fins a
Opoques molt recents, s'ha caracterizat per:

la inclusig de tres Onics agents educatius en la presa de deci-
sions: l'administraciO (directament o per rnitja d'organisrnes publics
independents), que prescriu els nivells de coneixernents que s'han
d'assolir; les editorials educatives, que concreten aquests nivells de
coneixements i els ofereixen als ensenyants en forma de materials cu-
rriculars I guies didactiques perque els apliquin; i els esmentats en-
senyants, que s'encarreguen de portar-los a la practice a les aules;

249

1 -(,!, 0 8



Albert Cots

l'establiment de relacions de subordinacid entre tots tres
agents, especialment entre l'administraci6 educativa i els ense-
nyants, que sOn controlats per la dita administraci6 a través dels
serveis d'inspecci6;

la marginaci6 dels interessos i de les opinions de la resta
d'agents educatius, tant dels interns (ensenyants i alumnes) corn dels
externs (pares i mares, associacions professionals d'ensenyants,
agents socials relacionats amb el m6n empresarial, investigadors uni-
versitaris en educaci6, etc.). El predomini dels organismes de l'admi-
nistracid és absolut. En aquest sentit, a aquesta darrera només se li
reconeix la capacitat per considerar els motius dels conflictes que es
produeixen i per oferir-hi solucions, sense fer particips de les preses
de decisions la resta dels agents educatius.

b) L'orientacid professionalista, que s'ha desenvolupat amb forca
aquests darrers anys, especialment en alguns medis universitaris i del
mOn de l'educacid i que s'ha caracterizat basicarnent pels trets
segOents:

el predomini de l'ensenyant en la presa de decisions curricu-
lar s: es considera que nornés el professional de l'educaci6 pot saber
elaborar les propostes curriculars adequades a la situaci6 especifica
en qua es produeix la seva activitat, ja que ell és l'Onic coneixedor dels
aspectes concrets que la configuren;

l'oposicid, en grau major o menor segons els casos, al mante-
nirnent de relacions amb l'administraci6 i les editorials educatives;
les intervencions d'aquests dos agents sOn considerades inadequa-
des fa a una bona préctica pedag6gica o, fins i tot, corn a instrument
del interessos politico-econdmics dominants a la societat;

l'atenci6 als interessos i opinions d'alguns altres agents edu-
catius, en especial el col.lectiu professional dels ensenyants, els
alumnes i els pares i les mares, tot i que sempre a travas del filtre de
la valoraci6 i interpretaci6 del mateix ensenyant.

c) L'orientacid participativo-dernocratica, que recentment també
ha anat ampliant la seva influancia en els diferents ambits educatius,
tant en el de l'administraci6 corn entre extensos sectors d'ensenyants
i de la cornunitat cientifica, i que es caracteritza per aquests fets:

el reconeixement del dret de la pluralitat dels agents educatius
a intervenir en el desenvolupament del curriculum, de manera que
sigui l'expressi6 democratica dels seus diferents interessos i punts
de vista. El nombre d'agents a intervenir i l'abast de les seves com-
petancies variaria segons les politiques curriculars especifiques;
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el manteniment de diferents menes de relacions entre els diver-
sos agents educatius, ates que, mentre en la relaci6 administraci6-
ensenyants la primera manté part del seu poder jerarquic, en la relaci6
entre ensenyants en els centres, o entre els professors i els alumnes
a les aules, predominaria la cooperaci6;

la satisfacci6 dels diferents iriteressos i opinions dels diferents
agents educatius i la resoluci6 dels conflictes existents entre ells
mitjangant la negociaci6, la cooperacio, etc.

Aquesta proposta de classificaci6 coincideix en gran part amb els
tres models basics de planificaci6 del curriculum diferenciats per M.
Skilbeck (1972) i dels quals J. Gimeno Sacristan (1988, 144-145) es
fa ress6. Aquests tres models serien:

a) el racional deductiu, propi dels sistemes educatius centrali-
zats, en el qual l'adrninistraci6 determinaria el que s'ha d'ensenyar;

b) l'intuitiu, que consideraria l'actuaci6 individual dels profes-
sors com a eix fonamental en la deterrninaci6 de tot all() que s'ha
d'ensenyar a les aules; i

c) el racional interactiu, propi dels sistemes educatius descentra-
litzats, en el qual els diferents agents educatius prendrien part en les
preses de decisions curriculars.

Avui, l'orientaci6 administrativo-burocratica es troba fortament
desacreditada, tant en els medis academics corn fins i tot en els
politico-educatius. Les raons s6n diverses, pelt se n'haurien de
destacar principalment dues: una de practice (la inadequaci6 de la
determinaci6 central sobre el que s'ha d'ensenyar a totes les escoles
en relaci6 amb les circurnstancies concretes en que es troben i que
exigeixen seleccions de contingut curricular diferenciades), i una
altra d'etica (el dret de totes les parts implicades en l'educaci6 a
participar en les decisions curriculars).

L'orientaci6 professionalista, encara que actualment no estigui en
la base de la politica curricular de cap adrninistraci6, exerceix una
atracci6 enorme en importants sectors del professorat i dels curri-
cularistes. El problema que planteja, per6, es que pot acabar conver-
tint el desenvolupament del curriculum en un mer exercici intellectual
dels ensenyants, de manera que ning0 no garanteix que no es produeixi
un progressiu aillament de les propostes en relaci6 amb els contextos
sOcio-culturals en els quals es treballa.

Finalment, l'orientaci6 collaborative és la que comenca a ser pre-
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dominant en nombrosos sistemes educatius. Les raons que addueix K.
Kennedy (1988) en aquest sentit per al context d'Australia son
sign if icatives:

"El curriculum de les escoles s'ha de considerar actualment corn
un assumpte a compartir, i per aixd, corn una responsabilitat a corn-
partir. L'epoca en que els punts de vista dels educadors professionals
dominaven el proces de presa de decisions curriculars ja ha passat a
la histdria: ara, els educadors contribueixen, junt amb altres parts
interessades, en la configuraci6 i en la formulacid del curriiculum."
(K. Kennedy, 1989, 111).

No obstant aix6, no hi ha un acord generalitzat sobre els agents que
han d'intervenir en el proces, les competencies de cadascun i les
relacions que han de mantenir entre ells.

IV La participacid collaborative en el desenvolupament
democratic del curriculum

Una de les objeccions fonamentals que es plantegen al model de
ciencia empirico-analitica que inspira nombrosos processos de desen-
volupament curricular se centra en la critica a les nocions positivistes
de coneixement, objectivitat i veritat (W.Carr i S.Kemmis, 1988). En
efecte, una de les pretensions de l'esmentat model es trobar "una"
f6rmula per dissenyar el curriculum, independentment de la seleccid
del contingut de les disciplines i dels paradigmes que les configuren.
Pere) a la practice no hi ha un consens generalizat sobre corn aconse-
guir-ho, ja que cada proposta curricular es una selecci6 de culture
(V.Benedito, 1989, 145) que obeeix a criteris subjectius distints. Les
diferencies entre les dites propostes stin, per tant, inevitables.

Per aquesta rad, decidir que s'ha d'ensenyar i com a les escoles no
sembla que pugui ser deduIt "cientificament" per cap mena d'expert
-siguin interns o externs a l'escola- a partir del que s'ha convingut a
anomenar les "fonts del curriculum". Al capdavall, els criteris pels
quals es desenvolupa el curriculum s6n el resultat de determinats con-
dicionants histdrics i socials i d'unes opcions subjectives en relaci6
amb la teoria de l'aprenentatge a utilitzar, el paper de l'escola en la
societat, els aspectes disciplinars a seleccionar, etc. ,ue prenen els
diferents agents educatius al Ilarg del proces, des icl disseny mes
general del curriculum fins a les activitats d'ensenyament i aprenen-
tatge a l'aula.
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Per tant, hi ha dues orientacions basiques que haurien de ser
presents en qualsevol proposta de desenvolupament curricular: la
primera, que cal establir els mecanismes adequats perque una serie
d'agents socials que tenen importants interessos en l'educaci6 vegin
reconeguda explicitament i organicament la seva participaci6 en les
decisions curriculars (alumnes, pares i mares, associacions profes-
sionals d'ensenyants, organismes economics, etc.); la segona, que el
més important no es qui elabora els dissenys curriculars o els
materials didactics (es a drr, si els mateixos ensenyants, els especia-
listes externs a l'escola o alguna mena de sistema mixt), sin6 quina es
la seva adequaci6 a las realitats sOcio-culturals de les escoles i corn
ajuden a perfeccionar els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Aquestes dues orientacions, encara que semblin contradictOries,
no ho s6n. Es a dir, el que es vol dir és que and que és decisiu no es pas
que tots els agents educatius participin directament en el disseny del
curriculum o en l'elaboraci6 de materials didactics, sin6 que puguin
influir en un cert grau en la seva configuraci6. Per aquesta ra6, sembla
Otil poder disposar d'un esquema orientatiu sobre els diferents nivells
del desenvolupament curricular i els agents que hi participen, corn el
que se suggereix en el quadre-1:

En el quadre anterior, partint de les diferents fases en l'objecti-
vaci6 del significat del curriculum (J. Gimeno Sacristan, 1988, 123)
i dels nivells i agents que prenen part per dissenyar-lo (J. Gimeno
Sacristan, 1988, 356), s'han diferenciat quatre nivells diferents en
la posta en practica del curriculum i s'han assenyalat els diversos
moments en que els diferents agents educatius hi intervenen o hi
haurien d'intervenir en la fase de configuraci6.

Malgrat que aquest tipus d'enfocaments pot ser facilment desqua-
lificat des d'una perspective critica al model "top-down" o "centre-
periferia" de la investigaci6 i el desenvolupament curricular (J.
Gimeno Sacristan i A. Perez, 1983, 176 i seg.; L. Stenhouse, 1984,
282-283), sembla dificil pensar que les autoritats educatives -cen-
trals o federals/auton6miques- no intervinguin en la configuraci6 de
les directrius curriculars generals del sistema educatiu (G.Kirk,
1989).

Tot i aix6, especialment en els paIsos on la intervenci6 de les
esmentades autoritats educatives era molt escassa (especialment en
l'embit cultural anglo-sax6), hi ha un gran debat sobre aquesta q0esti6
(entre d'altres. A. Hartnett M. Naish, 1990; J. Eggleston, 1989).
Entre els que accepten l'existencia d'un curriculum nacional, algunes
de les questions mes importants que es plantegen sOn el nivell de
profunditat de les prescripcions curriculars (K. Kennedy, 1988) i la
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Quadre 1: Nivells i agents en el desenvolupament del curriculum

AUTORITATS EDUCATIVES CENTRALS
I/0 FEDERALS/AUTONOMIOUES

ALTRES AGENTS-
-Associacions professionals
-Organismes econOrnics
:Organismes cientifics

EDITORIALS
EDUCATIVES

CENTRES

EDUCATIUS

Alumnes

Comites o Institucions
Curriculars

(PRESCRIPCIONS CURRICULARS

[ quips
Editorials

Centres de Desenvoluparnent Curnc
Centres de Professors
Equips de Professors cl-Escoles

PROPOSTES CURRICULARS

Claustres
Cicles
Departaments
Professors/es
Coordinadorwes

curriculars

Investigacie-accie
a les aules

Assessoraments
d'experts

Projectes interdis-
ciplinars

ALTRES AGENTS
-Mares I pares
-Associacions

professionals
-Automats edu-

caves locals
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participaci6 dels ensenyants en els- organismes en que prenen les
decisions sobre les esmentades prescripcions curriculars (J.H. Young,
1988, 1989a, 1989b). A la major part dels palsos desenvolupats,
aquesta tasca es a carrec, generalment, de comites curriculars o be
d'institucions estables, como l'Scottish Consultative Council on the
Curriculum (SCCC, 1989) o el National Curriculum Council (NCN,
1990), respectivament a EscOcia i Anglaterra. Aquestes institucions
disposen d'una estructura organitzativa complexa en la qual treballen
nombrosos ensenyants i especialistes. El seu treball es fa en comites
que sovint comparteixen les seves funcions amb diferents organismes
pertanyents a altres sectors de l'administraci6 o a diversos agents
educatius.

Pel que fa a l'elaboraci6 de propostes curriculars a desenvolupar
en els centres educatius, és un ambit que aquests Oltims anys s'ha anat
fent més complex. D'una part, hi ha les editorials educatives que, amb
els seus equips editorials, elaboren el que genericament es coneix (en
molts casos, inadequadament) per Ilibres de text. Actualment, la pro-
ducci6 editorial de materials didactics es enormement diversa. Per
aquesta ra6, s'haurien de descartar tots els enfocaments simplistes
de la seva fund& que dificilment deixarà de tenir un pes majoritari en
la satisfacci6 de la demanda dels esmentats materials per part dels
ensenyants. D'altra banda, actualrnent hi ha un ampli ventall d'equips
d'investigaci6 pertanyents a centres de desesenvolupament curricu-
lar, centres de professors i, fins i tot, a escoles o centres educatius
que s'esforcen per elaborar propostes curriculars alternatives. La in-
tervenci6 dels altres agents educatius en aquest nivell del desenvolu-
pament curricular es, generalment, escassa.

Finalment, i en relaci6 amb el desenvolupament del curriculum en
els centres educatius en la fase previa als processos interactius d'en-
senyament i aprenentatge a les aules, veiem una gran diversitat d'o-
rientacions. L'abundant bibliografia dels Oltims anys sobre el curricu-
lum i la formaci6 del professorat, encara que des de diferents pers-
pectives te6riques, ha posat molt l'ernfasi en el paper central que els
centres educatius i els ensenyants han de tenir en el desenvolupament
curricular (entre d'altres: W. Carr i S. Kemmis, 1988: F.M. Connelly
i D.J. Clandinin, 1988: J. Elliott. 1990: J. Gimeno Sacristan, 1988;
M. Skilbeck, 1984, L. Stenhouse, 1984).

En aquest sentit, es van succeint els treballs sobre expenencies
concretes relacionades amb aquesta orientaciO. Particularment inte-
ressants en l'ambit cultural anglo-saxo son l'estudi sobre els coordi-
nadors curriculars en algunes escoles pnvades australianes de la
regiO metropolitana de Perth (J. Kennard i D Carter, 1989), que
s'encarreguen d'un conjunt divers de tasques relacionades amb el
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desenvolupament curricular en els centres educatius, i la proposta
teOrica d'utilitzar el procediment de la deliberaci6 reflexive a les
escoles corn a mitja per dur a terme processos de canvi curricular
(S.A. Bonser i S. Grundy, 1988).

No obstant aix6, habitualment no as té en compte la participaci6
d'agents externs a l'escola en els processos de planificaciO curricular.
Per aquesta rag és molt interessant la investigacio de R.D. Kimpston
i K.B. Rogers (1988) sobre la participaci6 i les percepcions de
professors, directors i membres de la comunitat en els processos de
planificaci6 curricular col.laborativa. L'estudi es refereix a un
procés d'aquest tipus que va tenir Hoc no fa gaire en un districte
suburbe dels Estats Units amb uns 15.000 alumnes i 750 professors
i professores i que es proposava de documentar quins curriculums s'u-
tilizaven en el districte, elaborar un sistema per reviser els esmen-
tats curriculums i desenvolupar-ne de nous en arees en qua es
detectessin desacords sobre el que ja s'aplicava o es feia.

Malgrat totes aquestes aportacions, Oltimament s'han expressat
importants critiques a les imprecisions de l'enfocament del desenvo-
lupament del curriculum centrat a les escoles, sobre la viabilitat
practice del qual hi ha dubtes importants (A. Hargreaves, 1989).

V Algunes conclusions finals en relació amb l'Estat
espanyol

Les administracions central i autonOmiques de l'Estat espanyol han
iniciat darrerament un proces de revisi6 de la seva politica curricular.
A partir dels suggeriments de C. Coll (1986) sobre els diferents
nivells de concreci6 del curriculum i sobre la divisi6 de competancies
en el seu disseny, el MEC ha concretat una proposta (MEC, 1989) que,
si be fa els primers passos en el cami de la democratitzaci6 del seu
desenvolupament, encara manta nombroses incognites sobre el seu
abast i posta en practice.

En primer Hoc, la proposta no es planteja explicitament la questio
de la intervenciO d'agents educatius que no siguin l'AdministraciO, els
centres educatius i els professors, en la configuraci6 del curriculum.

En segon lloc, no s'especifiquen els canals per mitja dels quals les
administracions educatives (MEC i departaments d'Ensenyament de
les comunitats autOnomes) es proposen d'establir i renovar les pres-
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cripcions educatives del disseny curricular base. Fins are, s'ha
treballat en la forma de comites curriculars, és a dir, en grups
d'experts nomenats pels responsables de les administracions educe-
tives, que s'han encarrregat de redactar els documents. Sense pre-
tendre rebaixar els coneixements i la competencia de les persones que
en formen part (per cert, en el mateix disseny curricular base del MEC
no consta el nom dels autors i, per tant, és an6nim), sorgeixen dubtes
sobre si, en els territoris de les diferents administracions educati-
ves, no seria convenient la creaciO d'organismes permanents (a l'estil
dels ja esmentats SCCC i NCN) formats por pedagogs i ensenyants amb
dedicaci6 a temps complet o parcial, aut6noms en relaci6 amb les
administracions, en els quals fossin representats o exercissin algun
tipus d'influencia legalment reconeguda altres agents educatius
(associacions de pares i mares, associacions professionals, organis-
mes empresarials, etc.), que col.laboressin amb altres organismes
(pOblics o privets) coneixedors de qUestions socials que afecten
directament el mOn de l'educaciO -corn, per exemple, la problernetica
de la transiciO al m6n del treball- i que s'encarreguessin d'elaborar i
renovar, en un constant proces de "feed-back", les prescripcions
curriculars.

Finalment, tarnpoc no es determinen els processos prectics dels
quals es desenvolupara el curriculum en els centres educatius. Es parla
d'assessoraments als centres per part d'especialistes dels equips
psicopedag6gics i dels centres de professors, per() sembla dificil que
els assessorarnents externs puguin resoldre la qUestiO de corn disse-
nyar, implanter i avaluar el curriculum a totes les escoles, ates
l'esces temps disponible, les limitacions en la forrnaci6 dels ensen-
yants i la debilitat, en materia curricular, de l'estructura organitza-
tiva actual dels centres educatius (cicles, departaments, serninaris,
etc ).

Cal, doncs, un procés de clarificaci6 i precisiO, si realment es
preten introduir canvis substancials i prectics en la forma d'elaborar
aplicar democreticarnent el curriculum en el nostre sisterna educatiu.
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La finaliciad de este
articulo es anahzar las
bases tebricas del
desarrollo del
curriculum. cuestion
que hoy dia este en el
centro de importantes
debates publicos en
algunos parses (Remo
Unicio. Espana. etc )
Partiendo de la
evidencia de que
existen diferentes
teorias del curriculum,
el autor sugiere que las
relaciones entre cliches
teorias y la forma
concreta ae enfocar el
desarrollo del cu-
rriculum estan deter-
minadas por los roles
de los agonies
educativos que dirocta
o indirectamente
participan en dicho
desarrollo Pot ello
puede hablarse de fres
enfoques basicos ci
adrninistrativo-hu-o-
cratico. el profesio-
nalista y el partici-
pativo-democratico
Despues de un breve
analisis de las caracte-
risticas de estas
orientaciones se
subraya la necesidad
de reconocer el
derecho de todos los
agentes educativos
intervenir en el
desarrollo v
dor consiguiente
planilicarlo demo-
etancatnento corm)
alternalva ,t) unto"
control burocritl,

112

Abstracts

Le but de cet article
consiste a analyser les
fondernents fheoriques
du developpement du
curriculum. sujet qui
est aujourd'hui au
centre d'importantes
discussions publiques
dans certains pays (Le
Royaume Uni,
l'Espagne.. ) En portant
du fait evident qu'll
existe plusieurs
theories et les rnoyens
concrets d'envisager le
developement du
curriculum sont
determines par les
rOles des agents
educatifs qui
participent de maniere
chrecte ou indirecte a
ce developpement
Pour colic raison ou
peut parler de tiers
approches
partlCipativa-
democratique Apres
une courte analyse des
caractertstiques de ces
orientations. I auteur
souligne le besoin de
reconnaitre le droit de
Was les agents
educatifs d'intervenir
dans la develoopement
du curriculum at par
cor,sequent de te
i,;anifier
.romocratiquernent en
rant qu'alternative au
qeul control
hureaucratique on
prolessionnel

The arm of this paper is
to analize the theoretic
foundations of
curriculum
development, a subject
that nowadays is in the
center of important
public discussions in
some countries (United
Kingdom. Spain. )
Starting frorn !he
evidence that there are
different curriculum
theories, the author
suggests that the
relationships between
these theories and
Oarticular curriculum
development
approaches are
determined by the
roles of the educational
agents that directly or
indirectly intervene in
the mentioned
development For this
reason we can talk of
three basic approaches
the bureaucratic-admi-
nistrative. the proles-
sionalist and the
democratic-partici-
patory Alter a concise
study of the features of
these apvoaches. the
author ernpr.asizes the
necessity of
acknowledging the
right of ali educationa,
agents to intervene in
Curriculum
development and
thereby to plan it
democratically as an
alternative to only
bureaucratic or
protession,thst connol

2 6 1



Temps d'Educacks, 4 2n. semestre, 1990

Bases filostfiques per una ciència crftica de
l'educació. Una entrevista a Wilfred Carr
Jorge Larrosa Bondia *

Wilfred Carr, professor de la Divisi6 d'Educaci6 de la Universitet
de Sheffield del Regne Unit, és un dels representants mes destacats de
la Filosofia Critica de l'Educaci6. A Espanya sobretot es conegut pel
Ilibre (juntament amb Stephen Kemmis) Teorfa critica de la enserianza,
publicat per l'editorial Martinez Roca, i per una altre de més recent,
Hacia una ciencia critica de la educaciOn, publicat per l'editorial
Laertes. A més, ha participat en nombrosos congressos i seminaris,
entre els quals podem destacar l'aportaci6 que va fer al Congres
Internacional de Filosofia de l'Educaci6 reunit a Madrid el 1988 i que
fou publicada per la UNED al volum d'actes.

El professor Carr ha prestat atenci6, sobretot, als aspectes
epistemologies de la Pedagogia tal corn es deriven de la naturalesa
mateixa de l'educaci6 corn a practice social en una societat dernocra-
tica. En aquest context, ha treballat en la reintegraci6 de la teoria i la
practice educative i en les condicions de possibilitat del pensament
critic en educaci6.

D'altra banda, tambe ha treballat en l'elaboraci6 tedrica i filosOfica
de la investigaci6, acci6 participative en educaciO. En aquesta pers-
pective, sOn especialment vigoroses les tesis sobre la necessitat que
sigi_bn els mateixos educadors els protagonistes de la investigaci6
educative si volem que sigui eficae i realment transformadora. Les
conseqUencies d'aquesta tesi sobre la concepci6 de la forrnaci6 inicial
i permanent del professorat i sobre la redistribuci6 institucional de la
relaci6 entre investigaci6 i innovaci6 sOn evidents i molt provocado-
res.

Des del punt de vista filosdfic, l'obra del professor Carr és
particularment significative en el tractament, demolidor, que fa dels

Jorge Larrosa Bondia es professor titular de Filosofia de l'EducactO a la Univer-
sitat de Barcelona Ha publicat el llibre E/ trabajo epistemolOgico en Pedagogia Una
propuesta constructivista (Barcelona. PPU, 1990), I es autor d'altres treballs sobre
(corm I filosofia de l'educaci6
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dualismes que han conformat els models epistemolOgics dorninants en
educaci6 durant les Oltimes decades: teoria i practice, fets i valors,
deride i ideologia, teoria i rnetode, abstracte i concret, coneixement
i acci6, etc. La idea de Carr es que nornes dissolent aquests dualismes,
mostrant-ne el caracter fal.lag i il.legitim, es pot intentar f onamen-
tar una ciencia critica de reducaci6 que no estigui distorsionada pels
carrerons sense sortida (tegrics i practics) de l'autoretrat epistemic
de la Pedagogia que es derive del model positivista de la ciencia
aplicada. D'altra banda, la manera corn Carr concep reduced& i la
utilitzaci6 que fa d'alguns conceptes corn ara praxi , critica i
autoreflexi& permet d'obrir un espai filosOficament habitable a una
manera nova d'enfocar la relaci6 entre la investigaci6 i la practice
educative

Aquesta entrevista ha estat concebuda amb la idea que el professor
Carr fes dues coses: en primer Hoc, que explicites alguns conceptes
centrals de la seva obra; en segon Hoc, que situes el seu treball en
relaci6 arnb la f ilosofia critica (en particular, amb l'obra d'Habermas)
i en relaci6 amb la tradici6 analitica de la Filosofia britanica de
l'Educaci6. Les respostes de Carr, particularrnent brillants i aclari-
dores, constitueixen una rnostra de la seva sensibilitat filosOfica,
claredat expositive i del vigor de les seves propostes.

P1 Per nosaltres, els conceptes principals de la seva proposta per
a una ciencia educative critica sdn els tres conceptes intimament re-
lacionats de "practice", "ciencia" I "critica". Des del nostre punt de
vista, el mes important es 31 seu intent d'establir una sintesi
conceptual de practice i ciencia corn a termes rnütuarnent constitutius
(per a una "ciencia practice" i per a una "practice cientifica"), amb
la consegOent reforrnulaci6 del concepte d'una ciencia educative. La
considera correcta, aquesta interpretaciO del seu treball?

R1 Si, crec que ho es. Tal corn diu voste, els conceptes de
"practice", "deride" i "critica" s6n decisius en la major part del
meu treball. D'altra banda, m'agradaria d'afegir-n'hi dos rnes: el
concepte de "teoria" i el concepte mateix deducaci6". Tambe te ra6
d'emfasitzar el meu intent de reintegrar aquests conceptes mostrant
corn estan relacionats dialecticament. Deixi'm explicar per qué con-
sidero crucial la reforrnulaci6 dels rnateixos conceptes en tot intent de
reconstruir la idea d'una deride educative.

La motivaci6 d'una gran part del rneu treball Os la convicci6 que cal
separar la teoria i la investigacib educative de la tradicib positivista
que ha dominat els rnetodes en els quals han estat inserides des del
segle dinou.

A causa de la force d'aquesta tradici6, a la Gran Bretanya la teoria
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educative encara es considerada basicament corn una forma de "den-
cia aplicada" que se serveix de coneixements empirics sense valor
corn a base per resoldre problemes educatius i per avaluar la practice
educative. Quan la teoria s'interpreta d'aquesta manera, els concep-
tes de "teoria", "ciencia", "critica", "practice" i "educaciO"
assoleixen un significat particular. A mes a mes, un cop acceptem
aquest significat, hi ha diversos dualismes conceptuals que esdevenen
inevitables: per exemple, entre saber i fer, teoria i practice, ciencia
i ideologia, fets i valors. En l'educaciO, aquestes distincions estan
socialment establertes en una divisió institucionalitzada del treball
entre professors que "practiquen" per6 no "teoritzen", i investiga-
dors en educed& que "teoritzen" per6 no "practiquen". Per aquesta
ra6, normalment els professors s6n considerats practicants empo-
brits en questions teibriques, i la teoria educative es considerada un
terreny exclusiu d'una elite academica.

La manera corn m'agradaria que s'entengues el meu treball Os en el
sentit d'una critica continua a aquestes distincions positivistes i a la
divisiO del treball institucionalitzada que comporten. A partir d'a-
questa critica, he intentat de formular un concepte de la "ciencia
educative" que interpreti la practice corn a inevitablement te6rica i
que entengui la "ciencia" corn a proces d'autoreflexi6 racional i

critica. Segons aquesta interpreted& una ciencia educative elimina-
ria la segregaci6 de professorat i tegrics que el positivisme ens ha
Ilegat.

P2. Ens podria explicar el seu concepte de "practice"? I, en aquest
context, ens podria dir quins sOn els elements mes importants de la
seve reconceptualitzaciO d'una "practice educative"?

R2. Els trets generals del meu concepte de practice van apareixer
arran de la meva insatisfacci6 arnb els metodes positivistes, en els
quals s'enten, generalment, la relaci6 de la practice educative amb la
teoria educative. L'assumpci6 positivista que la practice es tot el que
la teoria no es, es central, en aquesta interpretaci6 lOgica. La
"practice" Os particular, concretq i implica acci& la "teoria" es
general, abstracta i suposa coneixement. En educaciO, per& aquestes
oposicions rarament tenen sentit. Quan em demano: "Que haig d'en-
senyar?", de fet em formulo una pregunta practice sobre que fer, que
Os general i abstracta. Quan em demano: "La intel ligencia. Os inna-
te?", em faig una pregunta teOrica que Os clarament intrinseca a
moltes situacions practiques dins el m6n de reduced& La questi6
basica que sorgeix Os aquesta: com podem caracteritzar la practice
educative perque sigui alhora general i particular, abstracta i concre-
te? El podem articular, un concepte de practice educative que pugui
reconciliar aquestes oposicions?

1 2 )
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Tot mirant de trobar una resposta a aquesta qUestiO, vaig conside-
rar l'intent de Hans-Georg Gadamer de restablir la tradicid aristota-
lica clessica de "filosofia practice") Emu lent Gadamer, els principals
elements que vaig extreure d'aquesta tradici6 fan referencia a
rexposici6 d'Arist6til de les pressuposicions epistemol6giques de
praxi, definida corn els fets impregnats de moral duts a terme amb la
intenci6 de fer una acci6 "bona". Per ArisOtil, la praxi és diferent de
la poiesi, acci6 instrumental amb la finalitat de produir un objecte o
enginy previernent especificat, perque els fins etics que persegueix no
es poden "fer" o "produir", sin6 solament aconseguir en la praxi i a
través de la praxi. En la praxi, els mitjans i els fins no es poden
separar.

Expressat senzillament, el meu argument és que la practice
educative no es pot fer intel.ligible corn una forma de poiesi, acciO
instrumental guiada per uns fins determinats i governada per regles
establertes. Solament es pot fer intel-ligible corn una forma de praxi,
acci6 guiada per criteris atics que sOn imminents en la mateixa
practice educative: criteris que utilitzem tecitament quan distingim la
practice educative genuYna de la que no ho és; la practice educative
bona de la que és indiferent o dolenta.

Quan es consideren corn un tipus de praxis, esdevé clar que el
coneixement prectic que guia la practice educative no és un coneixe-
ment tecnic sobre la manera corn millorar l'efectivitat de raccid
empresa per aconseguir un objectiu especific. "El coneixement prac-
tic es el coneixement de la rnanera corn aplicar una etica general i uns
principis educatius a casos particulars. En reduced& el raonament
practic requereix, doncs, all() que AristOtil anomenava phronesis o
"saviesa practice", una capacitat de cornbinar un coneixement de
principis generals d'educaciO i uns valors basats en un bon judici
practic sobre quan i corn aplicar aquests principis i valors en una
situaci6 particular. La phronesis es, doncs, el terrne clau que integra
el general i l'abstracte de "teoria" amb el particular i concret de
"practice". Quan la practice educative s'enten en termes del Ilenguat-
ge de la praxi, Ilavors la seva separacid de la teoria educative ja no
té cap sentit.

P3. Quins sOn els components principals del seu concepte de
ciencia? Quins en sOn els trets epistemolOgics i qué es, en aquest
context, una "ciencia educative"?

(fl Veieu. particularment. Gadamer (1981)
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R3. El concepte de ciencia a que em refereixo en el meu treball es
el que va sorgir del que ara es coneix per "filosofia de la ciencia
postempirica".2 Per als meus objectius, els principals trets episte-
mol6gics d'aquesta filosofia de la ciencia es poden resumir de la
manera segUent: primer, les teories cientifiques estan insuf icient-
ment definides: encara que les teories cientifiques siguin constretes
empiricament, no estan empiricament demostrades o rebatudes. En
segon Hoc, no hi ha Ilenguatge Iliure de teoria per presentar observe-
cions: l'observaci6 sempre implica l'tis de conceptes que interpreten
all() que s'observa d'acord amb algun esquema te6ric previ. Tercer:
les recerques cientifiques sempre tenen Hoc dins un determinat para-
digma general que incorpora supOsits metafisics sobre la naturalesa
del seu objecte d'estudi. El tret caracteristic de la "investigaci6 cien-
tifica" no és el seu metode empiric, sin6 les regles i normes critiques
del discurs racional que son compartides i acceptades per una comu-
nitat d'investigadors. Es aquest compromis intersubjectiu i compartit
amb els criteris impersonals de racionalitat, criteris que estan
designats per assegurar que les creences i practiques poden ser
avaluades criticament i que els prejudicis i dogmes poden ser minimit-
zats o eliminats, que constitueix el segell de la investigaci6 cientifica.
Des d'aquesta perspective, el tret essencial de la ciencia no és pas el
seu "metode" d'investigaci6 o la seva "l6gica" per aprovar i

demostrar afirmacions empiriques, sin() el fet que la ciencia és una
activitat social realitzada dins una comunitat critica els membres de
la qual estan compromesos amb un dialeg Iliure i obert, amb un
respecte per la discussi6, una tolerencia a la critica i a altres normes
del discurs racional.

Un dels avantatges d'aquesta lilosofia de la ciencia postempirica es
que fa possible la distinci6 entre ui.a ciencia "de" i "sobre" l'educaci6
i una ciencia educative genuine. La primera simplement es val de
paradigmes psicolOgics o sociolOgics per produir teories cientifiques
de l'educaci6. Una ciencia educative, pert), fa servir un paradigma
educatiu que incorpora suposicions epistemolOgiques extretes del
nostre concepte de l'educaci6 mateixa. Es una ciencia "educative"
perq t. ofereix una perspective educative i corn que és una perspective
educative, es una ciencia "practice" preocupada pels problemes del
que cal fer més que no pas una ciencia tebrica preocupada per veure
de quin cas es tracta. Tambe és una ciencia educative en el sentit que

Per a una duscuss,o delallada de la filosotia de ,a clench] postempuca vegeu
Hesse (1980)
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ella mateixa es un procés dissenyat a produir la classe de coneixement
reflexiu que la mateixa educaciO vol cultivar i promoure.

P4. La seva manera de fer servir els conceptes d'"autoreflexib'
i "critica" té una gran relacio amb la utilitzada en la teoria de l'interOs
emancipatori d'Habermas. Per nosaltres, aquests conceptes sOn les
bases d'una concepcib de reducaciO il.lustrada. Qué sem, per
vostO,"l'autoreflexiO" i "la critica" en un context educatiu?

R4. Ja té ra6. d'emfasitzar la importencia central dels conceptes
d'autoreflexi6 i critica en els meus arguments filosOfics i tambe que
aquests arguments estan totalment influits per la teoria d'Habermas
sobre l'interes hume constittlit pel coneixement.(3) Malgrat aixO, el
punt d'on parteixo per servir-me d'aquests conceptes torna a ser el
meu reconeixement de les consequencies adverses del positivisme per
a la teoria i la investigaci6 educatives. Una consequencia de l'insisten-
cia que solament els fets "neutres" poden proporcionar una base a un
coneixement cientific valid ha estat el fet d'alliberar-nos de qualsevol
obligaci6 de pensar criticament en els origens de les nostres creences
i practiques actuals. Per aquest motiu, a l'autoconeixement que
adquirim reflexionant en les arrels socials i ideolOgiques de les
nostres creences i practiques actuals se li nega tota validesa episte-
mologica. La teoria dels "interessos constitu'its pel coneixement"
d'Habermas proporciona una justificaci6 filosbfica al "coneixement
emancipatori" una forma d'autoconeixement adquirit mitjancant la
reflexi6 que "il-lustra" els individus sobre els origens i prop6sits
ideOlogics de les seves creences i practiques actuals. El metode
pert ilat per Habermas per produir aquest tipus de coneixement és
d'ideologia-critica, un metode que estimula la gent a considerar la
racionalitat de les seves creences i accions en un context social i

histOric ample. i a explorer la font de la seva irracionalitat en el
context ideolOgic d'on sorgeixen.

En un context educatiu. aixO anuncia l'emergencia d'una cibncia
educative que produeixi aquella forma d'autoconeixement, la qual
alliberaria els professors de creences i errors irracionals que han
heretat del costum, la tradiciO. els habits i la ideologia. Amb la
utilitzaci6 del metode critic, els professionals de l'educacib podrien
adquirir un autoconeixement mes ample, que els ajudaria a resoldre
algunes de les contradiccions que experimenten en el seu treball.

(3) Hdber(mv, (197;')

6

.,-;t4, ).t...



Reflexions i recerques

P5. Creiem que els conceptes d'autoreflexiO i critica demanen un
marc general de valors que serveixin de referencia. Quin Os aquest
marc i quina condicib teOrica le? Ens en podria explicar les normes
fonamentals?

R5. Es clar que les nocions d'autoreflexi6 i critica requereixen un
marc normatiu, i el marc que he explicat s'inspira en la teoria
aristotalica del raonament prectic corn a raonarnent impregnat d'ati-
ca. Corn es pot justificar filosdficarnent, aquest tipus de raonament
prectic? Encara que la justiticaci6 que he intentat d'elaborar s'inspira
en el treball de Jurgen Habermas, també este molt influ'ida pel treball
del fil6sof de l'educaci6 britenic R.S. Peters. Per Peters, les bases
Otiques de l'objectiu educatiu d'autonornia racional es poden justificar
per les pressuposicions a priori d'un discurs prectic simple. El que
revela una anelisi d'aquesta mena és que en el mateix acte de prendre
part en la discussiO sobre questions prbctiques, manifestem el nostre
compromis amb l'objectiu educatiu d'autonornia racional i amb els
valors de Ilibertat, igualtat, tolerbncia i respecte als altres que s6n
constituents de la vide racional. Aquests sOn els objectius i valors en
termes dels quals es justifica epistemolOgicament una ciencia educa-
tive. perque s6n els objectius i valors que una ciencia educative vol
cultivar i promoure.

P6. Ouan llegirn el seu treball filosOfic, pensem immedialament en
els professors reflexionant criticament sobre la seva practica i en les
condicions en qué practiquen. Es una interpretaciO correcta?Si ho es,
corn es pot comprometre criticament en la practica educativa, un
professor?

R6. Si, la seva interpretaci6 és correcta. En el Ilibre que vaig
escriure conjuntament amb Stephen Kemrnis,4 Becoming Critical:
Education Knowledge and Action Research, intentem demostrar que
una manera concreta que els professors es comprometin criticament
en la seva practice pot consistir a seguir els metodes i procediments
de la recerca active S'ha de remarcar, pert', que tal corn actualment
es fa servir la recerca active amb els professors, sovint es posen de
manifest molts elements positivistes. Concretament, una gran part de
la recerca active educative utilitza interpretacions tecniques dels
conceptes dautoreflexi6" i "critica" que fracassen completament
a l'hora d'entendre'n el significat principal i la irnportencia per a la

( if t Kt ( 1
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reconstrucci6 de la recerca active corn una forma de ciancia educative
orifice.'

P7. Quines conseq0encies té, aixO, en l'organització i el funciona-
ment de la formacid del professorat?

R7. Des del meu punt de vista, n'hi ha moltes, de conseq0encies,
per6 m'agradaria remarcar-ne dues. Una implicaci6 Obvia es la
necessitat de reconstruir la formed() del professorat en termes dels
conceptes i del Ilenguatge de la praxi. En la formed() deprofessorat,
avui dia, la teoria es fa ailladament de la practice, que es on despres
ha de ser "aplicada" a la prectica. De la mateixa manera, la practice
educative es considerada una acci6 privada de teoria a la qual, d'alguna
manera, la teoria es pot acoblar. Un dels objectius del meu treball es
de promoure un concepte de la formed() del professorat que entengui
la teoria i la prectica corn a elements relacionats dialecticament, de
manera que cadascun impregni l'altre i en resulti impregnat alhora. A
partir d'aquest concepte, els professors teoritzarien la seva prectica
reflexionant criticament sobre la seva manera d'entendre-la i d'en-
tendre les circumstencies en que este imbuIda. Semblantment, la seva
prectica estaria impregnada pels seus valors educatius generals i els
seus principis teoretics. En aquest tipus de formed() del professorat,
la teoria i la practice no serien dues activitats separades, sin6
elements mütuarnent constitutius en una reconstrucci6 dialectica
continua de pensament i acci6.6

Una altra implicaci6 afecta el concepte de professionalitat que
hauria de formar part de la formed() del professorat. En molts
programes de formed() de professors ja s'assumeix el fet que la
professionalitat prove de la seva habilitat i capacitat a l'hora d'aplicar
coneixements te6rics als problemes diaris de la docencia. El que
m'agradaria defensar, pert), es que la professionalitat dels profes-
sors prove del fet que ells "professen" valors educatius i practiquen
sota una obliged() professional per promoure aquests valors en el seu
treball. Si la professionalitat del professor s'enten d'aquesta manera,
la formaci6 del professorat descriu necesseriament la docencia com
un art prectic de traduir valors educatius abstractes a prectiques
educatives concretes. I, inevitablement, estaria implicada amb el fet
d'ajudar els professors a enfrontar-se a les nombroses pressions no

(5) He fel aquesta crilica mes delalladarnent en Carr (1980)
(6) Aguest concepte de la formació del professorat a exposa en un context america

dins Beyer (1988) Vegeu tambO Carr, (1989b)
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educatives i a les restriccions no professionals que debiliten el seu
treball corn a educadors professionals.'

P8. Darrerament hem observat un augment de la utilitzaci6 del
treball d'Habermas en contextos educatius, no solament en termes
epistemolOgics, sinO també en termes de les bases etiques de l'educa-
ci6 moral, en teories socials i politiques de l'educaciO d'adults i en
pedagogia critica. Estem, per tant, interessats en la seva manera de
veure la importáncia del treball d'Habermas i en el grau d'acceptaciO
que te en el mOn de l'educaciO. En quin context entén la importancia del
treball d'Habermas i a quins problemes educatius es dirigeix? Quines
son les seves finalitats?

R8. Tal corn revela la seva pregunta, la teoria critica en general,
i el treball d'Habermas en particular, es van cornencant a introduir en
diferents Ames de l'educaciO. Trobo preocupants, per6, algunes de les
maneres en que aix6 es fa. Per exemple, alguns sociblegs educatius han
igualat simplement la teoria critica amb la sociologia rnarxista, encara
que les intencions de la teoria critica sOn superar el determinisme
sense pal-liatius del marxisme ortodox i proporcionar un espai al
paper de la reflexib i de les accions de les persones en el proces d'un
canvi practic. Perb una male interpretaciO que encara em preocupa
més del treball d'Habermas, feta en aquest cas per tebrics i investi-
gadors educatius, es la que este en relaci6 amb els esforcos que es fan
per "aplicar" la seva teoria critica a la practice educative, malgrat
que la concepciO de teoria critica corn a cosa que s'ha d'aplicar a la
practice és una de les assurnpcions que Haberrnas critica a fons.

Des del meu punt de vista, rautentic significat educatiu del treball
d'Habermas no és pas que proporcioni una font de "teoria" a aplicar
a diversos aspectes de reducaci6 corn ara reducaciO moral o la
d'adults: més aviat ens proporciona recursos inteldectuals: concep-
tes, idees, arguments i altres, que ens podem apropiar reflexivament
i critica amb la finalitat d'ocupar-nos de questions educatives fona-
mentals. Tal corn demostren prou les rneves respostes a algunes de les
seves preguntes anteriors, les idees i els arguments d'Habermas que
jo considero més importants sOn la seva idea i els seus arguments
referits a una "ciencia social critica", una ciencia que, segons
Habermas, "te intenciO practice". El raonament d'Habermas es
particularment convincent per a reduced& perque substitueix l'eli-
tisme rautoritansme inherents en les bases epistemolOgiques d'una

(7) Per una descripcie mes prolunda d aguestii concepcid del prolessienalisrue del
prefessorat. vegeu Carr (19890
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ci6ncia educative positivista per una justificaciO episternologica
fonamentada en els principis del discurs i el debat democratics.6

P9. Creiern que podem estar d'acord amb els principals conceptes
normatius del seu treball: dernocracia i autonornia. Hem d'entendre
aquests conceptes en el context de la teoria de lAcci6 Cornunicativa
d'Haberrnas? Corn modifiquen o amplien la tradici6 britanica de la
filosofia de l'educacib?

R9. Quan vaig Ilegir per primer cop la teoria de.l'AcciO Cornunica-
tiva d'Haberrnas, i en particular el seu argument que el discurs
racional requereix una forma de vide social democraticarnent organit-
zada, de seguida vaig recordar el Ilibre de R.S. Peters Ethics and
Education.9 Peters hi sosté que reducaciO este intrinsecament relacio-
nada amb els ideals d'autonomia racional i de forma de vide social
democratica que pressuposa. Com Habermas, Peters defensa aquest
argument utilitzant un argument transcendental que explica corn el
mateix f et de comprornetre's en un discurs prectic simple ja pressu-
posa un compromis amb l'autonomia individual i una societat dernocra-
tica.

Quan els arguments filosOfics d'Habermas i de Peters s'interpre-
ten conjuntament, tenen diverses conseqUencies de pes. En primer
Hoc, manifesten amb claredat que robjectiu educatiu de desenvolupar
l'autonomia individual i l'objectiu politic de crear més formes de vide
social democratica no sbn pas objectius independents: sOn interdepen-
dents i intimament interrelacionats. Segonament, el tel de situar el
treball de R.S. Peters dins el context del projecte filosOfic d'Habermas
ens permet de reinterpretar la filosofia de Peters corn una exposiciO
moderna del concepte classic de reduced& que l'entenia corn un
procés essencialment humanitzador i alliberador: "humanitzador"
perque és el procés de desenvolupar la capacitat humane essencial de
pensar de manera racional i il.lustrada; "alliberador", perqub, gra-
des a aquest procés d'il-lustraciO redone]. els individus es poden
comencar a emancipar del dictat de la ignorencia l'habit i la tradiciO,
i a bastir les seves vides amb un grau més elevat d'autocontrol
racional.

Una conseq06ncia important d'aquesta reinterpretaciO del treball
de Peters és que ens demana la reconsideracib de la manera corn

(lc( de((clil aqu((,);( con( ppcin de (..1 rellari() Pnlre I.( (pc-filo pls estudp;
educallip; dins Corr (1(187)
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entenem la tradició analitica de la filosofia de l'educaci6 dins la qual
normalment se situa el treball de Peters.1° En el marc d'aquesta
tradiciO, reduced() és tractada generalment d'una manera asocial i

antihistOrica, de manera que l'analisi dels conceptes educatius sovint
es duu a terme sense cap referencia als seus origens histOrics o al
context social en els quals estan emmarcats. Entenc que aquesta
limited() solament pot ser superada si la tradici6 britenica de la
filosofia de reduced() es modil,ca i s ,-stcsn per donar Hoc a metodes
de recerca filosOfica més dialectics. Nornés aixi la filosofia de l'edu-
caciO podre resistir la tempted() cr interpreter reduced() corn un
concepte atemporal i universal i, en comptes daixô, reconeixere que
reducació es una practice social que s'esdeve dins una culture i un
temps historic concrets. Aquesta practice social solament es pot
analitzar adequadament si es reconeix la seva relaci6 constitutive amb
les forrnes de vide social particulars que la produeixen i que ella
rnateixa etude a crear i suportar.

Intrnto <j fcr 1,0 (luo:. Carr (1,186)
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Recensions

CUNNINGHAM, C. El sindrome de
Down. Una introducciOn pare padres.
Paidós. Barcelona, 1990.

Ser pares és una feina dificil
i de vegades molt solitaria. El
sentit corm), les experibncies
infantils dels progenitors, una
petita ajuda del sistema extra-
f amil iar i els mass-media, amb
la proliferaciO de revistes i Ili-
bres sobre el creixement infan-
til, els possibles riscos que
comporten les diferents situa-
cions i les coses que poden sortir
malament en el futur, heus aqui
les bases de la preparaciO dels
pares. D'aquesta manera, els
pares tenen a l'abast uns patrons
segons els quals modeler la seva
conducta

Per6 si un infant neix amb una
alteraciO com la sindrome de
Down, aquests patrons desapa-
reixen. No tots els pares tenen un
vei o un conegut que hagi passat
aquesta experiencia, i encara
menys troben en el mercat una
bibliografia divulgativa que, amb
sensibilitat i una terminologia
adequada i assequible. expliqui el
que implica I significa ser pares
d'un infant amb la sindrorne de
Down

Aquest Ilibre ample Lin buit
important en el nostre medi,
perdue la informarie en castella
es molt escassa L autor, cate-
dratic de la Universitat de Man-
chester, per la qual es doctora,
va cornencar cam a mostre I ha

dirigit diversos projectes d'in-
vestigacib relacionats amb les
families d'infants amb discapa-
citat intel.lectual. Considerat
una autoritat en el desenvolupa-
ment primerenc l'educaciO d'in-
tants amb sindrome de Down, se
centra en les necessitats dels
pares i en la importencia de la
seva implicaciO en tot el proces
de creixement del fill. En aquesta
ediciO, ara en Ilengua castellana,
l'autor posa al dia el llibre publi-
cat en Ilengua anglesa per prime-
ra vegada el 1982.

Dels pares de fills amb disca-
pacitats intelolectuals, els d'un
infant amb la sindrome de Down
ara que aquesta alteraciO es pot
diagnosticar en el moment ma-
teix del naixpment o poc després
i essent, d'altra banda, molt
estesos els mites que s'hi ref e-
reixen, segurament sOn dels
més necessitats d'informaciO.
Amb aquesta obra, l'autor inten-
ta satisfer aquesta necessitat.
Ben encertadament, adverteix.
al prefaci de la segona edicib la
la introducciO, que la quantitat
d'informacib que es vol rebre
que es pot assimilar és decisib
dels pares, ja que cada familia té
els seus propis patrons d'adap-
tacib i cal no perdre la perspec-
tiva de la singularitat de la per-
sona amb sindrome de Down. Amb
aquest motiu, proposa una expli-
cacib general de les diferents
caracteristiques d'aquesta sin.
drome tot anotant-ne una Ilarga
nista d'excepcions

Tot I ser un Ilibre dedicat als
pares, ja due respon les pregun-
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tes que ells es plantegen cons-
tantrnent, també és fruit de l'ex-
periancia i d'un treball de mas de
deu anys amb families, i, per
tant. molt OW a tot professional
o persona interessada en aquest
problerna.

L'obra es divideix en set ca-
pitols, que es poden Ilegir ala-
dament, de manera que els pares
no ho hagin de fer en un ordre es-
pecific i puguin, doncs, satisfer
més rapidarnent la necessitat
d'informaci6 de l'aspecte con-
cret que en un moment els preo-
cupi més. Al final de cada capitol,
l'autor resumeix els punts prin-
cipals perque, tal com indica a la
introducci6, els pares se'n pu-
guin servir per comprovar si
necessiten més detalls. Les OM-
mes pagines del Ilibre proporcio-
nen fonts d'informaci6 suplemen-
taries: Ilibres pels pares i per
als pares, Mixes tècnics sobre
la sindrome de Down, llibres i

fullets d'utilitat i associacions i
fundacions de la sindrome ae
Down, principalment a Espanya.

El primer capitol respon les
preguntes clau dels pares quan
sels informa del diagnostic: corn
afrontar la situaci6? corn sari
aquests nens? L'experiencia de
l'autor i els estudis sobre fami-
lies indiquen que les possibilitats
d'adaptar-s'hi sail molt mas
grans que les de no fer-ho. Per
desrnitificar la imatge estereo-
tipada d'aquestes persones, el
Ilibre conté unes fotos tretes de
l'àlburn familiar dels pares. No
obstant aix6, l'autor adverteix

278
1

que, mentre que per a la rnajoria
de families aquestes f otos aju-
den a dissipar les pors i imagina-
cions, n'hi pot haver d'altres que
les trobin aclaparadores. En
aquest cas, val rnés no rnirar-
les.

Cap pare no està preparat per
rebre la noticia que el seu fill té
la sindrome de Down. Norrnal-
ment, passen tot d'etapes en què
se succeeixen diferents senti-
ments que poden ser antaganics.
La majoria se senten confusos i
desorientats, amb sentiments de
proteccia o de refüs, o totes dues
coses alhora, buscant raons al
perque del que els ha passat pre-
cisarnent a ells. Aquests senti-
ments disrninueixen amb el
temps, pelt poden tornar a sor-
gir en etapes posteriors, espe-
cialment quan esclata una crisi
familiar. El segon capitol tracta
dels sentiments i les reaccicns.

Quins efectes tindra a la fa-
rnilia? Corn explicar-ho als al-
tres fills, als parents? Corn
reaccionaran, els avis? Afecta-
rà la parella? La seva relaci6
social? La feina de la mare? El
tercer capitol ajuda els pares a
trobar una resposta a tots aquests
interrogants, tot indicant que no
hi ha proves ni indicis que tenir
un infant amb aquesta alteraci6
afecti negativarnent els germans,
la parella ni la relaci6 social,
encara que poden sorgir dificul-
tats segons el nivell d'indepen-
dancia de l'infant. Hi pot haver
conflictes, sobretot, amb els
avis, si els pares no reconeixen
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els seus sentiments i no s'esta-
bleix una boha comunicaci6. Al
resum, l'autor proposa uns
quants consells per ajudar els
pares a viure amb la seva disca-
pacitat.

El capitol segOent, referit a
les causes de la sindrome de
Down, n'explica les tres tipolo-
gies amb un Ilenguatge molt clar
i informa sobre el consell gene-
tic, que es pot ampliar amb la
informaci6 de l'apendix sobre
les noves tecniques de test pre-
natals.

Finalment, els capitols 5, 6 i
7 descriuen les caracteristiques
de la sindrome, la personalitat,
el carActer i el creixement
mental, motor i social, tot dis-
tanciant-se de la terminologia
feta servir als Ilibres tecnics
que es concentren en l'aspecte
patologic i anormal de l'altera-
cid), ja que aquesta explicaci6
resulta angoixosa, complexa,
Ilarga i frustradora als pares.
Aixi mateix, revela el significat
de termes corn ara "edat men-
tal", "CI", ,,habilitat social o
habilitat intellectual", revise
les etapes del creixement i el
comportament de l'inf ant; ex-
posa la importencia de la
collaboraci 6 entre els pares i
els professionals i de l'assesso-
rament de la conducta i els avan-
tatges d'una intervenci6 i esti-
mulaci6 precoces I de les activi-
fats pre-escolars. Amb els
comentaris finals, introdueix les
preocupacions dels pares dels
adults, completant aixi aquesta

;_b

etapa de la vide d'aquest subjec-
te que no havia estat considerada
a les edicions angleses anteriors.

En definitive, es tracta d'una
obra molt Otil que ens arriba just
al moment que al nostre pais es
planteja urgentment el treball
amb els pares en aquest Ambit i
que hauriem de tenir en compte
tots els qui estem interessats en
aquesta questi6.

Montse Freixa Niella

FERRER I GUARDIA, F. : L'escola
Moderna. Vic, Eumo Editorial, 1990.
Introducci6 de P. Sole.

Fa estrany que s'hagi tardat
prop de vuitanta anys a disposar
d'aquesta primera edici6 catala-
na de L'Escola Moderna, de Fe-
rrer i Guardia. Ferrer. tot i ser
el pedagog catala contemporani
més conegut, ha estat sempre un
personatge incOmode, no sols per
a la pedagogia catalana, sin() per
a la mateixa societat. Nornés cal
recordar la polémica que ha
envoltat, fa ben poc, la dedicaci6
d'un monument a la seva memo-
ria a la ciutat de Barcelona.

Ferrer, al cap i a lafi, ja es un
classic. Puix que classica es
aquellaobra que, malgrat el temps
i la mutaci6 de la circumstancia,
continua parlant-nos en el pre-
sent. I aquest Ilibre i el seu autor,
malgrat l'eclecticisme postmo-
dern, continuen reptant-nos.
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Llegir aquest Ilibre pOstum as
la millor manera de conaixer les
propostes les realitzacions
pedagdgiques del pedagog d'Ale-
11a. El llibre de Ferrer és un Ilibre
de combat i, corn a tal. el lector
es veu constantrnent empes a la
critica, arnb tota l'amplitud que
aquest mot significa en grec.
Llegir L'Escola Moderna sense
prejudici és un magnific exercici
critic per a tot educador, que se
sent obligat a contrastar conti-
nuadarnent les seves prOpies
conviccions sobre l'educació i el
paper d'aquesta vers la societat
vers l'individu. Car la trans-

cenclancia de Ferrer no és pas la
seva obra escolar, no gaire reei-
xida precisament. sin6 l'elabo-
raci6 d'unes bases teOriques i

doctrinals a la percaça d'un model
d'educaci6 revolucionari.

Aquests vuitanta anys que ens
separen han de servir per fer
aquesta aproxirnaciOserena Iluny
de la rnitificaci6 de la figura de
Ferrer. tant la feta pel CENU corn
la feta per Alexandre Gali. per
citar dues radicalitzacions opo-
sades.

Els mites sorgeixen per ex-
plicar lets o situacions que esca-
pen a la ra6 o que no es volen
raonar. Vuitanta anys han de
permetre en-raonar de Ferrer.
de l'educaci6 que ell proposava
de les circumstancies en que
s'inscrivien

Sense Ferrer sols es conei-
xeria la meitat de la nostra tra-
dici6 educative, I massa sovint
sorn victimes de la historiogra-
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fia pedagOgica noucentista Hi ha
una Catalunya educadora de gall,
corn n'hi ha una de Ferrer, mal-
grat ell mateix. Corn tambe hi h
pedagogia llibertariacatalana ben
distinta de Ferrer que denuncia-
va el dirigisme d'aquest i que
creia que el dret a l'error és f o-
namental per preservar la Ili-
bertat.

L'edici6 catalana s'obre amb
un prOleg de Pere Sola i Gussi-
nyer, nom que va unit a bona part
de la literatura que s'ha produIt
sobre Ferrer ens els darrers anys
al nostre pais, que enquadra l'o-
bra dins el context de les idees i
els fets. El prOleg té a més l'in-
terés de ser un esforc de sintesi
i revisid de les posicions plasma-
des a la seves monografies Fran-
cisco Ferrer Guardia y la peda-
gogia libertaria (1977) i Fran-
cesc Ferrer i Guardia i l'Escola
Moderna (1978).

L'Escola Moderna as una bona
oportunitat per adrecar-se di-
rectament a les propostes fer-
rerianes amb ulls nous I d'exer-
cir allO que tot universitari ha de
fer: defugir pensaments pensats
i beure directament de la font per
contrastar per un mateix. Jo
suggereixo, al contrari del que
ha afirmat el prologuista, no
destriar pas entre el que avui és
valid i el que és superat. car el
Ilibre continua essent, ja ho he
dit. un bon repte que obliga a
prendre -1 per tant a elaborar-
posicions prOpies sobre l'objec-
tiu de I educaciO. l'educaci6
moral, Us curriculums ocults.



Recensions

l'educaci6 sexista, els examens,
l'educacid internacionalista, la
formaciO dels mestres. l'escola
i la transformaci6 de la societat,
la possibilitat de fer una educaci6
obrerista dins una tradiciO esco-
lar burgesa, i un munt de ques-
tions més, exposades amb l'estil
radical i contundent de Ferrer i
Guardia.

Josep Gonzalez Agapito

MARRERO, H, BUELO, G., NAVA-

RRO, F. I HERNANDEZ, L. (1989)

La inteligencia humana. Mas alla de
lo que miden los tests. Barcelona.
Labor. 160 pag.

La intelbligencia humana
constitueix l'objecte d'estudi de
nombrosos investigadors, tant
del camp de la Psicologia com de
la Pedagogia. Al Ilarg de la hist6-
ria l'estudi de la intelligencia
ha pres diferents direccions i ha
estat objecte de teoritzaci6 des
de molt variades perspectives.
Aim!) ha comportat que s'esta-
blissin interessants discussions,
en la majoria del casos, entorn
del seu origen i concepte.

Des de fa segles, s'ha pretés
analitzar cientificament i objec-
tiva la naturalesa psiquica de
[home. Moviments f ilosOf ics i

plantejaments psicolOgics han
intentat realitzar aquesta

Matenalistes, conductistes,

neoconductistes, gestaltistes,
etc., pretenien explicar qué era
la intel-ligencia i quin vessant
conductual tenia.

En els darrers anys, el ves-
sant cognitiu de l'estudi de la
intelligencia i, en certa forma,
les investigacions sobre proces-
sament de la informacib, in-
telligencia artificial, sobre els
principis d'organitzaciO f uncio-
nal de l'esser huma i sobre la
problematica de les relacions
entre processos mentals i cer-
yell, han contribuIt a l'aparicid
d'un gran nombre de models que
pretenen arribar a tenir el reco-
neixement empiric suficient mit-
jancant investigacions comple-
xes i treballoses.

Com ja hem apuntat. la Psico-
logia ha def init la intel-ligencia
al Ilarg de la seva histOria de
moltes maneres. Per alguns. el
concepte d'intel -ligencia deriva
de l'aprenentatge i suposa l'acu-
mulaciO de coneixements. Altres
consideren que es la capacitat
d'adquirir coneixements, per
tant, el resultat d'un aprenen-
tatge. Tambe hi ha qui diu que la
intelligencia suposa la suma de
capacitats especifiques o be una
capacitat d'adaptar-se a situa-
cions noves

De totes formes, el corrent
més estes i clue va prendre una
importancia considerable a prin-
cipis de segle, és el que caracte-
ritza la intel -ligencia com quel-
com susceptible de mesura

El Ilibre que presentem. par-

1 2 3 c
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tint de la questió de si la
intel ligencia es pot mesurar o
no, s'esforga per donar una visid
sintetica i ordenada dels enfoca-
merits actuals que l'estudien. Fent
una petita revisiO dels estudis
sobre la intel-ligencia, arriba a
l'enfocament basat en el proces-
sament de la informaciO i l'ana-
litza amb cura, mostrant corn
aplica els seus models descrip-
tius i explicatius als processos
cognitius més elementals, per-
cepcib i membria.

L'abu.ndAncia literaria en
aquesta temdtica ha fet que ens
sigui dificil fer una selecciO més
o menys encertada per poder
adquirir una visiO global de les
orientacions més importants. Per
aixd i per altres motius, corn per
exemple la circumstancia que la
major part de publicacions que
s'hi refereixen sein escrites en
angles, Fara que els que han d'es-
tu di ar l'enfocarnent de la
intel.ligencia puguin pensar que
es tracta d'un conjunt de teo-
ries, tant esoteriques corn poc
practiques, que no mereixen el
notable esforc que es requereix
per comprendre-les.

Des d'aquesta Optica tan de-
soladora, acollim molt de grat
l'obra que tenirn entre mans. Es
tracta d'una obra assequible
ordenada que, a traves d'un llen-
guatge clar i accessible, expres-
sa amb molt d'encert els Ultims
avencos en el camp de l'enfoca-
ment cognitiu de la interligencia
D'aquesta manera omple, al nos-
tre entendre. un buit en aquest
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ambit d'estudi Ara be, es trac-
ta, corn ja se'ns diu en el proleg,
d'una obra de caire divulgatiu,
per a persones poc iniciades, si
més no: també va dirigida a per-
sones que vulguin anar més enllà
del coneixement indirecte dels
actuals investigadors del camp
de la intel.ligencia. 0 sigui, que
tant és una obra divulgadora c m
una veritable introduccib per als
qui vulguin accedir posterior-
merit als autors més destacats.

L'obra comenga, corn hem in-
dicat, amb una primera part que
fa referencia a la crisi de l'estu-
di factorial de la intel.ligencia,
plantejant un seguit d'alternati-
ves a resmentat enfocament,
tant des d'un punt de vista tegric
corn practic, i dedica un capitol a
l'estudi de la intel.ligencia a tra-
yes de tecniques psico-f isiolOgi-
ques. La segona part es dedicada
al tema de corn educar la
inteldigencia, quines perspec-
tives histbriques existeixen i quin
es l'estat actual del tema, aixi
corn alguns exemples prActics.

Veiem, doncs, que la psicolo-
gia cognitive ha fet esforcos
meritoris per estudiar, no tan
sols els processos subjacents a
la resoluci6 dels tests, sinO tambe
les operacions mentals que ex-
pliquen la conducta intel.ligent
socialment considerada corn a tal,
revalorada en els models de
Gardner, Schenk i Stenberg. AixO
comporta el fet que s'insisteixi
en un element fonamental per
aplicar de forma practice aquests
models. la motivacig
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Actualment es va tornant a
una concepci6 ales molar
d'intel.ligencia, és a dir, no s'ha
d'intensificar tan sols quantita-
tivament la informaci6 emma-
gatzemada a la mernOria a llarg
termini, sin6 que s'han de tenir
en compte la transrnissi6, a tra-
yes de l'educaci6, de les destre-
ses per processar adientment
aquesta informaci6. Aixi, apa-
reix un nou constructe, el de
cornpetencia, que incorpora l'e-
quilibri dinemic entre les varia-
bles aptitudinals i motivacionals.

En resurn, els dos enfocaments
que es plantegen, el psicomètric
i el cognitiu, podrien comple-
mentar-se, per6 serà lültim que
a partir d'ara haure d'afrontar
l'operativitzaci6 de la intel-
ligencia més enllä dels dissenys
de laboratori.

Per finalitzar, veiem que es
tracta, doncs, d'un Ilibre que les
persones interessades en l'estu-
di de la intel.ligencia des d'un
vessant prectic no han de deixar
de Ilegir, perque, tal i corn ens
diu Burgaleta en el prOleg, "res
és més prectic que una bona teo-
r i a .

Rosa Buxarrais

MARZO, A.; FIGUERAS, J. M.: Edu-
caciOn de adultos. SituaciOrt actual y
perspectives. Barcelona. ICE-UB/
Editorial Horsori, 1990.

Considero un encert de l'ICE
haver publicat un Ilibre d'educa-
ci6 d'aduits i, doncs, fer amb
aix6 una petite per6 significative
aportaci6 a l'Any Internacional
de l'Alfabetitzaci6. Dues raons
més donen relleu a aquest fet: la
nostra universitat és a les por-
tes de cornengar la forrnaci6 ini-
cial d'educadors socials i Cate-
lunya este a punt de tenir la
primera Ilei d'Educaci6 d'Adults
de la histOria.

Els autors sOn docents d'a-
dults i tenen una Ilarga trajectb-
ria de dedicaci6 practice en aquest
camp, que es veu reflectida al
Ilarg de tota la seva obra. A ales,
l'obra inclou una aportaci6 d'E-
duard Miralles, gran especialis-
ta de l'animaci6 s6cio-cultural, i
un prOleg molt suggeridor d'Ig-
nasi Riera

Corn la majoria de Ilibres pu-
blicats a Espanya sobre aquest
tema, aquest treball tracta de
l'educaci6 d'adults en el conjunt
d'aspectes que els autors consi-
deren significatiuss histOria,
conceptes, educands, curricu-
lum, organitzaciO, professorat,
metodologia, recursos. D'aques-
ta manera s'aconsegueix una
interessant introducci6 general
a l'educaci6 d'adults, encara que

12:w
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no es pugui aprofundir cada una
de les questions.

En el tractament que fa de
l'edat adulta, ref usa la teoria del
deficit en la concepciO del perfil
cognitiu de reducand adult. Es
plantegen algunes caracteristi-
ques de l'aprenentatge adult les
seves consequencies metodol6-
gigues.

La necessitat d'onentar e-
ducactO d'adults cap al desenvo-
lupament cornunitan és recollida
tant en general corn en una pro-
posta d'organitzacio que tendeix
cap a aquest objectiu Des cra-
questa Optica globalitzadora en
la comunitat. es fa una analisi
extensive dels diferents grups
especifics I les seves necessi-
tats forrnatives

El capitol mes reeixit es el
destmat als ambits de reducactO
d'adults. Se'n destaca un apartat
d'anirnacio sOcio-cultural molt
complet. en el qual s6n presents
cHerents models internacionals I
la seva incidencia a Espanya
Tambe te force interes la sintesi
d educacio pel treball. amb la
inclusio de referencies clau de
l'INEM

Tenmt en compte el moment
en que ens trobem la Ilacuna
principal del Ilibre es en restudi
de la reforma en aquest marc.
en el desenvolupament curricu-
lar per a I educacio d adults Al
capitol del curriculum sagraeix
el resum d alguns de's treballs
que s'han let al Ilarg dels vuitan-
t,i Pero ,t I dporticfo proria kind

pagina un esquema) no hi trobern
elaboracions que supenn aquesta
traject6ria. En la mateixa linia.
no s'aclareix la gran i innovado-
ra aportaciO de la part d'educa-
ciO d'adults de la reforma. sinO
que. ben al contran. es presenta
corn a continultat d'alguns as-
pectes del Llibre Blanc d'Educa-
cid dAdultsallb que, en realitat,
n'es una profunda superacib. Amb
tot. aquesta Ilacuna no dismi-
nueix l'interes de la lecture d'a-
quest Ilibre.

Mereix un comentan lafir-
machO sobre el -baix grau d'ela-
boraci6 teorico-practica- de
l'educaci6 d'adults. Aquest re-
coneixement representa. per una
banda. resperança que en un futur
prOxim s'hi mcorporaran les
aportacions dels paisos que te-
nen un grau molt mes elevat d'e-
laboraciO Per l'altra, represen-
ta una crida d'atenci6 a no pre-
tendre superar-lo amb la intro-
ducciO precipitada de teones pen-
sades per a realitats molt dif e-
rents de les de l'edat adulta.

La ref lexio sobre el conjunt
de questions plantejades pel lh-
bre d'Angel Marzo i Josep M
Figueras es necessana per ca-
minar en la primera perspecti-
ve. des de la qual la nostra uni-
versitot pot fer una aportaciO
decisive a restudi de reducaciO
d adults al nostre pais

Ramón Fle:tha
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BAUDELOT, CH., ESTABLET, R.:
El nivel educativo sube. Madrid, Ed.
Morata, 1990, trad. G. Solana, 167
pp.

En aquesta nova obra, els
autors del conegut i, en el seu
moment, important llibre L 'es-
cola capitalista a Franca, per
mitja de dades empiriques pre-
tenen demostrar l'inconsisten-
cia de rat irmacib que el nivell
educatiu és cada vegada més baix.
Fels autors, el nivell educatiu
puja, si be no per a tothorn ni
sempre de la mateixa manera. A
partir de I analisi que fan del sis-
terna educatiu, posen en eviden-
cia el desnivell entre un cert
sector educativarnent i cultural-
ment privilegiat I la rnassa res-
tent.

BREZINKA, W.: La educación en
una sociedad en crisis. Madrid, ed.
Narcea, 1990, traducciO i presenta-
die) de J. I10 Quintana, 224 !Dag.
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W. Brezinka, professor de la
Universitet de Constanza, refle-
xiona en aquesta obra al voltant
d'una serie de problemes actuals
de l'educacib de carncter lona
rnenlalrnent social i politic. des
d'una perspective tebrica i filo-
sOfica Es tracta de ternes corn el
paper de l'educacie en una socie-
tal en crisi de valor s. els fins

educatius en relaciO amb la fami-
lia i l'escola, la igualtat d'opor-
tunitats i l'organitzaciO escolar,
l'etica professional dels mes-
tres, etc.

FISCHER, G. N.: Psicologia Social.
Conceptos fundamentales. Madrid,
ed. Narcea, 1990, trad. A. Guerra i A.
Casals, 191 'Dag.

Es tracta d'una obra general
sobre psicologia social, pelt que
no té, en canvi, l'estructura de
tractat o de manual. Fa una pre-
sentacib de la psicologia social
per rnitja d'una serie de concep-
tes o ternes essencials: la relaciO
social. la intluencia social, la
representaciO social, la comuni-
caciO social i la identitat social.
El Ilibre té una intenciO introduc-
tbria i, per tent, es d'utilitat per
a estudiants de primer cicle de
qualsevol area que requereixi
coneixements propedeutics de
caire psicosocial. L'autor és pro-
fessor a Universitat de Metz.

FONTANA, D.: La disciplina en el
aula. Gestión y control. Madrid, ed.
Santillana, Aula XXI, 1989, trad. F.
Daranas, 197 pag.

Aquesta obra tracta d'una
qUesti6 que constitueix gairebé
sempre una de les preocupacions
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mes constants -i, a voltes, an-
goixoses- presents en la tasca
del professor. L'enfocament
actual -que es el d'aquest Ilibre-
preten superar les concepcions
tradicionals de la discipline corn
a simple control extern i rigid. A
la primera part, el Ilibre presen-
ta la naturalesa dels problemes
de discipline i, sobretot, les seves
causes. A la segona, explica di-
ferents estrategies per afrontar
aquests problernes, centrant-se
sobretot en les que procedeixen
de l'enfocament conductista, del
cognitiu i de les tecniques de
gestiO.

FREIRE, P.: La naturaleza politica
de la educaci6n. Culture, poder y li-
beraciOn. Barcelona, ed. Paidós-Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, 1990
introd. d'H. A. Giroux, trad. S. Hor-
vath, 204 [Dag.

Aquesta nova obra del gran
pedagog brasiler Paulo Freire es
una recopilaciO d'escrits disper-
sos i poc difosos que prolonguen
i matisen les seves aportacions
formulades en altres llibres Imes
unitans i coneguts. corn L'edu-
came) corn a practice de la Iliber-
ta t o Pedagogia de l'oprimit.
Entre altres ternes, els diferents
capitols tracten, per exemple.
de: l'acte d'estudiar, l'accib cul-
tural i la reforma agraria, el
proces d'alfebetitzacie politica o
reducacie humanistica. Aquesta
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ediciO inclou tambe alguns die-
legs o entrevistes amb Freire.

ORTON, A.: Didactica de las mate-
maticas. Madrid, Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y Ediciones Morata,
1990, trad. G. Solana, 222 pag.

El Ilibre es presenta corn una
introduccid general a i'estudi de
l'aprenentatge de les maternati-
ques. Estructurat en deu capi-
tols, intenta respondre a inter-
rogants corn: quines materneti-
quespoden aprendre els infants?;
quines sOn les exigencies cogni-
tives en l'aprenentatge de les
maternetiques?; els alumnes,
poden descobrir les materneti-
ques pel seu compte?; per que
uns alumnes rendeixen més que
altres?; existeix una teoria de
l'aprenentatge de les matemeti-
ques?

SANTOSFERANO, S.: Terapia de
control cognitivo con ninos y adoles-
centes. Madrid, ed. Piramide, 1990,
trad. de M. A. Quiroga, A. Barragán,
B. Montoro, 279 pag.

L'autor, professor de Psico-
logia a la Facultat de Medicine de
la Universitet de Harvard, pre-
senta en aquest Ilibre un metode
de psicoterepia d'orientaciO
cognitive que integre aportacions
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de la psicologia psicodinamica, la
psicologia conductual i la psico-
logia evolutiva. S'hi descriuen i
comenten les principals aplica-
cions terapeutiques de la Teoria
del Control Cognitiu al cas d'in-
fants i adolescents amb proble-
mes greus d'adaptaciô i de fra-
cas escolar causats per dificul-
tats d'aprenentatge.

SANZ ORO, R.: EvaluaciOn de pro-
gramas en orientación educativa.
Madrid, ed. Piramide, 1990, 142 pag.

El llibre, en el primer capitol,
descriu els elements fonamen-
tals que ha d'incloure tot progra-
ma d'orientació educativa i les
fases que cal seguir per planif
car-la. Abans de centrar-se en el
tema especific de l'avaluaciO de
programes d'orientacig, es de-
dica un apartat a l'avaluacig
referida a l'educacig en general.
Finalment, presenta de forma
critica alguns models concrets
d'avaluaciO L'autor és profes-
sor d'OrientaciO Educativa a la
Universitat de Granada
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Presentació
Josep Maria Rotger Cerdh *

Les darreres decades, s'han caracteritzat, pels canvis accelerats
que s'han produIt en el nostre entorn. Canvis que han afectat tant
l'estructura social, corn la configuraci6 politica i cultural dels nostres
paisos, pero tambe la seva infrastructura econômica. El
desenvolupament tecnologic i cientific ha incidit de forma determinant
en tot aquest proces, de manera que horn n'ha sentit parlar fins i tot
corn si es tractés d'una nova revoluci6 industrial, fruit de l'aplicacid
de les noves tecnologies a l'aparell productiu. De manefa molt especial,
s'ha posat l'ernfasi en la importancia que han assolit els nous processos
informatics corn a protagonistes d'aquesta nova era, que alguns ja
han batejat, no se si massa agosaradarnent, amb el nom de societat
de la informaciO.

El que si sembla cert es que el mOn productiu, i més concretarnent
el rriOn de l'empresa, s'ha vist immers en tots aquests processos de
canvi sOcio-cultural i d'innovecions cientifiques i tecnologiques, de
manera que s'hi ha hagut d'introduir tota una nova dinernica que
permetés l'assimilaci6 d'aquestes transformacions per tal de mantenir
i incrementar la competitivitat en un mercat progressivament més
complex dins el que s'ha denominat el global village, corn a sin6nim
de mundialitzacid.

En aquest context, la formed() en el mOn de l'empresa ha adquirit
una nova dimensi6: les necessitats de la innoveci6 i renovacid de
coneixernent i d'habilitats a tots els nivells del camp de la producci6
i dels serveis, han fet que els sistemes de formed() assolissin una
importencia estratégica cabdal per a la mateixa empresa. De tal
manera six() és aixi que, corn explica Horns en el seu article, de ser
entesa corn a part de la politica social o corn a aprenentatge escolar,
la formed() ha passat a ser un element clau de la gesti6 de la ma
d'obra i, per tent, aix6 significa que s'ha desenvolupat una tendencia
a la formalitzaci6 dels processos d'aprenentatge, que comporten
l'exercici d'una activitat laboral i dels processos d'informaci6 interns

'Josep M Rotger I Cerde es professor titular del Departament de Sociologia
Metodologia de le:, Ciencies Socials Fa Glasse a l'Escola del Prof essorat d'EGB Director
del Master en Direccie de Formaci6 a l'Empresa President de la Divisi6 v Crencies de
l'EducaciO de la Universitet de Barcelona.
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de l'empresa, en funci6 de les seves necessitats organitzatives
tecniques

Aquest nou paper de la formaci6 I la seva importancia estrategica
a l'empresa han fet que s'hagues de plantejar quin era el paper que
hi havia d'assurnir el responsable de formaci6 i quines havien de ser
les seves caracteristiques. Naturalment, aix6 representa un repte
important perque, en definitive, qüestiona quina ha de ser la formaci6
que han d'assolir els formadors en una etapa que exigeix la seva total
professionalitzaciO. La conclusi6 al respecte, després d'una acurada
analisi de la perspective francesa que ens fa De Witte, es clara: la
professionalitzaci6 de la formaci6 passa per reconeixer la funció
politica que permet definir les prioritats i jerarquitzar-les; pel rigor
de l'analisi del treball que permet deduir les competencies realment
mobilitzad, s per l'activitat professional (i aixO exigeix un dialeg amb
els ergonoms); per la racionalitzaciO dels metodes d'elaboraci6 de
solucions originals per a cada problema, la qual cosa hauria de
desembocar en els dispositius de formaci6 ajustats; i per la
intelligibilitat d'aquelles diligencies professionals, les quals han de
facilitar la cornprensi6 d'aquells metodes pels no especialistes i pel
mateix fet, la seva educaci6.

De tota manera, i sobretot en aquest pais, encara que no nornés
aqui, queda encara molta feina per fer en el camp del reconeixernent
del paper especific que ha de tenir, no Onicament la professiO del
formador sin6, moltes vegades, el paper de la mateixa formaci6 en
el mon de l'empresa: sovint els arbres dels resultats a curt terrnini
no deixen veure el bosc del benefici a més Ilarg termini. Malgrat tot,
i no sembla ser per pura casualitat, sembla que les empreses més
dinamiques, més renovadores i que presenten, fins i tot, millors
comptes de resultats, stir, aquelles que avui dia dediquen mes atenci6
a la formaci6 del seu personal.

Entrant de ple en la dinamica que ha d'assolir la formaciO, sembla
bastant obvi que. per tal d'acornplir la seva funci6 de forma efectiva,
cal que respongui a les necessitats reels i especifiques de l'empresa
que la necessita. Com be assenyalen Font i Imbern6n, els objectius de
la forrnaci6 han d'anar Iligats estretament als objectius estrategics
de l'empresa; el pla de formaci6 ha de ser part del pla estrategic, i
al seu darrere hi ha d'haver criteris de rendabilitat, per la qual cosa
cal una detecci6 acurada de les seves necessitats i una planificaci6
concreta de corn dur-la a terrne. Realitzat el disseny, caldra entrar
despres en la fase de realitzaciO, amb ia utilitzaci6 dels rnitjans
l'aplicaciO de les tecnologies rnés adients per fer aquesta forrnaci6
tries eficac. Per Oltim, per6 no per aim') rnenys important, l'avaluaci6
indicara fins a quin punt aquesta formaciO ha estat efectiva.

Cal, doncs, en tot aquest procés forrnatiu, i perque realment
tingui l'efectivitat necessaria, un treball d'equip, que requereix la
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collaboraciO de diferents especialitats que son, per& complemen-
taries i demanen una gran coordinaciO. Joan Mateo les resumeix
esquernaticarnent en tres fases, que denomina: analitica, amb la
irnplicaciO de les activitats d'analisi i explicitaciO de les necessitats
de forrnaciO, obstacles previsibles i recursos necessaris; interactive,
amb el disseny definitiu del pla de forrnacic5 i la seva execuciO;
evaluative, amb l'avaluacic5 surnativa, de la latencia i de l'irnpacte.

Part de la ternatica que hem exposat fins aqui, la desenvolupen
mes extensament en els seus articles els autors citats:

Wielfried Krusse ens explica l'experiencia alernanya sobre el
cas del sistema dual i l'evoluciO de les prectiques de forrnaciO
professional a l'ernpresa a la Republica Federal d'Alemanya.

- Antonio Bartolorné ens parla del paper que tenen els nous recur-
sos tecnolOgics en la formed() a l'empresa, tenint molt present, en
primer Hoc, que per poder dissenyar-ne l'üs. cal partir del que horn
sap sobre corn es produeix l'aprenentatge: en segon Hoc, que els
nous desenvolupaments tecnoldgics no sOn sempre una simple evoluciO
dels yells, sinO que en molts de casos els complementen.

- Francesc Santacana analitza les relacions que es poden establir
entre universitat i el mbn de l'ernpresa, des del punt de vista de les
activitats de formed() permanent. fent una valoracib d'avantatges
que representa tant per a la universitat corn per a la societat en
general una politica active d'apropament al mcin de l'ernpresa

Amb tot aixt) creiern que queda dibuixada una certa panoramica
general. amb algun tractament exemplificador més especific, de la
tematica que representa avui la formed() a l'empresa. Voldriem acabar
deixant constancia que aquest esforc de sistematitzaciO d'idees
coneixements en part ha estat possible gracies a la connexib de tots
els seus autors amb el Master en Direccid de Formacid a l'Empresa.
titulaciO prOpia de la nostra universitat, que preten contribuir a
donar resposta a un t ma de tante transcendencia corn el que hem
tractat.



Formació a l'empresa. Les relacions entre
universitat i empresa
Francesc Santacana I Martorelr

La formació: una necessitat empresarial

"Europa té una necessitat urgent d'augmentar l'eficiencia
de les seves infrastructures basiques en arees tals corn els
transports, les telecornunicacions i l'energia. PerO les
necessitats mes critiques sorgeixen en el carnp de l'educaci6
i en tots els seus nivells. Cal un esforg d'imaginaci6. Els sisternes
escolars existents foren dissenyats en ternps de canvis més
lents i menys drarnatics, i ara els hem d'omplir de diferents
i ales complexes funcions.

Per assolir aquest object :Jens cal la participaci6 dels usuaris
finals".

Umberto Colombo, novembre de 1989

El president de l'ENEA, en la seva intervenci6 en un seminari
sobre els estils de vida l'any 2000, remarcava el paper crucial que
el coneixementesta assolint corn a factor clau dels importants canvis
que s'estan produint en el mOn de la tecnologia i, en general, en el de
l'economia.

Fins no fa gaire, la tecnologia es derivava sovint de treballs
empirics. Ara la tecnologia es vincula, cada cop més, a la base dels
coneixements cientifics corn una part més de la mateixa ciencia. Es
en aquest sentit que el Dr. Ricardo Petrella, cap del programa FAST
de les Cornunitats, parla de la "cientificaciO de la indUstria" o, en
altres mots, de la "industrialitzaci6 de la ciencia".

En qualsevol cas aquest fet implica, des de la perspective de
l'empresa. la necessitat de mantenir-se -que no pas d'establir-hi

Francesc Santacana I Mailorell ês llicenciat en Ciencies EconOinigues. diector
general de ta fundacie 'Bosch I Gimpera de la Universitet de Barcelona I coordinador
general del pla estralegic economic i social 'Barcelona 2000'
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Iligams ocasionals, i el matis és important- en estret contacte amb
el mOn cientific i. en particular, amb la universitat.

Sembla evident, d'altra banda, que el desenvolupament tecnolOgic
evoluciona progressivament des d'uns camps uniformes, d'una certa
rigidesa, cap a un veritable sistema on convergeixen multiples
tecnologies diferents que afecten decisivament la competenoia de
l'empresa i del sector. Com mes va, les tecnologies extgenes envaeixen
els ambits fins aleshores considerats corn a propis d'una empresa,
trasbalsant la seva trajectOria habitual i of erint-li noves oportunitats
i alhora. sens dubte, noves arnenaces. Les interaccions entre
tecnologies emergents contribueixen decisivament a la confoi maciO
d'aquest nou sistema de fluxos tecnolOgics. D'aquesta manera, alguns
aspectes de les tecnologies dels materials, per exemple, corn els
semi i superconductors, afecten les tecnologies de la informacid:
membranes i materials biocompatibles estretament vinculats a la
biotecnologia, i materials fotovoltaics o superconductors del camp de
l'energia. De la mateixa manera, podem trobar interaccions semblants
en totes i cadascuna d'aquestes tecnologies, i tot plegat constitueix
el que podriem anomenar sistema tecnolOgic multiforme, per
contraposar-lo a les anteriors unitats tecnolOgiques, més tradicionals.

D'aquesta creixent interacci6, per tant, en resulten canvis en la
gestiO tecnolOgica de les empreses. Dels experts/especialistes stricto
sensu, es passa a necessitar generalistes capacos d'estar a l'aguait
del que s'esta produint investigant, que actu'in corn a possibles
antenes receptores de noves oportunitats -i de nous riscos- de l'ex-
terior. Ara calen especialistes, per6 tambe generalistes de sistemes.

Es en aquest sentit que retrobem l'exigencia d'un creixent
compromis del mOn empresarial amb el mOn universitari, com a
instituci6 cabdal pel que fa al coneixement i al tractament dels sistemes
tecnolOgics.

L'empresa, are, no tans sols necessita uns especialistes formats
en el que podriem dir l'activitat tradicional de la universitat: cal
tambe que mantinguin constantment al dia els seus tecnics pel que fa
a les evolucions tecnoldgiques, en els seus diferents camps, i tambe
cal que els seus tecnics estiguin formats en disciplines comple-
mentaries, imprescindibles per a una bona gestid ernpresarial

L'aproximació a l'empresa: una necessitat de la universitat

Si, des del punt de vista empresanal, el compromis amb la
universitat neix corn una necessitat denvada dels mOltiples canvis
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provocats pel que denommem mundialitzacio de l'econorma I

cientificacid de la Industrie, des del punt de vista de la universitat,
un seguit de raons justifiquen tarribe aquesta tendencia a estrenyer
les relacions entre aquesta I l'ernpresa

Tanmateix, cal tenir present que, a certs nivells, aquestes relacions
es plantegen en termes de blanc o negre: corn si es tractés d'una
absolute servitud de la universitat a les empreses o, al revés, d'un
total hermetisme i separaciO entre els dos tipus d'organitzaci6.

Res més allunyat de la realitat que aquesta dicotornia tancada. Les
relacions entre universitat i empresa es mantenen en una gran
diversitat d'arees i de situacions que poques vegades s'aprofiten
amb plenitud. Més aviat s'esdeve al contrari. Les practiques
institucionals s'encaminen, inicialment, a unes poques fOrmules que,
si es consoliden, van donant pas a noves utilitzacions o experibncies
que, en definitive, van enriquint aquestes relacions.

Veiern, per6, quines sOn les principals motivacions que poden jus-
tificar la imbricaciO de la universitat amb les empreses o institucions.
pObliques o privades. En aquest aspecte, s'hi apunten els segOents
avantatges:

Millors possibilitats per als diplomats o Ilicenciats.

Contribuci6 a la formaci6 dels cossos docents.

Participaci6 en el finançament de la recerca..

Col.laboraci6 en l'establiment dels plans d'estudi o en els pro-
grames de recerca.

Acces a la culture empresarial.

Aquests avantatges poden donar suport, certament, a una politica
universiteria active en el terreny de les relacions amb les empreses;
per6, per optimat los, els cal un enfocament positiu global i una
estructura organitzativa que els faci possibles. Per enfocament positiu
global entenem l'assumpciO, corn a estrategia de desenvolupament
universitari, d'unes relacions estables i normals amb el m6n
institucional o empresarial; es necessaria tembe una estructura
organitzativa adient, ja que dificilment es pot dur a terme des del si
de la prOpia estructura interna d'una universitat (be que, en aquests
camps, hi caben moltes i variades alternatives).

Amb aquestes matisacions sembla evident, per tant, que les
possibilitats d'optimar els efectes positius de les relacions entre
universitat i empresa augmentaran notablement si s'actua de manera
decidida amb vista a establir una politica positiva que les estimuli
convenientment
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Les relacions entre universitat i empresa: un factor de
progres economic i social

Fins ara hem apuntat un seguit de raons o d'avan;atges que jus-
tifiquen el compromis del mOn empresarial amb la universitat i el de
la universitat amb el mOn empresarial.

Les dues parts, hem vist, en surten beneficiades. Per& a mes, cal
tenir present que aquesta mena de relacions aporten uns beneficis
globals per a la societat en clue es donen.

En primer Hoc, cal considerar que les millors oportunitats per als
Ilicenciats, la cooperaciO en l'establiment dels plans d'estudi, la
contribuciO a la formaciO de docents o recces a noves fOrmules de
finançament poden millorar considerablement les inversions elevades
que necessita el sisterna d'ensenyament superior.

En segon Hoc, l'establiment d'un sistema més flexible de trans-
ferencia de tecnologia i de coneixements millora l'eficAcia global dels
sistemes cientific i lecnolOgic del pais.

En darrer terme. aquestes relacions acceleren i intensifiquen la
introducciO d'una culture de la innovaciO en diferents elements de la
nostra societat.

Podem afegir que, amb aquestes relacions, es completa el cercle
de difusiO dels resultats de la recerca a la indüstria que, d'altra
manera, quedaria minimitzat o retallat. Aquest cercle inclou quatre
grans camins: a) l'esnplia difusib que es realitza per la via de les
publicacions i de les conferencies; b) l'estreta difusiO que té Hoc
mitjancant l'establiment de contractes amb un nOmero redull
d'empreses; c) mitjancant una politica active de marketing de nous
profuctes i processos (que inclou una active politica de patents); i d)
per la via de la formaciO continuada.

Els sistemes de relacions entre universitat i empresa

Atesa l'esmentada gran varietat de possibilitats en l'Ambit de les
relacions entre universitat i empresa, es pot partir d'una primera
classificaciO en quatre grans 6rees o serveis

servei de recerca;
servei de consultoria:
servei de formaciO:
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-explotaci6 del resultat de la recerca

El servei de recerca as el servet clau d'una instituci6 de trans-
ferancia tecnologica entre universitat empresa Aix6 es reflecteix,
corn és logic, en els ingressos que entren, per aquest concepte, en les
esmentades institucions. Es un servei que, d'habitud, es concreta
amb un contracte de recerca i que, a diferancia de l'activitat de
consultoria, pot tenir un caire més departarnental o institucional.

Es també l'elernent clau del mercat de la R+D, amb tres actors
principals: l'Estat, la universitat i les empreses. D'un mercat, a
mas, molt enfocat cap a les grans empreses (Obliques i privades),
per6 amb coca incidancia real sobre les PME.

En els contractes habituals, aquest servei de transferencia es pot
dur a terme mitjangant diverses possibilitats corn, per exemple, els
recents clubs de recerca o programes de recerca associats, centres
o instituts de tecnologies avancades, parcs cientifics, etc.

Per contrast, el servei de consultoria es presta més aviat des
d'una Optica individual, amb l'objectiu d'oferir respostes rapides a
problemes tecnolOgics de curt termini, o be per aportar informaci6
sobre l'estat de l'article en un tema concret. En realitat, els serveis
de consultoria es poden considerar corn la parcel.la més privada dels
desenvolupament professional d'una activitat universitaria.
Tanmateix, no podem deixar d'esmentar uns certs plantejaments
més globals de l'activitat de consultoria, susceptibles d'operar de
manera semblant als contractes de recerca de caire més departa-
mental.

L'explotacid dels resultats de la recerca as una altra activitat
molt poc desenvolupada en el cas de la nostra universitat. En realitat,
es tracta d'un servei forga diferenciat dels dos anteriors. De fet, en
aquest cas o hi ha client previ. La relaci6 amb el mOn empresarial
es deriva del fet d'haver patentat una recerca universitaria que es
pensa que es pot comercialitzar. Aquesta activitat requereix una
estructura forga especialitzada en avaluacions i auditories
tecnolOgiques, analisi de risc, capital de risc i, Obviament, un bon
coneixement de l'estructura industrial del pais.

L'explotaci6 dels resultats de la recerca és, per tant, un mitja
d'obtenir ingressos importants per part de la universitat que compta
amb poca tradici6 tant a Europa corn a Espanya, al contrari del que
succeeix a molts centres universitaris americans. Es, sens dubte, un
dels punts clau sobre els quals caldra insistir en els propers anys corn
una de les peces d'una completa politica de relacions entre la
universitat I l'empresa.

En darrer terme, tractern el servei de formaci6, d'un relleu es-
pecial dins les relacions entre la universitat i la empresa.

f
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El servei de formació en el context de les relacions entre
universitat I empresa

El primer que cal fer pales es que ens trobem davant d'una activitat
relativament nova. De fet, un informe de l'OCDE publicat el 1984
sobre aquesta amplia tematica no tractava especificament la formació.
Sis anys més lard, a comencament del 1990, els autors mateixos hi
al-ludeixen, a aquesta mancanca, en un nou informe en que.es pot
Ilegir textualment que, "pel que fa a les relacions entre universitat
i empresa en el nivell de la formed() (que no s'havien abordat
especificament en el primer rapport de l'OCDE), l'estudi constata el
seu rapid creixement i la seva millor adequaciO a les necessitats de
les empreses. En la major part de paIsos, s'observa el desen-
volupament de la col.laboraciO entre universitats i empreses al nivell
d'ensenyarnent (intercanvi de personal), de la formació continuada
en general, de l'elaboraciO de programes de formed() punta".

Cal tenir present, d'altra banda, que en aquest camp concret de
les relacions entre universitat i empresa no estem parlant de l'activitat
normal de formaciO que duen a terme els centres universitaris, sin6
d'una oferta d'una altra mena de cursos i d'accions especifics
dissenyats per tal de cobrir les necessitats de clients particulars, de
grups o d'associacions i institucions. Fins fa poc, aquesta activitat no
tenia cap perfil institucional particular. Ara, la situació, corn es
veura, comence a canviar i, per tent, apareixen ja organitzacions
ben estructurades amb la finalitat de dur a terme aquesta activitat,
que podriem dir que ye a completer el mercat de la R+D.

A fi de donar una visiO a la vegada general i concreta d'aquesta
activitat, seguirem l'esquema que aporta l'estudi de l'OCDE, tot
completant-lo amb les experiencies prôpies que s'han dut a terme.
fins ara, a la funded() "Bosch i Gimpera".

Les modalitats del servei de formació. L'experiència de la
FBG

a. L'ensanyament

La col.laboraciO entre universitat I empresa troba en l'ambit de
l'ensenyament el primer esglab de la cadena que ha de seguir fins
amber a la formaciO permanent. L'informe de l'OCDE planteja, en
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aquest terreny, les expenencies relatives a los estades d'estudiants
a empreses durant el seu penode de formaciO El contacte amb els
metodes de treball empresanals I l'aplicacio dels coneixements
adquints fins aleshores ennqueixen, sens dubte, la prepared()
universitena de l'estudiant 1, a la vegada, facilita a 1 empresa el
necessari periode d'adaptaci6 dels nous professionals. Es important,
per al bon funcionament d'aquestes actuacions, comptar amb la
participaciO active del industrials en les activitats docents.

D'entre les experiencies que l'informe de l'OCDE exposa. en podem
destacar els easos d'Alemanya, Franca i Finlandia, sobretot pel que
fa a les professions de caire tecnic.

Pel que fa a la Universitet de Barcelona, l'experiencia més clara
en aquest sentit es el programa denominat EUS ("Empresa, Universitet,
Societar), en el qual participen ja més d'un centenar d'alurnnes de
4t i 5e curs de la Facultat de Ciencies EconOmiques, i que es realitza
amb la col.laboraciO empresanal de la fundaci6 del Cercle d'Economia
i de la funded() "Bosch i Girnpei a" mes. naturalment, la de la mateixa
Facultat.

El programa, que té tres anys d'existbncia, i en el qual participen
unes cinquanta empreses i institucions, s'inicia només per la branca
d'empresa. perO aviat s'arnplia a la d'econornia general (d'aqui la
participaci6 d'institucions) i, en un futur, arribara a la branca
d'assegurances.

Un comite mixt d'empresans i de professors regula i supervise
el funcionament del programa en tots els aspectes: docent, practic i
pressupostari.

Fins ara, l'experiencia ha resultat francarnent positive. Per part
de la Universitet pel que fa la millora de la docéncia, en facilitar els
contactes regulars amb el mon de l'empresa (que, a la vegada. fa-
cilita i estirnula d'altres fOrmules de cooperaci6) i ampliar-se la
formaciO del professor; per part de l'empresa, el resultat es clar:
es col.labora en la formaciO dels seus futurs tbcnics i en facilita el
proces d'adaptaci6 posterior per part de I'aturnne. se II aporta una
experiencia professional de gran utilitat per al futur

En ei terreny de rensenyament. pero, hi caben d'altra mena
d'actuacions corn les que la fundaciO "Bosch i Gimpera" ha promogut
amb la col.laboraciO d'altres institucions o associacions sectorials.
En aquests cassos, l'objectiu és facilitar la prepared() d'uns tbcnics
que es necessiten en un determinat sector, o be d'engrandir les
possibilitats de sortides professionals dels Ilicenciats. Els exemples
més significatius serien, en aquest cas, els cursos de forrnaciO per
a recces al Cos Superior d'Inspectors, o els d'editors, o els que hi
ha en preparaciO per al sector alimentan. o d'hostaleria I tunsme
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Tots aquests cursos responen, riles o menys, als mateixos pa-
remetres

a) col laboraci6 amb un sector industrial (alimentaci6, editorial),
o irstitucional (Mtnisteri d'Afers Exteriors, Ministeri de Finances,
caixes d'estalvis, etc.);

b) creacid de quadres docents mixtos (professors i tecnics
d'empreses o institucions);

c) creaci6 de comissions mixtes de seguiment i supervisi6;

d) disseny d'un pressupost autOnom i autofinangat;

e) elaboraci6 conjunta de programes d'estudis.

Encara que, en alguns casos, aquestes experiencies podrien entrar
en el grup de les de formaci6 permanent, entenem que tenen més aviat
un carecter molt mes propi. Sdn, en realitat, cursos de formaci6
universitat/empresa molt dirigits als joves Ilicenciats i les seves
possibilitats professionals, a la vegada, es clar, que els sectors que
hi col.laboren es beneficien directament d'aquesta millor preparaci6.

b. La formacid permanent o continuada

Aquest es un camp d'activitat forge diferenciat de l'anterior. De
fet, la seva importancia creixent derive dels fendmens a que feiem
referencia quan parlevem de l'aplicaci6 de noVes tecnologies, de la
dependencia que s'estableix entre aquestes i, en definitive, de la
caducitat temporal dels ensenyaments actuals que oblige al reciclatge
regular o, amb altres paraules, a una politica empresarial de formacid
continuada.

Encara, fins era, la tiniversitat espanyola ha estat fora de l'abast
d'un mercat de formacid que creix d'una manera notable, i en el qual
les caracteristiques i la sistematica universitéria s'adapten d'una
forma notable. Aquest haure de ser un dels eixos sobre el qual haura
de girar una universitat actual, oberta a la societat que l'envolta i

que, en definitive, ha de prestar els serveis basics que se li demanen:

formacid de f uturs professionals;

posada al dia continuada dels coneixernents;

- recerca bef.;ica;

recerca aplicada.

La primera d'aquestes activitats es la mes tradicional. En aquest
sentit, podem inserir el concepte de formaci6 continuada en el mateix
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marc de normalitat tradicional, quan les alteracions tecnolOgiques
socials del model aixi ho reclamen

En realitat, la formaci6 continuada forma part del denommat Mercat
del Recurs TecnolOgic o del Coneixement del qual, recordem, els
sectors principals s6n l'Administraci6 pUblica, les empreses i la
universitat tot i que, en aquesta parcel.la concreta de la formaci6,
aquesta darrera activitat (en general, a tot Europa, per6 sobretot a
Espanya) hi té encara un paper force minve. Sigui corn vulgui, sembla
dificil de participar en un mercat de les caracteristiques de la
tecnologia o dels coneixements sense una intervenci6 clara i directa
per part de la universitat en tots i cada un dels seus aspectes.

De fet, l'experiencia positive demostra que, perque una trans-
ferencia tecnolOgica sigui efectiva, cal no Onicament l'existencia, o
la presencia, d'un nucli universitari i d'un nucli industrial, sin6 que
cal tambe que hi hagi previament un marc informal i personal de
relacions entre els cientifics, els enginyers i els tecnics de les
empreses i de la universitat. D'aquesta manera, un recent informe
fiancés palesa corn una ciutat industrial i universiteria corn Tolosa
ha tingut grans dificultats per desenvolupar les relacions entre la
universitat i l'empresa en funci6 de les empreses locals. La manca de
tradici6 i de l'esmentat marc de relacions informals dificulta el procés.
Es possible que una activitat de formaci6 permanent encaminada a
millorar el nivell de coneixement dels tecnics empresarials hagués
establert les relacions personals entre els dos nuclis (universitari i
empresarial), i clones pas a posteriors possibilitats de contactes i de
contractes.

La forrnaci6 permanent s'ha de concebre, per tant, corn un dels
futurs esglaons clau en el marc global de les relacions entre universitat
i empresa. Ara be, perque aix6 sigui possible, cal considerar una
serie de pre-requisits:

Adequada estructura gerencial i administrative.

Existencia d'una comissib de direcci6 mixta universrtat/empre-
sa que facrliti el coneixement de les necessitats del mercat (Cal tenir
present que, moltes vegades, la part empresarial pot desconeixer
aquestes necessitats pel fet de la mateixa novetat cientifica d'un
tema determinat. No s'hauria de parlar, per tent, d'un estudi de
mercat tradicional o ortodox).

Nucli docent mixt d'avantguarda, amb una comissiO constitu'ida
per representants de les diferents erees de coneixernent que es vulguin
promoure

Locals adients ben equipats.

Disponibilitat financera per assolir la necesseria inversiO inicial
(en locals, equipaments i estudis previs)

6
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I, sobretot, selectivitat I qualitat dels cursos que s'hi prograrnin

El tel que la formaci6 permanent d'embit universitat/empresa
sigui encara una activitat molt recent, explica les poques experiencies
europees que se'n coneixen I que l'informe de l'OCDE recull

Aixi, a l'Alemanya, el nombre de programes de formaci6 conti-
nuada hi augmenta lentament, bo i remarcant que els indicadors
assenyalen un desequilibri entre el desenvolupament tecnologic i els
coneixements del personal de les empreses. Per aix6. s'han elaborat
una série de normes encaminades a potenciar aquesta mena de
formaciO, com ara l'establiment de grups de treball que recullin
informed() rekativa a l'oferta i la demanda de cursos de formaci6 i
a la seva ulterior plena icacia.

Al Jap6. els centres universitaris ofereixen cursos de tarda i nit
per contribuir a la formed() del personal de les empreses.

Pel que fa al nostre pais, les experiencies sOn minirnes, I moltes
entrarien més per la via dels cursos de tercer cicle que per la via de
la formed() continuada.

La introducci6, per tant, d'un bon esquerna de formed() continuada
en l'embit de la nostra universitat no sere un cami fecil -no ho es
arreu d'Europa- a causa, fonamentalment, que els sistemes no foren
dissenyats per establir una relaci6 fluida amb el mOn industrial -
transferencia de tecnologia i de coneixements- en una epoca de canvis
constants i de mundialitzaciO de l'economia: ni pel que fa als seus
esquemes organitzatius, ni pels tipus docents i infrastructurals.
Tampoc les empreses -singularment les mitjanes o petites- no han
estat creades en fund() d'un concepte tecnoldgic que fos la clau de la
seva competitivitat.

Sigui corn vulgui, la dernanda de forrnaci6 continuada per part de
les empreses no assolire xifres significatives sense que la universitat
presenti una oferta de qualitat, ben estructurada i flexible. Aquest es
el repte actual.
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Este traoajo pretende
aportar una amplia
visien del Poo de
relacrones que pueden
establecerse entre la
universidad y el mundo
de la empresa poniendo
un enfasis especial en
las actividactes de
formacion y
especificamente de
formacion permanente
formacion continuaaa Si
bien este tido de
formacion todavia no
alcanza unos niveles
adecuados (ni en Europa
ni en Espana) se
considera que es uno de
hos puntos clave del
desarrollo de la
universidad aCtual como
iespuesta al papel
crucial de los conoci.
mentos en una
economia y un proceso
de cambio y
rnundializac.on A hn Ce
estimular la dernanda de
este tipo de formacion.
la universidad henen
que sports! una oferta
de, calidad bien
estructurada y ffex!ble
El trabajo se comple-
menta con una introduc.
con en que se exponen
las necesidades del
conjunto empresarial
respecto a la formaciOn
as, como tambien las
ventajas para la
universidad y para la
sociedad en general, de
una politica activa de
aproximacion al la
empress El aspecto
crucial de la tormacien
se enmarca en el
contexto mas amplio de
las relaciones entre
umersiclad emoresa
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Abstracts

Cet ouvrage cherche a
fournir une idde
approfonche du genre Ce
rapport pouvant etre
etabli entre l'universite
et le monde de
entreprise en insistent

notamment sur les
activites de formation
et d'une maniere
specifique sur les
activites de formation
perrnanente ou
formation continue
Uuoique ce genre de
formation n'atteigne pas
les niveaux adequats tor
en Europe. ni en
Espagne). elle est
consideree un des points
clef pour le
developPement de
l'universite actuelle en
tant que reponse au role
capital des
connaissances dans une
economie et un
processus de
changement et
d universalisation Pour
encourager la demande
de ce genre de
formation I universite
doive etablir une
Proposition de qualite.
bren struCturee et
souple
Cet ouvrage est
complete par une
introduction ou I on
expose les besoins de
I ensemble patronal sur
ia formation aussi bien
pee les avantages pour
l'universile el ;a
Societe en general d uno
politique active do
rapprochement a
l'entreprise
L aspect capital de Id
formation est encadre
dans le contekte le plus
vtenou des rapports
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This study gives a broad
view of the relations
between the university
and the world of
business, with particu-
lar emphasis on training
activities and especially
on continuous training
which, though still not
adequately developed.
neither in Spain r,or in
Europe. is considered to
be a crucial factor in
the development of the
university s response to
the key role of
knowledge in the
economy and the
changing world In order
to promote this type of
training. the university
need to offer quality.
structure and
flexibility
The introduction
consists of a summary
of the needs of the
world of business
regardmg training and
of the advantages to the
universitly and to
society in general of an
active policy of forming
finks with companies
The crucial aspect of
trammg is considered
within the broad context
of relations between
universrtiy arid
companies



An &Hsi de necessitats i planificació de la formació
a l'empresa
Angel Font *
Francesc Imbernón *

lntroducció

El concepte actual d'educaci6 permanent (i no podem oblidar el
concepte d'educaciO recorrent, encunyat el 1969 pel desaparegut
Olof Palme) compren totes les etapes de ia vide de l'esser hurnà i, per
tant, s'ocupara tambe de la formed() en el mon laboral. Tambe es
veritat que la mateixa preocupacid de la pedagogia el darrer segle ha
provocat moltes vegades Line especialitzacid més gran en el camp de
l'infant i de l'adolescent, a la recerca de teories de raprenentatge
i de rinstrucci6, i ha deixat en un segon terme reduced() d'adults,
excepte per cobrir Ilacunes no omplertes per reduced() infantil.

L'estudi de reduced() d'adults en totes les etapes de la vide sOcio-
laboral ja es un fet al final del segle >cc Ningü no dubta que la formed()
permanent apareix corn una de les més grans exigencies de
desenvolupament i corn a prioritat de prioritats. Els professionals de
la psicopedagogia es preocupen per tal d'entreveure les carac-
teristiques personals i col.lect:ves d'aquesta etapa de la vide. Ja
Felix Adam (1970) va proposar un terme especific, l'Andragogia, per
definir la ciencia que ha d'ajudar els adults a aprendre, elaborant
teories, processos i tecnologia, per diferenciar reduced() dels infants
de la dels adults, terme que no ha estat adoptat per Ills corn6 (Titmus,
1979).

Knowles Malcolm (1970) afirma que existeixen tres postulats
fonamentals de l'Andragogia:

' Angel Font Os llicenciat en Pedagogia Ha estat professor de Tecnologia Educa
tiva a la Facultat de Pedagogia I cap de Recursos Humans d'Hidruna Actualment es
director-gerent de Consultores Espanoles / Conaultors d'Empresa a Catalunya

Francesc ImbernOn es doctor en Pedagogia I catedratic d'E U del Departament
de Didactica I Organitzeci6 Escolar de la Universitet de Barcelona Ha investigat
publicat sobre formaci6 de formadors
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a) l'adult ha de ser animat a conduir el seu propi aprenentatge;
corn qualsevol ser hurne que es desenvolupa, ha de passar d'un estat
de dependencia a un estat d'independencia;

b) l'experiencia adquirida per [adult ha de ser utilitzada per
facilitar l'aprenentatge i el canvi;

c) les practiques d'aprenentatge s'han de centrar més en els
procediments i les competencies que no pas en els coneixements
estrictes. L'aportaci6 tebrica no té sentit si no fa referencia a la
practice en la qual els formats estan implicats.

Aquests postulats ens permeten extruure un seguit d'e3trategies
formatives que cal tenir en compte en la formaci6 d'adults:

a) s'ha de partir de l'experiencia de l'adult: és a dir, s'ha de
centrar el treball sobre l'aprenentatge real de procediments, rnés
que no pas sobre la transmissi6 Onicament conceptual;

b) s'ha d'introduir al maxim la pluridisciplinarietat dins la formaciO:

c) cal fer servir estrategies metodolOgiques mes centrades en la
resolucio de problemes sorgits de la prOpia practice (de les motivacions
concretes). que no pas en l'adquisicid de nocions;

d) la practice professional sere el punt de partida (diagnostic) i el
punt d'arribada, ja que l'adult cerca aplicabilitat;

e) el coneixement dels objectius, el progrés i el que s'aconsegueix,
sbn importants fonts de motivacid.

Tot aixO este produint l'acostament entre la formaci6 a l'empresa
i la pedagogia, ja que aquesta darrera permetra una planificacia
execucib i avaluaciO amb més reflexi6 i coherencia, aprofitant de
manera més acurada els recursos humans i materials i assulint els
objectius fixats.

La planificació de la formació a l'empresa

La funci6 de l'area de personal a les empieses on s'insereix la
formaciO. ha passat per diferents etapes histOriques en qué l'accent
s'ha posat en diversos factors:

l'estricta administraciO (salaris. Seguretat Social. contrpctacie.
etc ).

els aspectes organitiatius i de rendibilitat de [esti ucture
productive, més de., del punt de vista del disseny del Hoc de iieball.
que no pas de les motivacions i necessitats del seu ocupant:
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Alb

- la negociaci6 col lectiva I els aspectes juridico-laborals,

la gesti6 global estrategica del potencial hume de l'empresa

D'altra banda, la funci6 i el concepte de formació a l'empresa ha
anat evolucionant en els seus objectius i en la mena d'oferta.

Els anys seixanta es van crear estructures de forrnaci6 nornés a
les grans empreses estables i rendibles. Dins els sector de serveis,
aquesta funci6 hi va tenir un cert caire social, i en el sector indus-
trial s'hi van crear grans centres que, d'alguna manera, feien la
cornpetencia a la Formaci6 Professional reglada i que tenien exit en
el sentit que moRes vegades els aixenents, un cop formats,
s'incorporaven a empreses del sector, incloses les de la competencia,
on els sous i les oportunitats de prornociO eren riles alts.

Mes endavant, en moltes empreses, aquestes estructures es van
burocratitzar. Aquest fenomen es pot observer encara en algunes
empreses de paisos corn Franca, on els empresaris, per llei, han de
despendre en formaci6 un percentatge de la nesse salarial, la qual
cosa ha tingut sens dubte més avantatges que no pas inconvenients,
tot i que en algunes organitzacions ha provocat que es perdessin de
vista els veritables objectius de la formaciO.

La burocratitzaci6 va afavorir, corn s'esdeve sovint, la concepci6
de poder centralitzat de l'erea de personal i, en aquesta fase, la
forrnaci6 va ser l'eina ideal per al reclutarnent, la selecci6 interna
i externa i els ascensos (mobilitat vertical).

Tambe podriem dir que va donar resposta a la necessitat de
ensinistrament especific als nivells més baixos de l'organitzaciO,
per6 des d'una perspective molt tayloristica i jerarquitzada de l'análisi
de tasques.

Molt aviat, per& l'evoluci6 sOcio-econOrnica va obligar a fer un
replantejarnent dels models organitzatius, aixi corn tambe de les
relacions jererquiques i dels estils de direcci6 i liderat en el si de les
empreses, i es va fer evident que la forrnaci6 era una de les eines
més importants per assolir aquest canvi.

Aquestes fases no han estat estanques ni s'han excl6s rnOtuament;
de fet, algunes persisteixen d'alguna rnanera en moltes ernpreses.

L'oferta forrnativa i, per tant, la planificaciO de la formaciO a
l'empresa, s'ha adaptat de diferents rnaneres a la filosofia que subjeia
en cada una de les etapes, i aixi hem pogut veure corn s'ha passat a
rnoltes organitzacions de nornes administrar un pressupost, enviant
cap a l'oferta de cursos estendard externs les dernandes de formaci6
puntuals que anaven fent els diferents F er ve is o les rnateixes perso-
nes, a intentar un enfocament, diguem-ne cornercial, en que, rnitjancant
un cataleg atractiu de possibilitnts de formaci6 internes i externes,
s'intentava atreure els "clients" de les diferents erees funcionals, o
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be es fixaven els estendards minims per a l'ascens o per al canvi de
Hoc de treball

Avui dia s'na generalitzat més la perspective del que en podriem
dir el marketing intern de la formaci6. Aix6 vol dir que ha esdevingut
imprescindible fer un estudi detallat del mercat intern o de les
necessitats internes de formaci6 que, corn veurern després, es una
de les etapes mes importants de la planificaciO, per tal que el disseny
de la oferta formative, o producte, sigui coherent (i per tant eficac)
amb aquestes necessitats.

Si haguessirn de rernarcar els dos aspectes més destacats en els
quals les empreses punta a nivell internacional insisteixen actualment
pel que fa a corn conceben la (ormaci6 a l'ernpresa, podriem dir que:

a) els objectius de forrnaci6 han d'anar Iligats directament als
objectius estrategics de l'ernpresa. El pla de forrnaci6 ha de ser una
part del pla estrategic, i la direcci6 al riles alt nivell s'hi ha d'irnplicar
fortament;

b) darrere tota acci6 de formaci6, hi ha d'haver criteris de
rendibilitat. Sorn en una epoca en que els recursos s6n sempre escassos
i s'han d'aplicar amb eficecia. Cal, doncs, una acurada planificacid i
l'establirnent d'uns indexs que ens permetin avaluar l'exit, no nomes
durant el proces i al final d'aquest, sin6 tambe a curt i mig termini.

Fases del pla de formacid a l'empresa

Podern distingir diverses etapes en el proces de formaci6 a
l'empresa. Cada fase comportare l'estudi de diferents aspectes:

1. Planificaci6

1.1. Ana. Hsi de necessitats

1.2. Disseny

1.3. Planificaci6 logistica

1.4. Planificaci6 operativa

Execuci6

11.1. Motivaci6

Cornunicaci6

i.3 Seguiment
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iii Avaluacid

IH 1 Moments

iii 2 Resultats
Evidentment, aquestes etapes no sOn sequencies temporals

totalment separades, sind que moltes vegades es superposen. No
podem oblidar, d'altra banda, la incidencia d'aspectes corn la mena
d'empresa de clue es tracti, el secotr d'activitat al qual pertanyi, la
seva naturalesa, les seves dimensions, la seva estructura, la dispersid
geografica, les politiques generals de personal, etc., que obliguen a
una contextualitzaci6 especifica.

Donada la seva importencia, intentarem aprofundir en el primer
dels apartats.

Analisi de necessitats de formacid a l'empresa

Abans de tractar l'analisi de necessitats, sere important detectar
les pseudo-necessitats de forrnacid, o sigui, les falses utilitzacions
de la formaci6 a l'empresa. Segons Jean Dubois (1971), equestes
pseudo-necessitats s6n les seguents:

la formacid corn a sanci6;

la formaci6 corn a consol;

- la formacid corn a recompense,

- la formacid corn a parany;

la formacid corn a tranquil.litzant:

- la formaci6 corn a tapeforats.
Aquestes pseudo-necessitats s'utilitzen correntment en les

empreses en contraposicid a una correcta analisi de necessitats, que
ha de tenir en compte diferents questions previes.

Si abans feiem una analisi de l'evolucio histdrica de la forrnacid
a l'empresa, ara cal donar un cop d'ull a tots aquells factors que,
d'una manera decisive, incideixen sobre les necessitats de formacid
en el moment actual.

En primer Hoc, hi ha la pressid de la competitivitat. Les ernpreses
es mouen en mercats progressivament més competitius i han de
reduir costos, fer rendible Ilur gesti6 i, per darnunt de tot, assolir
el concepte d'excellencia, fonamentalment rnitjancant la qualitat i
el servei al client.
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D'altra banda, les empreses es mouen en un entorn corn més va
més canviant S'ha cht que l'objectiu priontan de la formaci6 en els
propers anys sera preparar individus prou flexibles per poder
desenvolupar-se en una societat imrnersa en un canyi corn riles va
més accelerat. Un exemple en pot ser pensar en les implicacions de
la introducci6 de l'ordinador personal a les liars i a les empreses, fet
que ha provocat l'aparicig d'un gran nombre d'analfabets que, d'altra
banda, poden ser molt cultes. I, d'aix6, no en fa ni tan sols vuit anys!

L'accelerat desenvolupament tecnolOgic degut als avengos cientifics
fa que, aproximadament cada sis o set anys, es quedin obsolets els
coneixements, fet que incideix fortament en els processos
d'automatitzaci6 i de flexibilitzaci6 de la produccig. Aix6 vol dir que
horn no tan sols ha d'estar preparat per adaptar-se a les noves eines,
sin6 tambe als nous models organitzatius, que d'altra banda impliquen
nous valors socials, tambe acceleradament canviants.

Un altre exemple d'aquest canvi pot ser la progressiva desaparicig
de les fronteres politiques i econgrniques, les continues fusions i

absorcions d'empreses, amb els canvis de cultura corporativa que
aix6 comporta. Tarnbé la progressiva intervenci6 dels governs, que
defineixen marcs corn rnés va rnés estnctes, etc.

Tots aquests condicionants de l'entorn canviantflueixen 16gicament
darnunt els objectius estratègics de l'empresa que, corn hem dit abans,
han d'anar directarnent Iligats als de forrnaci6. Hi ha, pert, d'altres
factors interns, que de vegades van de dalt a baix, i de vegades a
l'inrevés, que també generen necessitats de formaci6 a l'empresa.
Els intentarem esquernatitzar a continuacig:

LA CULTURA D'EMPRESA

De vegades es la necessaria adaptaci6 d'alguns dels seus rnernbres
a les pautes d'actuaci6 prOpies d'una organitzacio, i de vegades es un
canvi de culture a nivell general propiciat per la direcci6. Tarnbe hi
inclouriern, en sentit ampli, les politiques concretes, que generen
norrnes, ordres, procediments, etc., i que requereixen uns determinats
comportarnents per part dels ernpleats.

- ELS NOUS SISTEMES

Dins d'aquest apai tat, hi podem incloure tant la introducci6
d'elernents tecnolOgics nous (per exemple, l'autornatitzaci6 o la
inforrnatitzaci6) corn dels nous processos que solen comportar:
tecnics, administratius o de qualsevol altra mena, i els nous models
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organitzatius (polivalencia, enriquiment del treball, grups autonoms,
treball en equip, etc )

- ELS PROBLEMES DE RENDIMENT1/0 MOTIVACIO DE LES PERSONES

Alguns experts, corn Allison Rossett, de la Universitet de San
Diego, o Jacob (1978), gairebé circumscriuen les necessitats de
formaciO a aquesta mena de problernes.

Cal tarnbé determiner si els problernes de rendirnent sOn deguts,
per exernple, a un disseny defectu6s del Iloc de treball, de l'entorn,
de les eines necessaries o de les normes.

També pot ser que els problemes de rnotivaciO siguin deguts a la
falta d'incentius econ6mics o d'altra rnena de possibilitats de desen-
volupament, etc., perqué evidentrnent en aquests casos la intervenciO
no ha de ser pas Onicarnent formative.

LA DINAMICA I LA PLANIFICACIO DELS RECURSOS HUMANS

Generen tambe necessitats de formed() la mobilitat horitzontal
(cobriment de vacants del mateix nivell), la mobilitat vertical (as-
censos, organigrames de substituciO, planificaci6 de carreres, etc.)
i la selecciO externa de personal. La planificaciO de recursos humans,
a mes de generar necessitats de formed& es la primera beneficiaria
dels resultats de la seva analisi, que hi proporciona dades molt
necessaries. sobretot si es fa en tota l'organitzaciO.

ALTRES FACTORS

A rn; . a més, en la formaciO a l'empresa l'analisi de necessitats
es fa dins d'uns condicionants que hem de tenir en compte. D'una
banda, trobem els condicionants estructwals, corn sOn la naturalesa
de l'empresa (origens, hist6ria, present), l'estructura organitzativa
(comercial, de serveis, burocratica), la culture d'organitzaciO (cen-
trifuge, centripeta, equilibrada), els recursos humans (nombre
d'ernpleats, edat, formed& experiencia) i els recursos financers. i

de l'altra, uns condicionants interns, corn la col. laboraci6 jerarquica
en la formaciO (es inpportant, corn hem dit abans, que la formaciO
sigui vista corn a recurs estrategic de l'empresa), les definicions de
la politica de formed() i el coneixement dels prolectes de l'empresa
per l'area de formaciO.

c"1
(
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ANALISI DE NECESSITATS

Tenint en compte el que hem dit anteriorment, podem dir que
definirn la necessitat corn una manca o un suposat deficit de formacid
Es l'espai que existeix entre el que sap l'empleat I el que hauria de
saber, tant pel que fa a coneixements, habilitats i destresses, corn
a actituds.

El proces que cal seguir en l'analisi de necessitats podria ser el
seguent:

1. Pre-diagnOstic

En aquesta fase, es important centrar l'objectiu de l'analisi i el
seu Ambit d'aplicaciO.

Sempre partim d'uns problemes determinats i d'unes hipOtesis
que l'expliquen. AixO ens durA a determinar quina informaci6 volem
obtenir i per que.

Segons els objectius, ens dedicarem a analitzar mostres reduides,
o farem un estudi global per a tota la organització. Quan passem
d'aquesta fase a la de disseny, ens trobarem amb els problemes
tipics de qualsevol investigacio sociolOgica, per senzilla que sigui,
que es lligar la complexitat de la definici6 dels objectius amb la
complexitat dels mOltiples factors de la realitat que s'esta analitzant.

2. Disseny

S'hi poden donar mOltiples possilbilitats. Nosaltres en proposem
una que considera els aspectes que detinim a continued& i els compara
amb les possibles necessitats analitzades anteriorment.

a) DESCRIPCIO DETALLADA DEL DEFICIT SUPOSAT DE FORMACIO

Si As possible, en termes operatius.

b) NIVELL OPTIM 0 DESITJABLE

Es recomanable establir un nombre parell de nivells (per exemple,
6), amb la finalitat d'obligar els que avaluen a definir-se.

c) NIVELL ACTUAL DE LA PERSONA 0 GRUPS AVALUATS

3 0
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d) NIVELL POTENCIAL DE LA PERSONA AVALUADA

Aix() significa comprovar fins on hipoteticament pot arribar
rnitjancant la formed()

e) SENTIMENTS

Cal considerar la motivaciO per tal de mikorar aquest aspecte
concret de la formed() (determinat pel valor que l'individu atorga
al tema i per la confiança que té a reeixir-hi) i a quin nivell cal.

f ) CAUSES

S'ha d'intentar determiner quina o quines son o poden ser les
causes del problema.

g) PRIORITATS

Una de les fases importants es establir criteris, ordenar i selec-
cionar les diverses prioritats. ja que aquestes es poden enquadrar
per coneixernents, habilitats o actituds, per objectius o persones,
o per arees o nivells, corn es rnostra en el grafic:
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Cal dir tambe que les priontats s'han de tenir en compte en fer
l'anAlisi de necessitats, per6 les decisions es prendran en el moment
de la planificacio, en funci6 dels recursos disponibles i la seva
coherencia amb els objectius fixats

A continuaci6, podriem assajar de fer un quadre de doble entrada,
en el qual combinarem, d'una banda, les neceSsitats previstes en el
pre-diagnOstic amb els set apartats anteriors.

3. Recollida d'in formacid

Caldra determinar si se'n recull:

de tot el grup;

d'una mostra prou significative.

I si després es pretén:

una formacie personalitzada;

una formacie grupal.

Les fonts poden ser:

persones de dins de l'organitzaciO, de diferents nivells;

persones de fora de l'organitzacie (clients, proveIdors, etc.);

documents de qualsevol mena (escrits, Audio-visuals, etc.);

- les mateixes empremtes del treball (peces defectuoses, clients
descontents, etc.)

Els instruments més usuals que s'utilitzen en l'analisi de necessitats
sen: el qUestionari (a omplenar pel participant, pel superior, per un
expert); l'entrevista (individual i col.lectiva); l'observaciO (simple
o participativa); l'anAlisi de la informaci6 escrita; l'analisi del producte
del treball; i l'enregistrament en video i el debat en grup.

lJn altre exercici interessant seria, per a cada cas concret, rea-
litzar un quadre de doble entrada, on es pogues valorar quines fonts
i quines eines serien més adequades per tal d'analitzar cadascuna de
les possibilitats.
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4 Analisi 1 conclusions

5 Recomanacions

Hi inclou tant els deficits de forrnaciO observats. per a l'elaboraci6
del pla, corn també les recornanacions d'intervenciO en d'altres ambits
diferents dels formatius.

L'inforrne d'analisi de necessitats ha d'incloure el raonament de
corn s'ha fet i perque, l'inici de l'analisi, l'explicaciO de la metodologia
ernprada (Ambit d'aplicaciO, tecniques, contingut, etc.). els resultats
en relaciO arnb l'analisi de la docurnentaciO, i els resultats que corn-
porta l'apartat final de recornanacions.

Models d'analisi de necessitats

Actualment existeixen pocs models teOrics d'analisi de necessitats
que serveixin de punt de referencia, cosa que és un problema a l'hora
de planificar la forrnaciO. Destaquern els rnodels de McGehee i Thayer
(1961) i el model diagnostic sisternatic de Jacob (1978)

Els diferents models d'analisi de necessitats i de planificaci6 de la
formacib emprats per les empreses de l'arnbit catala a les quals hem
tingut acces, fan servir eines semblants per a l'analisi de necessitat
(questionari, entrevista, etc.), i les finalitats explicites tambe ho
sOn, per6 les implicites poden ser molt diferents.

Alguns recalquen els deficits de coneixements/habilitats/actituds.
i la informed() sol ser Ohl als serveis centrals de personal i la
direcci6 afectada per poder alas, tant corn sigui possible, els pro-
cessos, per() sernpre sota el control del departament de foi meek).

D'altres intenten implicar caps i supervisors corn a responsables
directes de la forrnaciO del seu personal, i els ofereixen els mecanismes
perque puguin prendre decisions sabre quina mena de formaciO és la
rnés adient en cada cas.

D'altres, finalrnent, aprofiten l'enrenou provocat per la recollida
de dades per Iligar necessitats de formed() actuals amb la planificacie
de la carrera futura del personal, i l'avaluacid dels objectius anuals
proposats del merit.

Sigui corn vulgui. cal rernarcar la irnportancia d'aprofitar l'analisi
de necessitats per escoltar i irnplicar en el proces de forrnaciO tant
uls quadres i directius com la resta de personal.

r'

:

-
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El seguent esquerna intenta sintetitzar el que s'ha dit fins ara
sobre l'analisi de les necessitats:

Decidir la planificaci6

suposat deficit de formaci6

3 4

Analisi de les necessitats

V

Recopilaci6 de dades

i analisi

Necessitats per ordre

de prioritats

Registre de problemes

que cal resoldre. Obstacles.

Recursos

Pla general

Pla individual

- Cn

Corn

Dissenyar instruccions

Eines

Pressupost

Persones

Espai

Assessors

Informe

Disseny del pla d'activitats formatives
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Disseny I planificacio logistica de les activitats

Quan l'analisi de necessitats ha detectat les mancances o in-
suficiencies i l'informe ha estat aprovat, comenga la fase de disseny
de la formed&

En aquesta fase és qun establirn les prioritats, i hem d'aconseguir
evitar que l'urgent no ens deixi fer l'irnportant, utilitzant criteris de
rendibilitat, tant econOrnica corn social. Per no perdre la perspecti-
ve, aquesta etapa hauria d'estar inclose en un pla general de recursos
humans, que permetria tenir en compte la mobilitat, la previsi6 de
vacants, els ascensos i, en definitive, les plantilles necessaries a
rnig termini per dur a torme els plans de l'empresa.

Aqui es quan hem de tenir en compte el qua, per6 tambe el corn,
quan, on i a quin cost.

Podrern fer servir, segons les dimensions de l'organitzaciO, grafics
Pert, o d'altra mena, I tambe algun programa informetic que en a,udi
a administrar la formed& especialment en els aspectes pressupos-
taris. D'altra banda, haurem d'estar molt en contacte amb la realitat.
Donarem algunes pinzellades prectiques, sense voler ser exhaustius:

- és important cornptar amb professorat de la mateixa linia, per6
haurem de preveure seminaris de formaci6 de formadors;

haurem de prendre decisions sobre si les activitats de formaciO
es fan en hores de feina, o Iliures, o de manera mixta;

si es fa en hores de feina, podem tenir problemes de disponibilitat
de personal, toms, etc. Tampoc no podem former, per exemple, un
grup amb tots els directius del mateix nivell, perque deixern l'empresa
sense caps mentre duri la formed&

En la planificaci6 logistica, hi haurem de tenir tambe en compte les
diverses tasques en la formaciO:

a) d'ordre institucional (supervisiO, selecciO, etc.):

b) d'ordre pedagogic (coordinaci6, animaci6, avaluaciO,
documented& etc.);

c) d'ordre administrativo-financer (despeses, etc.);

d) d'ordre logistic (transport, reserves, espais, etc.)
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Informer

Disseny-Planificacip logistica

Objectius de formacig

Formacig en el Hoc
de treball
Taller o laboratori
Autoadministracig
Seminari
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Personal per formar
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La planificació operativa

Entenem per planificaciO operative la programacia més especifi-
ca, la que es realitza en periodes temporals, mitjancant les diverses
sessions de formaci6, a carrec d'un o diversos formadors.

Sequenciaci6

Formador

Planificaci6 sessions

Objectius sessions] Especifics

Continguts

Metodologia

Activitats

Unitats

Temps

Espai

Recursos

Avaluaci6 *Moments Resultats

Els aspectes que cal tenir en compte en aquesta prograrnaci6
operativa s6n:

a) l'organitzador, ja que la preparaci6 rnoltes vegades depen de
diversos factors diferencials entre les organitzacions: les seves
onentacions, les seves regles administratives, els seus interessos,
etc ;
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b) el responsable o els responsables de les sessions (el formador),
corn a la persona o les persones encarregades per l'organitzacK5 de
posar en prActica la formaciO, de coordinar les tasques de preparaciO,
execuciO i avaluaciO de les sessions,

c) el discurs cientific i pedaodaic desenvolupat pels organitzadors
en la planificaciO logistica, que permet precisar les diverses estra-
tegies metodologiques i d'avaluacid (qUestionari inicial, seguiment,
avaluaciO final) que contribueixen a fer eficagos eis processos de
forrnaciO.

Un possible esquerna de planificaciO de sessions podria ser el
segGent:

SessiO

Data Lloc

lnstituciO resnonsable

Terna General

Responsable de la SessiO

lnstituciO a la qual Pertany

Dies Hores Subtemes Formador Objectius Estrategies
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Abans de les sessions de formació

La planificaci6 de la formaci6 a l'empresa va més enlla que la
realitzaci6 de quadres on es relacionen els diversos components de
la programaci6. Hi ha d'altres elements que sOn fonamentals en el
procés de planificaci6:

a) la determinaci6 del perfil dels participants;

b) el procediment d'assistència (designaciO, invitaci6, selecci6);

c) la informaci6 als participants (dels aspectes administratius i

pedagOgics);

d) la determinaciO del perfil dels formadors (de la mateixa empre-
sa o aliens). S'ha de recordar que un formador ha d'informar, ha de
millorar la comunicaci6 entre els participants, ha de potenciar el
treball en equip i ha de donar tècniques d'autoformaci6 als assistents;

e) el Hoc on es faran les sessions.
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Abstracts

Se constata la necesidad On constate le bosom This article underlines
de una cuidadosa d'une planification. d'une and explains the
planificacien. ejecucien mise en execution et Importance of careful
y evaluacidn de la d'une evaluation planning, execution and
forrnacien en la empresa soignees de la format,on evaluation of training in
para conseguir un dans l'entreprise pour the company in order to
aprovechamiento de los profiter vratment des make correct use of the
recursos humanos y ressources numd -s et human and material'
materiales y una materielles et p. une resources and to satisfy
verdadera satisfaccien veritable reussite des the aims The
de los objetivos fijados objectifs vises Dans importance of accurate
El articulo expone los I article. sont exposes analysis of needs is
elementos de este les elements de ce stressed as the first
necesidad y la 'moor- besot') et l'importance step in planning in-
tanCia de hacer un de faire une analyse company training After
correcto analisis de lidéle des besoms. distinguishing between
necesidades. primer premier pas fondamental real and false needs, the
paso fundamental de la de la planification ,re la authors consider the
planificacien de la formation dans decisive factors
formacon en la l'entreprise Après avoir currently conditioning
empress Despues de différencie les these needs before going
diferenciar las verdade ventables besoins de on to propose needs
ras necesidades de formation des analysis. logistical
formacien de las pseudobesoins. les planning and operational
pseudonecesidades. los auteurs exarninent les planning processes
autores repasan los facteurs qui agissent
factores que de manera (Tune maniere decisive
decisive inciden sobre sur les bosoms de
las necesidades de formation a rheure
formacien en el actuelle Par la suite
momento actual its proposent les
Postenormente orocessus d anlyses do
proponen los procesos oesoins planification
de analisis de necesida- logistique et
des planificacren planification operative
logistics y piamlicacion
operativ
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,Recursos tecnolOics i audio-visuals per a la m
a

formació a l'empresa
0:

Antonio Bartolorné Pina * rn

2
a:

El director de personal d'una empresa va rebre un informe en que
se li suggeria que un important problema de formacid podria ser
resolt amb l'ajut d'un sistema TEL'. Es va plantajar el tema en una
reuni6 de l'equip directiu, per6 cap dels assistents no tenia una noci6
precisa del que significava aim!).

Al director de formaci6 Ii encarregaren d'estudiar la q0estio.
Afortunadament, aquells dies se celebraven en una ciutat europea una
conferencia i una exhibicis) sobre TEL, i va decidir d'anar-hi. Despres
de visitar molts stands, assistir a demostracions i establir diversos
contactes, tingué la impressi6 que era més rellevant la qualitat dels
grefics que no pas el contingut de formaci6; molts dels paquets d'EA02
no eran sin6 reculls d'exercicis i molt rarament semblava que s'hi
haguessin tingut en compte els principis d'aprenentatge més
elementals.

Aquesta anecdote, inventada, es recull en un artitle de John Friend
(1990) titulat El que pug uis fer deme, no ho facis avui". El titol fa
referencia a les decisions en l'embit de la introducci6 de noves
tecnologies en la formaci6 a l'empresa i l'autor, curiosament, es el
director d'Eurotech, una companyia especialitzada en productes TEL,
que of ereix serveis d'assessorament i de formed&

Em fa l'efecte que, sovint, els especialistes en recursos tecnoldgics
per a la formaci6 pensen que les persones que els consulten tenen ja
una preparaci6 adequada en el camp de l'ensenyament i l'aprenentatge;
entenen que Ilur missi6 és subministrar informaci6 especifica sobre
aquells recursos, informaci6 sobre aparells, sobre sistemes, sobre
software, etc. Per6 aim') no justifica que l'Os de la tecnologia en un

(1) TEL. Technology Enhanced Learning. 'aprenentatge potenciat rnitjancant la
tecnologia'.

(2) EAO 'Ensenyament Assistit per Ordinador'

Antonio Bartolome Pine es professor titular de Tecnologia Educative a la
Universitet de Barcelona Ha escrit diversos Ilibres I articles sobre les possibildats
educalives dels milieris. I posseeix una gran experiencia corn a dissenyador
realitzador de programes audio-visuals I informatics de caracter educatiu
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proces de formaci6 no es plantegi simulténiament a la manera corn
aquesta tecnologia influeix en l'aprenentatge.

Aixi, doncs, per tal de presentar, encara que sigui superficialment,
algunes de les possibilitats que la tecnologia ofereix avui als formadors
a les empreses, cal comencar per establir corn es produeix l'apre-
nentatge, i corn el que sabern sobre el tema pot ajudar a un més bon
aprofitament dels recursos tecnologics.

Primer de tot, alguna cosa sobre l'aprenentatge

F6ra elegant en aquest article, i podria oferir conf lance al lector,
partir d'una teoria de l'aprenentatge establerta. N'hi hauria prou
amb intentar deduir les aplicacions practiques, les conseqUencies
"tecnolOgiques" d'aquesta teoria. Aquest plantejament no este gaire
de moda, ja que forma part d'una visi6 positivista de la deride, per6
tindria una gran acceptaci6 entre els formadors que treballen a la
realitat cada dia.

Larnentablement, no hi ha una Unica teoria comunament acceptada.
Encara rnes, moltes teories se situen en dos camps prou diferents
fins al punt de no fer facil un plantejament eclectic; stin, seguint
Winfred Hill (1971, pag. 44), els camps connexionista i cognitiu. Les
primeres remarquen l'establiment de relacions o conexions entre
estimuls i conductes, mentre que les segones intenten explicar els
canvis cognitius produits corn a conseqüencia de la interpretaci6 de
l'experiencia.

Tambe es podria intentar fer una presentaci6 succinta de les
diferents teones. Klotz (1971)3 ens disuadeix, d'aquesta intenciO,
remarcant que hi ha nombroses teories de l'aprenentatge, cada una
de les quals explica Onicarnent fenemens parcials, i que nornés sOn
parcialment compatibles entre elles.

Hi ha una alternative: presentar aquells aspectes en que s'estableix
un cert consens, and que Kemp i Smellie (1989, pegs. 19-20) presenten
corn a *Generalitzacions des de les Teories'. Aquestes generalitzacions
o convencions ampliament acceptades han d'inspirar Us de les
tecnologies de la comunicaci6 en processos de formaciO. Les comentem
a continued()

(3) DUO per Juan M Esrudero, 1981

4 4

9 3

-,A,11E44161M7, 41. d flYTIN'IY.f5'K,4.7:. A 0. th..x.4.5.



MotivaciO. El subjecte ha de tenir una necessitat, un interes o un
desig d'aprendre. Les experiencies en que se l'impliqui Ii han de ser
rellevants i significatives. Aixi, els recursos tecnologics han de
comengar generant aquest interes mitjangant el tractarnent adequat
de la informaci6 que s'ofereixi. Alguns autors de programes d'EAO
haurien de tenir ben present aquest aspecte i evitar les pantalles
d'ordinador de Iletra petita i amb colors feridors, totalment plenes
d'un text Ilarg, embullat, saturat de termes tecnics o falsament
amistosos, etc.

Diferències individuals. Cada persona apren a una velocitat i d'una
manera diferent. Els factors que hi influeixen, sOn l'habilitat
intel lectual, el nivell educatiu, la personalitat i l'estil d'aprenentatge.
Quan un formador n'Os conscient, d'aquest fet, compren imme-
diatament que no es pot fer servir en grup un programa de video corn
si fos una pellicula: el problema no esta en si el video esta be o
malament fet, sin6 en que es impossible que s'adequi als diferents
ritmes d'aprenentatge de totes les persones. Per aix6 es parla de
videos generadors d'aprenentatge, limitant l'us de videos instructors
al treball individual o en grup petit.

Objectius d'aprenentatge. La planificaci6 de l'ensenyament a par-
tir d'objectius d'aprenentatge bs actualrnent objecte de critiques
(Gimeno, 1985). Malgrat aixO, diversos estudis constaten que, quan
els subjectes sOn informats del que s'espera que aprenguin mitjangant
l'Os d'un recurs tecnolOgic, la probabilitat d'exit es mes gran que
quan no sels n'informa. Tots els prograrnes d'aprenentatge que
incloguin recursos tecnologics haurien de complir aquesta senzilla
regla; els altres programes, possiblement tambe.

La conseqUencia immediata que en podem treure es que qualsevol
programa informatic o audio-visual podria comengar presentant-hi
breument l'objectiu o la finalitat que persegueix, i aix6 mateix es pot
dir del formador quan s'adreci a un grup, en encetar la sessi6.

Tambb en relaci6 amb els objectius d'aprenentatge, cal conside-
rar-ne quins Os possible d'assolir amb un determinat recurs. Per
exemple, la comprensi6 de relacions entre elements es, en molts
casos, un objectiu per assolir amb l'ajut d'imatges que ensenyin
aquestes relacions en un espai, mentre que una cinta de cassette
seria un mitja més que discutible. Aix6 ens mena a establir un
plantejament multimedia, pert) no en el sentit que l'entenen alguns
especialistes en informatica educativa actuals; per a aquests,
multimedia sembla que es redueix a la integraci6 fisica dels mitjans
en equips complexos i costosos. Un plantejament multimedia de
l'aprenentatge es el que, al Ilarg del proces, recorre a diferents
mitjans, audio-visuals i informatics, amb objectius moltes vegades
diferents. Aixi, podrem emprar una cinta d'audio per tal de facilitar
la comprensi6 intultiva i global d'un proces, l'ordinador per tal
d'ajudar a assimilar les relacions entre els elements del proces, etc.
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No cal dir que no soon Onicament aquests els objectius que s'han
d'assolir: un programa de video pot ajudar a memoritzar un concepte
o a generar una dinamica en un grup, etc.

Organitzacio del contingut. L'aprenentatge és més facil quan el
contingut i els procediments o les habilitats que s'han d'aprendre
estan organitzades en seq0encies amb significat complet. En el camp
del video, hi ha uns interessants treballs de de Pablos (1985)4 sobre
corn l'estructuracid de la informacid rnitjancant titols i subtitols,
diferenciadors entre seq0encies, etc., ajuden a l'aprenentatge. Sovint.
per6, trobem programes videograf ics que desenvolupen inin-
terrompudament durant vint minuts un tema sense establir-hi una
diferenciacid entre els diversos aspectes que presenta. Una cosa
semblant s'esdeve amb alguns formadors, pocs, que fan servir
exposicions magistrals sense coneixer prou el mitjA: xerren i xerren,
inconscients del deficient aprenentatge que estan produint.

PreparaciO del pre-aprenentatge. Es pot relacionar aquest concepte
amb el grup target que planteja FerrAndez (FerrAndez et al., 1977).
Es tracta d'establir previament el nivell del grup, dels individus, per
al qual estem dissenyant un proces d'aprenentatge. En la produccid i
seleccid de recursos aix6 es fonamental: els interessos del grup
determinaran els recursos incentivadors que inclourern en el programa
o que farem servir abans de passar un video; el nivell de coneixements
previs condiciona els nous conceptes que cal incloure-hi; els mateixos
vocabulari i gramatica que s'han d'emprar, s'han de determinar
d'acord amb l'usuari final. En un programa d'ordinador, hi hem de
considerar aspectes corn la grandAria i forma de la Iletra i la sintaxi
de les f rases o l'interface triat per interactuar amb el subjecte.

Emocions. Corn rernarquen Kemp i Smellie (1989, pa.g. 20),
Taprenentatge que involucra tant les emocions i els sentiments
personals corn la intel.ligencia, influeix i es durador. No cal dir que
els mitjans, especialment els Audio-visuals, s6n uns poderosos
instruments capacos de generar emocions. Sorpren, pert), que alguns
realitzadors intentin defugir precisament les emocions en Ilurs pro-
grames "formatius".

M'agradaria puntualitzar que rec6rrer a les emocion,- no es pas
sintinim de melodrama o comedia. Es a dir, de vegades rl'hi ha prou
amb petits detalls, corn l'Ornfasi a la veu del presentador, un element
al decorat, una paraula enmig d'una frase, per crear en el subjecte
una predisposici6 positiva envers el proces que s'hi esta desenvolupant.
Naturalment, aix6 es relaciona amb la preparacid del pre-aprenentatge
de que parlAvem en el punt anterior

(4 ) Hi ha d'altres treballs mes complets de de Pablos que el que hem esmentat. pert)
aquest es prou entenedor
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Participaci6 Aprendre suposa incorporar la informacid a l'arxiu
de la on:91a experiencia, i per aix6 no n'hi ha prou amb veure I sentir
L'aprenentatge requereix activitat. Fins i tot a la universitat, el
professor més "magistrar en la seva exposici6 sap perfectarnent
que ell mateix aprenia quan repassava els seus apunts, Ilegia Ilibres,
etc., es a dir, quan "estudiava"; no obstant aix6, deixa tot aquest
proces a les mans dels seus alumnes, i es limita a actuar corn un
instrument mecanic de transmissid de la informaci6. En els processos
de formacid en les empreses, aquest aspecte de la participacid esta
ampliament acceptat i introdufl. Malgrat aix6, e:,que hem de dir dels
programes d'aprenentatge individualitzat amb ordinador en qua el
subjecte es limita a premer l'espaiador periddicament, responent
nornes de tant en tant alguna pregunta? Tambe en els programes que
continuament interroguen el subjecte, l'aprenentatge no es produeix
Onicament pel fet que el subjecte actiff, sine) perque aquesta activitat
suposa la interioritzaci6 de la informaci6. Per exemple, hi ha formadors
que pensen que una pregunta que obligui el subjecte a escriure'n la
resposta sempre es mes bona que no pas una altra en clue nornes hagi
de triar entre tres opcions; aix6 es valid quan pretenem facilitar la
memoritzacid, per6 quan el nostre objectiu es la comprensid d'un
concepte, es mes important el proces cognitiu en el subjecte que
genera la pregunta que no pas el fet que aquest hagi de premer una
o diverses tecles. En definitive, no es tracta de fer moltes activitats,
sine) del que impliquen aquestes activitats.

Feed-back. Informar peri6dicament del progres realitzat incrementa
l'aprenentatge. Aquest es un principi que es pot introduir facilment 1

en els programes amb ordinador. Amb tot, aixd no sempre s'esdevO;
es més frequent incloure-hi el reforg en cada moment, com
comentarem tot seguit. Em fa l'efecte que mots corn medici6, ava-
luaci6, etc., espanten alguns formadors.

Reforg. Quan el subjecte és informat que el seu aprenentatge
millora o que ha reeixit en un aspecte determinat, se'l reforga animant-
lo a continuar aprenent. Aquest principi es la clau en els dissenys
basats en el conductisme, per6 la seva eficacia supera aquest Ambit
i Os generalment reconeguda.

Practice i repetici6. Rarament una cosa s'apren amb una Unica
exposicid a la informaci6. La practica i la repeticid van ser eines
basiques per a l'aprenentatge en d'altres temps, cosa que fa que
actualment se les rebutgi, la qual cosa es una Ilastima.

Tot formador hauria de recordar sempre aquest senzill i elemen-
tal principi d'aprenentatge: "No es el mateix parlar que fer"; dit
d'una altra manera, un formador pot intentar estimular l'aprenentatge
utilitzant diferents recursos, activitats atraients, elements externs,
etc., pelt un aprenentatge efectiu suposa sempre esforg, i els alumnes
n'han de ser conscients. Qui hagi estudiat mai per aprendre a tocar

4 7

cl
.

141milflinaiCitriWttrr.a.



un instrument musical te l'experiencia d'hores d'exercitacii5 tediosa
repetida, sense la qual es impossible assolir el domini necessan que

permet, posteriorment, d'expressar-se creativament.

Aplicacid. Un objectiu final de l'aprenentatge Os que el subjecte
pugui aplicar posteriorment el que ha apres en diferents situacions.
Els recursos tecnolOgics poden oferir al subjecte l'oportunitat d'aplicar
el que ha apres. La simulació amb ajut d'ordinadors i equips audio-
visuals es potser la manera mes prectica de fer-ho. Evidentment,
aix6 no exclou la practice real, sinot que mes aviat la prepara.

Recursos tecnologics, avui

Aquest article no pot intentar presentar tots els recursos dispo-
nibles avui dia en els processos de formaciO. Hi ha forca Ilibres que
s'estenen sobre un recurs determinat (Ferres, 1989; Calder On. 1983),
i d'altres que ofereixen un ventall mes ampli, incloent-hi audio-
visuals, informatica i telecomunicacions (Bartolorné, 1989).

L'objectiu de les pagines segOents es mostrar alguns grups de
recursos, insistint en dos aspectes. l'evoluciO experimentada els
darrers anys i Ilur aportaciO especifica als processos d'aprenentatge.

Trebel lant en grup

Hi ha uns recursos ampliament coneguts i utilitzats en els cursos
de formaciO en empreses: pissarres blanques, exhibidors, retropro-
lectors, etc. Cada un d'aquests recursos te unes posibilitats
especifiques. La pissarra permet fer facilment modificacions sobre
esquemes: es un bon suport per tal de visualitzar una discusiO. Els
grans fulls blancs on es recullen les aportacions fetes al Ilarg d'una
reunió, permeten de tornar enrere en qualsevol moment i reviser
aspectes tractats: el pla de la reuniO escrit damunt d'un full enganxat
en una paret permet tenir-lo present sense detriment que no es pugui
fer servir per a d'altres usos. Amb el retroprojector, es possible
preparar els materials abans que tingui Hoc la reuniO

Tots aquests recursos ofereixen possibilitats diferents i comple-
rnentaries. per6 presenten sernblances quant a la mena d'informaciO
que transmeten I la manera corn ho fan informaciO grafica, diagrarnes
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dibuixos més que no pas reproduccions realistes La informaci6
textual busca ajudar a relacionar elements i a recordar-se'n, aixi,
doncs, s'hi empren pocs mots, es fan servir abreviatures, i sovint
els termes s'inclouen en diagrames. Hi ha una vella recomanaci6 per
a les transparencies que es prou ildustrativa: "6 linies de 6 mots
de 6 Iletres".

Aix6 permet comprendre immediatament que aquests recursos
actuen corn a complement dels documents impresos. Aixi, el pressupost
d'un projecte pot ser presentat mitjanoant una retrotransparencia
incloent-hi nornés les partides fonamentals i les quantitats assignades,
mentre que els assistents que discuteixen sobre aquest material poden
disposar d'uns fulls inipresos on s'expliqui més detalladament cada
partida.

Preparar transparencies és avui una tasca facil, grades en part
a la possibilitat de fer-ho amb fotocopiadora. S'obtenen uns materials
de gran elegancia elaborant-les amb l'ajut d'un ordinador i una
impressora laser. Progressivarnent, s ni esta introduint el color, en
aquest prooés, amb la qual cosa s'estan substituint les velles larnines
de colors transparents autoadhesius.

Fent servir pantalles LCD5, la imatge de l'ordinador pot ser
reprodu'ida en una gran pantalla amb l'ajut d'un retroprojector.

De nou no es un Os alternatiu a la transparencia, sin6 diferent. En
primer Hoc, te algunes limitacions: menys capacitat d'informaci6,
menys Ilurninositat, etc., a més de requerir un sistema de reproducci6
complex i costOs. Malgrat aix6, possibilita una gran capacitat
d'interacci6, les presentacions poden resultar, no solament mes
espectaculars, sin6 que la informaciO pot ser transmesa amb més
claredat. La possibilitat d'incloure-hi anirnacions incrementa l'intores
en el seu us. A mes, un mateix material pot ser facilment modificat
i adaptat a noves situacions.

El sistema ordinador-LCD-retroprojector presenta un avantatge
addicional: la possibilitat d'un treball de tot el grup sobre materials
que poden impresos immediatament. Aixi, el pressupost anterior podria
ser presentat de manera semblant a corn s'hagués fet amb re-
trotransparencies, pero s'hi hagués pogut obrir imniediatament un
full de calcul amb els conceptes i les quantitats del pressupost; el
qrup discuteix sobre les dades que surten a la pantalla. Quan s' ha
acordat unasoluci6 de consens, es possible imprimir-la immediatarnent.

En la linia de les innovacions tecnolOgiques, una alternativa al
sister-11a descrit consisteix i reproduir la ir-nalge de l'ordinador a

(5) LCD Liquid Crystal Display. 'visualitraci6 pet cristall liquid'
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traves d'un monitor de televisi6 o un grup de monitors, o be a traves
d'un projector de video sobre pantalla gran. El primer sistema resol
els problemes de reproducci6 del color i del moviment, no resolts
satisfactOriament amb pantalles LCD. A més, la mes gran brillantor
d'aquestes pantalles permet una passada perfecta amb qualsevol Ilum
ambiental. El seu mes gran desavantatge es, Obviament, la grandaria
de les pantalles.

El segon sistema, els projectors de video, afegeix una nota
d'espectacularitat adient en certes situacions.

En tots dos casos, s'hi incorpora un nou element: a través de la
mateixa pantalla es possible reproduir un senyal de video procedent
d'un magnetoscopi, un videodisc o una camera. Aquest sistema es
denominat per alguns multimedia, denominaci6 a la qual ja hem fet
abans algunes precisions: en efecte, la integraci6 entre els mitjans
d'un sistema multimedia no s'ha de buscar tant en la comunicació
fisica -corn en el cas que hem presentat-, sing en la integraci6 funcional
en el disseny forrnatiu.

Un nou element s'ha sumat a aquesta evoluci6 tecnolOgica: el
visionador o reproductor d'originals, a traves d'una diminuta camera
de televisi6 situada damunt d'una superficie de reproducci6. En alguns
casos, aquesta superficie permet posar-hi tant retrotransparencies
corn diapositives de qualsevol format: tots els materials son d'aquesta
manera reproduits a traves de videosenyal. Aquest dispositiu permet
una gran flexibilitat als que no estan avesats als ordinadors, o quan
es treballa amb entorns informatics poc "humans°.

Continuament, nous desplegaments tecnolOgics s'incorporen als
sistemes descrits. I rnalgrat aixO, la pissarra continua conservant la
validesa, tot i que moltes de les seves possibles funcions sOn mes ben
cobertes pels nous recursos.

Treballant individualment

Tothom coneix un vell recurs tecnolOgic que facilita l'aprenentatge
individualitzat: el Ilibre. Avui es possible treballar amb materials
impresos elaborats en poques hores i als mateixos centres de formed&
grecies als ordinadors amb impressores laser i a les f otocopiadores.

El text impres continua sent el gran mitja per transmetre una
informaci6 precisa sobre un tema i per presenter un elevat volum
d'inf ormaci6 complexa. Naturalment, la possibilitat d'incloure-hi
grafics i figures facilita la comprensi6 d'aquesta informaci6. L'Os
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d'indexs de diverse mena permet accedir de manera relativament
repida a la informaci6 un cert nivell d'interacio no gens menyspreable,
hi cal afegir la possibilitat que el subjecte-lector hi afegeixi notes,
observacions, subratlli, destaqui; etc. Les referencies bibliogrefiques,
cites i notes, permeten ampliar la informaci6 recorrent a d'altres
textos. A més, continua sent un dels mitjans més facilment trans-
portables i que no requereixen cap equip per accedir a la informaci6.

Entre els inconvenients, cal destacar-ne que, per a moltes perso-
nes, es un mitjà poc atraient i sovint es desconeixen les tecniques
més elernentals per treballar amb textos impresos; en alguns casos,
per exemple, en els nivells més basics de formacid en inclOstria, els
subjectes tenen serioses dificultats per fer lectures comprensives,
els manquen habits de lecture, etc.

Algunes d'aquestes dificultats es resolen rnitjancant l'Os d'eu-
diocassettes. Els textos son enregistrats en una cinta que la persona
pot reproduir a voluntat. Encara que es possible interactuar amb el
rnitja, en general aix6 es limita a tornar a escoltar fragments no
compresos; els reproductors de cassette més estesos no permeten la
localitzacid repida de la informed& a cause, evidentment, de la
sequencialitat del sistema. La reproducciO rnitjancent la tecnica time-
compressed 6 permet tent una repida localitzaci6 corn una rnés gran
qualitat d'inforrnaci6. Si la velocitat normal de reproducci6 quan
parlem se situa entre 150 i 200 mots per minut, una compressiO del
50% (entre 175 i 275 mots per minut) permet rnantenir la
interligibilitat del Ilenguatge reduint el temps d'aprenentatge. Pert)
quan existeixen problemes de comprensi6, és preferible recOrrer a
un nivell de cornpressib situat entre el 10 i el 30% (Foulke, 1975)7

Les cintes d'audio sOn poc utilitzades, tan poc que paga la pena
recordar-ne algunes de les possibilitats: informer sobre els punts
tractats en una reuni6, presentar un tOpic per discutir en grup,
informar sobre nous programes o persones involucrades en un pro-
grarna, fer entrevistes, enregistrar-hi un role-playing per tal
d'analitzar-lo posteriorment, etc. Algunes consideracions tecniques
fan referencia a un disseny dinernic, lirnitacions en el temps,
estructuraci6 en seq0encies curtes, etc.

Les cintes de video presenten avantatges obvis en relaci6 amb les
audiocassettes, avantatges que sOn prou coneguts. De tote rnanera,
les prirneres tenen tambe inconvenients; en destacarem dos, prou

(6) larnbe es denomma rate-controlled o accelerated speech. ditereix de la
I eproduccio a velocitat accelerada. quo produeix el classic efecte 'Anec Donald'
Aquests sistemes suprimeixen fragments sonors microscOpics. amb la qual cosa
es comprimeix el so resultant

(7) Citat per Kemp Smellie (1989). pag (58
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importants: l'elevat cost de producci6 i la complexitat de l'equip
necessari per fer-ne la passada (no acostuma a ser facil veure'n, de
videos, rnentre es condueix o es viatja amb autob0s).

La continua presencia de la televisi6 a la nostra societat és un bon
argument per fer Os d'aquest recurs. Quan volem informar grans
audiencies, disperses geogreficament. podem estar segurs d'estar
fern servir un mitja que, d'entrada, tindre un bon acolliment en un
gran nombre de casos, ni que sigui només per curiositat.

La introducci6 de sistemes interactius, tant en cinta corn en disc,
ha permes de superar dues limitacions clessiques del mitja: la
seqUencialitat en recces a la informed() i la unidireccionalitat del
proces comunicatiu. El video interactiu a nivell 1118 permet incorpo-
rar-hi a més totes les possibilitats de l'ordinador.

De fet, amb l'increment de possibilitats gratiques de l'ordinador.
aquest este substituint el video en els casos on no cal que l'imatge
real tingui un cert nivell de qualitat. Els sistemes CD-I, CD-V o DVI9
sOn l'avangada d'un futur en el qual video i informética estaran
totalment integrats.

Tot i aixO, els veritables hereus del Ilibre corn a recurs basic per
a l'aprenentatge individualitzat sOn els ordinadors. Aix() ho fan a
través de tutorials per a un aprenentatge individualitzat, programes
d'exercitaci6 i desenvolupament d'habilitats, programes de simulaci6
que permeten reproduir situacions amb grau suficient de realisme, a
fi d'optimar l'entrenament de personal, etc. Aquests programes no
sOn una simple traslaci6 dels textos programats en un suport
informatic.

El desplegament de sistemes experts ha suposat un pas endavant
en aquests programes. Un sistema expert facilita la presented() de
situacions o l'acci6 tutorial. Tambe s'hi han incorporat d'altres
aspectes relacionats amb la intel-ligencia artificial, corn el
reconeixement de visi6, la interpretaci6 del Ilenguatge natural, la
robOtica, etc.

Un recurs poc emprat actualment sOn els hipertextos, materials
verbals dissenyats per tal de ser reprodu'its en ordinadors, i que
incorporen un alt nivell d'interaci6 amb l'usuari. No obstant aix(), sOn
més complexos de dissenyar que un text normal i, a més, els usuaris

(8) El nivell en la classificacio de Nebraska de video interactiu suposa integraciO
d'un reproductor de videodtscos I un ordinador

(9) CD-I Compact Disc-Interactive. CD-V Compact Dis( -Video DVI Digital Video
lr,teractivc Tots aquests sistomes permeten repro lu.r amb limitactons una
imatge animada de video amb I alut d'un ordinador. sense videocassettes o
videocintes
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ro estan avesats a aquesta mena de comunicaci6. La necessitat de 0
r ccfgrer a un ordinador per accedir a la informacid es Una altra
dificultat que s'hi afegeix.

0.

i

: 3
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COI per acabar

En les págines anteriors, no s'hi han tractat dues grans ärees: els
recursos per a la comunicaci6 en grans grups i els recursos relacionats
amb la telecomunicacid.

La primera no es una situaci6 caracteristica de f orrnaci6 a
l'ernpresa. Fins i tot quan cal formar un gran nombre de persones en
una gran empresa, se sol recOrrer a sisternes individuals o grupals.

La segona dista encara de ser una realitat accessible al nostre
pais. Tot i que els servek. relacionats amb la telecomunicacid estan
en un per iode de gran expansid, Ilur introduccid en la formacid a les
empreses a Espanya sembla que encara es limitada: videoconferencies,
audioconferencies, xarxa de sistema informetic de programes d'EAO,
video interactiu per cable, etc.

En aquest article, no s'hi han revisat tots els possibles recursos
de clue actualment es disposa a l'empresa, ni tampoc no s'hi han inclds
Ilur descripci6 exhaustive, Ilurs funcions, les caracteristiques de
Ilur disseny, etc. Per6 si que hi ha dues idees clau que s'hi ha volgut
destacar.

En primer Hoc, per tal de dissenyar l'Os d'un recurs cal partir
d'alld que sabem sobre corn es produeix l'aprenentatge.

En segon Hoc, els nous desenvolupaments tecnolOgics no sOn sempre
una evolucid dels mes yells, sine) que en molts casos els complementen.

La senzilla aplicacio d'aquestes dues regles milloraria sensiblernent
l'eficacia dels programes formatius a l'empresa. La resta, l'atracci6
pels nous equips i la fascinaci6 per Ilurs possibilitats, caldria sotmetre-
la a la regla que recolliem de John Friend (1990) al comencament
d'aquest article: 'El que puguis fer derne, no ho f ems avui".
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Abstracts

Con mucha frecuencia. Quand le responsable de Often, when a staff
cuando un responsable formation d'une training asks for new
de formacien en una entreprise vise a technological resources
empresa desea incorpo- l'incorporation des for his company, he
rar recursos tecnolOgi- ressources finds that these ara not
cos, constata que éstos technologieues. ii an answer to his
no responden a sus s'aperçoit frequemment teaching needs.
necesidades de forma- que celles-ci ne This article tries to
ciOn En este articulo se repondent pas a ses show some of the most
trate de reviser aigunos besoins de formation useful resources
de los recursos Dans cet article. il available now,
tecnolOgicos mas s'agit de la revision de emphassing the way
interesantes hoy quelques ressources they assist learning and
disponibles, insistiendo technologiques, les plus in the integration and
en el modo en que interessantes parmi link between them
favorecen el aprendizaje cellos qui sont disponi- Firstly, some general
y en la integraciOn y bles en ce moment, en learning principles ara
complementariedad insistent sur la maniere presented in the
entre ellos. La primers dont elles favorisent perspective of
parte estudia algunos l'apprentissage et sur application to design of
principios generates de leur integration et resources, secondly,
aprendizaje presentados complementarite some resources are
desde la aplicacion al La premiere partie presented integrated and
diseño de recursos. etudie quelques grouped in two areas
mientras que la segunda principes generaux individual and group
presents los recursos d'apprentissage learning
desde una perspective presentes. allant de
integradora y reunidos l'application a la
en dos grandes bloques conception des
recursos individuates y ressources La deuxiéme
de grupo nous montre les

ressources selon une
perspective
d'integration,
assemblees en deux
grands blocs ressources
individuelles et
ressources de groupe
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Formació professional dins de l'empresa: Lim
potencial de modernització?. El sistema dual a la
Rept% !Ica Federal d'Alemanya

Wilfried Kruse

Introducció

Si considerem imprescindible que la formaci6 professional tingui
una part practice, i si aquesta part resulta dificil de simular més
si tenim en compte el rapid desenvolupament de la tecnologia i els
seus costos socials-, cal plantejar-se la manera d'incloure les
empreses a la forrnaci6 professional.

Sembla ser que bona part de i'atracci6 que el sistema alemany de
formaci6 professional exerceix a l'estranger derive del fet que les
empreses participin en la formacio.

En aquest article es descriu a grans trets el més recent
desenvolupament en l'embit de la formacid professional a la RFA,
alhora que s'hi exposen les repercussions que l'aplicaci6 d'aquest
sistema ha proddft en l'ambit productiu i a l'entorn sOcio-laboral.

En aquest sentit, la formaci6 professional ha esdevingut un dels
factors clau en la renovaci6 i modernitzaci6 de l'aparell productiu.

Qua litat i qualificacio

Un dels principals reptes de les empreses davant de l'ampliaci6
del mercat europeu és, sens dubte, augmentar la qualitat dels productes

Wilfned Kruse va neixer el 1947 Es doctor en Filosofia De fa viol ,iilys es
investigador en un centre d'investigacie social aplicada ISonalforschungsidelle) a
Dortmund. a la Republica Federal d'Alemanya. Es expert en l'ambit de la formaci6
professional. organiliaciO del treball i relacions laborals. i ha realitzat estudis
comparatius a Espanya Actualment es investigador invitat del Centre clIniciatives
Recerquos a la Moda9rrania (CIREM) de Barcelona
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mantenint, alhora, la rendibilitat de la produccid. Aquesta questi6 es
l'eix del debat actual sobre la modernitzacid.

Els darrers anys s'ha vist, per exemple, corn a la indüstria de
l'acer s'ha passat d'una fase critica pel que fa al seu desenvolupament,
a una altra en clue els esforços van encaminats a millorar la qualitat
del producte, sobretot quant a l'atencid al client, la capacitat de
reacci6 repida davant les seves exigencies i el compliment escrupol6s
dels terminis.

Tot i aixi, sembla que -deixant de banda d'altres problemes- la
situacid actual en aquest ambit de la qualitat encara no és satisfact6ria,
perque han aparegut seriosos competidors del Tercer Mon, no nomes
quant a la produccid, sind tambe pel que fa a la qualitat. En aquesta
situaci6, la competencia en la qualitat ha bandejat gairebe la dels
preus.

Les nostres investigacions mostren que, mes enlle de sectors
concrets, la renovacid de la concepci6 del producte en un sentit ampli
(en el marc de sistemes d'acostament al client, corn a idea de
diferenciacid respecte dels diferents grups de clients) ha esdevingut
el principal impuls del canvi empresarial, molt mes important encara
que la mera introducci6 dP noves tecnologies.

Si la millora de la qualitat del producte es una preocupaci6
fonamental comuna a molts palsos, els instruments de clue es disposa
per a aquesta finalitat i de les condicions en clue es treballa a les
empreses per tal de millorar el producte s6n, en canvi, evidentment
molt diferents. Sembla que estan caracteritzades per particularitats
sOcio-econOrniques i culturals especificament nacionals, formades i
modificades tot al Ilarg d'un proces histdric.

Les noves tecnologies hi apareixen sovint corn a l'instrument més
important. A la RFA, juntament amb les noves tecnologies, hi té un
paper igualment important la figura del treballador qualificat
(facharbeiter). Es a dir, el model de canvi alemany -de la moder-
nitzacid- es construeix fonamentalment sobre el potencial del
treballador qualificaK

(1) Hous. 0 et al (1987) Cambios de cualilicaciOn en las empresas espailolas Ma-
drid. FundaciOn IESA
Trebell realitiat per un equip mixt -en clue participayem- germano-espanyol
durant els anyc 1985 a 1987 Juntarnent amb els seus resul!at:. a inclou el volum
Una perspectiva desde la Republica Federal de Alemania

(2) (1987/88) *e.,El tin de la diyisiOn del trabajo? El debate actual en la sociologia
industrial de la RFA* Sociologna del Trabalia 2. Madrid. Ed Sig lo xxi. I KUM. H

HumAriu.M (1989)6Fin de la divisiOn del trabajo? Madrid. Minister! de Treball
Seguretat Social
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S'ha acabat el somni de la thbrica sense treballadors

El taylorisme pur no ha existit mai a l'Alemanya. Ja des dels inicis
de l'alta mecanitzacid de la produccid, l'organitzacid del treball s'havia
vist modificada atenent criteris socials. Pert si que hi havia, i hi ha,
una divisiO del treball, considerarem dues dimensions: la vertical, o
sigui, la de la jerarquia, i l'horitzontal, entre tasques diferents del
mateix nivell.

Les comparacions internacionals ens demostren que, gracies a la
figura del facharbeiter, amb les seves experiencies i competencies
amplies de nivell intermedi de responsabilitats, la divio en ambdues
dimensions no ha estat tan brusca com en d'altres palsos3. Perd aixi
expliquem nornés una part important de l'actual desenvolupament.
Independentment que els productes siguin diferents (simples i massius,
o complexos i forge singulars, de produccid limitada), si que hi ha a
l'Alemanya formes de divisió brusca del treball a la fabrica,

De tota manera, ha estat justament la crisi de la producciO massive.
provocada per una més gran exigencia dels clients, la que ha qüestionat
l'excessiva divisid del treball i ha fet que s'investiguin noves formes
d'organitzar-lo.

Aquesta necessitat va coincidir amb una experiencia molt important
sorprenentment, force recent. Amb l'eufbria del desplegament

tecnologic -basicament, de l'electrdnica i la intormetica-, la patronal
va acariciar el somni de la febrica sense treballadors; en definitive,
l'empresariat va creure que per fi es veuria fet el seu ideal de
prescindir, o reduir-lo considerablement, del nombre de treballadors
qualificats i especialitzats, es a dir, eliminar el factor hurne de la
producció.

Perb la realitat es va imposar al somni. El cas és que -deixant de
banda que han aparegut feines prou qualificades fora de la producciO-
el control i maneig dels nous processos productius, tecnolOgicament
més avancats i complexos, demana moltes vegades que la plantilla
tingui més bona qualificació que no pas abans. El que queda obert es
veure corn es divideix el treball segons aquesta nova exigencia?entre
els diversos membres de la plantilla.

Cal parlar aqui d'una altra descoberta important. S'ha detectat
que la tecnologia, sobretot la moderna, no determina la divisiO del

(3) MA, M et al ( 1987) Poldtca de educacrOn y organizaciOn industrial en Ftancia
y Aletnanta Madrid Minister! de Treball Seguretat Social
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treball, sin6 que solament n'es un condicionant. A moltes empreses
alemanyes, ja fa més de deu anys que s'hi experimenta amb noves
solucions, corn ara el treball en grups, l'enriquiment del treball,
responsabilitzar, i confiar-hi, més els treballadors del control del
proces productiu, etc.

Podem resumir dient que l'etapa actual de la modernitzaci6 de les
empreses i administracions a l'Alemanya este caracteritzada pel f et
que el treballador qualificat i una organitzaci6 del treball més
antropocentrica, mes orientada a les aspiracions i desitjos i a l'orgull
professional dels treballadors, sOn punts clau estrategics per tal
d'augmentar la productivitat i la qualitat.

Hem de tenir en compte;perO, que nomes es poden introduir aquests
nous conceptes, basats en les idees antenorment exposades, a la
realitat empresarial si hi ha previament condicions socials que en
limitin els riscos d'aplicaci6.

La formació professional dual a l'Alemanya4

L'empresa i l'escola professional estatal

El sistema de la formed() professional a l'Alemanya este dissenyat
de manera que sOn les empreses les que, dins d'un marc legalment
establert, decideixen disposen quins seran els Ilocs de la formaci6
professional, influeixen molt en ia manera corn s'enfoca i poden
seleccionar els candidats que volen seguir aquesta formaci6. D'aquesta
manera, doncs, podem parlar d'un mercat de Ilocs de forrnaci6
professional force vinculat al mercat de treball i amb trets similars.

La formaci6 professional dins de l'empresa a l'Alemanya té una
histOria molt Ilarge, amb arrels a la formed() menestral de l'Edat
Mitjana. Aprendre 'ofici treballant al costat del mestre es la seva
caracteristica besica, adoptada per la gran indüstria des de l'inici de
la industrialitzaciO. La producci6 industrial, perO, perdia corn més
anava més els trets artesans: per mantenir la formaci6 dins de
l'empresa sorgien tellers d'aprenentatge al marge del proces

(4) (19Hq) 'La FormaciO Professional Dual Jornades Baden-WurtfPntherg/Calalunya'
Auld Debat (forcer cicle). 3 Barcelona. Generalitaf de Cataluoya-lnsliluf Calala
de Novas Professions
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productiu. Amb la dissoluci6 del model de formed() menestral, va
caldre complementar la formed() dins de l'empresa amb una educaci6
en escoles professionals adrecades al pOblic en general.

Corn hem vist, la base de la formaci6 professional alernanya és la
formaci6 practice a l'empresa, tot i que no sempre té aquest caracter
practic. Aquesta formed() a l'empresa es complete arnb l'ensenyament
a l'escola professional estate!, de caracter obligatori. Deixant de
t. anda les formes organitzatives concretes de l'escola professional,
avui dia al voltant de deu de les quaranta, o poques menys, hores
setrnanals sOn d'ensenyament a l'escola professional.

La relaci6 entre l'escola professional estatal i la formaci6 a
l'empresa presenta diversos problernes; fonamentalment, la dificultat
més gran este en el fet que aquestes dues parts no sOn equivalents,
no tenen el mateix pes especific.

L'escola professional estatal es de caracter complementari, cosa
que es rnanifesta en molts punts:

- la responsabilitat de la formed() que s'he de dur a terme, la te
exclusivarnent l'ernpresa. Es amb aquesta arnb la qual el jove signa
el contracte de formaci6 i totes les obligacions juridiques es regulen
entre aquestes dues parts contractants;

es obligatori assistir a l'escola professional, per() les notes
escolars es valoren menys que els coneixements practics a l'hora
d'incloure-les en un certificat final;

a les juntes,d'avaluacib de les diferents cambres, que tenen la
cornpet6ncia de la formed() professional. els professors de les escoles
professionals estatals hi tenen un paper molt reduIt;

els profits resultants de la formaci6 s6n propietat de l'empresa.
de la qual l'aprenent rep una retribuci6, d'acord amb all() que
estableixen els convenis collectius;

sobretot, és exclusivement l'ernpresa la que decideix:

a) dins del ventall de professions establertes legalment, quines
seran dins dels programes de forrnaci6 professional;

quants Ilocs d'aprenentatge hi haura en cada professi6;

c) quins candidats s'accepten per cursar formaci6 professional

Quines sOn les conseqUencies més importants d'aquest desequilibri
entre escola I empresa?

D'entrada. cal dir que, sobretot. "MI6 practic" -corn a realitat
també com a mite- es el que predornina al sisterna alemany. Al Ilarg
de molts anys de vide acadernica, hem pogut comprovar corn els
mateixos aprenents consideren els cursos de l'escola professional
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poc més que un apendix, menys interessant i important, de la formed()
professional, especialment les materies d'ensenyarnent general
(alemany, area social, etc.).

D'altra banda, l'Unic que experimenten els aprenents és la
configured() concreta de la professiO a l'empresa on sOn, i no s'adonen
que hi ha moltes mes possibilitats.'L'estretor que implica aquesta
experiencia professional i la gran identificaci6 amb l'esfera practice
comporten principalment el risc de la desvinculaci6 entre continguts
professionals especials i continguts educatius més generals. Tenint
en compte que amb els canvis tecnolOgics i organitzatius del treball
les competencies més generals tindran més importencia, ens sembla
que la reforma interna del sistema de la formaci6 professional a
l'Alernanya hauria d'anar encarninada a fer-la veritablement dual, en
el sentit que empresa i escola siguin equiparables funcionalment (la
qual cosa no vol dir pas que els aprenents passin el mateix temps en
arnbdOs llocs).5

La base legal. la Llei de 1969

La realitzaci6 de la formed() professional este regulada per la Llei
de la Formed() Professional de 1969, corn a resultat d'un debat i

discussi6 publics. La Llei fixa condicions rninirnes per a l'estructura
de la formed() professional a l'ernpresa.

Aquesta Ilei ve introduir per primer cop legalrnent la participacib
dels sindicats i les organitzacions patronals en tots els nivells del
sisterna

Configure la formed() professional reglada corn un sisterna formatiu
diferenciat de l'ensenyament public. Té corn a caracteristiques la ja
esrnentada participaciO dels interlocutors socials, la creed() d un
institut federal per a la formed() professional (das Bundesinstitut fuer
Berufsbildung in Berlin, el desplegarnent de rnecanisrnes per a
l'autornodernitzacib del sisterna i la publicaci6 anual d'un inforrne
sobre la forrnaciO professional (Berufsbildungsbericht)

La Llei de la Formacib Professional de 1969 va ser la intervencib
mes avancada de la politica de l'epoca en rnateria de forrnacib
professional. De rnitjan anys setanta enca. amb els canvis produIts
al si del govern socialdernbcrata-liberal. i coincidint arnb el comen-

( `-t I K. VI et il ( 1989) Bertshddung irn Wandcl Nouv Aulgaben arre Ete,isscnule
Frankfurt Max-Traeger-Statung
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çament de la crisi del mercat de Ilocs de formaci6, l'Estat s'ha
allunyat progressivament d'aquest ambit i ha assumit, en canvi, el
paper de moderador i d'estimulador. El proces de desenvolupament
del sistema queda configurat aixi per la concertaci6 entre sindicats
i patronals.

La generalitzaciô de la formaciô professional a /a RFA

Paraldelament a la Ilarga crisi econOmica, es van produir entre
els anys 1975 i 1986 greus problernes de manca de llocs d'apre-
nentatge o, corn s'acostuma a dir a l'Alemanya, de formaci6. Avui
dia, la situaci6 ha canviat molt i les empreses busquen joves per a
la formaci6; l'altra cara de la moneda es que continuen desocupats de
fa molt temps grups de joves, i tambe grups amb greus deficits
escolars.

Cal dir que la falta crOnica de !locs d'aprenentatge entre els anys
75 i 86 -Os a dir, durant mes d'una decade- no deriva d'una disrninuci6
dramatica de l'oferta per part de les empreses. Al contrari, es va
produir un augment impressionant de Ilocs oferts entre 1976 i 1986:
de 200.000 a 716.000.

Aquest enorme increment va ser el resultat d'una mobilitat in-
sospitada de Ilocs dins de les empreses, fruit d'una gran atenci6
pUblica, la qual cosa significava un canvi profund de la funci6 que te
la formaci6 professional per a la generaci6 Jove davant els problemes
del mercat de treball.

Per als joves, doncs, la formaci6 professional esdeve una condici6
previa necessaria, perO no suficient, per tal d'accedir al sistema de
treball i d'ocupaci6, sobretot als nivells i perfils corresponents a Ilur
f ormaciO.

Cal entendre que aquesta demanda de llocs de formaciO per a joves
no es solament explicable pel desenvolupament demografic, sin6 pel
canvi radical de les exigencies formatives de la poblaci6.

Tot i que cada any una part important del jovent restava sense
poder fer formaci6 professional o, corn a molt, fent cursos formatius
subsidiaris, el fet es que avui el 91% dels joves compresos entre els
15 i els 30 anys still dins el sistema d'educaci6 o formaciO, en
comparaci6 amb el 62,2% de l'any 1970. Segons els calculs dels
experts, el 1985, el 78,7 del mateix grup Liedat optava per una
tormaci6 professional dins cl mateix sistema dual; deu anys enrera,
el 1975, el percentatge era nornes del 50,3%.

Resumint. corn a resultat d'aquesta generalitzaciO en el sentit
quantitatiu de la formaci6 professional, hi ha un augment important
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dels treballadors I empleats amb alguna formaciO professional entre
la poblaci6 active -entre el 58% I el 63%, entre 1976 I 1985-,
segurament aquesta tendencia continuara.

Les empreses a la RFA poden i podran disposar d'un potencial de
ma d'obra forge ben format, encara que qualitativament segmentat
a causa de les fortes diferencies quant a la qualitat formative existents
entre les empreses que tenen aprenents.

Instruments per a la modernitzaciO qualitativa de la formaciô
professional

Avui dia, algunes preocupacions entorn de la formed(' professional
giren al voltant de la seva qualitat.

La forrnaci6 professional alemanya constitueix un sistema force
autoregulat, basat gairebe enterament en la concerted() entre les
organitzacions empresarials i els sindicats. Tant l'Administraci6 corn
els sindicats i, es clar, la mateixa acci6 concertada, cornpten amb
importants instruments de renovaci6, corn sen els projectes-model
i les noves ordenances de la formed() professional.

Un d'aquests instruments es el foment estatel de projectes-model
en rnateria formative per a empreses.

Els projectes-model versen sobre problernes corn la renovaci6
dels rnetodes pedagogics (per exernple, el pas de la metodologia de
demostraci6-repetici6 a l'aprenentatge autOnorn i l'autoevaluaci()) i
l'atenci6 especial a corlectius desfavorits (per exemple, recces de
les dones a professions o ocupacions d'on es troben absents).

Aquests projectes s6n proposats per les ernpreses, amb l'acord
necessari del comite d'empresa, i financats pel Ministeri Federal
d'Educaci6 i Ciencia en una part que compren entre el 50% i el 75%
del cost addicional que suposin. Del 1972 erica, aquest ministeri ha
dedicat mes de dos-cents milions de marcs a cofinanear aquests
projectes. El financarnent comporta el seu seguirnent per l'Institut
Federal per a la Formed(' Professional, i requereix generalrnent de
les empreses la cooperaci6 amb equips cientifics de centres
d'investigaciO, universitaris o no, als quals assigna la fund() d'avaluar
els projectes o la seva marxa, i assessorar en aquest sentit tant
l'ernpresa corn d'altres actors implicats, el cornite d'empresa inclOs.
Podern esmentar aqui els projectes integrats en el Programa
d'HumanitzaciO del Treball del Ministen Federal de Ciencia I Tecnologia,
o els inclosos dins prograrnes estatals, corn el de ConfiguraciO dcil
Treball i la Tecnica, de Renenia del Nord-Westfelia.
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Un altre instrument important -i interessant per tal de comprendre
els canvis recents- és la renovaci6 dels curricula de la formaci6
professional. Cada diferent formaci6 té el seu reglament aprovat per
l'Estat. El reglament basic s'adrega a la part empresarial o "practice'
de la formaci6 professional, basat en un consens entre els interlocutors
socials afectats.

Aquest es un instrument generalitzador, perque fixa les condicions
minimes que han de complir les empreses en cada diferent formaci6.

Avui dia s'han renovat la major part de totes les formacions
professionals existents, de vegades amb reglaments vigents d'enge
els anys trenta i quaranta, i en el mateix proces s'ha reduit el
nombre de les formacions possibles, amb una combinaci6 de professions
de la mateixa familia dins d'una formaci6 amb un periode basic (un
tronc cornO) i algunes especialitzacions en el segon i tercer any.

Hi havia alguns projectes de renovaciO molt importants
estrategicament, sobretot de la formaci6 en metall i electrônica.

A més de l'establiment d'una fase comuna per a moltes professions
que abans no estaven relacionades, els objectius formatius es con-
templen des d'una nova Optica grades a una iniciativa sindical. El
paragraf introductori conte una formula que fa referencia a l'objectiu
que un facharbeiterfara la seva feina amb responsabilitat i una certa
autonomia i una qualificaci6 alta.

Arran d'aix6 ha sorgit un debat sobre la implicaciO metodolOgica
d'ensenyar i aprendre. Els reglaments no tracten explicitament dels
metodes i de les estrategies necessaris, sin6 nomes dels continguts
per ensenyar. Aquest paragraf introductori permet, per6, per pri-
mer cop, exigir un canvi de la pedagogia a l'empresa. Les propostes
sindicals de bandejar els metodes tradicionals de demostrar i copiar,
i de passar a una mena de formaci6 que fomenti més les capacitats
aut6nomes dels joves, coincideixen amb els bons resultats obtinguts
per alguns d'aquests projectes pilot.

Es a dir, en un moment estrategicament important pel que fa als
canvis a les fabriques, hi havia exemples que demostraven la validesa
de models alternatius.

Sobretot, els experts de la patronal que venien de les empreses
mes innovadores sabien prou be que l'Us futur de ma d'obra qualificada
sota condicions canviants de competencia en el mercat, exigiria
facharbeiter socialitzats professionalment de manera diferent a la
tradicional.
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D'altres fonts de potencial modernitzador

Va ser besicament durant l'etapa de modernitzacid i reforma social,
compresa entre mitjan anys seixanta i mitjan anys setanta, periode
de més gran puixanga sindical, durant el qual els governs de majoria
socialdernOcrata -encara que no sempre de manera consequent- van
traduir importants reivindicacions sindicals en accions. politiques i

laborals, va ser en aquest periode, diem, quan s'establiren les bases
damunt les quals es van anar constituint els potencials de flexibilitat
social que, avui dia, les empreses intenten aprofitar i explotar de
manera especifiga.

Les mesures més importants que avui dia poden servir corn a teld
de fons d'una nova politica de racionalitzacid, a més del decorat
general d'un estat social o de benestar forge ben sOlidament constrult,
sOn fonamentalment quatre:

a) La idea i el programa de la Flumanitzaci6 del Treball, Iligats a
una estrategia de modernitzacid tecnolOgica que sempre ha inclOs
canvis de l'organitzacid del treball en un sentit de superaci6 del
taylorisme. El programa de l'any 1974 encara este en vigor, encara
que variat i reduYt; a més, alguns laender han fomentat tambe
experiments d'una configuracid amb un caire més social de les noves
tecnologies i de l'organitzaci6 del treball.

b) El sistema de la formacid professional ha experimentat una
generalitzacid quantitative i una modernitzaci6 qualitative, corn ja
hem comentat.

c) La Llei Constitucional de l'Empresa, una mena d'Estatut dels
Treballadors, en la versi6 millorada de 1972, que, entre altres doses,
ha otorgat al comae d'empresa (betriebsrat) un grau relativament
alt d'influencia en materia de formed& organitzacid del treball, en
l'ocupaci6 concreta dels treballadors a la febrica o l'administracid,
i canvis tecnologics.

d) El gran auge de la sociologia industrial i d'altres branques de
les "ciencies aplicades del treball" (Anwendungsorientierte
Arbeitswissenschaften) i de la pedagogia del treball, han contribuit
en gran manera a la penetraci6 de maneres socioldgiques de pensar,
si més no a les Arees responsables dels recursos humans tant a les
empreses corn en el mOn sindical. El merit més gran d'aquesta epode
d'expansid de les derides socials aplicades consisteix que tant la
ciencia com la indOstria han anat aprenent que la tecnica no determina
l'organitzacid del treball, sin6 que hi ha grans espais de llibertat de
configured& d'acord amb factors molt diversos entre els quals
destaquen els agents socials a l'empresa.
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Les relacions laborals6

Per tal d'entendre el caracter central que ocupa el treballador
qualificat en l'etapa actual de la modernització de la producci() a
l'Alemanya, cal tenir en compte, en l'ambit de les relacions laborals,
el pes que tenen els representants dels treballadors a la febrica.

Segons la Llei de la Constituoi6 d'Empresa de l'any 1972 (de fet,
es la renovaci6 de la Llei de 1952), el betriebsrat(comitO d'empresa)
te amplies Qompetencies en materia de formació.

Hi ha tres nivells d'intervenci6: el mes profund es la cogesti6 o
codetermined& que implica que rempresa no pot decidir sense l'acord
amb el betriebsrat; menys importants sOn el dret de proposta i el
dret d'assessorament, encara que tots dos impliquen que el comite
disposa d'una informed() prou emplia.

El comite te dret de cogesti6 en:

l'adopci6 de mesures de formed() professional en el centre de
treball;

l'adopci6 d'altres mesures de formed() en el centre de treball;

el nomenament i relleu dels professors/instructors;

fer propostes de participaci6 dels treballadors en mesures de
formed() professional dins o fora del centre de treball, quan
l'empresari aixi ho autoritzi, o els costos vagin al carrec d'aquest.

El comite d'empresa te, a IT1E:s, el dret de proposta i d'asses-
sorament generalment a tota la formed() professional.

L'aplicaci6 d'aquests drets, force amplis, per part dels comites
d'empresa fa que a les empreses -si mes no, a les grans- hi hagi un
concert mes o menys bo entre empresari i betriebsrat pel que fa a
l'embit de la formed& inclose l'ocupacional i el perfeccionament.

Igual passa en els camps de la introducci6 de noves tecnologies
de l'organitzaci6 del treball. El paragraf clau en aquest sentit es el
corresponent a la secci6 quarta de la Llei, que te el segOent titol:
"Configuraci6 del Hoc de treball, del proces del treball i de l'entorn
del treball":

(6) HIANil. H -W (1987) 'La codeterminaciOn en I !Republica Federal de Alemania'. in
F (Ed ) La democratIzacitin del tiabaio Madrid. Sislema
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'Article 90 Drets d'informaci6
L'empleador te l'obligacid d'informar el comae d'empresa, amb

temps suficient, de la planif icaci6:

1) d'obres de nova construcci6 d'edificis de fabricacid, d'ad-
rninistracid i d'altres recintes, i de canvis o ampliacions d'aquests:

2) d'instal.lacions técniques;
3) de procediments i processos de treball; o

4) de llocs de treball,
i de deliberar amb aquell sobre les mesures previstes, especialment

sobre els seus efectes en el treball i les exigencies per al treballador.
L'empleador i el comité d'empresa han de tenir en compte els
coneixements consolidats de la ciéncia del treball sobre la configuraci6
del treball d'acord amb les condicions humanes. .

Article 91. Dret de codeterminacid.

En el cas de carregues particulars per als treballadors degudes a
canvis dels Ilocs de treball, dels processos de treball, o de l'entorn
del treball, que estiguin en contradiccid amb els coneixements
consolidats de la ciencia del treball sobre la configuracio del treball
d'acord amb les condicions humanes, el comité d'empi esa pot exigir
mesures adequades per tal d'evitar, atenuar o compensar la carrega.
Si no s'arriba a un acord, decidirá la comissi6 de conciliaci6. La
resoluci6 de la comissi6 de conciliacid substitueix l'acord entre
l'empleador i el comite d'empresa".

Crisi del treball corn a Hoc d'aprenentatge

El sistema de formaci6 professional alemany ha viscut viu periodes
de crisi del seu furwionament intern, en relaci6 amb les demandes
formatives de la societat en un moment determinat. Aixi, sembla que
el mes important es la seva gran capacitat d'autoreformar-se a
través de processos socialment complexos i Ilargs.

Un problema forge general en aquests moments per a les empreses
es corn desenvolupar i mantenir el nivell qualitatiu de la formaci6
exigit pels canvis en els conceptes de produccid, mes o menys reflectits
en la renovaci6 de l'ordenacid professional.

Hi destaca el problema del potencial formatiu del Hoc de treball.

La tradicid de la formacid industrial a l'Alemanya conserva de fa
molt de temps el taller d'aprenentatge dins de l'empresa, pent) separat
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de la producci6, on s'imparteixen habilitats basiques, organitzades
en cursets Alhora que els processos productiJs, en el curs del
desenvolupament tecnolOgic, s'han anat fent mes complexos, tambe
en els tellers d'aprenentatge s'han anat incloent fases d'ensenyament
professional tebric, a part de la formed() estatal. Es aixi corn va
neixer una mena d'escolaritzaci6 privada de la formed() dins de
l'empresa mantenint, tot i aix6, el mite d'alld practic.

La proporci6 de temps de formed() sisternatica passat al taller
d'aprenentatge en el conjunt de la formed() ha anat creixent, cosa
que ha desfavorit les estades practiques en la producci6, sobretot en
les professions altarnent qualificades de la indüstria del metall i

quimica. Segons els responsables, a aquest fet tambe ha contribuit
que els aprenents, durant la seva estada en la producci6, han pogut
participar corn mes anava menys en el treball i, en conseqUencia, corn
riles anava menys han pogut aprendre, a causa de la complexitat, el
capital invertit, els alts riscos d'intervenci6, etc.

En resurn, avui a la RFA la questi6 de l'alternange es problematica
per trobar-hi noves solucions. En certa manera, aquesta observaci6
no es valida nornés per a les grans ernpreses, sin() Lambe per a les
petites i mitjanes, tant industrials corn artesanes. En aquest ambit,
corn més va més, sOn els centres de formaci6 supraempresarials els
que duen a terme aquestes tasques. Es tracta, una altra vegada, d'una
diferenciaci6 interior de l'esfera privada de la formed() professional.

Si untenern la dualitat no nornés en el sentit formal o juridic, sin6
quant al seu contingut curricular, la crisi actual de la dualitat es
reflecteix en la perdue del potencial formatiu del Hoc o sisterna de
treball. S'estan fent esforcos notables per tal de recuperar el Hoc de
trebal; corn a lloc d'aprenentatge. Molt han canviat les coses: en el
context del discurs sobre la reforma de la formed() professional a
l'Alernanya, all() practic identificat simplement amb el treball a
empresa ha perdut la seva innocencia. Es obvi que la recuperaci6 del

lloc/sistema de treball corn a Hoc d'aprenentatge nornés es imaginable
d'una manera didacticarnent sisternatica.

En aquest sentit, d'alguns anys erica una activitat important de la
innovaci6 interna de la formed() professional, basicament en empreses
grans, liders en el camp de la formed& i la fomentada pel programa
estatals dels projectes-model, va encaminada a la recuperaci6 del
treball corn a lloc d'aprenentatge.

Un dels primers exemples va ser l'ernpresa quirnica "Veba", a
Gelsenkirchen, entre 1985 i 1988.'

(7) El centre d'irwestigactO social en que està treballant l'autor a l'Alemanye -el
Landesmstitut Soztalforschungsstell Dortmund (sfs)- ha estat col-laborador
cientific en aquest proiecte-model, tambe en el projecte esmentat mes ayall
amb l'emprese Hoesch Disposem de documented() mes extensa d'aquests
prolectes. pen!) nornes en alemany
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Dins de l'objectiu global de fomentar un comportament actiu i de
curiositat i d'autonornia dels aprenents, hi va haver un canvi radical
en la concepcid didactica. Des del primer dia de la formed& els
aprenents es veuen obligats a prendre un full autoformatiu
complementat per textos-guions que expliquen la tasca que cal
resoldre, i ajuden, mitjancant preguntes, l'aprenent -o, riles ben dit,
els grups d'aprenents- a trobar les solucions.

L'instructor ja no te ara l'anterior paper de demostrar-ho tot,
sind que es configura besicaments corn un consultor. Conscients de la
importencia de la feina fora del taller d'aprenentatge per a una formaci6
professional complete, es van recuperar de manera sisternatica la
febrica i els diferents llocs de treball corn a llocs d'aprenentatge, per
tal de contrarestar la tendencia a la reproduccid gradual del potencial
formatiu, podriem dir "natural del treball.8

En aquesta empresa, els aprenents -en aquest cas, de professions
relacionades amb el rnantenirnent- visiten diverses vegades la febrica.
Ben aviat, durant els primers mesos de la formed& fan una primera
tanda de visites a diferents ärees de l'emprese per tal de tenir una
irnpressi6 global de la seva professi6. A continued& preparant
previament l'activitat, visiten una altra empresa amb l'objectiu que
siguin ells mateixos, en la mesura que puguin, els que descobreixin
Ilur professid en una primera aproximacid. Durant aquestes estades
tenen l'ajut d'un text-guid, i despres se'n fa una valoraci6
conjuntament amb els instructors. Aquesta concepcid didectica es
mente igualment durant les estades més Ilargues a les diferents
arees de rnanteniment, quan als aprenents sels encarrega feines
adients a Ilur nivell de capacitat. Llur comportament es forca diferent
si el comparem amb el de les generacions anteriors: mentre sOn a les
arees de l'empresa, pregunten sobre les questions relatives a la
feina, i les assimilen, de manera active i comunicativa.

Evidentment, aquesta nova concepcid d'entendre la forrnacid
necessita que els responsables i els treballadors afectats de l'empresa
en reconeguin la importencia, i facilitin als aprenents Ilur tasca.
D'entrada, i més tenint en cornpte que els imperatius del treball
industrial i de la forrnaci6 sOn diferents, va costar convencer el
personal de la febrica. Per6 finalment s'ha establert una relacid molt
més estreta i productive entre la febrica i el departament de formacid
professional.

Unes altres empreses han fet servir les primeres experiencies
per tal de trobar respostes adequades a Ilur situaci6 i optimar la

18) LAPint . C Paul. K,114,1--f A (1987) 'Und wie sieht's eigentlich draussen aus?'.
tambe, dels mateixos autors 'Lernchancen nutzen-Erfahrungen vermateln'
Lemluld Betrwb. 5 6. respectivament, Velber bei Hannover
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recuperaci6 de la feina corn a lloc d'aprenentatge. En donarem alguns
exemplos més: l'empresa siderürgica "Hoesch', a Dortmund, estã
experimentant una integracio més complexa entre treball i formaci6.

S'hi han adonat que els problemes quotidians que sorgeixen en
instal.lacions molt modernes impliquen corn més va més que l'equip
de treballadors aprengui a la recerca de solucions, i aquesta situaci6
de recerca de solucions comporta un potencial forrnatiu important. En
l'actualitat, a 'Hoesch s'estan buscant fOrmules didactiques i

organitzatives per tal que, d'aquestes situacions reels, n'aprenguin
els aprenents.

Un carni semblant esta seguint l'empresa 'Daimler Benz" a
Gaggenau, en introduir al costat de les linies de producci6 d'autorn6bils
unes illes d'aprenentatge.

Encara que fins aqui nornés hem parlat d'empreses industrials
grans, no cal dir que tambe les empreses mitjanes i petites es troben
davant d'aquest problema. En aquestes empreses, els aprenents gairebe
no quedaven separats del treball productiu i quasi sempre formaven
part de la plantilla active. Pert) amb la introducci6 de tecnologies més
complexes, ['augment de les exigencies formatives en funci6 de
l'ordenaci6 de les professions i la corn més va més important atenci6
al client, no hi ha prou amb la simple participaci6 en el treball per
aprendre be l'ofici.

Aquesta es la ra6 per la qual, tarnbe per a les empreses d'aquestes
dimensions, en el futur caldra fer servir la feina de rnanera més
sisternatica corn a lloc d'aprenentatge, de vegades en cooperaci6 amb
ernpreses, tellers supraernpresarials i escoles de formaci6 pro-
fessional.

Participació en la configuració social del treball: un nou
repte per a la formació professional a l'Alemanya?

Humanitzaci6 i configuraci6 social de tecnica i treball sOn
enfocarnents no solament de discursos teOrics, sin6 tarnbe de la realitat
empresarial, gracies als programes de foment estatal en qua
participaven de rnanera important les empreses.

Arran dels vincles existents entre els canvis a la producci6 i la
formaci6 professional, i amb tot el discurs social, va sorgir la q0esti6
de corn es podia formar la capacitat de participar exactament en la
configuraci6 social del treball.

.13 1,1
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Algunes empreses reclamen ja a la seva concepci6 interne de la
formaci6 professional, aquesta capacitat corn una dimensi6 central
del perfil del nou facharbeiter (per exemple, l'empresa siderOrgica
'Thyssen en un projecte-model).

En una primera aproximaci6, sembla obvi que ha de ser l'empresa
el Hoc adient per dur a terme aquesta experiencia. A l'empresa, és
on es decideix l'organitzaci6 del treball i l'aplicaci6 de noves
tecnologies segons criteris diferents, i dins d'un proces social de
negociaci6. Aquesta realitat complexa no es pot simular fácilrnent,
almenys en la seva dimensi6 social. Per aix6, l'empresa corn a conjunt
d'experiencies es irnprescindible per a aquesta materia.

Tot i aixi, l'empresa te uns limits importants a l'hora de corn-
prendre que significa la configuraci6 social de tecnica i treball, perque
aquest enfocament implica tambe dimensions socials que van mes
enlle del Hoc concret de treball.

En aquest sentit, els limits de l'empresa mes importants s6n els
seguents:

El marc de referencia social de l'empresa es besicament el
mercat i, per aix6, les solucions en l'embit de la configuraci6 del
treball depenen d'estrategies bAsicament econorniques, i no es
refereixen tant a necessitats mes globals i generals de la societat
(per exemple, la democratitzaci6 del m6n del treball).

Els aprenents tendeixen a entendre la tecnologia i l'organitzaci6
del treball de l'empresa en que seri corn a prototipiques. Les
experiencies d'una sole empresa s6n massa pobres per tal de
desenvolupar una idea mes emplia del que significa la configuraci6 del
treball.

Tot aix6 fa que calgui recuperar el segon espai del sistema dual:
l'escola professional estatal, en estreta cooperaci6 amb el conjunt de
les ernpreses del seu entorn.

A mes de la necessitat de reforcar el paper de l'escola professional,
a cauFa de les noves exigencies formatives, el recentment sorgit
repte, ja esrnentat, de former la capacitat de participar en la
configuraci6 social del treball, impulsa tambe els processos renovadors
en el sistema de la formaci6 professional alernany.
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El articulo trata de la
formaciem profesional
dentro de la empresa
muy desarrollada -del
sistema dual de la FP en
Alemania. Destaca la
dominaciOn privada-
dentro de un marco legal
-de la FP, que produce
diferencias importantes
en calidad formative
entre empresas
distintas, con conse-
cuencias desiguales para
las oportunidades
profesionales de los
aprendices. Aunque el
sistema alemen de la FP
dispone de una capact-
dad renovadora impre-
sionante, hoy dia el
puesto de trabalo como
lugar de aprenchzaje
esta en plena crisis Lo
prectico ha perdido su
inocencia

Abstracts

II s'agit dans cet article
de la formation
professionnelle a
l'intérieur de
l'entreprise fres
developpee -du systeme
'dual de la FP en
Allemagne. II en ressort
la domination privee-
dans un cadre legal- de
la FP professionnelle en
Allemagne dont le
résultat sont des
décalages importants de
la qualité formative
parrni de differentes
entreprises avec des
consequences inegales
pour les chances
professionnelles des
apprentis. Cuoique le
systeme allemand de FP
possede una capacite
renovatrice
impressionnante
atnourd'hui le poste de
travail en tant qua lieu
d'apprentissage a
atteint un point
critique Ce qui est
pratique a perdu son
Innocence

This article considers
vocational training
within a highly-
developed company m
the German 'dual'
system. The outstanding
importance of private
industry -within a legal
framework- in
vocational training in
Germany, with resulting
differences in the
quality of training
offered by different
companies and the
consequent disequality
of opportunity for the
trainee is considered
Although the German
system impresses
through its constant
capacity for reform and
renovation, there is a
crisis at present in the
concept of the
workplace as a place of
apprenticeship The
practical has lost its
early innocence
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Les politiques de formació de les empreses
espanyoles
Oriol Horns *

Cap a una nova politica de gesticS de la ma d'obra

En una investigaci6 realitzada el 1987, diversos autors hi
annunciavem la detecci6 d'un proces rapid de canvi a les ernpreses
espanyoles que afectava les estrategies de mercat, les politiques de
producte, l'organitzaci6 del treball i les politiques de gestid de ma
d'obra.

Estudis posteriors duts a terme pels mateixos autors i per d'altres
investigadors2 en d'altres sectors del sistema productiu espanyol
confirmen el proces de canvi, i ens permeten avui coneixer riles
clarament i sOlidament el seu contingut, tot i que aix6 no permet
afirmar que estigui acabat.

Em refereixo precisament al problema de la reproducci6 de la
qualificacid dels treballadors en les empreses i en el mercat de treball
extern, en relaciO amb les noves tendencies de l'organitzacio del
treball i amb les noves exigencies de les politiques de producte en el
context de la integraci6 del mercat Unic europeu.

(1) Hams, 0 , KnusE, W ORDOvAs, R , PRIES, L (1987) Cambios de cualificacidn en las em-
presas esparlolas Madrid, FundaciOn IESA.

(2) Homs, 0; SALMUnni, J A ; VILADAS, X (1988) La lormaciOn en el sector texta y de
confecciOn en Espana la situaciOn en Cataluna y en el Pais Valenciano, Barcelona.
CEDEFOP
1-kws. 0 : MAnsAL, F (1988) Informe sobre los perfiles profesionales y las necesi-
dades de formaciOn del nivel 3 en-el sector textil-confecciOn en Espana Bar-
celona, CEDEFOP.
1-loms. 0, %MAK C . INGLA, A (1989) Structure de l'emploi et des qualifications
dans les industries de la chime en Espagne Barcelona. CEDEFOPCIREM
ROMANI. C., INGLA, A (1989) Construction d'une professionalité Le cas du commerce
espagnol Barcelona, CEDEFOP-CIREM
RnmANI, C . INGLA, A (1990) Un sistema de trabajo entre la tradiciOn y la moder-
nidad Barcelona. CEDEFOP-CIREM

J (1989) La division del trabajo ontro emprosas Las condiciones do
trabajo en las pequelhas y medianas empresas de la electrdnica y del mueblo do
Madrid Madrid. Minister! de Treball i Seguretat Social

Oriol Horns Os socidleg. prolessor de l'Escola Univer.otana de Treball Social
director del CIREM
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En la part formal de l'economia, una més gran competitivitat
interior i exterior ha provocat la reorganitzaci6 de les estrategies
de producci6 i una inversi6 tecnolOgica accelerada, que ha produit
.importants canvis en l'organitzaci6 del treball.

Pal que fa a l'organitzaci6 del treball, la qualificaci6 i la gestio de
la me d'obra, aquest proces de canvi es tan intens i profund que
afirrnevem Havors, la hipotesi de la configuraci6 d'un nou model de
gesti6 de la me d'obra a les empreses espanyoles d'enca els anys
vuitanta.

Fins aleshores, el model imperant corresponia a l'elaborat cap als
anys seixanta per tal de respondre a la necessitat d'improvisar
rapidament la qualificaci6 d'una me d'obra industrial per tal d'afrontar
les grans necessitats de personal produida per la forte expansi6
econOrnica. Es partia d'una ma d'obra amb uns nivells molt baixos
d'educaci6 general, no qualificada professionalment, sense cap mena
de formaci6 professional, i que va adquirir la qualificaci6 directament
a partir de l'experiencia. Era, per tant, una gestic) de me d'obra no
qualificada. per part d'un empresari en general no professionalitzat,
i en un marc de relacions laborals progressivament contlictives que,
entre d'altres conseqUencies, va comportar que es consideressin
corn a factor d'ascens al nivell intermedi de quadre criteris d'adhesi6
a l'empresa.

Aquest model entra en crisi a partir del 1975, amb el primer
periode de reorganitzaci6 de l'economia espanyola. Els seus efectes
sOn diferents segons els sectors i la mena d'empresa. A les grans
empreses de sectors amb un gran pes de les inversions tecnolOgiques,
amb una situaci6 favorable en el mercat i una estrategia de competivitat
cap a l'exterior de l'economia espanyola, és on trobem en una fase
de més gran desenvolupament un nou model de gestic) que incorpora
algunes de les constants que es repeteixen en d'altres paisos, corn
Franca o Alemanya, i que es pot resumir corn un model de gestic!) de
me d'obra qualificada.

Al contrari, a l'extrern oposat, trobem les petites empreses
d'economia submergida o semisubmergida molt intensives en ma
d'obra, i situades fora dels nuclis industrials, la competitivitat de les
quals en el mercat es basa en el manteniment del diferencial del cost
de la me d'obra i que, per tant, intenten mantenir a tot preu el model
anterior de gestic) de ma d'obra desqualificada.

El nou model de gestio que comenca a constatar-se en el primer
grup d'empreses es basa en unes politiques de contractaci6 molt més
selectives, exigint nivells minims d'educaci6 general secundaria,
amb formed() professional inicial, generalment de segon grau, amb
recurs a la formed() continua corn a element de qualificaci6 a més de
l'experiencia, amb criteris d'ascens basats en la competencia, i exigint
tarnbe mobilitat i polivalencia.
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El desenvolupament del nou model es lent I encara n-) ha quallat
totalment 1, per tant, encara es aviat per def inir-lo en tote la seva
complexitat, sobretot perque no apareix amb prou claredat fins a
quin punt els nous trets s'imposaran sobre els yells o si conviuran
juxtaposant-se els uns damunt dels altres, en cas que perdurin
estructures productives i secio-laborals d'epoques anteriors. Sigui
corn vulgui, sorpren el fet que el desenvolupament del nou model no
vagi acompanyat d'un discurs ferm de modernitzaci6 autecton de la
gesti6 dels recursos humans, en contrast amb la rapidesa amb clue
s'ha desenvolu pat una culture de modernitzaci6 tecnologica.
Segurament, la velocitat de les innovacions, la feblesa de les
estructures intermedies i l'exigu desenvolupament d'estudis i

investigacions sobre la realitat empresarial sOn factors que dificulten
la capacitat d'elaboraci6 d'un discurs de modernitzaci6 cultural a
l'empresa.

La resposta de les empreses espanyoles a les necessitats
de formacid

En el marc d'aquest nou model de gestic!) de la me d'obra, s'hi
constata un increment important de les necessitats de formaci6 de
les empreses i un desenvolupament de !a concepci6 de la formaci6
com a element de competitivitat3, tal com s'ha esdevingut a la major
part de paIsos industrialitzats. Malgrat aix6, si les necessitats sOn
més o menys semblants a gairebe tots els paisos, les respostes
varien considerablement en funci6 de les caracteristiques nacionals.
En el cas espanyol, se'n poden destacar tres trets especifics:

1. Cada empresa ha buscat una soluci6 prOpia a les necessitats de
formaci6, amb la qual cosa la diversitat de respostes fa diffcil obtenir
conclusions %/elides per a totes les empreses a partir dels pocs
coneixements de clue se'n disposen actualment. Dues raons ens poden
ajudar a explicar la particularitzaci6 de les practiques formatives.

En primer lloc, el fet que la formaci6 a l'empresa no sigui objecte
d'una regulacid normative que endegui les activitats formatives, en
facilita la dispersi6 i la particularitzaci6 empresa per empresa.

En segon lloc, la feblesa caracterlstica de les estructures
intermedies o collectives del sistema productiu espanyol ressalta

(3) D'IMBARNE. A (1989) La compativitO Deli social. erijeu educatil Paris. Presses du
CNRS
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en el cas de la formacid. Els serveis de formaci6 per a l'empresa sOn
encara molt poc desenvolupats, i els agents intermedis comencen
just ara a interessar-se pel tema de la formacid, amb la qual cosa el
seu paper de foment i d'endegarnent de la difusid de les practiques
formatives as encara molt limitat.

Aquest comportament empresarial es pot confirmar amb les dades
aportades per l'enquesta sobre politica de contractacid i formacid de
les empreses espanyoles realitzada pel Ministeri de Treball i Seguretat
Social el 19874. De les empreses que declaraven haver fet activitats
per a la formacid del personal, nomas un 15% n'afirmava haver
comptat amb la collaboraci6 externa d'alguna entitat, sigui l'INEM,
sigui d'altres institucions pUbliques o privades.

2. No sempre les necessitats de formacid s'han resolt amb
activitats formatives. En la major part de casos, les empreses
responen a les necessitats de formacid amb canvis organitzatius i
assumint la no formacid en Ilur funcionament quotidia.

Segons la mateixa enquesta del Ministeri de Treball, nomes el
25% de les empreses afirmava tenir necessitats no satisfetes de
formacid (25%). Curiosament, aquestes necessitats augmentaven
amb les dimensions de l'empresa, coincidint amb la mena d'empreses
que feien més activitats formatives.

Es dificilment acceptable que el 75% de les empreses espanyoles
no tinguin necessitats de formacid o que les hagin satisfetes, tenint
en compte l'estructura empresarial del teixit productiu espanyol i
les mancances de qualificaci6 i de professionalitzaci6 existents a la
poblacid activa. Més aviat en caldra deduir, de tot plegat, que les
necessitats de formaci6 no sdn sentides corn a tals a causa de la
interioritzacid d'un funcionament de l'empresa sense recdrrer a la
formacid, o be que quan apareixen necessitats d'aquesta mena sOn
resoltes en la immediatesa quotidiana, amb canvis organitzatius o
amb moviments de personal i, per tant, no arriben a ser plantejats
corn a problemes que es pugui resoldre a través de la formacid.

Malgrat l'increment de les activitats formatives i de l'importancia
que s'hi &ma, es pot considerar que les empreses espanyoles tenen
un retard considerable pel que fa al disseny d'una estratègia formativa
corn a element clau de gesti6 en comparaci6 amb d'altres paisos
europeus. Aix6 té a veure amb la politica d'ocupaci6 que han seguit
per encarar-se a la reorganitzacid de l'economia espanyola i amb el
model de gesti6 de la ma d'obra imperant fins a la dacada dels vuitanta.

En el periode comprOs entre 1975 i 1990 s'ha produit una
mobilitzaci6 impressionant de la forga de treball, practicament Unica

(4) Coyuntura laboral. num 25. abril de 1988 Mnisteri de Treball I Segurelat Social
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a Europa, clue ha provocat la destrucci6 entre 1975 I 1985 de gairebé
dos milions de Ilocs de treball I la seva recuperacid posterior entre
1985 i 1990.

A la primera fase, les empreses s'han desfet de me d'obra, tot
i que no sempre era la que més problemes presentava per ser reci-
clada. Es a dir, en general han seguit una politica de mercat extern
per tal d'adaptar-ne les plantilles a les necessitats que plantejava
Ilur resituacid estrategica al mercat. En aquestes condicions, la
formaci6 no va ser una eina emprada majoritariament ni per
requalificar les plantilles restants ni per adaptar-les a la nova situacid
productiva. Més aviat, les empreses van fer servir la reorganitzacid
dels Ilocs de treball corn a forma d'adaptacid de les caracteristiques
de qualificacid de Ilurs plantilles a les noves necessitats productives.
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Pert) durant aquest periode les empreses van realitzar un gran
esforc de rnodernitzacid i les plantilles van envellir considerablement.
Van ser deu anys de reorganitzaci6 dels mercats interns de les
empreses en una situacid gairebe tancada.

Amb el canvi de tendencia d'enge 1985, en qua es consolida una
millora als mercats economics, la modernitzaci6 de les empreses
s'agilita i comenga un periode de gran creaci6 d'ocupacid, alhora que
apareixen, de manera contradictOria, algunes tensions en el mercat
de treball per la intensitat dels nous reclutaments de ma d'obra.
Malgrat que hi ha un index molt elevat de desocupacid, i en una
situacid d'excedent general de me d'obra, per a alguns collectius
del mercat de treball apareixen alguns problemes d'estrangulacid en
la contratacid. La realitat ha tornat a sorprendre els agents del
mercat de treball: problemes en l'estructura de les qualificacions,
intensitats locals o especifiques, canvis culturals, lentitud de reaccid
en una poblacid que comengava a adaptar-se a la fase anterior; tot
plegat genera algunes dificultats de contractacid.

No obstant aixd, la caracteristica més important d'aquesta segona
fase es que, en el moment que les empreses tornen a recOrrer al
mercat laboral exterior, s'hi troben amb una ma d'obra totalment
diferent de la que es van desfer anys enrere. Una me d'obra en clue
abunden joves amb alts nivells educatius (ensenyament secundari,
formaci6 professional i estudis universitaris comengats) i amb una
altra cultura en relacid amb el treball5. La contractacid d'aquests
joves, afavorida per la politica de foment de l'ocupaci6 de
l'Administracid pOblica, introdueix un rapid canvi generacional a
l'empresa amb forts contrastos, degut a la inexistencia de la generaci6
intermédia que s'hi havia d'haver incorporat entre 1975 i 1985.

(5) KRuSE. W . PAUL KoratcFF, A ARGIMON. G (1990) La politica sindical en la transiciOn de
los jevenes de la escuela al trabajo Barcelona, fundaciO 'H BOckler'-SFS-CIREM
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Aquesta nova generaci6, amb una formaci6 de base molt més
completa, amb una actitud de més gran competitivitat, demostra
rapidament les seves millors capacitats per adaptar-se als processos
de canvi que viu l'empresa Aquest fet, juntament amb l'extensi6
dels nous conceptes de producci6, provoquen un canvi important en
les politiques de gesti6 de la ma d'obra de les empreses Les empreses
comencen a exigir un perfil de ma d'obra qualificada en Ilurs politiques
de contractaci66. Aixi, s'inicia una gran demanda de titulacions de
formaci6 professional de segon grau, o de més nivel!, que, en no
haver-hi una oferta educativa adequada, son suplides per universitaris
que no han acabat els estudis.

Cal insistir en la importAncia que ha tingut l'existancia d'una ma
d'obra abundant amb nivells mitjans i alts de formaci6 en el moment
precis en qué les empreses han recorregut massivament a la
contractaci6, cosa que pot introduir noves perspectives en l'analisi
de la relaci6 entre l'educaci6 i l'ocupaci6.

En aquest segon periode comencen a dissenyar-se les estrategies
de formaci6 a les empreses, amb un cert retard en relaci6 amb
d'altres palsos on la reestructuraci6 de Ilurs economies no va produir
una mobilitzaci6 tan forta de la poblaci6 activa, sin6 que es va basar
en una utilitzaci6 més competitiva de Ilurs recursos humans.

3. De tota manera, quan es parla d'activitats de formaci6 a les
empreses cal precisar qué s'entén per formaci6 i quin n'és el contingut.
En él cas espanyol, aquest concepte recull un ampli ventall de situacions
que van molt més enlla del concepte comunament emprat de formaci6
en l'Ambit escolar.

En aquest Ambit, generalment, es tendeix a concebre la formaci6
(professional) corn l'aprenentatge d'uns coneixements te6rics o
practics relacionats amb l'exercici d'una professi6 determinada. Per
a l'empresa, per& la formaci6 professional té un significat molt més
ampli, en el sentit d'incloure-hi tota activitat individual d'apre-
nentatge, tant de coneixements (tAcnics, organitzatius, de gesti6),
corn d'actituds, aptituds i comportaments; i tota activitat col.lectiva
d'aprenentatge referida a assolir un millor funcionament de l'empresa
en relaci6 amb uns objectius generals o especifics.

Es a dir, sota la rObrica de la formaci6 s'inclouen activitats com:
processos d'informaci6 interna sobre novetats o noves activitats de
l'empresa, activitats d'animaci6 d'un equip, secci6 o departament
per tal d'incentivar la consecuci6 d un objectiu determinat, activitats
de posada al dia de l'organitzaci6, activitats per generar, renovar o

(6) Palm C (1987-88) 'Po Micas cit mano de obra en las empresas espartolas'
Sociologic del Trabajo. hivern 1987-88. pags 81-100
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dmarnitzar la cultura de l'empresa, etc Per tant, en el marc de
l'ernpresa, la forrnaci6 no es limita a aprenentatges tacnics ralacionats
amb la innovacid tecnologica ni a la transmissiO de coneixements
teOrico-practics de caire professional.

D'altra banda, s'observa que les necessitats de forrnaci6 afecten
de manera diferent als diversos coldectius de l'empresa. Segons
quina sigui la funcid exercida pel treballador, la formaci6 tindra uns
objectius i un contingut diferents.

En aquest sentit, hi ha hagut un canvi important en el significat
general de la formaciO a l'empresa. D'un concepte de forrnaci6 entesa
corn a politica social, o corn a aprenentatge escolar d'una qualificacid
deterrninada, s'ha passat a situar la formaciO corn un element clau de
la gesti6 de la ma d'obra. Corn més va, més, la forrnacid s'integra a
la gestic!) corn una eina de difusido de la innovaci6 i la competitivitat,
amb la qual cosa l'empresa, segons la seva tradici6 cultural, dema
prioritat als elements de la seva organitzacid que considera que
ocupen un lloc rellenant per tal d'assolir un augment de la
competitivitat.

Des d'aquesta perspectiva, quan diem que els darrers anys s'ha
produit un important increment de les politiques de formaci6 de les
empreses, aix6 significa, més aviat, que s'ha desenvolupat una
tendancia a la formalitzaciO dels processos d'aprenentatge que
comporta l'exercici d'una activitat laboral i dels processos
d'informaci6 interns de l'empresa, en funci6 de les seves necessitats
organitzatives i tecniques.

Les prioritats formatives de les empreses espanyoles

A la major part d'ernpreses espanyoles apareix un denominador
com0 quant a les prioritats de les necessitats de formaciO. Tres son
els coldectius als quals l'empresa dedica una tries gran atenciO en les
seves activitats formatives: els directius, certs nivells de tacnics
molt especialitzats i el quadres intermedis. Corn ja hem dit
anteriorment, aquests collectius reflecteixen els grups sensibles a
la cultura empresarial, dels quals depenen els resultats econdmics de
l'empresa.

Cal ressaltar la manca de prioritat per a la forrnaci6 del nivell
operan. Toti que Os cert que, en general, la producci6 perd importancia
a l'empresa en detriment de la gesti6, de la concepci6 i planificaci6
i de la funci6 comercial, aixd no justifica pas la poc, importancia que
s'atorga a aquest collectiu, si es ta en compte el nivell reduIt de
qualificaciO heretat del model anterior de gesti6 de la ma d'obra.
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Al contrari, es segurament la supervivencia de la culture tradi-
cional empresarial pr6pia d'aquest model la que fa subestimar la
importancia de la formed() per a aquest collectiu. Amb el costum
que la qualificacio s'adquireix a través de l'experiencia, i davant la
dificultat d'organitzar activitats formatives per manca d'instruments
adequats i d'un nivell minim d'educaci6 general que permeti
l'aprenentatge formal, moltes empreses, amb unes plantilles molt
ajustades que dificulten alliberar treballadors per a la formaci6,
valoren poc i consideren de dubtosa rendibilitat i viabilitat practice
les activitats de formed() dedicades al coldectiu d'operaris.

En aquest nivell, les necessitats d'adaptaci6 a les innovacions
tecnologiques estan cobertes, en general, per les mateixes empreses
subministradores de la tecnologia, de tal manera que no hi sol haver
gaire consciencia del carecter formatiu d'aquestes activitats. Molt
sovint, les empreses no reconeixen tenir necessitats de formed()
especifiques en el nivell d'operaris, si no es una queixa generica del
baix nivell de qualif iced() de la me d'obra.

El desenvolupament de les noves politiques de gesti6 de la ma
d'obra, i la impossibilitat d'adquirir a traves de l'experiencia el
domini de les noves qualificacions resultat de les innovacions
tecnologiques o organitzatives, atreu una més gran atencic5 cap a
aquest coldectiu per part de les empreses sotmeses a una més gran
tensi6 de competitivitat.

Consequentment amb aquest esquema de prioritats, els continguts
més habituals en les activitats de formed() per part de les empreses
espanyoles sOn les segOents:

formed() en l'area de recursos humans: desenvolupament de les
capacitats de govern, estils de direcci6 i culture d'empresa. La
constataci6 que avui no és possible continuar manant igual que abans,
i el canvi del marc de relacions laborals en un context politic democratic
i de culture respecte al treball ha fet que les empreses reconstrueixin
els estils de govern i de jerarquia:

formed() en tecniques de gestic!) especialitzada dirigida als equips
directius, amb l'objectiu d'assolir una riles gran professionalitzaci6
de la gesti6 i d'introduir les tecniques de gestic) en el nivell dels
quadres intermedis;

formaci6 en idiomes dirigida a tots els nivells superiors i

intermedis de l'empresa;

formed() informatica a nivell d'usuari generalitzada a una gran
part de la plantilla d'administracib i gestic) de l'empresa.

Aquests quatre tipus de formacib es epeteixen constantment en
gairebe tots els plans de formed() de les empreses. Hi caldria afegir
la formed() especifica en fund() dels objectius de cada empresa. Els
més usuals sOn:
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formacid dirigida als col-lectius dificils de trobar en el mercat
de treball: enginyers, informetics, of icis classics (mecenics, enco-
fradors, carnissers, etc.);

formaci6 per accelerar la renovacid generacional de directius i
quadres intermedis;

- formaci6 dirigida a una més gran qualificacid dels equips
comercials;

- formacid dirigida als collectius per als quals no hi ha cap mena
de formacid especifica al sistema educatiu.

El mercat de formacid per a l'empresa

L'augment de les activitats formatives per part de les empreses
I l'important increment dels fons publics dedicats a la formed& tot
plegat derivat de la participacid d'Espanya en el Fons Social Europeu,
han generat un mercat de formed& encara avui recent i per conso-
lidar.

L'oferta privada s'adrega principalment a les franges del mercat
amb més expectativa de benefici, es a dir, la formaci6 per a la gesti6
dirigida als directius. Segors l'opini6 de les empreses, aquesta fran-
ja este creixent molt rapidament i, per tant, encara no s'ha aclarit
prou el mercat, i aixd fa que hi hagi una tendencia a produir-se un
exces d'oferta, de qualitat molt desigual i, en general, de cost elevat
en relacid amb el nivell de qualitat. Es constata tambe una important
penetracid d'empreses estrangeres i de multinacionals de la formacid.

L'oferta publica, principalment organitzada a l'entorn del Pla FIP,
i gestionada per l'INEM, amb més de 600.000 alumnes el 1988, i amb
unes despeses valorades de 370.000 milions de pessetes entre 1986
i 1989, dels quals aproximadament la meitat prove del Fons Social
Europeu, suposa una part important del mercat global de formaci6.7

L'oferta pUblica es dirigeix a les franges de menys qualificaci6
principalment, als joves menors de 25 anys en situaci6 de desocupacid
i a coldectius amb especials dificultats d'insercid laboral, seguint
els criteris prioritaris del Fons Social Europeu.

Segons dades de l'enquesta del Ministeri de Trebell que abans hem
esmentat, entre un 40 i un 50% de les empreses coneixen els pro-
grames de formacid de l'INEM, i entre un 6 i un 18% els han fet
servir alguna vegada. Aix6 representa un percentatqe baix tant de

(7) CIURI 1 AT At I 1989 La FormaciOn Piolesional en Espana El
plan FIP 1985-1989 El Fondo Social Europoo 1990-1993 Madrid Ministers de
I reball Sugurclat Social

L
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coneixement corn d'utilitzaci6 d'aquests programes, i d'aqui podem
concloure que, malgrat l'important volum que representa l'oferta

nornés en part s'adrega al mercat de formaci6 de l'empresa.

La mateixa enquesta aporta dades sobre la valoraci6 de les em-
preses que han fet servir l'oferta de l'INEM: en general, molt sans-
fact6ria (entre un 72 i un 82%). Aquestes opinions concorden amb
l'opini6 recollida que l'oferta pUblica de l'INEM permet estalviar unes
despeses de formaci6 que es poden esmergar a la formaci6 del per-
sonal directiu. Es a dir, les empreses recorren a l'INEM o a les
empreses subministradores de tecnologia per a la formaci6 del seu
personal operari i, en canvi, s'adrecen al sector privat .per a la for-
maci6 de directius i quadres intermedis. Tot i aix6, aquestes opinions
favorables contrasten amb les nombroses critiques que des de diferents
sectors empresarials es fan contra l'oferta pilblica de formacio.

L'altra possible moaaiitat de formaci6 as la que fa directarnent
l'empresa de manera interna. Depan basicament de la mena de formaci6
i de la situaci6 particular de cada empresa. La formaci6 per als grans
directius sol ser externa a l'empresa, be participant en cursos
estandard o en cursos dissenyats particularment. La formaci6 dels
nivells interrnedis sobre temes especlfics tendeix a organitzar-se
internament, si l'empresa te capacitat per tal d'organitzar-los i

personal preparat i alliberat per fer-los. D'aquesta manera s'acon-
segueix una més gran adaptaci6 a la situaci6 concreta de l'ernpresa

alhora, te un paper d'incentiu per al personal que els fa.

Per part de l'oferta es poden detectar diversos deficits importants:

la formaci6 de petits i mitjans empresaris. L'oferta existent és
molt cara i n6 adaptada a la realitat d'aquesta mena d'empreses;

- la formaci6 &Is quadres intermedis. Ni l'oferta privada ni la
pOblica abasten prou aquest tram de l'empresa;

- la formaci6 del nivell operari, no l'abasta prou l'oferta pOblica,
I as practicament inexistent a la privada.

L'ampliaci6 del mercat de formaci6, arnb més especialitzaci6 de
l'oferta, i una més gran qualitat i adaptacio a les necessitats
particulars de les empreses, 6s segurament un requisit indispensable
per promoure el nou model de gestio de la ma d'obra que s'esta
configurant.

De moment, les empreses estan assumint la importancia de la
formaci6 corn a element estratagic de la gesti6 empresarial, pert,
nornas un nombre reduYt n'ha passat a l'acci6 tirant endavant activitats
formatives. Per a la major part, el canvi cultural encara no ha quallat
prou. El disseny d'una politica especifica de formaci6 per a les
empreses seria segurament una eina eficag per accelerar aquest
procas de canvi i de modernitzaci6 de la culture empresarial de gestio
dels recursos humans corn a factor decisiu de la competitivitat.
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Abstracts

A partir de los anos A dater des annees Since the beginning of
ochenta aparece una quatre-vingts. il surgit the 19805, a new policy
nueva politica de une nouvelle politique regarding the
gestien de la mano de de gestion de la main- manaaement of the
obra, que contrasts con d'oeuvre qui contraste workforce has been
el nivel de gestiOn avec le niveau de accepted to replace
descualificada de la gestion discredite de management of the same
misma heredado de los celle-ci. heritS des by untrained personnel
anos sesenta Actual- annees soixanta. A Training, as part of this
rnente, la forrnaciOn l'heure actuelle, la new policy, is seen by
como componente di? formation, considerde companies as a key
este politica es asurnida comme composant de element in
por las empresas como cette politique. est competitrvity, though
elemento clave de la assumee par les most have so far not
competitrvidad, aunque entreprises en tant translated this
la mayorla no han qu'element ore de la conviction into a
traducido esta convic- competitivite. bien que coherent training policy
clan en Jria politica la majorite n'ait pas within the company
coherente de formac.On traduit cette conviction
en la empresa par une politique

cohérente de formation
dans l'entreprise
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La formació a Franca
Serge de Witte *

La q0esti6 de la formaci6 a les empreses a Franca el 1990
es fa forga més entenedora si la mirem, sense xovinismes
excessius, a la Ilum de més de trenta anys d'experiancia: en
efecte, al Ilarg d'aquest periode s'ha formulat l'essencial dels
problemes de fons tot i que aix6 no vol pas dir que s'hagin
resolt, cosa que permet als professionals d'avui enriquir la
reflexi6 sobre la seva practica.

Reservem-nos, doncs, l'acusaci6 de "gallo-centrisme"
contra l'autor, si més no fins a la fi de l'article...

Unes referències histhriques

A hores d'ara, en la histbria encara recent de la formaciO conti-
nuada a Franca, ja podem discernir tres grans periodes:

abans del 1971: l'era dels pioners;

- del 1971 al 1980: l'era de la utopia:

del 1980 al 1990: l'era del realisme econOrnic.

L'era dels pioners des de 1792 i, sobretot, de 1960 a 1971

Enguany'. que celebrem el bicentenan de la RevoluciO Francesa
que s'ha installat en el Conservatori d'arts i of icis, no podem deixar

(1) Aquest article va ser escrit el 1989

tierge de Witte Antic responsable de lormaciO d Lin grup mullinacional Ines
endavant conseller de relacions industrials a la direccie francesa d'aquest grup Coii .
sullor independent de col locacio/formacin I mes endavant en el Conservator! Di-
ret tor do 1;1 unitat d'Estrategia i Formaci6 I de preparaciO per al diploma de respon
sable de formacin al Conservator! Nacional d'Arts i Oficis de Paris
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d'esmentar el ciutade Condorcet corn un dels grans promotors de la
idea de formació continuada tot al llarg de la vide.

Efectivarnent, en un informe de sorprenent actualitat escrit,
amb tot, el 1792 Condorcet enuncia els dos principis que definiran
les nocions d'educacid permanent i formacid continuada: "[...] no
abandonar els individus a l'acabarnent de l'escola [...] i assegurar als
homes de totes les edats la facilitat de conservar els seus coneixernents
o d'adquirir-ne de nous [...]" Fins i tot arribare a anticipar amb una
clarividencia que ens confon les consequencies de la industrialitzaci6
sobre el treball i a prornoure una de les finalitats darrerarnent
assignades a la forrnacid continuada: Iluitar contra els e'9ctes de
l'organitzaci6 tayloriana. Efectivarnent, va escriure: "(cal) recomanar
la forrnaci6 per evitar els danys d'una divisi6 del treball i d'una
parcel.laci6 de funcions [...] del treball de 'manufacture"; podriern
ben creure, doncs, que Ilegim un politic de 1990!

A més, no s'acontentare amb les recomanacions i actuara fent
dictar a la Convenci6, el 1794, el decret de creaci6 del Conservatori
d'Arts i Of icis, gran establiment de forrnaci6 continuada, que el
1990, amb l'ajut de les delegacions regionals, s'adreça a 100.000
treballadors.

Si aquesta gran idea no ha obtingut totes les concrecions que se'n
podien esperar (les urgencies eren nombroses, cornençant per la
formacid inicial), tanmateix ha fornit les bases de les realitzacions
que es desenrothen avui (al cap de dos segles) i d'un gran conflicte
d'idees i interessos que des del començament fare sacsejar els actors
de la forrnaci6 continuada a Franca. En efecte, cal instaurar l'educaci6
permanent o la forrnaci6 continuada? Veurem més endavant que aquest
debat no ha estat mai resolt (pot ser-ho?) i que tant una concepci6
corn l'altra tindran la primacia, segons el moment i el Hoc, en funci6
de l'estat de la relaci6 de forces dins el cos social.

El segle xi>: no es preocupara gaire de la formaci6 continuada,
excepte si considerern la reivindicaci6 constant en la tradici6 obrera
en vies de constituci6 d'un acces a la dignitat per mitje de recces al
coneixernent. Aix() es concretare essencialment amb les primeres
formes d'educaci6 popular (entre 1850 i 1880) i el seu ressorgiment
entre 1930 1936 Perb en aquest terreny les empreses no faran
gran cosa.

Per dir la veritat, caldrá esperar fins als anys seixanta per veure
la conjunci6 de dos factors que donaran vide a un veritable projecte
de formaci6 continuada.

factors econbmics corn la disminuciO de la rendibilitat de certs
laciments de minerals, especialment de ferro a la Lorena que,
la en aquell moment. va comportar problemes de reconversi6 de ma
d'ohra:

8 8

13 3
." - jv
INs/ T. -IT



factors politics amb la temptativa, per part del gaullisme social,
de sobrepassar els antagonismes socials amb l'ajut d'un projecte de
societat nova (vegeu més avail).

Amb tot, les empreses no van esperar pas el legislador per posar
en marxa el que encara no s'anomenava forrnaci6 continuada i ja en
aquella epoca n'hi havia moltes que posseIen un servei intern de
formed& que en la major part de casos no passava d'un estat
embrionari. Encara no es plantejava el debat per saber si es tractava
d'educacid permanent o formacid continuada: sense plantejar-se gaires
questions, els qui, contractats per les empreses, comencaven de dur
el titol de lormador" tractaven els problemes que les empreses
tenien plantejats a cause del mercat d'ocupaci6 i revolucid, encara
lenta, de competencies. Ague Ils pioners cornencen de descobrir
empiricarnent les primeres lleis de randrag6gia" (per exemple, que,
segons el concepte d'aprenentatge, els adults no sOn infants) i a

formalitzar els primers metodes professionals corn ara ranalisi de
necessitats o la construccid de dispositius de formed& Corn tots els
pioners, sOn extremarnent heterogenis, tant per la formaci6 d'origen
corn pels seus itineraris; inventius i audacos, els costare d'acceptar
un principi de codificaci6 de les seves activitats quan el fet de
desplegar-se els emmenare inexorablernent, trenta anys més tard,
al pas de l'era de la rnenestralia i les arts, en clue les qualitats
individuals pesen considerablement en l'exit de l'empresa, a l'era
industrial, en la qual els metodes més racionals reemplacen a poc a
poc el bncolatge, ni que sigui genial!

L'era de la utopia. de 1971 a 1980

En el camp de reduced& a cornencament clefs anys seixanta
apareixen els primers sociblegs especialitzats en aquest terreny; no
desdiran pas de la tradici6 iconoclasta de la sociologia tot rnostrant
que el gran somni de l'alliberament no ha estat més que una quimera.

Efectivament, després de rocupacid i el regnat de la dreta
collaboracionista, l'alliberament duria al poder l'esperanca d'una
renovaci6 amb el gaullisme alliberador, flanquejat pel Partit Comu-
nista que s'havia distingit a la Resistencia. D'aquesta manera, la gran
idea de la democratitzaci6 de la societal per mitjà de l'escola semblava
a l'abast

Malauradament, trenta anys més tard, els primers estudis
demostraven que no havia estat aixi anant molt be, l'escola de la
Republica mantenia les desigualtats quo ja hi havia... si no és que les
agreujaval
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*Que no sigui Mt -es va dir el govern de l'época- ConstiteIm
l'EducaciO Permanent. que corregira el que reducaciO inicial no ha
pogut obtenirr Corn que, d'altra banda, els interlocutors socials
havien arribat. si be per raons diametralment oposades, a la mateixa
conclusiO després de la gran sotragada de 1968. la convergencia dels
tres grans actors no podia sine desembocar en un projecte grandiOs
la Ilei del 16 de juliol de 1971

De que es tractava? D'un text de comoromis que dana cos al
projecte de Condorcet al cap de dos-cents anys. perd que resulta
fortament marcat pels seus origens contractuals Efectivament.

les organitzacions patronals gairebé glateixen perqué la formactO
continuada que ban vist creixer sota el seu imouls a les empreses
contsnui el creixement millon notablement la gestic') de competencies
Evidentment. es tracta d'una formaciO donada als treballadors en
temps de treball i finançada per I empresa perqué aquests mateixos
treballadors mantinguin i acreixin les habilitats indispensables a
ractivitat professional-

les organitzacions sindicals de treballadors volien igualment
amb el rnateix delit que reducaciO permanent. financacia per I empresa

aplicada en hores de treball. contribuis a la 'desalienacio dels
treballadors". a recces al coneixement i a la competencia. amb la
qual cosa milloranen la vaioraciO en el mercat del treball

quant als poders publics, hi veuen un mit1a de donar consistencia
al projecte de nova societat que es prepare i en el qual I educaciO
permanent esdevindra corn una segona oportunitat per reparar les
insuficiencies de reducacio inicial

Podem doncs. facilment comprendre que amb un consens tal. la
Ilei fos duta a les fonts baptismals amb tote celentatl

Corn que a mes a mes el legislador es va demostrar particularment
caut en la previsio d un sistema de finançament d aquest gran projecte
(la subtracciO del 0.8% de la massa salarial a les empreses subjectes
al Wet pri vat) no es podia mes que augurar I exit de I afer

E,s efectes ceri.ersos oe 'a 'le, (ye 1977

Heus aqui concs que els assalanats del sector privat I es a dir
tots tret dels aue derenen de I Estail esdevenien titulars d'un dret
nu Cal recore,xer a posteoor, que el van reclamar molt feblement
aquest dret nou Es potser perque per a ells els sees diversos
representants radicaven en la persona dels diputats I dels delegats
sind.cals.) En tot cas. sera forga dificil d aconsequir cue forrnuhn !es
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saves "necessitats" relatives a la forrnaci6, fins i tot els més
il.lustrats, entre els quals ja s'havia establert la idea d'un manteni-
ment indispensable de coneixernents. En la practica, doncs, la idea de
segona oportunitat no sernblara gaire operativa i, de fet, es girara
en profit dels treballadors ales formats, que es valdran amb forca
intel-ligencia d'aquest drat nou.

* Vegem tambe les empreses adherides o no a l'organitzaci6 pa-
tronal signataria dels acords sobre la formaci6 continuada, que es
veuen sotmeses a una nova Ilei que comporta una obligaci6 de despesa
sota pena de reversid a l'Estat en el cas de no aplicar-la. Coneixent
la posici6 dels empresaris francesos davant tot all6 que manifesta
"l'intervencionisme° de l'Estat, és facil d'irnaginar el to de les saves
reaccions.

Aixi, doncs, tota la varietat de posicions es distribuira entre:

- el pol dels empresaris furiosos--- que consideraren (i encara ho
consideren avui, vint anys més tard) que es tracta d'una ingerencia
intolerable en la seva gestiO; i

- el dels empresaris fastiguejats que el 1971 ja gastaven més que
el 0,8% de la massa salarial bruta per a la formaci6 continuada.

Entre aquests dos extrerns, cal situar els que consideren que:

- mentre s'hagi de pagar un impost més, val la pena d'utilitzar-
lo per a finalitats prdpies (i utilitzar aquest 0,8% al preu que sigui,
assignant-lo a qualsevol activitat no reprensible per la llei, abans que
revertir-lo a l'Estat);

mentre s'hagi de consumir el 0,8%, que sigui d'una manera
intel.ligent, per exempla en forma de "curs-recompensa-per-
treballador-mereixedor-que-no-es-pot-augmentar"; o

en forma de moneda d'intercanyi en les relacions socials, corn
a lubricant dels engranatges socials o corn a obra social suplernentaria
que infla el pressupost consagrat a les colOnies de vacances o als
arbres de Nadal.

Vegem encara les organitzacions sindicals per a les quals
l'educaciO permanent no ha estat rnai qUestionada i que. en el debat
amb la respectiva direcciO, tant si ve a tomb corn si no, maiden
perque tota la forrnaci6 demanada pels assalariats -tingui relaciO o
no amb la seva activitat professional actual o previsible sigui
financada per la llei de 1971, i perque no ho sigui la formaciO poc o
molt relacionada arnb la feina actual. Segons l'estat de la relaciO de
forces, els sindicats de treballadors hauran de cedir o, en cas contran,
aconseguiran d'imposar la seva interpretaciO de la Iler l'educaciO
permanent substitueix la forrnaciO continuada dels ernpresans.

`-1,4,ci
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Aixf, veurem que en els casos favorables els treballadors cbtenen
finangament i autoritzaci6 per absentar-se i dedicar-se a una formaci6
no gaire visiblement relacionada amb la seva feina actual, ni tan sols
deserts d'un examen minuci6s.

* Per sOmmum de desviacie de l'esperit de la llei, podem imaginar
facilrnent que el 0,8% de la massa salarial de l'empresa ranga'
(sense els treballadors del sector pUblic, cal reconeixer-ho)
constitueix un formidable file financer, i no cal pas haver estudiat a
Harvard per endevinar les fortunes que s'hi podrien fer. Aixi, clones,
s'obria un mercat de formaci6 nou i gegantesc, poc codificat, en el
qual les organitzacions de formaci6 creixerien corn surten els bolets
despres de ploure, i en aquesta practica encara no es possible de
distingir amb gaire claredat el que és lucratiu del que és productiu
(fins al punt que encara avui ens interroguem sobre la moralitzacie
d'aquest mercat).

L'era del realisme econdmic: de 1980 a 1990

Durant l'era de la utopia, s'havien produit tot d'esdeveniments a
les fronteres estlabertes a partir dels anys seixanta, i no hi havia
ning6 que en volgues saber res: vegem-ne uns quants exemples:

- la revolta de les OS contra les condicions marcades pel taylorisme
i sobretot pel fordisrne;

l'arribada de la dona a la vida activa i de les generacions *rock'
al mercat de treball;

els problemes petroliers;

les noves tecnologies, especialment el tractament de la informaci6
amb suport electrenic;

- la internacionalitzacie del mercat, que va f er que una tranquilla
empresa de provincies es pogués trobar de sobte davant un competidor
del Pacific.

Calgue la revisi6 punyent d'un segon govern socialista el 1983 per
fer acceptar progressivament la idea que l'economia de mercat tenia
Ileis incontrovertibles, fins i tot en el cas d'estar temptat de con-
testar-ne la validitat, que els fets econernics eren sorruts ni que no
obeIssin a les previsions I que els models alternatius no havien
dernostrat cap exit, ni el cas d'haver-los considerat altament
desitjables.

A poc a poc, es va anar produint la reconciliacie dels assalariats
amb l'empresa, especialment quan es va veure ben clar que generaven
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feina i riquesa i que la possessi6 d'aquests béns havia pogut semblar
mancada d'un gran interès, sempre que no se n'hagués estat privat.

D'aquesta manera l'oposici6 entre educaci6 permanent i formaci6
continuada va desaparaixer: la compartimentaci6 de la vida va
esdevenir menys estanca entre el personal i el.professional .a me-
sura, as veritat, que el treball s'enriquia i que les re:acions
jerarquiques milloraven i la questi6 de saber que pertanyia al 0,8%
va esdevenir arcaica.

0
1 5:
!

1 3
TS

La formaci6 professional és mobilitzada pels responsables
econOrnics en la "guerra" de les competències i del seu manteniment
permanent, perque envelleixen aviat. Eina de gesti6 al servei del
creixement de l'empresa, tendeix a ser considerada una inversi6.
També és invocada .com a eina d'auxili pels politics que tenen la ;

temible tasca de Iluitar contra l'exclusi6 social dels més desprovelts
i tendeix a ser presentada corn un passaport a l'ocupaci6.

Qué passarà l'any 2000?
El pas del menestral a l'enginyer

Assistini, doncs, a la instal.laciO de la formaci6 continuada en
l'activitat social i econ6mica: sent objecte d'una forta demanda social,
tendeix a professionalitzar-se; l'amplitud dels efectius qiie concerneix,
introdueix una mena d'industrialitzaciO dels matodes; el pes dels
pressupostos que hi sOn assignats comporta inevitablement un con-
trol de la seva eficacia i qualitat.

Som, probablement, a cavall de dues apoques:

des dels origens fins al 1990, Ilavors que encara dorninava la
inventiva d'uns quants actors, no gaires, més menestrals que
industrials, gelosos del secrets de fabricaci6, desorganitzats i dis-
ponibles per muntar 'cops de vegades eficacos, que en l'exercici
d'aquesta activitat no cercaven tant el rigor corn la gratificaciO
narcisista de l'exit obtingut en condicions acrobatiques;

- a partir de 1990: la industrialitzaci6 progressiva que no exclou
ardidesa de solucions, recerca i desenrotllament sobre els processos
i els productes, rigor de concepciO i control estricte dels resultats.

La formaciO, doncs, ha de fer la seva revoluci6 industrial (que per
a molts dels seus agents potser tambe és cultural), per6 no ho podra
fer sin6 preocupant- se de l'eJucaci6 dels seus clients.
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L'educacio dels clients trencar la identitat "FORMAClO.PEDAGOGlA"

Per a les especialitats de la formaci6, el problema es complica
singularment en relaci6 amb les altres professions. En efecte, la
forrnaci6 no es considerada una activitat de fort valor afegit, ja que
cadascO, havent-s'hi acostat corn a alumne, té la irnpressi6 de saber-
ho tot, de l'alfa a l'omega.

Ara: no és tan sols la visi6 de l'alurnne, que no pot ser rnés que
parcial, sin6 que a més privilegia l'activitat pedagogica que coneix,
sense adonar-se de tot el que la soste; una mica corn si els espectadors
d'una obra de teatre ignoressin que ha calgut un autor, un director
i tota la feina feta entre bastidors per produir el que estan a punt de
contemplar. No es pot retreure res a l'espectador, el qual, al capdavall,
ha vingut per plaer; als qui usen la formaci6 inicial o continuada,
tampoc no sels pot retreure que no coneguin el darrere del tel6. Al
contrari, aixO ja no es acceptable quan ens les hem d'heure amb un
cornanditari que no tan sols es vol passar de pagar l'espectacle i no
vol saber res de tot el que ha calgut per muntar-lo, sin6 que, a mes,
corn que ja n'ha vistos molts altres, es creu totalment competent
sobre la posada en escena, el cos de la peca, la maquinaria i el
pressupost.

S'irnposa, doncs, la necessitat d'educar els nostres clients
usuaris; en aixO els mesters de la forrnaci6 no sOn diferents dels
altres professionals, tret que parteixen amb un handicap mes gran.
Als nostres interlocutors, els cal aprendre no tan sols de treballar
amb nosaltres es a dir, essencialment de formular problemes de
forrnaci6 que no sOn ni [-nes ni menys complicats que els altres, sin6
tambe de fer-los admetre que aquesta activitat se serveix d'unes
habilitats especifiques que no sOn ni donades de naixenca ni adquirides
gracies a una Ilarga i fructuosa frequentaci6 de l'escola, sin6 que
dernanen una formaci6 especial corn la de tota altra professi6.

D'aquesta constant, se'n desprén que els eixos preferents
d'educaci6 dels nostres clients passen pel reconeixernent del treball
indispensable per passar d'un problerna de forrnaci6 a la seva soluci6
pedagOgica.

El reconeixement de les etapes d'un taller de formaciO

Un reconeixernent en curs: la f uncle politica

A poc a poc, davant la irnportancia de l'aposta, la major part
d'agents socials van comprendre que no es podien estar de definir
ohjectius generals que corresponguessin a una anàlisi minirnamem
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prospective de contextos sOcio-econOmics (la funci6 de vigilencia
social), de jerarquitzar aquestes prioritats despres d'haver-les
negociades amb els altres interlocutors socials, d'assegurar-ne el
muntatge financer, en una paraula: de realitzar el que correspon
exactament a la definici6 d'una politica de formaci6. Aquesta funci6
tipicament politica es corn mes va mes ben compresa pels nostres
interlocutors, que n'esperen manifestacions concretes i que per aixO
s'hi demostren exigents i amb els quals, d'altra banda, cada cop es
mes fecil de treballar, ja que sobre unes expectatives comunes el
dieleg Os mes bo d'establir.

Aquesta funciO correspon clarament al responsable de formachi
tal corn ja existeix en moltes grans empreses. Corn més va més
tendeix a ser assegurada per les empreses petites i mitjanes
mitjancant uns organismes de consell, eventualment reforgats per
ajuts financers d'origen pOblic; de la mateixa manera, en el terreny
regional pren cos amb l'aparici6 de responsables del desenvoluparnent
local.

Les tendencies que semblen reforgar el reconeixement d'aquesta
funciO son multiples, fins i tot si s'esdeve massa sovint que el paper
del responsable de fnrmacib es vegi redult a la seva dimensi6
estrictament gestora.

a les grans empreses més avançades, aquesta funciO ja tendeix
a desapareixer, no pas perque ja no hi sigui assegurada, sinO perque
esdeve un instrument al servei de la gestiO dels recursos humans i
realment ja no es pot concebre fora de la gesti6 provisional dels liocs
de treball. dels efectius i el personal;

en les mateixes estructures, sovint assistim a un esforo
important de reconversiO dels antics gestors de pressupostos i de
mitjans de formació en veritables responsables politics de formaciO:

en les petites estructures mes avançades, aquesta funci6 es
reconeix corn a part integrant de la direcciO general, garantida, per
exemple, pel director general adjunt;

- al seu torn, la funci6 ptiblica tendeix a dotar-se de responsables
de formed& de gesti6 dels recursos humans.

La batalla es Iluny de ser guanyada en tot el front: malauradament
podem citar molts casos en que la formaciO encara es un impost o una
obra social, assimilada a un cerrec; en que les paraules estan en
perfecta harmonia amb els aiscursos dominants, perO les decisions i
els mitjans no assoleixen els nivells de les exigencies: o encara, tot
de casos en els quals les accions de formaci6 perden :.isternaticament
la batalla quan es troben en concurrencia amb les urgencies de la
pcoducci0

Senyals encoratiadors per a la funcio de conselleria

1 3 ,1

9 5



Si la funci6 politica és corn més va més identificada pel conjunt
dels interlocutors socials i correlativament se'n segueix un augment
notable de les expectatives, del nivell d'exigencia i de la preocupaci6
del control, les consequencies en termes dels professionals ja es
deixen sentir clarament; ho hem pogut veure amb el reconeixement
de la funci6 de responsable de formed& en vies d'evolucionar, en els
casos mes avancats, cap a la de gestio dels recursos humans,
especialment en els tres grans sectors econOrnics: les empreses
grans, la funci6 pOblica, el creixement regional.

Aquesta tendencia comporta efectes netament perceptibles sobre
la funci6 de conselleria, que tambe tendeix a diversificar-se.

En primer Hoc, corn ja hem vist amb el desplegament de la funci6
politica, si realment la volem omplir de contingut, totes les estructures
no es poden dotar d'un responsable de formed& ni que sigui per una
simple rad del cost. Per aix6, la fund() pot ser assegurada per la
direcci6, convenouda que en te els mitjans o, cosa més frequent, amb
organismes de conselleria, ho és des de l'exterior.

Aixi, doncs, la funci6 de conselleria externa en formaci6,
especialment en politica de formacid coordinada a l'estrategia del
desenvolupament de l'empresa, tendeix a confirmar una utilitat de la
qual ja ha donat proves fa force anys. Aquesta tendencia Os sostinguda
per la voluntat dels organismes professionals, consulars o de branques,
pel desenvolupament d'organismes privets i, es char, per la voluntat
dels poders publics que intenten desenvolupar, tant quantitativament
corn qualitativament, la formaci6 corn a eina de creixement economic,
de Iluita contra l'exclusi6, de preparacid del futur.

D'altra banda, cada dia es mes frequent que en molts flocs es
comenci d'obrir ben decididament una tendencia nova que propugna
instal. lar o desplegar una funci6 de conselleria interna en formaci6.
Aixd correspon a la preocupacid d'acostar la formaci6 al terreny i

constitueix, en aquest sentit, una critica no velada a la manera corn
fins ara la formacib havia complert el seu paper. Efectivament, de la
mateixa manera que podem retreure que, sovint a contracor pert)
no pas sempre, molts responsables de formacid hagin deixat que la
seva funci6 s;arronses sobre les estretes bases de la gestic!) i

l'administraci6 de mitjans i pressupostos, tambe Os ben legitim de
retreure als agents de la formaci6 d'haver-se tancat progressivament
en un servei de forrnaci6 allunyat dels constrenyiments del terreny,
promulgant les seves prOpies Ileis I funcionant segons les seves
prOpies normes AixO, certament, es el resultat de la conjunci6 de
dos conjunts de causes: les conccpcions culturals, socials. fiscals
de formacie, desplegades per moltes empreses que han confinat els
formadors a un paper marginal, pert tambe les concepcions d'aquests
darrers, que els empenyien a estar-se corn mes lluny minor de la
dura realitat i a privilegiar el confort de l'alca individual 'desin-
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teressada". Si encara hi afegim la tendencia natural de cada cos
social a secretar les propies normes i acabar agafant-les corn a
finalitats, tender-16a fortament enfortida, és cert, pel que fa al
manteniment, cOmplice o forget, al marge per les autoritats, es cert
que molts serveis de formaci6 s'havien enquistat en el teixit econOrnic
sense produir cap reacciO de refOs en la mesura que eren objecte de
poques expectatives.

La sobtada apariciO d'expectatives socials fortes en relaci6 amb
la formed& la preocupaci6 d'obtenir mes rendiment de totes les
despeses, incloent-hi les que hi sOn consagrades, han &noes un gran
nombre de direccions a intentar la mutaci6 dels seus forrnadors en
conselleries internes. Aim!) no es produeix pas sense esforg qui en
pot dubtar, ja que es tracta clarament de capgirar l'ordre de valors:
ja no es el pedagogic que intenta dictar les Ileis a la realitat; es la
realitat social (l'estat de la poblaciO a la qual s'adrega), econ6mica
(la urgencia de l'acciO), financera (el cost de tot acte), que demana
un tractament apropiat, respostes. noves i realistes, solucions
agosarades, i. alhora, el minim de dogmatismes possible.

A més a mes, podern tenir present la importAncia dels objectius
financers: del 0,8% s'ha passat actualment a l'1,2% moltes
empreses sobrepassen Ilargament aquest minim legal, al qual cal
afegir l'esforg considerable de l'Estat pels publics preferents. Aquesta
situacib ja ha tingut l'ef ecte d'ocasionar la transposiciO de metodes
de l'auditorde gesti6 en les politiques socials i de formaciO. En efecte,
l'increment de les despeses de formaci6 afegida a la qUestiO legitima
perO lacerant de la mesura dels efectes, no pot comportar mts que
un desig de control.

Igualment ens podem adonar dels indicis d'una necessitat que tendeix
a manifestar-se al voltant de l'expert en formació, sense que la seva
frontera amb l'auditor hagi estat encara prou definida. Per uns motius
semblants, Iligats a la importAncia dels objectius socials i econ6mics
de la formed& a la preocupaci6 del control dels resultats, per6
tambe a la qUesti6 de la qualitat de les prestacions, de la seva adequaciO
al context que les forneix, les situacions de conflicte corren el perill
de multiplicar-se: entre el comanditari i el qui presta el servei; entre
aquest i qui el finanga, i tarribe amb els beneficians; entre els qui
decideixen i els interlocutors socials, etc. En resum, contenciosos
comparables en tot als generats per qualsevol prestaciO de serveis:
evidentment comercials. per6 tambe medics, educatius, culturals...
En aquestes condicions, probablement podrem veure una gran florida
de conflictes que seran competencia dels tribunals. per6 que demanaran
l'apel.laciO als experts, als contraexperts, que produiran batalles
d'experts Ho podem terner o deplorar, perO aim!) no modificara gaire
el nsc d'apariciO del fenomen. I per que no podem imaginer que als
comites d'empresa que ja disposen legalment dels serveis d'un expert
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comptable no se'ls fare disposer, en els termmis convements, dels
d'un expert en formaci62

Aixi mateix, 6no ens trobarem potser que la importencia dels fons
dedicats a la formaciO pels diferents ag Ints econdmics, entre els
quals l'Estat i les regions, conduira aquests darrers a voler apreciar
millor a priori, a posteriorio totes dues coses alhora, Ia manera corn

so:5n utilitzats i per qui? La qUesti6 de l'atribuci6 d'una etiqueta de
qualitat als organismes de formed& grans consumidors de subvencions
i importants generadors de volum de negoci, acaba de ser formulada
en termes juridics pel secretariat de l'Estat de formaciO professional.

* No cal tornar gaire detingudarnent a la funciO pedagOgica, ben
coneguda (massa potser, vegeu més amunt) que ja ha experimentat
irnportants evoiucions en el sentit d'una professionalitzaci6 més gran.
Simplement podem veure que un bon nombre de formacions de
formadors no especialitzats no s6n, de fet, més que formacions per
a l'animacid i que, en aquest sentit, progressivament es distingeixen
rnenys de la formaci6 minima de tot directiu. En efecte, conduir un
petit grup de treball, fer una sintesi dels resultats, exposar-los de
rnanera dinemica a un grup gran, prendre la paraula en public, defensar
i argumentar un dossier davant una instal-16a decisoria, servir-se
d'ajuts visuals i treballar la qualitat de l'al.locucid, tot plegat no te
cap relacid especifica amb la funci6 pedagogica. El domini d'aquestes
habilitats s'ha de poder esperar de tot directiu, incloent-hi els directius

intermedis, i en un grau minim tendeix a poder ser esperat de tot
treballador que hagi de participar en reunions, comissions, etc. Més
aviat ens hauriem de demanar per qua aixO no Os un pre-requisit a
tota inserci6 professional que l'escola hauria de garantir. Al contrari,
el domini d'un contingut, la capacitat de treballar per fer-lo
comprensible, el coneixement dels ritmes d'aprenentatge, etc., sOn
fets que constitueixen el minim vital de tot bon didactic que forneix

un veritable treball qualificat que comporta una clara plus-value en
relaciO amb l'animador o el formador no especialitzat, i que necessita
una veritable formaciO. La didactica es un especialitat dificil i objecte
de massa poques recerques i de formacions adaptades.

El punt cec de la lormacto: l'enginyeria

Si en cap terreny la incomprensi6 del gran pOblic, dels que
decideixen, dels financers i fins i tot dels politics es gran, Os el de
l'enginyeria de formaciO. En efecte, per a tothom, el pas entre els
objectius generals definits per la politica de formaci6 i la posada en
marxa pedagOgica va de callada. L'aspecte pedagogic es reivindicat
corn a conegut, sovint equivocadament; l'aspecte politic es mes ben
cornpres despres... d'un quant temps. Perd l'abisme que els separ a es
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franquejat alegrement sota l'efecte eufontzant de la ignorancia mes
terroble Elevar el nivell de formaci6 general del personal'? Que no
sigui lit reunim-lo en sales I "formem el seu espenr Desplegar el
raoname nt logic'? Les revistes especialitzades van plenes d'ofertes
Ilamineres. Demanar als conductors d'installacions autornatiques
que procedeixin al manteniment del primer nivell? N'hi ha prou de fer
cursos sobre els automatismes (o, encara mes modern, formar-lo al
Hoc de treball). En resum, tot el que prove de l'analisi dels objectius
generals en subobjectius operatoris, de la llista dels constrenyiments
de tote naturalesa (del pressupost, dels terminis, de freqUencia, del
nivell de la poblaci6 implicada), de la seva traducci6 en plec d'adju-
dicaci6, d'una crida eventual d'ofertes prop d'organismes prestataris
de serveis de qualitat, de la concepci6 del dispositiu de formaci6
incloent-hi des d'aquest estadi els indicadors Otils a la conducta i a
l'avaluaci6, de la seva estructura interna amb vies d'acces, de
sortides, de canvi de nivells, etc., tot aix6 encara es olimpicament
ignorat per molts dels nostres interlocutors.

Encara pitjor: sovint la complexitat del problema es subestimada,
si be amb tota la bona fe. Quan la direcci6 d'un banc vol former els
antics empleats de de les finestretes perque atenguin millor els clients,
te tendencia a pensar que les solucions s6n simples, a l'abast de la
ma. Certament, molts organismes de formaci6 ofereixen una gran
diversitat de catalegs que exposen diverses sessions de formaci6 per
a l'atenci6 dels clients; no cal sin6 prendre's la molestia de triar i

ning0 no veu per que cal complicar-se més la vide. N'hi ha prou
d'adrecar-se a un organisme de renom, eventualment especialitzat
en la formaci6 per a l'atenci6 de clients, i ja no ens hi hem de capficar
mes: es compra tot Hest, un producte estandard, sovint force car,
i l'apliquem al personal encarregat d'atendre les finestretes... amb
uns efectes clue ja us podeu imaginer!

Cosa que no ens sorpren, ja que no veiem per clue el producte,
estandard per definici6, s'hauria d'adaptar a la situaci6 real dels
empleats en questi6, que no deixaran de fer saber i aix6 encara
passe massa sovint que la formaci6 era interessant, pelt que no es
podia aplicar al seu cas; o que tot aim) es pura teoria; o que ells no
haurien de ser els primers a formar-se i que hauria valgut més de
comencer pel superior immediat, etc.

Aquesta practice de venda per cateleg de productes precuinats
encara es fortament estesa tant entre els compradors (les empreses)
corn entre els proveTdors (els centres de formaci6). I encara es més
deplorable en la mesura que les evolucions importants que han conegut
les empreses aquests darrers anys no permeten, en la major part de
casos, saber amb gaire precisi6 quines competencies particulars
req uerei xon.
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Aim) es demostra encara ries quan els professionals, creient fer
avancar el prob!ema, proporcionen amb tota la ingenuitat uns elements
de conclusions no controlades D'aquesta manera, quan els informetics
recomanen de formar la lOgica dels futurs usuaris de les seves
instal lacions, cometen un error de projecci6. Que la logica hagi
estat necesseria per concebre un sistema i les seves aplicacions, no
vol dir pas que en calgui per servir-se del producte en questi6; molts
estudis sobre aquest assumpte tendeixen fins i tot a demostrar el
contrari. Tenim l'obligaci6, doncs, d'acollir amb tota la bona voluntat
que calgui els nostres interlocutors, pert tambe de censurar
sisternAticament les seves proposicions tot suggerint-los que ens
deixin fer la :,ostra feina, un cop ells hagin acabat la seva.

Aix() evitaria que, encara massa sovint, la formaci6 esdevingués
l'aplicaci6 de solucions a uns problemes que no han estat formulats.

A tall de conclusid provisional

La credibilitat de la formaci6 i la seva professionalitzaci6 demana,
doncs, una vegada reconeguda la funci6 politica que permet definir
prioritats i jerarquitzar-les:

- el rigor de l'anAlisi del treball que permet de deduir les
competencies realment mobilitzades per l'activitat professional (aix6
ens duu, a més a més, a un dialeg amb els ergOnoms);

- la racionalitzaci6 dels metodes d'elaboraci6 de solucions originals
per a cada problema formulat que hauria de desembocar en dispositius
de formaci6 ajustats;

- la intelligibilitat d'aquests processos professionals, cosa que
facilitare als no especialistes de comprendre'n els metodes i, per
aim) mateix, d'educar-los.

Llavors, el reconeixement de l'especificitat de la prof essi6
s'imposare per ell mateix.
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El autor parte de la
experiencia de Francia
despues de treinta anos
para mostrar cdmo la
problemetica de la
educacien permanente y
de la formaciOn
continuada. se va
desarrollando poco a
poco cuando los
interlocutores sociales.
partiendo cada uno de un
análisis diferente de la
situacren, se han
reunido para ponerse de
acuerdo sobre sus
objetivos. Este con-
vergencia ha conducido a
la ley de julio de 1971,
importante adquisicidn

ya que precise
las modalidades de
ejercicio de un nuevo
derecho de los trabaja-
dares del sector pnvado
el derecho a la for-
maciOn De ello ha
resultado un desarrollo
considerable de las
practices de formaciOn
de adultos. limitadas
hasta ahora a la
miciativa de empresas
de vanguardia, (onto por
la importancia del
presupuesto de la
formacidn continuada,
que comportara el
desarrollo de un
formidable mercado En
conclusiOn. si el autor
este tranquilo respecto
a/ crecrente reconoci-
miento de la funcidn
Politica de la formaciOn
por parte oe las
empresas, se inquieta al
ver ei desarrollo
excesivamente lento de
la ingemeria de la
formaciOn que permite
desbaratar las tra".ipas
contenidas en todo
encargo formulado por
no especialistas y
racionalizar los metodos
de la formacidn para
hacerla mas inteligible
a sus interloculores

Abstracts

L'auteur part de
l'experience de la France
depuis 30 ans pour
montrer comment la
problematique de
l'education permanente
et de la formation
continue, s'est peu a peu
developpde lorsque les
partenaires sociaux.
partant chacun d'un
analyse différente de la
situation, se sont
trouves concorder sur
leurs objectifs
Cette convergence a
conduit a la lot de
juillet 1971. acquis
social important
puisqu'elle precise les
modalités d'exercice
d'un nouveau droit pour
les salaries du secteur
prive. le droit a la
formation
11 s'en est suivi un
developpement
considerable des
prahques de formation
d'adultes, limilees
juseue la a l'initiative
d'entreprises d'avant-
guarde a la fois par
l'impor!ance du budget
de la formation continue
qui va entrainer le
developpement d'un
formidable marche
En conclusion. sr
l'auteur est rassure par
la reconnaissace
croissante de la
fonctron politique de la
formation par les
entreprises. il s'inquiéte
du developpement frog
lent de l'ingeméne de
formation qui perrnet de
dejouer les pléges
contenus dans toute
commande formulee par
des non-specilistes et
de rationaliser les
methodes de la
formation pour la rendre

a ses
interlocuteurs

The author takes the
experience of the last
30 years in France to
show how the problems
of continuous education
and training, can be
overcome when the
various parties involved,
each from a different
viewpoint, come
together to reach
agreement. something
which resulted in the
law of July 1971 This
law was an important
social breakthrough as
it stipulated a new
right of workers of the
private Sector: that of
training. This has
brought about a
remarkable development
in the field of adult
training, until then only
existent in forward-
looking companies, both
in terms of the funds
allotted to continuous
training, which will
promote the opening of
a large market The
author concludes by
regretting that tne
equation
TRAINING=TEACHING is
still widespread in the
opinion of trainees, and
whilst he accepts the
growing recognition of
the political function of
training on the part of
companies, he feels that
the framework for
training is being
developed with
frustrating slowness.
preventing avoidance of
the traps contained in
all work carried out t y
non-specialists and the
rationalisation of
training methods to
make them more
intelligible to those
unveived

1 0 1



L'avaluacici de la formació a l'empresa
Joan Mateo Andres *

Inicis de l'avaluació

El plantejament sistematic de l'avaluaciO va Iligat inevitablernent
a l'embit educatiu ja que, tal corn diu Cabrera (1986), des de la
tradiciO examinadora que caracteritza les primeres practiques
avaluatives fins a Tyler, els anys quaranta, el terme avaluaci6
s'origina i neix en el context educatiu, vinculat directament amb la
valoraciô de resultats d'aprenentatge, per estendre's despres a
d'altres medis. Per aixb sera inevitable referir-s'hi sovint.

El naixement de l'avaluaciô es pot situar a principi d'aquest segle
i va intimament unit al concepte de mesurarnent del rendirnent. Es
considera J.M. Rice el seu precursor més rellevant; malgrat aixd, no
és fins al 1904, quan Thorndike publica la seva obra Introduction to
the theory of mental and social measurement, que s'inaugura amb
plena vigencia.

Guba i Lincoln (1982) remarquen que la filosofia i metodologia
subjacents en l'activitat del rnestrament i avaluaciO d'aquesta epoca
es pot concretar en els punts segOents:

els conceptes de rnesurament i avaluacid eren inserits dins el
paradigma cientific; aixi. quan es van iniciar els treballs de Rice i
Thorndike, el paradigma ja estava perfectarnent establert en les
altres ciencies i no va dubtar a assumir-lo en el camp de l'avaluacid;

mesurament i avaluacid eren inicialment conceptes virtualment
intercanviables; es més, l'Os del terme avaluaciO era poc frequent,
i quan apareixia era en conjunció amb el de mesura que usualment es
collocava en primer terme: mesurament i avaluaci6:

Jean Mateo Andres es catedratic de Mesurarbent I Avaluacie Educative de la
Facu !tat de Pedagogia de la Universitet de Barcelona Ha let aportacions importants
en l'Ornbit de Ia metodologia de la investigaci6 i en els processos do mesurament
avaluaciO, amb la publicaci6 d'articles Ilibres diversos
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- el mesurament l'avaluact6 no tenten prActicament cap relaci6
amb els programes de formaci6 I el desenvolupament del curriculum
S'entenia que les proves d'avaluaci6 Onicament aportaven informaci6
sobre els subjectes Ningü no es plantejava la possibilitat que el
curriculum no fos realment el que havia de ser, encara menys la
petici6 conseguent de responsabilitats a la instancia corresponent,

- el mesurament i l'avaluaci6 eren concebudes en el mateix context
que la metafora industrial, assumida per l'epoca.

L'avaluació relacionada amb el desenvolupament del
curriculum

En aquest context apareix R.W. Tyler, professor de la Universitat
d'Ohio, que va dirigir amb exit notable el seu Estudi deis vuit anys.
La seva més gran contribuci6 va ser insistir en el fet que el curriculum
necessitava organitzar-se al voltant d'objectius. Aquests constituirien
la base de la planificacio, ja que aportaven una guia per estudiar
sisternaticament el programa. Havia nascut l'avaluaci6 prôpiament
dita.

La formaci6 tyleriana sobre l'avaluaci6 es fonamenta, per tant,
sobre el concepte d'objectius. En la seva ja classica monografia Basic
principles of curriculum and instruction (1950), ens indica: "El proces
d'avaluaci6 es essencialment el proces de determinar fins a Quin punt
s'han assolit realrnent els objectius de formaci6".

Tenim aixi una primera definici6 d'avaluaci6 entesa corn a proces,
que implica essencialment:

- deriver un conjunt d'objectius a partir de suggenments d'espe-
cialistes en els continguts del prograrna que s'ha de desenvolupar;

seleccionar-los criticarnent des de tres perspectives: f ilosOf ica,
psicologica i experimental;

- identificar situacions en les quals els subjectes puguin expressar
les conductes estipulades en els objectius;

- exarninar o crear instruments capacos de prover l'assumpci6 de
cada objectiu:

aplicar els instruments necessaris per tal de detectar i mesurar
els canvis imputables al curriculum;

- realitzar les modificacions adients al curriculum i reciclar el
proces.
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Fins a Tyler, l'avaluaci6 s'havia centrat exclusivament a formu-
lar judicis sobre els subjectes presos individualment La lOgica de
Tyler va orientar ravaluaci6 cap a una nova dinernica, concebent-la
corn el mecanisme que havia de provocar una millora continua del
curriculum i dels seus resultats

Probablement, aquesta nova concepci6 es va veure impulsada per
l'onada de critiques que a finals dels anys cinquanta es va desencadenar
als Estats Units cjOestionant reficecia del siustema educatiu. Es pren
corn a referencia del canvi d'actitud el gran desengany produit pel
Ilangament del primer satel-lit el 1959 per l'URSS, que va agafar
per sorpresa una col-lectivitat acostumada a ser la primera en tot,
corn a conseqUencia de la convicci6 de la seva supremacia moral,
social, politica, econOrnica i educative.

S'havia acceptat corn un axioma que el sistema educatiu havia
estat el motor del progres econOrnic i social, i que l'escola constitula
l'eina riles eficag per tal d'assolir els objectius de la democrecia. Si
histOricament es reconeixia a l'ensenyament aquest paper rellevant
en els exits del pais, tambe era logic que s'hi atribuis la responsabilitat
dels fracassos. Tal corn remarca Popham (1980), la gent comengava
a preguntar-se sobre l'eficacia amb que feia la seva feina, i quan un
es pregunta sobre l'eficacia del funcionament d'alguna cosa, reste
avaluant. Tot aim:, va conduir a la creaci6 d'un moviment impulsat
fonamentalment pels mateixos porfessionals de la formaci6 i per
legisladors que maldaren per tal de fer comprendre a tots els
components del teixit social la importencia d'exigir la rendici6 de
comptes" (accountability), tant de rüs correcte i eficac clefs fons
federals, corn de l'assoliment dels objectius fixats en qualsevol
programa de formed() o d'acci6 social.

Concepte modern d'avaluació

En aquest context, apareixen un seguit de pensadors que van di-
rigir Ilur atenci6 al proces, i van posar les bases del modern concepte
d'avaluaci6.

En destaquem en primer Hoc Cronbach, un psicOleg, que en el seu
article Course improvement trough evaluation" (1963) va aplegar
les aportacions, tot elaborant una nova proposta que es podria
concretar en els tres punts seguents

1. si es pretén que revalued() sigui una eina de gran utilitat per
als creadors de nous cursos, caldra enfocar-la cap a les decisions que
aquests creadors hauran de prendre en desenvolupar-los;
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2. s'intentart fer servir l'avaluaci6 durant el mateix proces
d'evoluci6 del curs, sense esperar que aquest hagi acabat;

3. se centrare més l'avaluaci6 en l'estudi de les caracteristiques
estructurals del mateix programa que en estudis de caire comparatiu.

Tambe cal ressaltar de manera especial Scriven, un filbsof, que
en el seu assaig 'The methodology of Evaluation (1967) fa distincions
tan fecundes corn les d'avaluacid surnativa i formative, i les
d'avaluaci6 intrinseca i extrinseca.

De manera resumida, podriem esmentar corn a trets caracteristics
d'aquesta epoca, que coincideix conol6gicament amb la decade dels
seixanta, els seguents:

- preocupaci6 social sobre la q0estiO, que es reflecteix en les
noves exigencies socials i legals;

creixement espectacular de l'avaluaci6 de programes educatius:

presa de consciencia sobre la deficient formaci6 dels avaluadors
de l'epoca i de la rnanca de bases formals i de tecniques que serveixin
de guia;

aparici6 d'alguns precursors, corn Cronbach I Scriven, els quals,
amb Ilur esforc conceptual, indicaran les orientacions de l'avaluaci6
actual.

Eclosió dels models avaluatius. Alternatives paradig-
mbtiques: les avaluacions quantitativa i qualitativa

Els treballs de Cronbach i Scnven assenyalen l'inici d'un periode
de proliferaci6 de models corn a noves vies per tal de definir corn
s'hauria de fer l'avaluació sistemetica, oferint als professionals un
ampli repertori de plans avaluatius d'on triar, de gran valor heuristic
i orientador

Molts d'aquests, tot i les critiques contra l'avaluaci6 exclusivarneni
centrada en els objectius, i ignorant les aportacions de Cronbach,
insisteixen en la linia de Tyler. En destaquem els de Stake (1967),
Metfessel i Michel (1967), Provus (1971), Hammond (1973), Popham
(1975) i Dressel (1976).

D'altres. prenent bona nota de les cxhortacions de Cronbach,
centren Ilurs esforcos en el disseny de models dingits a la presa de
decisions De fet, tota l'avaluaci6 moderna accepta corn a una cosa
evident I connexi6 entre l'avaluaci6 1 la presa de decisions. Les
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vanacions de criteris apareixen a propOsit de qui ha de ser el que
prengui les decisions i quan les ha de prendre

En educaci6, el maxim exponent d'aquesta linia ha estat Daniel
Stufflebeam, que arnba a definir l'avaluaci6 corn a "procés de deli-
near, obtenir i aportar informaci6 Otil per tal de jutjar entre
alternatives de decisi6" (1973). El model C.I.P.P. (sigles dels quatre
tipus d'avaluaci6 que aplega aquest model: context, imput, procOs i
producte), creat per Stufflebeam i Guba, és potser el més conegut.

En la mateixa linia es troba el C.S.E. (sigles del Centre d'Estudis
d'Avaluaci6), elaborat a la Universitat de California per Alkin (1972),
i el de Patton (1978).

Scriven, corn a reacci6 a l'avaluaci6 determinada pels objectius,
remarcara en el seu article "Goal-free avaluation" (1973) la
importancia d'afegir corn a objectiu d'interes l'avaluaci6 dels resultats
no previstos en la planificaci6 inicial d'una investigaci6 avaluativa.
Encara que aquesta reorientaci6 no és excessivament explicita,
d'altres autors s'hi han afegit, tot intentant desplegar-ne les linies
principals: House i Hogben (1974), Welch (1978) i Harrington i Sanders
(1979).

Des d'una altra posici6 paradigmatica, a la segona meitat dels
anys setanta, apareixen les anomenades alternatives qualitatives. En
aquesta aproxirnaci6, l'esforc es concentra en el mateix proces del
programa i en corn la gent d'auditori- el percep. S'hi fan servir
procediments de caire antropolOgic, i fins i tot periodistic. L'Os de
l'etnometodologia i d'altres metodologies derivades d'aquesta, aple-
gades sota la denorninaci6 de naturalistiques, és

Figura destacada d'aquest rnoviment és Stake (1975-1978) que,
fent un replantejament notable dels seus palntejaments inicials, ela-
bora la seva avaluaci6 corresponent. En aquesta, s'hi concep el model
de manera transaccional: l'avaluador negocia amb el client fins on
s'ha d'arribar, respon segons el que l'auditori vol conaixer.

A la Gran Bretanya, hi trobern dins de la mateixa linia l'avaluaci6
democratica de McDonald (1974), en el qual tambO podem incloure
Elliot (1977).

Encara a la Gran Bretanya, Parlett i Hamilton (1977) sOn partidans
d'una aproximaci6 que anomenen avaluació il.luminativaque, segons
ells matc?ixos, te corn a finalitat primordial descobrir i documentar
a qualsevol que participi en l'esquerna, sigui professsor o alumne,
discernir i discutir amb ells, els fets més rellevants de la innovaci6
que s'hi pretén introduir (1977).

Al mateix corrent paradigmatic, per() amb trets francament
originals, pertany l'avaluacib de critica artistica. En aquesta, Eisner
(1979) proposa, seguint el model dels critics d'art (literatura, teatre,
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pintura, etc.) la figura de l'expert en educaci6 per jutjar prograrnes
educacionals.

La proliferaci6 de models avaluatius qualitatius respon al moviment
general de les ciències socials que, a la década dels anys setanta, ha
vist cristal.litzar -tal corn rernarca Alvira (1983)- la perspectiva
qualitativo-humanistica encetada els anys seixanta, amb qué es
planteja l'existéncia d'una dicotomia metodolOgico-substantiva.

Aixi, d'una banda, tenim la perspectiva humanistico-qualitativa,
que insisteix en el Ilenguatge a l'hora d'interpretar els fets humans
i a situar-se en el punt de vista de l'actor; d'altra banda, la pers-
pectiva cientifico-quantitativa, que subratlla la formalitzaci6 de
teories, l'explicaci6, la contrastaci6 empirica i el mesurament objectiu
dels fen6mens.

El plantejament metodologic realitzat al Ilarg dels anys setanta
per avaluadors d'una tenclència i de l'altra ha estat exclusivista,
forga rigid i de clar enfrontament, molt especialment per part dels
qualitivistes els quals, 16gicament, havien d'extremar l'agressivitat
per tal de remoure els fonaments del paradigma socialment establert.

Podem resumir aquest periode en els punts segUents:

- periode d'eclosi6 de models. El model corn a guia sisternatica de
l'avaluaci6 educativa;

- desplacament de l'avaluaci6 centrada en els objectius, a
l'orientada cap a la presa de decisions;

recrudescència de les critiques al model cientifico-I6gico-
positivista corn a forma general d'aproximaci6 a les ciències humanes;

- represa de la clAssica polèrnica entre paradigmes: mètode
mnemotècnic enfront de mOtode ideogréfic, métode clinic enfront de
métode experimental, mètode correlacional enfront de métode ex-
perimental. En resurn, perspectiva qualitativa enfront de perspectiva
quantitativa;

cristal.litzaci6 de la perspectiva qualitativa humanista, amb
qué queda plantejada l'existbncia d'una dicotomia metodol6gico-
substantiva.

Intents de superació de Ia dicotomla paradigmatico-
metodologica. Noyes p erspect ves.

Es molt possible que la década dels anys noranta sigui testimoni
d'una substancial aproximaci6 entre ambdues escoles. En aquesta
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linia, es pot enquadrar l'article de Reichart i Cook (1979) "Beyond
qualitative versus cuantitative methods'. Els autors hi remarquen
les fallacies que es deriven de presentar les dues metodologies
enfrontades, amb la qual cosa estableixen les bases d'una futura
entesa. En Ilur treball, s'hi destaquen corn a premisses falses de la
polernica les segOents:
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- la identificaci6 de cada matode amb un paradigma diferent i v,
IDoposat;

- la presentaci6 d'arnbd6s paradigmes radicalrnent oposats corn a
consequencia d'uns pressup6sits metate6ri-:s;

la impossibilitat d'utilitzaci6 conjunta de tots dos matodes.

Podem veure aixi corn es confonen, tal corn diu Alvira (1982), dos
nivells de discw;si6: el paradigmatic i el metodol6gico-tacnic; nivells
que, quan en destriem l'un de l'altre, palesen la no oposicia existent
entre els dos i, clarament, Ilur caracter complementari.

La tria del matode ha de venir condicionada per la comparaci6 de
dos aspectes. D'una banda, les consideracions te6riques pertinents
dels atributs paradigmatics; de l'altra, les caracterfstiques de la
realitat especifica en qua es produeix l'acci6 investigadora. Fins i tot
as raonable considerar emprar conjuntament ambdOs matodes si
calguas.

Esrnenten Reichard i Cook (1979) tres raons per suggerir l'Os
conjunt dels matodes qualitatiu i quantitatiu:

1. Els nombrosos prop6sits que ta normalment la investigaci6
avaluativa. Aquesta diversitat de necessitats demana, logicament,
una diversitat de matodes.

2. Fer servir conjuntament els dos rnatodes-tipus permet Ilur
utilitzaci6, mas fecunda, oferint possibilitats que cap dels dos podia
aportar per ell mateix.

3. L'evidancia que tots els matodes tenen un caire que es pot
esquivar fent-los servir conjuntarnent. Nornas emprant tecniques
mdltiples Os possible triangular la veritat de fons.

Tot el que hem dir fins ara obre unes expectatives raonables amb
vista a aproxirnar les dues perspectives. Tot i aixi, i aquest as el meu
particular punt de vista, aquest acostament s'ha de plantejar a nivell
practic mes que no pas te6ric. Considero qüe s'ha de valorar l'efecte
catalitzador que una confrontaci6 conceptuai honesta ta sempre a
l'altra part. Aixi, tal corn rernarca Alvira (1983)), la polarnica ha
tingut histOricarnent caracter recorrent, apareixent I desapareixent
en diferents moments histOr;cs. No obstant aix6, cada vegada ha
afavorit avencos significatius per a les dues parts que s'han integrat
en el context general de la ciancia en el seu sentit riles ampli.

h
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Malgrat aix6, quan es fa una aplicaciO concrete, l'avaluador ha
d'adoptar la metodologia, o combinaciO de metodologies, més adequada
a la realitat especifica en que ha de treballar Plantejo, per tant, que
a nivell conceptual s'ha de respectar, no nomes la prOpia postura,
sinó tambe la contraria, tot evitant mantenir una postura ecléctica
que, més que no pas resoldre la polemica, pot acabar diluint-la
restant-ne els efectes més positius: en resum, aprofundint en les
pr6pies possibilitats i sent honestamer t autocritic i heterocritic.

Al contrari, el distanciament conceptual mai no s'ha de radicalitzar
en el context prectic. Es la base real sobre la qual s'aplica la nostra
feina la que ha de ser prioriteria i la que ens ha de menar a la dimensiO
complernenteria entre ambd6s models de pensament.

Podriem resumir la realitat del moment centrant-la en els punts
segOents:

1. Ubicaci6 de paradigma i métode en dos nivells diferents, fet que
ens permet conjuntar metodes i tecniques, amb la qual cosa se supera
en la practica la dicotomia entre avaluaci6 quantitative i qualitative.

2. Acceptaci6 de molts dels pressup6sits del corrent qualitatiu
pet part d'autors tradicionalment quantitativistes, cosa qua ha suposat
un enriquirnent clar per a totes dues postures, i una acceptaci6 implicita
del carecter cientific de la perspective qualitativista.

3. Amp ha proliferaci6 de la literatura especialitzada en estudis
avaluatius qualitatius, que potser respon al fet d'haver-se assumit
idees expressades per autors de prestigi, que es podrien resumir en
la f rase de Cook I Campbell (1979): 'No es desitjable menar
investigacions quantitatives fins que no s'hagi madurat corn cal el
coneixement sobre el comportament de les seves variables en el
context i puguern assolir les manipulacions que realment ens
interessen".

4 Descobriment de les possibilitats que s'obren a una utilitzacib
conjuntz l'ambdues perspectives

5. La triangulaciO corn a Os de dos o més metodes de recollida
d'informaciô en l'estudi d'algun aspecte del comportament hurna (Cohen

Manion. 1980), pot esdevenir el procediment general d'analisi en
aquesta nova perspective d'acciO conjunta.

Precisions entorn del concepte d'avaluacici

Del seguirnent del desenvolupament historic que hem dut a terme.
se'n duspren clararnent que el concepte d'avaluaciO ha anat evo-
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lucionant rapidament I profundament, ennquint-se en cada Opoca amb
noves aportacions I adquinnt nornbrosos perfils que, encara que
mantenen en cornü algun aspecte nuclear (assigned() de judicis de
vlor), no permeten assumir-lo corn a monocrom, sino d'una rnanera
clarament polifacetica

Gardner (1977), en un intent classificatori, descriu aquestes
facetes a partir de cit.c categories:

L'avaluaciO entesa corn a judici professional. Se centre fona-
mentalment en ropini6 experta de professionals qualificats en les
tecniques d'avaluar

L'avaluaciô corn a mesura. Es basa en la identificaciO d'avaluacib
amb el concepte de mesura. Avaluar, aixi, significa mesurar resultats,
e'ectes o realitzacions, fent servir alguna mena d'instrument formal
que produeixi informaci6 susceptible de ser comparada en una escala
estandard.

L'avaluació corn a determinacid del grau de congruencia entre
realitzacions i objectius. Avaluar consistira en un proces d'espe-
cificaci6 o identificaci6 de finalitats, objectius o criteris de realitzaci6,
mesurament dels productes i comparacid de les dades aixi obtingudes
amb el criteri préviament establert.

L'avaluaciO onentada a la presa de decisions. Considera revalued()
corn un proces encarninat a determiner, obtenir i proporcionar
informaci6 rellevant per jutjar decisions alternatives

L'avaluaciO sense referencia a objectius. Avaluar consisteix a
identificar i jutjar el valor dels resultats reels amb independencia de
finalitats i criteris preestablerts, amb una atenci6 especial a les
actituds generades per les persones implicades en el programa

Podriem aleshores, amb de la Orden (1982), definir-la en els
següents termes-

"Avaluar fa referencia al proces de recollida i analisi d'informaci6
rellevant per tal de descnure qualsevol faceta de la realitat i f or-
mular un judici sobre la seva adequaci6 a un patrb o criteri previament
establert, corn a base per a la presa de decisions'.

L'avaluavi6 es presenta aixi corn un mecanisme optimador del qual
dispose la societat per tal de descnure, valorar i reorienter liccib
dels agents que operen en el marc d'una realitat especifica

1 1 1



Funcions de l'avaluació

Devem a Scriven (1967) la diferenciaci6 entre funci6 formative
i sumativa de revalued& L'avaluaciO formative fa referencia a la
valoraci6 dels merits dels processos d'intervenciO que sOn encara
susceptibles de modificaci6.

L'avaluador formatiu recull informaci6 i emet un judici sobre el
valor dels diferents aspectes d'una sequencia d'un programa amb la
finalitat d'optimar-lo. El nucli de restrategia de l'avaluador forrnatiu
es recollir proves empiriques relatives a l'eficacia dels diferents
components de la seqüencia formative i analitzar aquestes dades per
tal de poder-ne Mlles les diferencies i suggerir-ne modificacions.

L'avaluaci6 sumativa, d'altra banda, fa referencia a les valoracions
dels merits de programes d'intervenci6 un cop executats. L'avaluador
surnatiu recull int ormaci6 i emet un judici sobre els merits d'una
sequencia d'intervenci6 complete, de manera que les decisions que es
prenguin, influeixin en els fet de mantenir-la o modificar-la. Mentre
que l'auditori de l'avaluador formatiu es compon dels que dissenyen
i despleguen un programa, el de l'avaluador sumatiu sOn els usuaris
del programa.

El procés avaluatiu

Hem vist que qualsevol avaluaci6 implica un proces que cal analitzar.
Ho intentarem des d'una perspective topolOgica, eneunciant i descrivint
les seves fases mes importants.

Fase 1. Formulació de l'avaluacid

Aquesta fase suposa:

a) definir l'auditori al qual va dirigida revalued&
b) determinar el propOsit de ravaluaci6: millora de l'objecte

d'avaluacid, petici6 de responsabilitats, etc.;

c) definir els aspectes mes significatius de l'objecte que s'ha
d'avaluar.
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Fase 2 ValoraciO de l'avaluabilitat

Un cop determmada la naturalesa de ravaluaci6 per realitzar
identificats I operattvitzats els seus aspectes mes significatius, cal
fer una reflexi6 previa entorn del seu valor I la possibilitat de dur-
la a terme, es a dir, una análisi de fins a quin punt aconseguirem que,
una vegada feta, sere creible I OW, i de si serem capagos de dur-la
a bon terme amb els mitjans de que disposem.

Fase 3. Planificacici de l'avaluacid

Procedirem a continuaci6 a realitzar revalued& a la vegada que
procurarem que resulti rellevant i creible. Per a aim:), caldre pla-
nificar-la detalladament. El punt d'arrencada sere resoldre la posicia
paradigmatica adoptada i determinar posteriorment la metodologia
corresponent.

Fase 4. ExecuciO de l'estudi avaluatiu

L'execuci6 de l'estudi es concentra al voltant de tres tasques
principals

a) elaboraci6 del disseny d'avaluaci6;

b) recollida de la informaci6. Elecci6 dels procediments i tecnioues
per a aquesta recollida;

c) analisi de la informed&

Fase 5. Utilitzacid de l'avaluaciO

Un cop executada revalued& l'avaluador s'enfronta a un dels
mes grans reptes que imposa el modern concepte d'avaluaci6, i que
constitueix una de les seves caracteristiques essencials, que el
distingeixen d'altres menes d'investigaci& la incidencia que ha de
tenir sobre el proces de presa de decisions. D'ell, se n'espera
fonementalment que amplti i millori, amb el seu informe, les bases
sobre les quals descansa aquest proces.



Fase 6 MetaavaluaciO

Un bon procés avaluatiu eixigeix la seva mateixa avaluaci6 Cal
analitzar-la minuciosament per si de cas s'hagues produit en el seu
proces algun error técnic, desviaci6, cost excessiu, etc.

El terme va ser encunyat per Scriven i el podriem definir corn
l'avaluaci6 del valor i merit d'una investigaci6 avaluativa (Scriven,
1981).

Malgrat aix6, per tal d'establir el merit d'alguna cosa, cal alguna
mena de refer4mcia que ens ajudi a situar adequadament el nostre
estudi. Aquesta va ser la tasca empresa pel Comité per al
Desenvolupament d'Estendards per a l'Avalauaci6, i que podern
concretar en el que segueix: una avaluaci6 ha de ser Oil per a la
comunitat en que es duu a terme, alhora que tambe ha de ser realista,
prudent, diplornatica, econdmica, legal, Atica i exacta (atlipossible-
prdpla i exacta).

Diversos autors remarquen també, corn a caracteristiques
desitjables en qualsevol proces avaluatiu, aquestes que exposem a
continuaci6:

neta i honesta;

- velida;
que aporti feed-back per a la presa de decisions;

objectiva, o que expliqui la seva subjectivitat:

verificable;

que no perjudiqui ni distorsioni les persones, les institucions o
els processos que cal avaluar:

- interligible i comunicable;

- comprensiva;

que no exigeixi temps excessiu, ni massa esforc o diners,

- creible;
que mantingui certs nivells de confidencialitat;

- que proposi solucions.

A tall de sintesi, intentarern resumtr el procés a traves d'aquest
quadre:
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RESUM DEL PROCES

PROPOSIT FASE ACTIVITATS OUE
IMPLICA

Identificacid I Formulacid de Definir l'auditon
precisid de la revalued() Determiner el
naturalesa de l'ava- prop6sit
luacid Identificar els

aspectes rellevants

Analisi a priori de la Valoraci6 de Llistat dels
credibilitat i utilitat l'avaluabilitat components basics,

de l'avaluacid que objectius, resultats
s'efectuI i efectes. Elecci6
ReordenaciO de la dels mes rellevants.
mateixa Analisi critic de la

possibilitat
d'analitzar-los a
través de l'estudi
avaluatiu

Aplicacid de
ravaluacid

Planificaci6 de
ravaluaci6

Eleccid del model.
Determined() de la
metodologia

Execuci6 del proces Execuci6 de Elaboraci6 del
avaluatiu ravaluac.6 disseny. Recollida de

la informaciO.
Analisi i

interpretacid de la
informaci6

Presa de decisions a Utilitzaci6 de Informe d'avaluacid.
partir de les revalued() Presa de decisions
conclusions
elaborades en
l'informe avaluatiu i

d'altres aspectes
que cal considerar

Avaluaci6 de
l'avaluaciô

Metaavaluadi6 Elecci6 dels critens
referencials
avaluatius Analisi i

valoraciócie rave-
luacid efectuada en
fund() d'aquests
objectius
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lnserciô del proc6s d'avaluació en el procés de formació de
l'empresa

Finalment, abordarern l'acoblament dels processos de formaci6 i
d'avaluaci6. Autors corn Irnbernem (1990) o D.G. Robinson i J.C.
Robinson (1989), han treballat en aquesta direcci6. Per a Irnbernem,
el proces de formed() implica tres fases, que anomena:

fase preactiva;

fase interactive:

fase postactiva.

La primera se centra en l'anelisi inicial de les necessitats, obstacles
i recursos del proces de formed& Durant la interactive, es dissenya
i executa el projecte de formed() I, finalment, a la darrera fase, es
duu a terme l'avaluaci6 del canvi produit per efecte de l'aplicaci6 del
programa de formaci6. Insisteix que les tres fases no sem independents
ni estan simplernent seq0enciades en el temps, sine) que estan en
interaccie) permanent.

Robinson i Robinson proposen el model que adjuntern a continuaci6
(1989, peg. 255), i que corn podem veure comence tambe en la iden-
tificaci6 de les necessitats, i acaba amb l'avaluacie). No recalca en
absolut el proces de formed& sine) que mes aviat queda inclOs en el
d'avaluacie).

Identity Form a Collaborative
Business Need Relationship

and Client with Client

Conduct
Initial
Project
Meeting

Condtict
Perfomance

Effectiveness
Assessment

Conduct
Cause Analysis

Design Evaluation
System

React,on
Learning

Collect. Tabulate,
and Int.rpret
Evaluation and
Tracking Data

I 16

Tabulate
and Interpret

Data

Report
Results
to Client

Design Tracking System
Behavioral Results Conduct
Nonobservable Results 10' Training
Operational Results

ficport to
Client



Per la nostra banda, i a tall d'epileg d'squest article, proposem
un model d'avaluaci6 integrat en el proces de formaci6. Seguint la
pauta d'lrnbern6n, hi distingiriem tres fases, que denominem: ana-
Utica, interactive i evaluative. La primera te corn a objectiu pri-
mordial dissenyar el projecte de formaci6, i tindra forcosament els
passos previs d'analitzar i especificar les necessitats de formacio,
valorar els obstacles previsibles i establir els recursos necessaris
per poder dur a terme el programa de formaci6. La sintesi d'aix6
permetra generar i dissenyar un projecte provisional de formaci6,
que caldre que sigui al seu torn avaluat i modificat. La responsabilitat
del proces de formaci6-avaluaci6 correspon de manera collegiada a
tot un equip, que constare besicament d'un analista de necessitats i
recursos, d'un especialista en formacid (all6 que els francesos de-
nominen arquitecte de formaciO), i d'un especialista en avaluaci6,
coordinats per un director de formed& tot i que en cada fase del
proces sere més fonamental l'aportaci6 d'aquell la preparaci6 espe-
cifica del qual correspongui més centralment amb els objectius de la
fase

A la fase interactive, es fara el disseny definitiu del programa de
formaci6 i la seva execuci6. Tot i aix6 quedara concretat en el pla de
treball; el model avaluatiu que cal aplicar en aquesta fase es el
formatiu, en qua cada pas del proces de formaci6 és discutit i avaluat,
amb el feed-back corresponent respecte del projecte, tornant-lo a
dissenyar de manera que s'adapti més be a la realitat concreta a la
qual s'aplica.

Finalment, a la fase evaluative, s'hi proof:dire a l'avaluaci6
sumativa dels canvis produTts a partir del programa, de la seva
latencia en el temps i de l'impacte produft en l'entorn. Tot aixd
s'explicitara en l'informe d'avaluaci6; l'avaluacid de la fase evaluative
seria all() que anomenem la metaavalauaciO.

A tall de sintesi, i per acabar, representem el nostre model en els
termes següents:

1. )
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Abstracts I

1

1

En el presente articulo Par cet article nous This article has three I

se trata de considerar avons essaye cla(teindre basic objectives.
I

fres objetivos funda- trots objectifs analysis of the modern
mentales: a) analizar el fondamentaux a) concept of evaluation. I

moderno concepto de analyser le concept with its characteristics
evaluaciOn, destacando rnoderne d'evaluation en and main functions.

1

sus caracterlsticas y mettant en relief ses emphasising its quality 1

i
funciones mes impor- caractéristiques et as a process leading to
!antes; sobresale en fonctions les plus decision-making,
este punto el caracter importantes. II en consideration of the
procesual dirigido a la ressort son caractere de nature of this ,Jrocess.
tome de decisiones: b) processus adresse a /a specifying the stages,
establecer la naturaleza prise de decisions. b) the main aims of each.
de dicho proceso. para établir la nature de ce and the activities
lo que se especifican processus Pour cela il a involved, and finally.
las lases de que consta. fallu préciser les the incorporation of
los propOsitos funda- phases qui fe evaluation in the
mentales que se composent. les buts general training
persiguen en cada una de fondamentaux vises dans process, proposing a
ellas y las actividades chacune dos phases et personal model of
que cornporta, c) les actions qu'il integration.
finalmente. se trate de comporte: c) finalement.
inserter la evaluaciOn nous avons essauye
en el proceso general de d'insérer l'évaluation
formaciOn, para lo cue! dans le processus
se propone un rnodeio general de formation, en
personal de integracion proposant un modéle

Personnel d'integration
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Temps d'Educacie, 5 1r semestre, 1991

Presentació
Frederic J. Company i
Franquesa *

La revista Temps d'Educaci6
ens va convidar a oferir als que
conreen a Catalunya, des de la
recerca, el pensament o la
practice, les ciencies de redu-
ced& uns punts de reflexi6 i

debat sobre el significat que el
veil continent europeu pot tenir
per a l'ensenyament i la recerca
educative a les darreries del
segle >cc

Quatre professors univer-
sita;is que, per diverses raons,
treballem brofessionalment i en
diversos sectors en aquest Am-
bit, presentem en aquestes
pagines informacions, reflexions
i tambe desitjos per tal que la
comunitat cientifica de la
pedagogia i els ambits institu-
cionals i d'intervenci6 en el sis-
tema educatiu, participin acti-

rrederic J Company es professor
associat a l'Escola de Formaci6 de
Professoret d'EGB de la U B Actualment
dirigeix l'Oficina de Cooperaci6 Educa-
tive I Cientifica amb la C E del Gabinet
del Conseller d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya Es autor de
dtversos articles d'estudis sobre la
Comunital Europea I l'educaciO. es
expert nacional del CEDEFOP (Centre per
al desenvolupament de la Formacu5
Professional de la Comissib de la C E )

vament davant un marc interna-
cional complex i canviant, que
ens obhga a cercar les oportu-
nitats, a preveure els riscs, a
establir noves estrategies i

desenvolupar-les de manera
eficag per donar una resposta
adient als nous reptes derivats
del proces d'integraci6 europea.
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Temps d'Educaci6, 5 lr semestre, 1991

La dimensió europea a
la universitat
Frederic J. Company i

Franquesa

Un informe recent de la
Universitet de Lovaina explica
que Catalunya pot tenir tres colls
d'ampolla en el seu creixement
econOrnic: les infrastructures, la
formaci6 i les actuacions en R+D.
L'educaciO té dues vessants: una
vessant de millora personal,
d'autorealitzaci6, i una altra
d'econOrnica corn ales va més
important, la d'inversiO en ca-
pital hurnA, que ha esdevingut
imprescindible en el mOn d'avui,
on el creixement econOrnic es
basa cada vegada mes en la
formed& amb la qual entrem en
la civilitzaci6 del coneixement i
de la informaci6.

Les universitats i els centres
d'ensenyament superior han fet
un gran esforg per ester més a
prop de les empreses i de la
realitat econ6mica i social del
nostre pais. D'altra banda, la
nostra culture ha estat tradicio-
nalment oberta als moviments
europeus hi ha participat
activament, moltes vegades des
del si de les universitats
Catalunya sap conjugar, doncs,
identitat i obertura, i ha de
continuar en aquesta

A la Comunitat Europea
existeixen actualment 3.500

1

centres d'ensenyarnent superior
per a una poblaci6 de 6 500 000
estudiants, que vénen a repre-
sentar el 40% dels joves entre
19 a 24 anys. Les transfor-
macions econômiques, sOcio-
culturals i politiques i la unifi-
caci6 europea situen l'ensenya-
ment superior davant de reptes
nous que imposen l'exigencia de
donar una dimensi6 europea a
l'ensenyament i la forrnaci6 dels
nous ciutadans europeus.

Desenvolupar aquesta exi-
gencia suposa fer un cami que no
sere f Acil, perque els Ambits
d'actuaciO sOn multiples i

complexos, i perque en aquesta
Europa que es una i diverse, la
unitat s'ha de fer des de l'acord,
i no des de la forge i la prepon-
derancia dels grups majoritaris,
sense caure en la trampa del
practicisme. Corn afirma el
professor Sarramona: ,,Un pro-
blerna educatiu que ha de
mereixer tota la nostra atenci6
és el multiculturalisme. El nostre
pais, que sempre ha estat
terreny de trobada de pobles i

civilitzacions, es troba ara
davant el repte d'haver d'inte-
grar grups de treballadors de
cultures i nivells de quail-
ficacions ben diferents, al mateix
temps que Iluitem per rnantenir
la nostra prOpia identitat. Res-
pecte, comprensi6, convivencia,
acceptaci6 de les diferencies, sdin
actituds prOpies del multi-
culturalisme que hauran de
desenvolupar les nostres escoles
i el conjunt de la societat cata-
lane per continuar sent fidels al
tarannA obert que ens ha
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caractentzat sempre I que avui
encara ens es ries necessan»
(AVU1, 3/1/91).

Des d'aquesta reflexid, pen-
sem que les nostres universitats
haurien de consolidar les linies
d'internacionalitzacid engegades
ja f a temps amb actuacions a tres
nivells:

1. La formació de formadors

Formar professors verita-
blernent europeus, que dominin
corn a minim dues Ilengues
estrangeres, que tinguin ca-
pacitat per crear programes i

recursos pedagdgics nous i que,
sense deixar d'aprofundir en la
seva prdpia especialitat, tinguin
la sensibilitat suficient per as-
similar la interdisciplinarietat i
el treball en equips molt plurals.

2. Cursos especifics de
dimensió europea

Es cert que la realitat de la
qual estem parlant en molts
casos no suposa una materia o
assignatura més (optative o no)
del curriculum de cada alumne.
Estem parlant d'una dimensid que
ha d'influir en qualsevol area
d'estudi o tasca de departament,
sigui docent o de recerca Mal-
grat aixO, tambe s'ha de pre-
veure la possibilitat que aquesta
dirnensid no esdevingui etéria i
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el saber sobre les institucions
europees es doni per assolit amb
massa Ileugeresa. Amb aquesta
intencid, la Comissid de la
Comunitat Europea amb el Pla
JEAN MONNET d'ensenyament de
la integraciO europea a la
universitat, clOna suport financer
des de l'any 1990 a les univer-
s.tats que vulguin procedir a
l'actualitzacid europea de Ilurs
formacions i recerques de tres
maneres:

A/ creant Ilocs de docencia,
simbdlicament anomenats ca-
tedres europees, per constituir
estructures permanents en
materia d'integracid europea;

B/ organitzant cursos per-
manents o matéries optatives;

C/ organitzant mOduls euro-
peus o cursos intensius.

En el marc d'aquest mateix
programa, tambe hi ha ajuts per
a la recerca, que poden contri-
buir a finangar les inversions
inicials necessaries per establir
estructures de recerca en temes
europeus, a consolidar les
estructures ja existents, i

donar suport a projectes de
recerca transnacionals.

Totes les candidatures pre-
sentades pels rectors o presi-
dents de centres d'ensenyament
superiors sem avaluades pel
Consell Universitari Europeu per
a l'accid "Jean Monnet".

A l'Estat espanyol, hi exis-
teixen actualment sis catedres
europees i onze mdduls i cursos
permanents. Una catedra euro-
pea i dos mOduls sOn a Catalunya.

'
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Präcticament, tots s'inclouen
dins l'area del dret I de l'econo-
mia Malauradament, a l'ambit
de les ciancies de l'educaci6 en-
cara no n'hi ha cap. Si la inte-
graci6 europea passa per la
formaci6 dels recursos humans,
en aquest Ambit es perd un
element multiplicador essencial
per adaptar les formacions a les
realitats comunitaries, i desen-
volupar la recerca universitária
en integraci6 europea a nivell
social i personal.

3. Experlencla europoea durant
la formació inicial I permanent

L'any 1987, el president de
la Comissi6, Jacques Delors,
manifestava l'ideal de aconseguir
per a l'any 92 que un 10% dels
estudiants universitaris euro-
peus haguessin fet part dels seus
estudis inicials -mitjancant el
Programa Erasmus- en una
universitat diferent de la seva
d'origen. Malgrat la forta
parl,cipaci6 de Catalunya, (a la
vora de 1.000 estudiants entre
les quatre universitats), tot Eu-
ropa encara esta Iluny d'acon-
seguir aquesta xifra. De moment.
no arribem al 3%. En bona part,
s'ha de dir, que aix6 no es deu
Onicament al que en podriem dir
manca d'interés universitari".
Manquen recursos per pnder re-
soldre encara problemes d'in-
f rastructura, corn l'allotjarnent
universitari, un carnet europeu
de l'estudiant que facilités el
descompte en Ilurs despeses, etc.

El foment de la politica rela-
tiva a la realitzaci6 del mercat
interior ha legitimat l'engegada
de programes corn l'Erasmus -
del qual acabem de parlar-, el
Comett i el Lingua. No obstant
aix6, en alguns documents
politics recents es pot copsar una
concepci6 més amp lia de
l'ensenyament. En les Directrius
a mitja termini: 1989-1992
(COM (89) 236 final), s'hi cita
corn a objectiu, entre d'altres,
el desenvolupament d'una Euro-
pa de la qualitat i la solidaritat,
en la qual s'estimulin les
capacitats, la creativitat i el
dinamisme de les persones, i es
fomenti la igualtat d'oportuni-
tats. Es d6na per fet el desen-
volupament de la ciutadania eu-
ropea i dels valors democratics
comuns. Es ben clar que la
realitzaci6 diaquests objectius
demana una perspectiva més
amplia que la purament econ6-
mica. Una perspectiva redufda
faria de la integraci6
assumpte de diners, temps i

signes aparents de felicitat,,, i

un dret reservat a la minoria del
que diuen homes de negocis.

No n'hi ha prou amb saber de
les institucions i de les politiques
comunitaries. La motivaci6 per
l'estudi és de naturalesa perso-
nal; es fonnmenta sobre l'interas
de cadasc0 i sobre l'experiancia
viscuda. Si existeix una vida
col.lectiva a escala europea,
cadascO n'ha de ser actor. La
universitat, per tant, ha de con-
tinuar promovent aquestes
experiancies que fan viure a les
persones l'autantic significat
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multicultural i forrnatiu d'Eu-
ropa

Sense entrar en detail en el
que, d'altra banda, és el cos d'un
altre article d'aquesta

voldria fer una petita
referencia de dimensi6 europea
a la uhiversitat pels temes
relacionats amb la recerca. El 23
d'abril de 1990, el Consell va
aprovar un programa marc
d'activitats comunitaries en el
sector de la recerca i del de-
senvolupamenttecnolOgic (1990-
1994), amb un pressupost de
5.700 milions d'ecus. Aquest
programa aplega accions en
l'embit de les tecnologies de la
difusi6, de la gesti6 dels recur-
sos naturals i de la utilitzacid
dels recursos intel.lectuals. A
aquesta darrera categoria per-
tany la formaci6 de personal
altament qualificat per a la re-
cerca i la tecnologia. La capaci-
tacid i la mobilitat dels investi-
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El autor del presente
articulo aplica a las
universidades de
Cataluna el mismo papel
que tradicionalmente ha
rnantenido la sociedad
catalana por encima de
todo la lucha por la
identidad propia y por la
aperture al entorno A
pesar de end el reto de
la integracien europea
exige mayores esfuerzos
para consolidar esta
constante histerica de
nuestro pais. temendo
en cuenta dos valores
que a veces se presen-
tan como contrarios la
competitividad y la
solidaridad La dimen-
sion europea se puede
promover en las
universidades con fres
hpos de acciones
formando formadores,
organizando cursos
especificos y facilitan-
do. a todos los niveles.
expenencias practices
de mtercambio de
personas e ideas Este
dimension deberia
formar parte de
cualquier area del saber
y del curriculum
academico de todos los
profesionales que se
formen en la universi-
dad Finalmente ice
referencia a la funcien
investiqadora de la
un-. idad con el fin de
favoiccer también en
este sector el
multiculturalismo. Ia
inteinacionalizaciOn y la
cooperaciOn

1 3 2

Abstracts

L'auteur de cet article
accorde aux universites
de la Catalogne le memo
role qui
traditionnellement a ete
soutenu par-dessus tout
par la sociéte catalane-
la lutte par sa prope
identité et rouverture
l'extérieur.
Pourtant le deli de
l'integration europeene
exige qu'on s'efforce
davantage pour
consolider cette
constante de notre pays
en tenant compte de
deux valeurs qui parlois
sont presentés comme
contradictoires la
competitivite et la
solidarité.
La dimension europeenne
peut etre favorisée dans
les universités par des
actions a trois niveaux
la formation des
formateurs,
l'organisation des cours
spécifiques et en
fournissant a tous les
mveaux des experiences
pratiques d'echange de
personnes et cridees
Cette dimension devrail
lane partie de
n'importe quel domaine
du savoir et du
curriculum universitaire
de tous les
prolessionnels qui se
torment a l'universite
Finalement, 1 est
question du rdle de
recherche de l'universite
pour favoriser au3si
dans ce secteur les
pluricultures,
l'internationalisation et
la cooperation

12, j

The author of this
article ascribes to the
universities of
Catalonia the traditional
role of Catalan society.
the struggle for identity
and projection Despite
this, the challenge of
integration into Europe
demands greater efforts
in this constant
struggle, bringing into
play two values which
often seem opposites
cometitivity and
solidarity. The European
aspect can be promoted
by the universities at
three levels, the
training of educators.
the organisation of
specific courses and
support for exchange of
people and ideas. This
aspect should form a
part of any field of
knowledge and of the
academic record of all
professionals trained at
university. Finally, the
author refers to the
research role of the
universities, which can
benefit cultural
awareness, international
points of view and
cooperation
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Temps d'Educació, 5 lr semestre, 1991

Tendencies de
l'evolució dels
sistemes de formació
professional a
l'Europa comuniteria
Francesc Pedro *

Els estudis comparatius so-
bre la formaci6 professional
constitueixen avui dia un fenomen
force usual a Europa. Alguns sOn
més aviat superficials i no
cerquen altra cosa que poser de
relleu la posici6 desfavorable
dels joves del pais de l'autor en
relaciO amb els joves de la resta
de paIsos coberts per l'estudi.
En un moment determinat,
aquests estudis poden ser Otils
per atreure l'atenci6 dels lectors
sobre problemes concrets, pert)
també poden esdevenir molt
perillosos si es treuen de context
i s'utilitzen per explicar, d'una

Francesc Pedro es Ilicenciat en
Filosofia I Lletres (secciO de Ciencies
de l'Educaci()) per la UAB (Bellaterra)
doctor en Filosofia I Ciencies de
l'Educacie) par la UNED (Madrid) Es autor
de diferents obres sobre histOria
métode de reducaciA comparada I de
recerca comparativa sobre politica
educativa. especialment pel que fa als
sistemes educatius europeus Es
professor titular d'Educacie Comparada

l'UNED (Madrid)i, actualment, exerceix
corn a assessor a la Direccte General de
CoordinaciO Seguiment del Depar
lament de la Presidencia

manera pretesarnent cientifica
exclusiva, la superioritat dels
japonesos en rnateria de
productivitat industrial, per
exemple1. Un altre enfocament,
forga més sisternetic, posa
emfasi en la notable relaci6 que
hi ha a cada pais entre el sistema
educatiu, els Ilocs de treball i

l'organitzaci6 politica i social,
per motius culturals evidents. En
aquest cas, el perill este a si-
tuar-se just a l'altre extrem i

negar que es poden intercanviar
solucions entre paYsos diferents.
Un tercer enfocament subratlla
la importencia de coneixer les
experiencies i tendencies dels
sistemes educatius d'altres
paYsos a l'hora de prendre
decisions. Sota aquest enfoca-
ment, horn acostuma a remarcar
que un rnateix problema rep
solucions diferents -sovint molt
diferents- a diferents paisos, la
qual cosa és una implicaci6 de la
diversitat de tipus d'organitza-
cions, de relacions i de distri-
buci6 de competencies. Al meu
judici, els estudis comparatius
es justificarien prou be si

(1) Aquesta mena d'estudis estan de
moda del 1965 enca apro-
ximadament La dificultat que
tenen es que el lector es hoba que
ha d'acabar d'esbrinar ell. tot sol.
quines coses caldria imitar dels
japonesos -per continuar amb
l'exemple- I quines altres no
Vegeu, per exemple ang,B (1986)
The Japanese school Lessons for
industrial America Nova York.
Praeger, I tambe LVNN. R (1988)
Educational Achievemen( in Japan
Lessons for the West Houndrnills,
Macmillan
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arribaven a mostrar que hi ha
opcions alternatives i a suggenr,
alhora, alguns principis generals
que horn hauria de poder fer
servir corn a marc global dins
del qual trobar rnés facilrnent
solucions a problemes que, en el
tons, tothorn comparteix.

En aquest breu assaig,
provaré d'il.lustrar algunes
tendencies de l'evoluci6 dels
sistemes de formaci6 profes-
sional dels palsos europeus que
crec que poden ser d'interes per
als lectors catalans2. Dis-
sortadament, he de reconeixer
que em resulta impossible es-
tudiar questions la resoluci6 de
les quals depassa el marc del
coneixement cientific sense
prendre opcions personals. No me
n'amago, doncs, del fet que en
més d'un punt he pres una posici6
personal en el moment de valo-
rar les experiencies d'altres
paisos. Espero, pero, que el
lector a més d'excusar-ho també
ho agraeixi.

(2) Volgudarnent he deixat de banda
la guestiff de revoluciO dels
continguts. gue es troba prou
analitzada en un altre treball de
propera aparici6 PEDRO, F 'Esta
canviant la formacig professional?
Una analisi comparativa dels
continguts de la formaciO profes-
sional a Europa Revista de Eco-
norria Social y del lrabajo (en
premsa)

134

Els models estructurals

Normalment, se sol distingir
entre qualificacions profes-
sionals i qualificacions generals3,
tot i que aquesta distinci6 es, al
capdavall, arbitraria i ambdues
categories signifiquen coses molt
diferents segons els paisos i les
circumstencies histOriques,
econtimiques i politiques. Aixi,
per exemple, el que horn enten
avui per formaci6 professional
especialitzada pot esdevenir part
integrant de l'Educaci6 General
Basica durant la decada vinent.
Aquests conceptes sOn, doncs,
determinats tant per motius
culturals corn geogrefics, i s'han
de tractar amb molt de compte.

Gairebe tothom este d'acord
que les qualificacions ocu-
pacionals names es poden ad-
quirir despres d'una Educaci6
General Basica, encara que els
continguts i la durada d'aquests
estudis generals variIn conside-
r a blement4. A mitjan anys
seixanta, la major part de paisos
industrialitzats van posar en
marxa grans reformes que
ampliaven la formaci6 general

(3) BiNNLH, H (1982) Demarcation of
Occupational Groups / Occupational
Fields with Regard to Vocational
Trainimi at Skilled Level in the
European Community. Berlin.
CEDEFOP

(4) Vegeu sobre agues( punt G.Ani I A

GARRIDO, J non. F . Vino...). A
(1989) La educaciOn en Europa re-
lemmas y perspectivas de futuro
Madrid. Cincel
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(obligatôria) I posposaven la
formaci6 professional durant uns
quants anys. L'objectiu era
establir un tronc corn0 de
coneixements a l'ensenyament
prirnari i al primer cicle del
secundari, el qual hauria de
formar les bases de les branques
progressives subsegOents de
formed& professional o aca-
demica.

Després d'aquest periode de
forrnaci6 bAsica (i d'escolaritat
obligatbria), que acostuma a
durar nou o deu anys, per a
l'adquisici6 de formaci6 profes-
sional s'ofereixen diferents tipus
de sistemess:

FormaciO professional/
tècnica escolar: l'aprenentatge
te Hoc a centres escolars de
formaci6 professional o tecnica
en regim de temps complet. Els
diferents trams progressius de
l'ensenyament s'estructuren en
anys corn a l'escola secunderia
acadernica. A la fi dels estudis,
s'atorga un tftol tecnic o pro-
fessional que normalrnent és
diferent del titol general
academic.

(5) Aquesta discussib sobre els
models de formaciO professional
es recull amb més detall a PEcao. F.
(1990) Sistema educatiu i atur ju-
vend. Tendencies europees en
materia d'estrategies educatives
per a prevemr. palliar o reduir
els electes de l'atur juvenil. Bar-
celona. Societal Catalana de
Pedagogia (Institut d'Estudis
Catalans)

- Sistemes mixtos de treball
aprenentatge aquest model

combine l'ensenyament que
s'imparteix en centres de
formaci6 depenents d'empreses
i el que s'imparteix en institu-
cions educatives. L'aprenen-
tatge, estretament lligat a la
teoria i a la prectica d'una
ocupaci6 especifica, és la forma
més antiga de combinar el treball
i la formaci6 i gaudeix actualment
de cert revifament.

- Sistemes de formaciO ocu-
pacional post-escolar al ilarg de
l'Oltima decade han sorgit di-
versos tipus de formaci6
postescolar ocupacional, gene-
ralment apadrinada per l'admi-
nistraci6 laboral, per facilitar la
transici6 entre l'escola a ternps
complet i el treball, en moments
d'atur juvenil elevat 6. Encara no
se sap si aquests sistemes que
afavoreixen la formaci6 en el Hoc
de treball arribaran a formar
part de l'oferta reglada de
formaci6 professional ni quins
seran el seu paper i la seva
posici6 dins el sistema.

L'evolucle de la formackS es-
colar

Cal considerw la formaci6
professional en al context d'un
proces mes general d'ampliaci6

(6) CONSELL DEUROPA (1979)Occupattonal
basic training Estrasburg Consell
per a la Cooperaci6 Cultural

,
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gradual de les opcions en l'oferta
d'educact6 general en la major
part de paYsos, tot i que es porti
a terme per camins diferents.
Aquesta diversitat es pot donar
més tard o més d'hora, dins
d'una estructura més flexible o
més rigida, mitjangant els plans
d'estudis, les institucions o els
titols. De fet, hi ha moltes
diferOncies en el tronc com0 i en
el moment en què s'introdueix la
possibilitat de triar. A Europa,
el tronc cornO s'allarga en el seu
inici a causa de l'existència,
forga generalitzada, de l'en-
senyament pre-escolar per a
nens de 3 a 5 anys, la qual cosa
esta.. molt menys-desenvolupada
a d'altres paIsos nogensmenys
industrialitzats, corn ara el
Jap67. Aquestes diferències
s'han de tenir en compte quan es
comparen les edats en qué
s'ofereixen les diferents
opcions. Els trams de formaci6
professional en el segon cicle
d'ensenyament secundari tenen
una durada que oscil-la entre dos
i cinc anys; a Europa, un total de
tretze anys d'estudis per acabar
l'ensenyament secundari és la
norma més que.no pas l'excepci6,
tot i que no hi ha un equilibri tipic
entre els elements components
de l'ensenyament general i el
professional.

(7)
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Tal COM c. roger:leo( a VAN Div
EvKIN W (1982) Tne Education of
Three-to-Eight Years Old in Europe
in the Eighties Londres. NFER-
Nelson

Als paisos comunitaris, la
formaci6 professional escolar es
cursa en institucions separades
dels centres d'ensenyament
secundari general, la qual cosa
significa que les opcions s'han
d'oferir necessAriarnent a tra-
yes de trams progressius forga
rigids, Iligats a plans d'estudi,
titols i professors especifics;
aix6 fa dificil, fins i tot impos-
sible en alguns cassos, passar
de l'un a l'altre. La durada dels
estudis i el seu sistema de
funcionament poden augmentar o
disminuir el grau de segregaci6.
Els paisos on el sistema educatiu
es divideix molt aviat en ins-
titucions separades (Alemanya,
els PaYsos Baixos), estan obli-
gats a oferir trarns progressius
de formaci6 professional molt
complets fins al cap de dos o
quatre anys després de l'ense-
nyament secundari. En altres
paraules, els titols de formaci6
professional es poden obtenir per
un canal paraldel pert) clarament
separat dels camins sense
sortida i el nivell és, per tant,
alt, la qual cosa podria compen-
sar -si es que horn pot utilitzar
aquesta expressi6- la segregaci6
inherente. A l'Alemanya, evi-
dentrnent, els alumnes estan ben
preparats per esdevenir engi-
nyers qualificats al cap de tres
o quatre anys d'haver acabat

(8) Vegeu Miiiii. W (1983) 'Education
and Employment in Western
Europe the German Case'. in
WATSON, K (ed ) N'outh Education and
Employment Londres. Croorn
Helm pags 75-84
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l'ensenyament secundan en una
escola tècnica, mentre que el
sistema holandès és menys
reeixit en aquest aspecte, ja que
els estudis secundaris de
formacid professional no solen
desembocar en una fase poste-
rior d'ensenyament.

L'enfocament és'diferent en
els paisos on les opcions
alternatives s'ofereixen més
tard. A It Alia, per exemple, el
titol de maturità de formacid
professional representa un 10%
del total dels titols d'ense-
nyament secundari atorgats, tot
i que aquelles persones amb titols
exclusivament tècnics no poden
accedir a l'ensenyament post-
secundari. A Anglaterra, els
centres de further education
poden donar accés a una Amp lia
gamma de cursos post-se-
cundaris, pero sempre sOn
impartits en rOgim de mitja
jornada i no equivalen mai a una
Ilicenciatura.

L'evolució dels sistemes mix-
tos de treball I formació

Amp liar l'organitzacid del
sistema educatiu a fi de fer un
espai per a la formacid profes-
sional és una qUestiO; fer-ho
involucrant-hi altres parts
implicades, com ara els em-
presaris els sindicats, n'és tota
una altra. La formaci6 sota un
sistema mixt inclou combinacions
de formacid professional a l'es-

cola i a l'empresa, tant si
aquesta darrera forma es porta
a terme en un Hoc de treball
prOpiament dit corn si es fa als
centres de formaci6 de les
mateixes empreses. Dins de
l'ampli ventall de possibles
combinacions, cal parar esment
en dos tipus concrets, segons de
qui depengui la iniciativa princi-
pal i la responsabilitat.

De tots els paisos estudiats,
aquell on el sistema rnixt de
treball i formacid està més
desenvolupat és l'Alemanya. (i,
en general, a tots els paisos
germAnics). L'element clau de
l'anomenat sistema dual és
l'empresa, que acull els alumnes
i els forma en escoles especials
de formacid professional o en el
Hoc de treball durant dos o tres
dies a la setmana al Ilarg de tres
anys. Al mateix temps, els
alumnes reben formacid tegrica
i adquireixen tècniques pro-
fessionals especifiques assistint
durant mitja jornada a les
Berufschulen un o dos dies a la
setmana. La posici6 dominant de
l'empresa encara es veu més
reforcada perquO aquest agent
social té un paper molt important
a l'hora de definir el contingut
de la formacid i, de fet, esdevé
l'Onic examinador a les proves
finals. Al costat del sistema dual,
al qual s'acullen dues terceres
parts dels joves d'edats
compreses entre 16 i 18 anys,
hi ha cursos de formaci6 pro-
fessional escolar a temps corn-
plet, els quals corn va mOs
importância adquireixen, per
diferents raons.
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L'augment de l'exigencia d'un
més gran domini dels fonarnents
teOrics es una primera ra6 que
explica la tendencia creixent cap
a la forrnalitzaci6 -o es-
colaritzaci6- dels sistemes de
formaci6 professional dual. Aixi,
per exemple, cal observer la
generalitzaci6 d'un any suple-
mentari d'estudis a temps
complet despres del periode
obligatori a At:Istria, la R.F.A. i

Suisse, o la recent expansi6 de
la formaci6 professional a temps
complet (Berufsfachsculen) i el
rapid augment de la matricula a
l'ensenyament general a la
R.F.A., la qual cosa reflecteix la
tendencia no pas a defugir el
sistema dual, sin() a posposar
l'ingres a l'aprenentatge després
d'obtenir el certificat d'aca-
bament d'estudis secunda-
ris(Abitur)9. Paral.lelarnent,
tambe és pales a Alernanya que
cada cop sOn mes nombrosos els
programes da formaci6 que, en
comptes d'exigir l'assistencia un
sol dia a la setmana a una
Berufschule, ja en demanen
actualment dos i, igualment, la
introducci6 progressive d'un
primer any obligatori de
formed() professional besica a
temps complet i reconegut corn
a primer curs de l'aprenentatge
(Berufsgrundsbildungjahr).

191 El 1986. una quarta part dels
Abitur,enten alemanys es a dir
dots loves amb el Wel de
batxillerat que faculta per a I acces
a la universitat asp:rava a places
d'aprenent en el marc del sistema
dual
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Aquesta tendencia a la for-
malitzaci6 es reflecteix tambe a
la formed() que s'imparteix a les
ernpreses, fins i tot. Moltes
d'elles, especialment aquelles
que treballen arnb equipaments
molt elaborats i d'alt preu que,
per raons de seguretat i de
rendibilitat, no es poden deixar
en mans dels aprenents, han
creat llurs propis tellers i cen-
tres de formaci6. D'aquesta
manera, la formaci6 en el Hoc
del treball este sent
progressivament substitdida per
la formed() a través de si-
mulacions, tot i que ara sOn
menades per les mateixes
empreses. La necessitat de do-
nar una base tecnolOgica i cien-
tifica mes sOlida mou les
embreses a adoptar un estil de
formed() més teOric i formal -o
escolar, si es prefereix. Per aixO
les petites empreses, que no
poden organitzar totes soles els
programes de formaci6 teOrica i
practice que els interessen,
tendeixen a agrupar-se amb
d'altres empreses que treballen
en el mateix sector i a crear
centres locals o regionals de
formed() per a Ilurs aprenents,
compartint-ne els costos
(Oberbetrieblich Ausbildungs-
stätten). Ls significatiu que
aquesta tendencia general cap a
la formalitzaci6 de la formed()
professional dual es tradueixi en
que els aprenents passin menys
temps als tellers, la qual cosa
es justifica si horn pensa en
l'evoluci6 dels nous de treballs
propis dels obrers qualificats,
als quals se'ls exigeix una
formed() tecnica I tecnolOgica
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basica corn ales va més ele-
vada

El Regne Unit també té una
Ilarga tradici6 de formaci6
professional sota el sistema mixt
de treball i formaci6. A més dels
cursos a temps complet, les
escoles tacniques sempre han
ofert cursos sAndvitx, que con-
sisteixen en sis mesos dedicats
completament a l'estudi alter-
nats amb periodes forga Ilargs
dedicats a treballar en empreses.
La collaboraci6 entre escoles i
indOstries esta molt més ben
desenvolupada que en altres
palsos europeus: els empresaris
no nornés sOn membres repre-
sentatius dels equips directius de
les escoles sin6 que, a més,
sovint participen en la revisi6
dels continguts dels cursos i

tenen una gran influencia sobre
els agents i institucions exami-
nadores, les quals s6n, d'altra
banda, les que atorguen els titols
professionals -i no pas
l'adrninistraci6 central. En canvi,
a diferancia de la situaci6
alemanya, les escoles tenen el
control global de la situaci6. En
un nivell mOs baix, al Regne Unit,
l'aprenentatge practic que
donaven els Industrial Training
Boardsen el passat, finangat per
empreses a l'estil del sistema
dual alemany, constituIa una
de les millors formacions a
l'empresa. Durant els anyt
vuitanta, les xifres han patit una
forta davallada i el sistema
d'aprenentatge tradicional està
sent substitult pel Youth
Training Scheme (YTS), finan-

gat poi govern I basat sobre-
tot en la formaci6 en el treball,
complementada amb un element
de formaci6 escolar.

Als Paisos Baixos, Franca,
Italia i Belgica, la formaci6
professional escolar és la norma
i la formaci6 mixta, a l'escola i
al treball, és l'excepci6, si be
de vegades as forga notable. Als
PaYsos Baixos, la formaci6
professional és una activitat que
per tradici6 s'ha dut a terme a
l'escola, encara que darrerament
els esforgos que s'han fet per
doblar el nombre d'estudiants
(que havia minvat durant la
dacada dels anys setanta) i per
desenvolupar programes de pas
entre l'escola i el treball, han
f et revifar l'interes pel sistema
de formaci6 mixta. A Italia,
l'aprenentatge professional no té
suport legal i la formaci6
professional de dos anys de
durada que organitzen les
diferents regions esta rnassa
diversificada per poder-ne fer
una valoraci6 general. A Suacia,
no hi ha aprenentatge professio-
nal i tota la formaci6 professional
es cursa en escoles, tot i que
tamba hi ha cert moviment per
tal d'introduir rndcluls experi-
mentals d'estades practiques en
Ilocs de treball corn a part
integrant de la formaci6 profes-
sional escolar, la qual cosa aug-
mentaria les hores de dedicaci6
des d'un 10 a 20% durant els
dos primers anys, fins a un ma-
xim d'un 60% dUrant el tercer
any.

13
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Formack5 ocupacional post-
escolar o a l'empresa

La major part dels progra-
mes de transici6 escola-treball
introduYts en diversos paIsos
europeus pertanyen a aquesta
categoria. 6Quin paper fan i quina
funcid tenen aquests programes
en el proces d'adquisici6 de titols
professionals? ,Quina relacid
tenen amb la forrnacid pro-
fessional escolar i amb la
forrnaci6 professional mixta
escola/treball? Volen consti-
tuir una compensaci6 de les
deficiencies de l'educacid esco-
lar, o ser-ne un substitut?
e;Signifiquen, corn s'ha dit de
vegades, que els continguts
educatius de la formaci6
pro'essional inicial s'estan
reduint i, segons aixd, les
empreses es troben en una bona
posici6 per poder oferir la
formaci6 professional inicial als
joves? La darrera pregunta es
complica a causa de la dificultat
de diferenciar adequadament
entre la formaci6 professional
inicial i la continuada: és evident
que les empreses tenen cada
vegada un paper més important
en el reciclatge i en l'educaci6
continuada per a la seva mateixa
me d'obra, per6 no este tan clar
que puguin arribar a resoldre la
formaci6 professional inicial.

Una anelisi d'aquest sistema
de formaci6 professional ens
demostra que pot tenir tres
papers, segons la importancia
que la formacid escolar o la
forrnaci6 mixta tinguin dins el
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sistema En primer Hoc, la
modalitat de formaci6 pro-
fessional escolar pot constituir
la part principal de la formacid
professional. En segon Hoc,
l'objectiu de la formaci6 pro-
fessional en aquest nivell pot ser,
més aviat, suavitzar la transicid
entre l'escola i el treball. De
vegades, aquests programes es
presenten corn una combinaci6
entre formaci6 i treball, tot i

que en realitat la formaci6 a
l'aula es minima. Pretenen oferir
una orientacid vocacional (a
traves de l'experiencia ocupa-
cional i la identificacio dels
interessos i de les habilitats
individuals), una formaci6 (tant
pel que fa a titols que no es van
aconseguir durant el periode
d'escolaritat obligat6ria, corn pel
que fa a les habilitats tecniques
prectiques), i una ocupaci6
('renquen la rigida divisi6 entre
formaci6 i treball i faciliten que
la gent Ove trobi ocupaci6, al
mateix temps que permeten que
els empresaris coneguin els
aprenents, cosa que en pot faci-
liter la contractaci6).

1333

Aquest es l'enfocament que
es va adoptant corn més va a
Anglaterra, on aquesta modalitat
de formaci6 professional arriba
actualment a una cinquena part
dels joves d'edats compreses
entre els 16 i els 17anys. Bo i
sent cert que la naturalesa
d'aquesta formaci6 depen
sobretot de quin estament la
dirigeixi (escolns tecniques,
associacions d'empresaris,
etc.), l'empresa es encara un
element central, ja que el periode
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de formaci6 a l'aula no supera
els tres mesos a l'any L'objectii,
del Youth Training Scheme, al cap
i a la fi, és donar formaci6 als
joves entre 16 i 17 anys que no
tinguin titols. A l'Alernanya, en
canvi, en realitat no hi ha
forrnaci6 ocupacional post-es-
colar, si deixem de banda uns
quants programes per a les
minories atniques i els dismi-
nuYts, perque se suposa que el
sistema dual s'encarrega de
complir aquesta funci6. L'ad-
ministraci6 alemanya ha preferit
fer pressi6 sobre les empreses
perque augmentin el nombre de
places forga per sobre de les
seves necessitats reals, més que
no pas intentar desenvolupar
noves iniciatives de formaci6 que
requereixen un plantejament
diferent i alternatiu.

A la resta d'Europa ha calgut
trobar solucions noves. Als
PaYsos Baixos, l'adrninistraci6
laboral ha establert nous pro-
grames de pas entre l'escola I el
treball, i els esforcos s'han
adrecat a estimular la forrnaci6
a l'empresa. A Italia, l'axit dels
contractes de treball/formaci6
es deu sobretot als avantatges
oferts a la petita i mitjana em-
presa si contracta personal i a
les minimes obligacions que irn-
plica la formaci6. En ambd6s
paIsos, la formaci6 professional
post-escola: s'ha iniciat a par-
tir del fracas del sistema
educatiu I l'aprenentatge pro-
fessional a l'hora de donar
resposta a les necessitats dels
Jove

Els deficits quantitatius

Fora de l'Europa comunitaria,
tant al Jap6 corn als Estats Units,
els percentatges d'escolaritzaci6
dels joves d'edats compreses
entre els 16 i els 19 anys sOn
rnolt alts: 92% i 95%, res-
pectivarnent". La major part
dels joves inscrits a l'ense-
nyament secundari reben una
educaci6 de caire general, ales
que la formaci6 professional es-
colar va desapareixent a poc a
poc de les escoles secundäries.
Les escoles professionals estan
perdent terreny tant quant a
matriculaci6 corn quant a titols.
Al Jap6, les matricules en les
branques professionals de les
escoles secundaries van consti-
tuir, el 1985, el 28% del total,

(10) En aquest sentit. tot at marge del
context comunitari. Suecta es pot
considerar un cas a part. ales que
el que es preten és que la formaci6
professional post-escelar cons-
titueixi una segona oportunitat
Per tal que sigui un equivalent real
de la formacio professional , no una
simple formalitat. aquesta mo-
dalitat alternative ha de permetre
accedir als mateixos titols -1, per
tent. a l'ensenyament superior Els
municipis organitzen gran quan-
Wet de cursos per a adults que, en
principi, sOn equivalents a la
formaciO que es ciOna als loves
durant els tres anys d'educaciO
besica i en el segon cicle d'ense-
nyament secundari

(11) Sobre els aspectes quantitatius
sen molt recomanabli s els intor-
mes cit l'OCDE. corn ara New
Policies for the Young (1985) Pa-
ris. OECD I Pathways (or learning
Education and Training from 16 to
19 (1989) Paris. OECD
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contra un 40% el 1965. Aili
nornés un 16% de les escoles
secunderies poden ser consi-
derades professionals, pr6pia-
ment parlant. Malgrat les
disposicions ministerials que
prescriuen que la meitat del
temps d'ensenyarnent s'ha de
dedicar a materies profes-
sionals, hi ha una tendencia a
reforgar les materies de caire
general. Es per aix6 que les
anomenades escoles profes-
sionals secunderies cada vegada
sOn menys professionals i ocu-
pen una posici6 endarrerida res-
pecte de les escoles secunderies
generals en l'escala de prestigi
de l'escala mitjana japonesa. Una
tendencia similar es dOna als
Estats Units, on corn ales va
menys estudiants es matriculen
a cursos d'administraci6 d'ern-
preses, d'economia i de tecno-
logia industrial. Des del 1975,
el retorn a les materies aca-
derniques tradicionals (angles,
maternatiques, ciencies socials i
ciencies naturals) ha estat
afavorit per l'adrninistraci6
educative, ja que els resultats
dels estudis internacionals so-
bre els coneixernents academics
entre els alumnes d'ensenyament
secundari revelen un nivell baix
de l'estudiant mitjà en les
materies esmentades. S'ha
engegat, doncs, un rnoviment de
retorn als aspectes besics, que
ha contribuIt a elirninar les
materies professionals dels plans
d'estudi de l'ensenyament
secundari12.

Tant al Jap6 corn als Estats
Units, la formaci6 professional

142

1 3 S

es proposa fins al nivell post-
secundari. Al Jap6, la formaci6
professional es cursa en escoles
superiors amb programes de dos
anys, i en escoles professionals
especialitzades que hi estan
estretament relacionades, les
quals sovint sOn finangades i

controlades per la indüstria
privada. Les primeres, a les
quals assiteixen nois sobretot,
sem molt tradicionals quant a
l'oferta de matéries i molt po-
bres en termes de qualitat. Les
escoles professionals especia-
litzades, en canvi, ofereixen un
ampli ventall de materies molt
Iligat a les necessitats de la
indUstria, la qual hi coopera
aportant professors a temps
parcial i equipaments. Als Estats
Units hi ha una xarxa de centres
estatals que ofereixen bones
oportunitats per a la formaci6
de joves quan tenen entre 18 i
20 anys. La durada dels cursos
acostuma a ser de dos anys i

proporciona qualificacions en
diversos camps. Al final dels
estudis, la major part dels
alumnes entren en el mercat de
treball, perk) tambe hi ha pos-
sibilitats d'ingressar en una
universitat. En ambdOs paIsos,
al voltant d'un 20% del grup
d'edat corresponent arriba a
aconseguir un titol d'ense-
nyament postsecundari pro-
fessional equivalent a dos anys
d'estudis.

( 12 ) BUNZEL , J H (ed.) (1985) Challenge to
amertcan schools the case for
standards and values. Nova York.
Oxford University Press
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En canvi, a l'Europa comu-
nitaria les taxes d'escolaritzaci6
dels joves entre 16 i 18 anys
sOn més baixes que al Jap6 i als
Estats Units. Les més altes (al
voltant del 80%) es donen a
l'Alemanya, i les més baixes
(62%), al Regne Unit. Franca,
Italia i els PaIsos Baixos estan
al voltant del mateix nivell
intermedi (72%).

La irnportancia relativa dins
el conjunt de l'oferta formativa
d'un pais de la forrnaci6 profes-
sional escolar, dels sistemes
mixtos i de la formaci6 ocupa-
cional post-escolar, en resum,
tota l'oferta de formaci6 ocu-
pacional, varia molt segons els
casos. A l'Alernanya, els joves
entre 16 118 anys es divideixen,
més o menys equitativament,
entre les escoles professionals
de jornada plena i el sistema dual
d'aprenentatge. En canvi, el
model que se segueix al Regne
Unit es basa més en els pro-
grames de formaci6 ocupacional
postescolars, corn ara el YTS.

A tots els paIsos on les es-
coles secundaries tecniques o
professionals coexisteixen amb
les escoles secundaries generals
o acadamiques, les primeres
s'han desenvolupat més de
pressa que les tiltimes tant quant
a matricules corn quant a titols
emesos. Aquesta tenclancia cap a
la professionalitzaci6 de l'en-
senyament secundari superior -
que contrasta clarament amb la
tendancia oposada que es clOna al
Jap6 i als Estats Units- as molt
forta a Franca, a Alernanya, a

i als PaIsos Baixos, pert,

ho as menys al Regne Unit
Paradoxalment, hi ha solament
39 nous estudiants per any en
tecnologia a Europa per cada
100.000 habitants, rnentre que
les xifres per als Estats Units i
al Jap6 sOn 77 i 76, respec-
tivarnent".

Les estades practiques a les
empreses es tornen a situar a
l'avantguarda corn un component
important de l'oferta de formaci6
professional a molts palsos. A
l'Alemanya, on sempre han
tingut un paper central, el govern
federal ha garantit incentius a
les empreses per tal que
augmentin el nombre de places
d'aprenents d'acord amb la de-
manda de Ilocs de treball. A
Franca i Italia, les practiques han
estat revisades i reforcades
darrerament; horn tendeix a
atendr6 les necessitats de
formaci6 professional del 15%
dels joves entre 16 i 18 anys.
Als PaIsos Baixos, horn espera
que el nombre d'aprenents es
dobli la propera clacada, a fi que
arribi a un 20% dels joves
d'aquest tronc d'edat. Al Regne
Unit, tanmateix, les practiques
han davallat molt del 1975
ence.1 4.

(13) En un context de competitivitat
tecnoldgica amb aquests dos
paIsos, cal que Europa trobi la
manera d'augmentar repidarnent
aquesta xifra, corn es recorda, per
exemple a- L'educacia i la corn-
petencia professional a Europa
Estudi de la Tau la Rodona Europea
sobre l'educacid i la formacib a
Europa (1990) Barcelona, Institut
Cala la de Novas Professions
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Precisament, els programes
de formaci6 ocupacional post-
escolar s'han establert a molts
paisos europeus, normalment
sota el patronatge de rad-
ministraci6 laboral. A Franca, a
Italia i als PaYsos Baixos al
voltant d'un 5% dels joves en-
tre 16 i 18 anys obtenen una
formaciO professional grades als
contractes de treball i formaci6
o d'alguna altra modalitat de
formaci6 a l'empresa. El Regne
Unit ha anat mes Iluny en aquesta
direcci6 introduint el YTS, que
es sens dubte el sistema
d'ensenyament postescolar més
important de l'Europa cornu-
n iteria. El curs 1986-87,
després de quatre anys de
funcionament, aproximadament
400.000 joves, gairebe un 20%
dels joves entre 16 i 17 anys,
van rebre formaci6 a través del
YTS. A diferéncia de les escoles
professionals a temps complet o
de formaci6 mixta, els sistemes
de formaci6 ocupacional post-
escolar rarament donen acces a
titols reconeguts en el mercat
de treball. Aquesta manca de
certificacions de les quali-
ficacions professionals adqui-
rides sota aquests programes de
formaci6 ocupacional projecta
alguns dubtes sobre el seu valor
economic. S'estan fent esforços
per establir nous tipus de titols

(14) Tot I aixi et., pot dir due, tins a cert
punt. han estat substituides pet
Youth Training Scheme. un pro-
grama de formacie ocupacional
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adients a aquests sisternes,
sobretot al Regne Unit.

Malgrat tot, encara no es pot
dir si els sistemes de formaci6
postescolar constitueixen nornés
un recurs provisional d'emer-
gencia adreQat a combatre l'atur
juvenil o si esdevindran una
caracteristica permanent de
l'oferta de formaci6 professional
a l'Europa comuniteria. D'una
banda, horn té la temptaci6 de
taller la continullat d'aquests
sistemes quan horn comprova que
l'atur juvenil disminueix -

malgrat que aixO sigui degut,
fonarnentalrnent, a d'altres
causes. De l'altra, corn que !es
tecniques adquirides als centres
de formaci6 professional son corn
més va rnés transferibles,
besiques i generiques, la
necessitat d'una formaci6 de
transici6 per tal d'adquirir
tecniques especifiques per a un
Hoc de treball determinat es fa
mes palesa.

La renovació de la formaciO
professional

Arreu, una de les questions
mes importants es corn acon-
seguir un sistema que inclogui
mecanismes d'autoregulaci6 per
fer possible l'adequaci6 conti-
nuada a les canviants necessitats
de l'entorn econOrnic i productiu.
Els rnecanisrnes institucionals
per arribar a un acord i prendre
decisions sobre els canvis, la
renovaciO o la reforma de la
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forrnaci6 professional sitin
presents, amb més o menys exit,
també arreu.

El Bundes Institut für Berufs-
bildung (BIBB) a l'Alernanya, el
National Council of Vocational
Qualifications (NCVQ) al Regne
Unit, i les Comissions Profes-
sionelles Consultatives (CPC) a
Franca, tenen corn a objectiu
assegurar que els continguts dels
programes de formaci6 tecnics i
professionals sOn adequats
periOdicarnent a les necessitats
econerniques. El BIBB s'enfronta
al problema directament a tra-
yes de les Ausbildungordnungen
(reglamentacions i disposicions
normatives sobre la forrnaci6),
rnentre que els britenics i

francesos actuen rnitjançant els
mecanismes per a l'aprovaci6
dels titols, la qual cosa conflueix,
al capdavall, al rnateix punt, tot
i que la diferencia en el rnetode
es significative. Al Regne Unit,
tot i que els responsables
d'examinar els estudiants i

d'atorgar els titols de formaci6
professional sOn cossos in-
dependents de l'adrninistraci6
püblica, el NCVQ pretén introduir
una certa uniforrnitat de criteris,
tant pel que fa a la gradaci6 de
les qualificacions en nivells, corn
pel que fa als continguts, a fi
d'establir uns nivells estandard
i d'assegurar una certa con-
sistencia en el nivell d'ense-
nyarnent que es d6na arreu del
pais en un sisterna que, fins ara,
es caracteritzava per la des-
centralitzaci615. Els CPC fran-
cesos depenen del Ministeri
d'Educaci6, pero no tenen poder

executiu sobre la manera corn es
realitza la formed& El BIBB, per
contra, no ha estat mai massa
interessat en els titols que
s'atorguen localment rnitjangant
organitzacions professionals amb
una forta representaci6 dels
estarnents socials entre els
examinadors. Reflectint el punt
de vista dels empresaris, que
estan rnés interessats en els
continguts i en els processos de
forrnaci6 que no pas en els ti-
tols 6, es dedica a actualitzar els
programes i fins i tot duu a terme
projectes pilot i exercicis d'a-
valuaci6.

Tots aquests organismes
cerquen l'acord entre rad-
ministraci6 pUblica i els es-
taments socials en relaci6 amb
els continguts de la forrnaci6
professional, per6 Ilurs status i
autoritat varien considera-
blernent. Un cop el BIBB ha
promulgat les reglarnentacions

(15) Els darrers governs conservadors.
pert). s'han preocupat d'introduir
progressivament una certa cen-
tralitzacid en algunes matéries -
corn are el curriculum nacional- 1,
en canvi. tries descentralazaci6 en
d'altres -corn ara la gestig dels
centres Amb aquests canvis. les
mes periudicades han estat les
Local Education Authorities. que
han vist corn esferes importants
que estaven seta el seu control han
passel als centres o be a instencies
centralitzades

(16) Sobre aquest punt vegeu el classic
estudi de Mkuuint. MJ . &MON. DN
(1981) 'Employers' Perceptions
and the Use of Educational
Qualifications' Educational Ana-
lysis. 3. peg ?
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relatives a uria formaci6 per a
una professi6 concreta (un
proces en el qual cal implicar les
organitzacions empresarials i els
sindicats), i l'administraci6 fe-
deral competent n'ha promulgat
un decret, aquests reglaments ja
tenen la forga de la legislaci6. La
tasca del BIBB, per tant, porta
implfcita una sanci6 legal i és,
com a consequencia, reconeguda
per tothom, la qual cosa con-
tribueix a la coherbncia del
sistema. No passa el mateix al
Regne Unit, on els organismes
responsables dels exAmens no
tenen suport legal a l'hora de
prendre decisions. La seva
autoritat emana de la tradici6 en
alguns casos (per exemple, en el
cas de City and Guilds), de la
qualitat dels seus serveis en
altres (en el Council of Technical
and Comercial Education), pert>,
per damunt de tot, del reco-
neixement dels empresaris i de
les institucions de formaci6. A
causa de la descentralitzaci6, hi
ha una gran necessitat d'oferir
normes clares i inquestionables.
Tanmateix, el gran nombre
d'organismes examinadors i la
seva diversitat comporten
problemes de demarcaci6 i de
comparaci6 de qualificacions.
S'estan fent gestions per arri-
bar a una millor coordinaci6 de
les tasques sota els auspicis del
govern, per6 e sistema encara
tardarà a esdevenir unificat.
Actualment, el NCVO tO esta-
blerts i tipificats uns 200 titols
de formaci6 professional d'abast
nacional, els quals espera fer
augmentar fins a 600 el 1992.
Per la seva banda, els CPC fran-
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cesos elaboren reglaments que
adquireixen forga legal un cop son
acceptats pel Ministeri d'Educa-
ci6. En aquest punt s'assemblen
als BIBB, Ilevat que les decisions
les prenen respecte dels
exAmens finals i requereixen un
temps per arribar als alumnes
mitjangant instruccions del
Ministeri".

La relaci6 mOs estreta amb
l'estament governamental es
dOna en el cas dels CPC
francesos, que depenen totalment
del Ministeri; els representants
dels empresaris i dels aprenents
n'exerceixen alternativament la
presidOncia, per6 no poden
qüestionar els recursos que posa
a la seva disposici6 el Ministeri
per tal de portar a terme estudis
preparatoris, etc. La situaci6
reflecteix la distribuci6 de
responsabilitats en el camp de la
formaci6, ja que el Ministeri tO
el paper central en relaci6 amb
la formaci6 professional inicial
escolar i fins i tot Os, a la pra.c-
tica, runic organisme encarregat
de la certificaci6, mentre que
l'estament social queda mar-
ginat. La situaci6 Os forga
diferent a l'Alemanya, on els
empresaris constitueixen un grup
podentis al si del BIBB, perque
s6n ells mateixos els qui

(17) Sempre. pert,, hi ha la sospita que
el Ministeri interpreta a la seva
manera les decisions pactades amb
les organitzacions professionals
els sindicats. quan es el moment
de posar-les en practice a les
escoles professionals que dirigelx
el mateix Minister(

,`- %-,----;-.,- ,-
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organitzen i financien la major
part de la forrnaci6 professional.
El que es posa en joc es, per tant,
molt important, sobretot perque
el sistema dual d6na acces tant'a
un tftol com a una qualificaci6
reconeguda per l'estament social
en els convenis collectius.
Aixi,les negociacions del BIBB
fan referencia tant als continguts
de la formaci6 corn als nivells
retributius per a aprenents i

treballadors especialitzats; la
relaci6 entre certificaci6 i

qualificaci6 es mes estreta que
enlloc. El Ministeri federal i

l'administraci6 del Landtambe hi
sOn representats, perb aixO no
afecta la independencia del BIBB,
que disposa de recursos
substancials i d'una plantilla
prOpia. Els organismes centrals
d'examens i validacions al Regne
Unit sOn completament inde-
pendents de les unitats en-
carregades de l'educaci6 de
l'administraci6 local i central.
Els comites d'usuaris/pro-
veidors inicien la revisiO de
titols i l'acreditaciO de cursos, i
asseguren la relaci6 directa en-
tre els usuaris i les institucions
de formaci6, les quals s6n
extremadament autOnomes.

Per la seva banda, els sin-
dicats tenen relativament poca
influencia sobre els plans
d'estudi, [levet potser de l'Ale-
manya, on critiquen activarnent
els detalls del sistema sense
qUestionar-ne, perd, l'existen-
cia. La seva representaci6 en el
BIBB comporta que, de fet,
tinguin cert poder sobre la
formaci6 professional i es poc

probable que hi renuncimn
trencant les negociacions,
sobretot perque els acords de-
terminen els nivells retributius
dels aprenents i, en definitive,
dels treballadors especialitzats.
A Franca, en principi, els sindi-
cats participen en les negocia-
cions en igualtat de condicions
amb les organitzacions empre-
serials, pelt el seu paper tendeix
a ser forge mes passiu a la
practice perque no disposen dels
mitjans necessaris per dur a
terrne investigacions, i se senten
impotents per alterar la manera
corn s'apliquen les decisions. Corn
en la major part de paisos, els
sindicats de treballadors manuals
sOn partidaris de cursar mes
hores de formaci6 professional
a l'aula per tal d'evitar que els
empresaris transformin deter-
rninada mena de formaci6 en ma
d'obra barata. Es per aix6 que
s'alien amb els sindicats de
professors (els interessos dels
quals van Obviarnent en la
mateixa direcci6) al preu de do-
nar-los més veu i vot en les
negociacions sobre els continguts
de la formed& on els seus punts
de vista no sOn sempre coin-
cidents.

Els organismes implicats en
el proces de renovaci6 i d'in-
novaci6 dels plans d'estudi s6n,
per regla general, responsables
Onicament de les materies i dels
continguts professionals, la qual
cosa implica l'existencia de
problemes de coordinaci6 amb les
materies i els continguts de
caracter mes general. A l'Ale-
manya, el govern federal es

j
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responsable de la forrnaci6
professional en el Hoc de treball,
mentre que el Land es l'encar-
regat de la formaci6 a l'escola.
Les comissions consultives
Iligades als ministeris d'educaci6
dels Lander es van establir el
1974 per coordinar les dues
parts de la formed& per6 el
procediment es molest i sembla
que no es massa eficag, ateses
les nombroses critiques que ha
rebut la manca de coordinaci6
entre la formaci6 a l'escola i la
que es fa a la indOstria. La
coordinaci6 no constitueix un
problerna tan rellevant a Franca
perque, tot i que els CPC nornés
s'ocupen de les rnateries pro-
fessionals, la unitat del Ministeri
encarregada de les materies
generals (la Inspection Generale)
este ben representada als CPC.
A Anglaterra mai no hi ha hagut
tanta dicotomia entre ense-
nyarnent general i professional
corn al continent. La coordinaci6
s'hi estableix amb naturalitat,
sense disposicions institucionals
complicades, a traves de lligams
informals entre els organismes
exarninadors i les escoles, de la
considerable llibertat d'aquestes
darreres a l'hora d'establir
cursos i en la Ilarga tradici6 de
fer cursos sandvitx en la
indOstria.
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La citiestiO Ultima: l'eficacia
dels sistemes de formació
professional

De quina manera la forrnaci6
professional educa els joves corn
a individus preparats per al tre-
ball i fins a quin punt es adequada
la relaci6 entre el rendirnent del
sisterna de formaci6 i el mercat
del treball? La relaci6 entre
forrnaci6 i Hoc de treball es,
gairebe per naturalesa, pro-
blernetica'8. La previsi6 de ne-
cessitats de formaci6 profes-
sional ja no es basa en la de-
nnanda, mesurada en termes de
deficit de personal qualificat i

d'expansi6 de l'estructura de la
forge de treball active, corn es
basava, lOgicament, a mitjan
anys seixanta, quan hi hague un
creixernent rapid i una mancanga
de qualificacions. Ara que el
creixement es menys estable i

que hi ha problernes de deso-
cupaci6 estructural, les ne-
cessitats de forrnaci6 pro-
fessional ja no es poden definir
de la mateixa manera. En la
major part de palsos, la crisi ha
provocat un canvi radical en la
rnanera d'enfocar la forrnaci6 i

l'ocupaci6. Corn que l'accent
principal del mercat de treball
ja no es posa en la quantitat, les
necessitats de formaci6 s'han de
definir en termes de qualitat,
perque s'addueix que els joves

(18) HALLAK. J CA11.1.01)s. F. (1980)
Education, work and employment
Paris, UNESCO-IIPE
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no troben feina ja que els seus
coneixements no es corresponen
amb les noves necessitats de
l'economia: hi ha Hops de treball
buits, d'una banda, i joves sense
feina, de l'altra, basicament per
un problema de manca de
correspondancia entre neces-
sitats empresarials i oferta de
qualificacions. Es per aix6 que
actualment s'esmercen tants
esforcos per modernitzar la
formaci6 professional.

Hi ha dubtes de si les noves
politiques sem adequades per
combatre el problerna de la
desocupaci6 juvenil, ara que en
general a Europa el sector public
ha tallat en sec la contractaci6 i
les grans empreses prefereixen
reorganitzar la seva forge de
treball abans que contractar
nouvinguts'9. Una possible ocu-
paci6 consisteix a desenvolupar
un sistema que tingui corn a
objectiu la creaci6 de noves
estructures de formaci6, i treure
el millor benefici possible de la
situaci6 aprofitant el periode
durant el qual els joves estan
desocupats per force, és a dir.
millorar la formaci6 i la transici6
al mOn del treball de tots els
joves de 16 a 18 anys, o almenys
en els desocupats. Aquesta as la
filosofia que hi ha al darrere dels
sistemes en la major part de
palsos europeus. El programa

(19) No hem d'oblidar clue, en aquest
context, i tins i tot en el de l'OCDE.
el creixement econernic de l'Estat
espanyol ha estat atlpic els
darrers anys

YTS al Regne Unit, per exemple,
preten arribar a tots els joves
de més de 16 anys que no estudiYn
ni treballin. L'anomenada ga-
rantia de Pasqua promet que tots
els joves que acabin l'escola i es
vegin abocats a l'atur trobaran
feina abans de la Pasqua seguent.
A l'Alemanya, el sistema dual
s'ha expandit rapidament més
per causes socials que econOrni-
ques, amb el raonament que as
millor former els joves encara
que nornés sigui perque esdevin-
guin aturats ben preparats, que
no pas tenir aturats mal
preparats sense cap possibilitat
de trobar feinan. De la mateixa
manera, a Italia i als PaYsos
Baixos la dimensi6 i l'abast de la
formaci6 s'estan expandint per
donar resposta a les necessitats
dels joves de 16 a 18 anys.

Els esceptics diran que tot
aix6 es fa nornés per posposar
l'atur fins després dels 18 anys,
cosa que potser sigui certa. Pere)
no es pot pretendre que el siste-
ma educatiu, per si mateix,
resolgui tots els problemes
sobretot els estructurals- del
desequilibri econ6mic. Sovint fa
l'efecte que ensenyament i

formaci6 siguin les paraules
magiques que pronuncien els
politics quan fella tota la resta.
Cal considerar també que les
noves estructures de formaci6
s'estableixen per complementar
les propostes qualitatives i

(20) FURTH. D (1985) La formation aprés
la scolarité obligatoire Paris.
CCDE
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quantitatives, no per suplir-les.
Al cap i a la fi, no es poden posar
en marxa noves estructures
sense tenir en compte que es el
que cal ensenyar, i aixO, al seu
torn, requereix unes quantes
anelisis de necessitats, sobretot
en camps en expansi6, corn ara
el de les noves tecnologies de la
inforrnaci62'.

Per tot aim), la darrera
qUestiO sernpre es la mateixa:
corn analitzar l'eficacia de la
forrnaci6 professional. Hi ha dos
criteris possibles22:

Criteri intern: s'adapta be
la formaci6 professional al grup
al qual se suposa que ha de ser-
vir, es a dir, atreu els joves i
els permet d'obtenir un titol? La
qUestiO encara es podria subdi-
vidir mes, perque determinats
grups de joves se senten
tradicionalrnent mes inclinats a
certs tipus de formaci6, i caldria
examinar-ne la seva adata-
bilitat.

Criteri extern: si, tant pel
que a recces a una feina corn a
recces al mion del treball, el
sisterna s'adequa a la forma-
ci6 rebuda. les oportunitats

(21) Un exemple molt recent el
constitueix l'estudi Noyes
tecnologies novas professions
Les noves tecnologies i els seus

le!' Prof , Ii
lurinucio en diversos sectors de
futur de l'activitat econdmica. a
Catalunya i a Europa (1990). Bar-
celona. Institut Calalti de Noyes
F'r of essions
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de prornociO, la mobilitat i el
sou.

L'indicador escollit hauria ce
dependre, evidentment, de les
expectatives del programa de
forrnaciO que s'estigui analitzant.
No cal que ens entretinguem en
les dificultats prectiques que
irnplica utilitzar aquests in-
dicadors, que han de tenir en
cornpte les circurnstencies
especials de l'entorn economic i
social. licit pensar que un
prograrna no es valid perque obte
un fracas escolar del 50%, si se
sap que este pensat per satisfer
les necessitats dels alumnes
menys aptes? Si hi ha un alt index
de desocupaci6 entre els joves
d'un curs deterrninat, 1,caI pen-
sar que el curs este mal estruc-
turat o que els alumnes de cur-
sos mes alts ocupen totes les
feines d'aquell sector? Les
perspectives de prornociO, a
més, Onicament es poden jutjar
a Ilarg terrnini, la qual cosa en
dificulta la valoraci6.

Malgrat certs problemes,
aquests criteris, si s'utilitzen
arnb sensibilitat, constitueixen
un punt de referencia necesseria,
si be no suficient, per analit!ar

(22) Un dels treballs encara no superats
',obit la cluetAiu duis indlcautors
del rendunent dels sistemes de
tormacio es el de JOHN:JUNI . J N
(1981) Indicators of Education
Systems Londres/Paris Kogan
Page/UNESGO
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l'ef icácia de la formacid profes-
sional. Finalment, cal recordar
que l'eficAcia externa hauria de
tenir en compte altres factors a
més de les deficiencies de la
formaciO professional, corn ara
l'estat del mercat de treball

(nivell de desocupaci6, politica
de contractacions, previsions de
creixement del sector en questiO,
etc.), i que les propostes haurien
d'estar relacionades tant amb la
politica d'ocupacid corn amb la
de forrnaciO.
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Abstracts

Se describen en este II s'agit dans cet article Some of the main
articulo algunas de las de quelques tendences tendencies in vocational
principales tendencies capitales de revolution training within EC
de la evolucien de la de la formation Countries are described
formaciOn prolesional professionelle clans les in this article Firstly.
en los paises comunita- pays cornmunautaries three systems are
nos En primer lugar. se Crabord, les trois identified, vocational
distinguen los tres systèmes sous lequels training at school.
sistemes bato los elle est proposee -la mixed systems
cuales se ofrece -la formation professionn- combining training and
formacion profesional elle scolaire, les work (in the style of
escolar. los sistemas systemes rnixtes the German dual system)
mixtos formaciOn/ formation/travail (a la and post-educational
trabato (al estiro del maniere du systeme dual vocational training, and
sistema dual germanico) anemand) et la the varying degrees to
y la formaciOn ocupa- formation proles- which these systems
clonal postescolar- y se sionnelle postscolaire- operate in different
muestra de que modo sont differencies et on countries is illustrated
distintos daises montre ensuite comment Some of the main
presentan chferentes deS pays distincts quantitive problems
balances entre estos presentent des bilans faced by these countries
sitemas Por otra parte diflérents de ces mérnes are considered, mainly
se analizan algunos de systemes Par ailleurs, through comparison With
los principales proble- il est question de the USA and Japan The
mas Ce orden cuantita- ranalyse de certains des author goes on to
tivo a los que deben problemes quantitahls explain the different
enfrentarse estos auxquels ces pays structural models
paises. principalmente doivent (etre face created to promote the
por cornparaciOn a los surtout en comparaison reform of vocational
Estados Unidos y aux Etats Unis et au training in the light of
Jai) On En tercer lugar Japon En troisième lieu changing social and
se muestran los on presente les economic demands
diferentes modelos de differents modeles de taking as examples the
estructuras creadas structures crees pour German. Bripsh and
para fomenter la favoriser radaplation de French experiences
adecuaciOn de la la formation profess- Lastly, the key question
formaciOn profesional a idnnefle aux besoins regarding the efficacy
las cambiantes changeants de of vocational training
necesidades del entorno I environnement soCio- systemS is considered
socieconomico. tomando economique. les and criteria for its
como puntos de experiences allemande evaluation suggested
referencia las experien. anglaise et francaise en
cias alemana britanica tant que points de
v hancesa Por ultimo repere Finalernent on
se eshoza is definitive entreprend la question
cuestiOn de la eficacia definitive sur I &lice-
de los s;stemas de cite des systernes de
lorr-acien prolesionai y formation profession-
se apunten aigunos nelle et quelques
c ferios pare evaluarla Criteres pOur I evaluer

sont amorces
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Temps d'Educacld, 5 1r semestre, 1991

Algunes notes sobre
la formacid del
professorat
Salvador Carrasco I Ca Ivo *

Par lar sobre la formed() del
professorat a Catalunya i Euro-
pa, en el marc d'una reforma
educative i de les prioritats
europees del 1993, considerant
la formed() inicial i la permanent,
no es tasca facil. Aquest es,
pert', l'encerrec rebut i el
compromis adquirit. S6c cons-
cient d'algunes de les lirnitacions
d'aquestes pagines, que provenen
de la complexitat mateixa de les
questions plantejades. Amb tot,
no he renunciat a opinar amb
Ilibertat sobre la nostra situaci6
actual, referint-me tant a
aspectes globals corn a rea-
litzacions i programes concrets,
i fent-ho sense les limitacions i

condicionaments que imposen,
sovint, les representacions
institucionals.

Cal situar la nostra ex-
periencia en el seu Hoc p7ecis i
en el seu context europeu, sense

' Prof essor-caledr6lic de la
Uniyersitat de Barcelona Escola Uni-
yersitaria d'Estudis Empresarials
Actualment es degA de I'l lustre
Col legi Oficial de doctors Llicencials
en Filosofia I Lletres I en Ci6ncies de
Catalunya

entusiasmes de neOf its (fa molts
anys que aquest pais mira a Eu-
ropa i hi actua), i sense derro-
tismes pessimistes (que desco-
neixen la situaci6 real de Cate-
lunya). Fa molts anys que la
dimensi6 europea i l'obertura de
la innovaci6 pedagOgica interna-
cional és un fet en la formed()
permanent .dels professors
catalans (l'Escola d'Estiu naixia
impulsada en part ja per aquestrJs
idees, l'any 1914). La situa,.;i6
europea actual planteja uns
reptes nous i amb una urgencia
corn rnai no s'havia prcsentat
fins ara. El record d'aquella
tradici6 de renovaci6 pedagogica
europeista no es pot esgrimir per
arnagar la novetat de la situaci6
i la necessitat d'un fort revulsiu
que desvetlli la consciencia
dels problemes que ja tenirn
plantejats.

Una educació per a la
construccid d'Europa

Per a la construed() d'Europa
es necessaria una clara identitat
cultural de les seves regions en
el marc general d'una civilitzaci6
plural i una projecci6 histOrica
comuna. La construed() d'Europa
este basada en el fet del
multiculturalisrne i la diversitat
arnb fonts comunes. L'educaci6
hi té, en aquesta construed& un
paper clau per exigencies de
lOgiques socials i culturals
autOnomes respecte del mOn
econernic i del lucre, per() tambe
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relacionades de fet amb la
racionalitat econOmica que ins-
pira la inquietud comuniteria i
l'actual sensibilitat europea pel
m6n de l'educaci6.

Es d'interes constatar el
retard existent en els inter-
canvis culturals, en la superaci6
de barreres idiornetiques i en la
identificaci6 dels europeus corn
a tals, respecte dels intercanvis
econOrnics. I es encara ales
preocupant comprovar que la
mobilitat en els intercanvis
educatius, promoguda pels pro-
grarnes comunitaris especifics,
va establint una desigualtat en
detriment dels paIsos del sud
que, tambe de fet, potser estem
contribuint a finangar la mobilitat
dels europeus dels palsos rics,
desaprofitant oportunitats per
beneficiar-nos-en en la mesura
que ho podriem fer. No voldria
ser simplista, per6 la constataci6
d'aquesta conjuntura ens ha de
moure a dinamitzar una estrate-
gia que perrneti canviar una
tendencia tan negative, fins i tot
tenint present que Catalunya es
la nacionalitat capdavantera de
l'Estat en el tema.

La creaci6 d'un espai educatiu
europeu ha esdevingut un dels
temes majors de la construcci6
d'Europa. Aquest espai educatiu
es una exigencia de les
transformacions econOmiques
previstes per al 1993 i, des
d'aquesta perspective, les
politiques educatives pro-
grarnades pels Organs comu-
nitaris intenten potenciar
l'Europa de l'educaci6. La creaci6
d'aquest espai educatiu europeu

154

va mes enlle de les exigencies
del mercat interior europeu. La
presencia de Catalunya en la
creaci6 de noves xarxes euro-
pees d'ensenyants i en la
programaci6 de noves iniciatives
de formaci6 dels docents, es un
fet significatiu que cal potenciar
coordinant esforgos i iniciatives,
incrementant i tenint cure de la
dimensi6 europea en les nostres
activitats, i participant acti-
vament en les organitzacions no
governarnentals comuniteries a
la formaci6 del professorat.

La diversitat dels sistemes
educatius europeus i les multi-
ples diferencies que separen Ilurs
formes d'organitzaci6 i funcio-
nament fan palesa la diversitat
de les tradicions pedagOgiques
regionals i condiciona la formaci6
dels ensenyants, malgrat les
mesures d'harmonitzaci6 que
s'instrumenten, corn s6n
l'allargament de l'escolaritat
obligatOria o la tendencia a igua-
lar la durada dels cicles dels
estudis.

S'ha dit amb ra6 que TEuropa
de l'educaci6 podre ser un camp
d'enfrontaments corn ho es
l'Europa social` (Leclerq-Rault,
1989, peg.128). La comparaci6
es ben grafica, a la vista de la
lentitud i les incomprensions amb
que s'ha anat obrint cam( la Carta
Comunitéria dels drets socials
fonamentals dels treballadors.
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La creaci6 i l'evoluci6 de di-
versos programes d'acci6 edu-
cative de la Comunitat, des del
1976 al 1989, ens perrnet afir-
mar que s'han posat les bases
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d'una acci6 educative a la C.E.
que existeixen ja tendencies
profundes i experiencies que
configuren l'espai educatiu de clue
venim parlant (Consell, 1986;
Company, 1989; Majd, 1989).
Els objectius que caldra assolir
s'orienten cap al reconeixement
dels drets de tots els ciutadans
europeus a rebre la formaci6 que
els permeti esdevenir realment
ciutadans de ple dret, i cap a la
superaci6 del fracas escolar.

Els sistemes educatius han de
possibilitar una formed() de base
emplia, polivalent i especifica
alhora, garantida per la
intervencid moderada i eficac
dels poders publics, i equilibra-
da per la participacid dels agents
socials directament implicats en
la construed() d'un model
educatiu mixt (privet/public),
que garanteixi la qualitat de
l'escola en tot el seu conjunt.
L'Europa de l'educaci6 names es
pot construir sobre la base de la
diversitat i del pragmatisme;
sobre el pluralisme i la qualitat
de l'oferta educative i sobre la
transferencia efectiva de com-
petencies a les regions europees.

Malgrat el que s'ha dit abans,
es cert que el procés econdmic i
la competitivitat de l'empresa a
Europa han estat el detonant que
ha perrnes reverie comunitari en
materia d'educaci6. La desigual
industrialitzacid europea s'ex-
plica histericament, entre
d'altres factors, per la capacitat
d'adaptaci6 a les tecnologies
modernes i per l'impacte que hi
tenen els sisternes educatius. Uns
sisternes educatius poc adequats

a les naves situacions contri-
bueixen, sens dubte, a perpe-
tuar estructures i valors arcaics
i al manteniment de sistemes
profuctius poc competitius. Eu-
ropa és un dels més importants
mercats del mOn i per tenir una
tecnologia capac de competir
necessita la reforma i millora de
la qualitat dels seus sistemes
educatius. En la nostra squad&
s'ha dit, l'educaci6 és 'un fac-
tor d'estrangulament del nostre
desenvolupament i base Unica
possible del nostre futur
progres' (Majd, 1988).

La Introducció de la
dlmensló europea en
l'educacló

La realitzacid del mercat Onic
interior de 1993 ha impulsat :a
introduccid de la dimensi6 euro-
pea en l'ensenyament, per tal ce
'reforgar en els joves la
identitat europea i aclarir-los el
valor de la civilitzaci6 europea',
per 'preparar els joves per a la
seva particioacid en el desen-
volupament econernic i social de
la Comunitar, per "fer-los
prendre consciencia dels avan-
tatges que en suposa' i 'millorar
Ilurs coneixements de la
cornitnitar.

S'ha previst un conjunt
d'a cions que afecten la formed()
del professorat, tant la inicial
corn la permanent, i que intenten
promoure mesures encaminades
a estirnular el contacte entre

1 3 d
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alumnes i professors de diferents
paYsos; l'elaboraci6 de materiais
didactics; la implantaci6 de la
dimensi6 europea en activitats
de formaci6 permanent i ajuts
que facilitin mantenir-se al dia
sobre les activitats de la
Comunitat.

Les dificultats sorgeixen en
el moment de concretar defini-
cions del que s'enten per di-
mensiO europea. Tradicions
educatives i sensibilitats molt
diferenciades fan dificil l'acord
i el treball practic conjunt.

Recentment s'han engegat
algunes iniciatives que apunten a
la introducci6 estructurada de la
dimensi6 europea en els curricula
base de primaria i secundaria, i
es comencen a donar les pri-
meres passes en la creaci6 de
catorze xarxes d'institucions de
formaci6 per treballar temes
concrets en aquesta linia. La
preparaci6 d'aquestes xarxes es
prevista corn un instrument de
formaci6 personal i de preparaci6
de futurs professionals de la
docencia, en el marc de la lliure
circulaci6 de professionals a
partir del 1993 (Vaniscotte,
1990). El Collegi de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciencies de Catalunya n'es
organitzador d'una. Aquesta
mateixa instituci6 organitza
d'enga una decada activitats
formatives sobre temes euro-
peus amb la participaci6 de
formadors procedents de di-
versos paisos de la Comu-
nit at.
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Els intercanvis entre grups
d'alurnnes europeus es, tambe,
una iniciativa en marxa, poten-
ciada des de diversos programes
europeus (Vilarmau, 1991). La
mateixa Generalitat de Cata-
lunya, a través de l'Oficina de
000peraci6 Educative i Cientifi-
ca amb la Comunitat Europea, ha
realitzat algunes convocatOries
per facilitar i promoure aquests
intercanvis. Les limitacions
pressupostaries ha originat una
manca de mitjans i recursos per
a intercanvis que arriba a
situacions realment absurdes, i

que fan palesa la situaci6 de
desfasament entre les expecte-
tives dels programes mateixos i
les realitzacions concretes.
L'esforg d'alguns dels nostres
col.legues universitaris i

secundaris, i la dedicaci6 inten-
sa de molts administradors,
mereix mes respecte i consi-
deraci6 institucional, traduIts en
termes de suport tecnic, logistic
i econ6mic. A la fi, al darrere
dels intercanvis i del treball
europeu, hi ha persones con-
vencudes del futur que té el que
porten entre mans.

En el moment d'e:.,criure
aquestes notes sobre la dimensi6
europea, m'assabento de l'or-
ganitzaci6 d'un curs sobre 'Di-
mensi6 Europea- per part del
Departament d'Ensenyament, que
s'impartiré en diferents ciutats
catalanes a partir d'aquest
curs.
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Algunes titctiques
recomanades per la
ComIssId per al periode
1989-1992, I la nostra
situacló

A la comunicaci6 de la
Comissi6 de les Cornunitats
Europees "Educaci6 a la Comu-
nitat Europea. Perspectives a
mitja. termini: 1989-1992, s'hi
indiquen les prioritats comu-
nitaries per a la politica educa-
tiva de formaci6 del professorat.
En destaquem algunes pel seu
interès i pel retard amb que les
plantegem a Catalunya:

centrar la formaci6 regular
del professorat en el Hoc de
traball: lomentar els projectes
de desenvolupament dins els
centres d'ensenyament i la
formaci6 del professorat en el
Hoc de treball';

crear relacions mOs es-
tretes entre el m6n de l'educaci6
i el del treball;

- fomentar una activa col I a-
boraci6 entre l'escola i els pa-
res;

- incrementar les activitats
complementa.ries en la formaci6
i el treball, per elevar la cons-
ciOncia del professorat pel que
fa als temes de la igualtat sexual.

Per prOpia experiOncia en el
camp de la formaci6 del pro-
fessorat, puc constatar la lenti-
tud amb quO s'avanga en la
direcci6 d'aquests objectius. Els
ritmes i el temps dels plani-
ficadors europeus no sem els dels

centres, ni els de les nostres
administracions, ni els dels
mateixos docents o el de les
entitats professionals impli-
cades.

L'autonomia dels centres i la
disponibilitat de recursos per a
formaci6 del professorat en el
Hoc de treball, en funci6 de
projectes concrets de centre,
s'ha d'articular amb el procOs
descentralitzador de les admi-
nistracions i amb els mecanismes
adequats de control. El paper
dinamitzador d'una inspecci6
eficag, prOxima als centres, Os
una de les claus de volta per al
bon funcionament d'aquesta
formaci6, que demana la
professionalitat dels agents
implicats: equips de professors,
equips directius assessors i

experts externs. Tot aix6 no
s'improvisa ni es resol a forga
de decrets del DOGC o del BOE.
Es tracta d'iniciar experiOncies
concretes amb grups de profes-
sors que detectin necessitats
reals de formaci6, en funci6 de
projectes de centre i en l'horari
laboral del professorat. El canvi
que cal fer Os enorme i la nostra
realitat, poc esperangadora en
aquest punt.

D'altra banda, la situaci6 dels
equips directius en els centres
publics Os ja insostenible; el 54%
dels directors de centres d'EGB,
el 40% de BUP i el 59% de FP a
l'Estat espanyol, no sOn escollits
pets consells escolars, sin6 no-
menats directament per l'ad-
ministraci6. No disposo de les
dades catalanes, pert no se'n
desviaran excessivament. d'a-
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questes. L'organitzaci6 d'acti-
vitats formatives per a directors
i la incentivaci6 real de la seva
tasca sion mesures adequades,
per6 insuficients i allunyades de
la formaci6 d'equips directius als
centres, en la Ifnia suggerida.

Finalment, l'assistencia
d'experts i asssessors externs
als centres pressuposa una
autonomia de gesti6 econOrnica i
un increment de les partides
pressupostaries del centre. S'ha
previst fer-ho aixi?

El panorama no es, tampoc,
excessivament reconfortant pel
que fa a les altres proritats. Els
problemes, per& no es poden
formular corn si fossin questions
irresolubles: cal desconfiar de
posicions que no comptin amb la
capacitat de reacci6 i resposta
dels docents. Tampoc no s'ha
d'esperar tot d'una la reforma
global del sistema educatiu, corn
si es tractés d'una acci6
transformadora per se dels mals
que pateix la nostra educaciO. Cal
relativitzar qualsevol ref orma
global del sistema educatiu i -en
la nostra situaci6- qUestionar el
seu exit si abans no s'ha
planificat gradualment la for-
maci6 permanent del professorat
implicat, i si aquesta no s'ha anat
realitzant al ritme del proces
d'implantaci6 generalitzada del
nou sistema. A la fi, de la refor-
ma quedara allO que professors,
pares, alurnnes i administradors
hagin estat capagos de fer
coordinant esforgos, recursos
escassos i grans dosis de
professionalitat. L'experiencia
de reformes anteriors ens ha
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acostumat a ser realistes i a
desconfiar de grans reformes
que acostumen a canviar les
estructures i els norns de les
coses, sense entrar en questions
metodologiques i pedagogiques.
L'entusiasme dels docents pel seu
treball professional i la corn-
petencia i eficacia tecnica de
l'administraci6 sOn tant o mes
importants, per a qualsevol re-
forma educative, que els recur-
sos materials disponibles i in-
dispensables.

La formació dels docents

La formaci6 del professorat
es un factor determinant de la
millora de qualitat del sistema
educatiu. La rapidesa i l'ac-
celeraci6 dels canvis, en tots els
camps, imposa als ensenyants
una autoexigencia professional de
renovaci6 pedagogica i cepa-
citaci6 per a noves metodologies
i programes. Amb afirmacions
corn aquestes inicien Blackburn i
Moisan (1987) un estudi corn-
paratiu sobre la formaci6 dels
ensenyants, encarregat per la
Comissi6 de les Comunitats
Europees.

Considero interessant, co-
mencant per la formaci6 inicial
dels docents, destacar l'exis-
ten c ia , a tots els paIsos
comunitaris, d'una dualitat de
sistemes de formaci6 inicial
corresponents als nivells primari
i secundari superior (amb 3 o 4
anys d'estudis superiors majo-
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riteriament universitaris, el
primer; de més de 5 anys
d'estudis universitaris, amb
estades de 6 a 18 mesos en cen-
tres escolars, els segons). La
forrnaci6 inicial dels professors
de la secunderia inferior segueix
en alguns paIsos el primer model,
i en d'altres el segon, i es el
nivell amb més diversitat de
situacions. Corn a grans tenden-
cies, en destaquen una propensi6
a l'allargament de la durada dels
estudis per als ensenyants de
primaria, i una comuna inquietud
per la manca de forrnaci6
professional pedagOgica i

didectica dels de secunderia.

La nostra situaci6 no es una
excepci6 en aquest context. La
insuficiencia dels estudis inicials
dels actuals professors d'EGB i
la manca de formacio profes-
sionalitzadora docent dels de
secunderia no han estat tractades
amb rigor a la LOGSE, que torna
a reproduir la situaci6 mantin-
guda fins ara, allunyant-nos de
tendencies europees. Hem
perdut, segurarnent per decades,
una oportunitat histOrica, de
greus consequencies profes-
sionals. Es més, el tractament
que la jurisprudencia espanyola
este fent de la funci6 docent
habilita de fet els Ilicenciats o
equivalents de qualsevol espe-
cialitat a impartir la docencia a
secunderia, amb que s'acaba amb
la concepci6 de la docencia corn
una professi6. El M.E.C. i els
Tribunals Superiors espanyols
han dificultat, de fet i per molts
anys, l'avenc cap al cos Onic
d'ensenyants (una aspiraci6 que

alguns dels autors de la reforma
havien defensat fins no fa gaire)
i la definici6 legal d'una professi6
necessitada del reconeixement de
la societat i de la force que prove
de la unitat d'una sole i gran
organitzaci6 professional. Nomes
una visi6 estreta i corpora-
tivista, que tanca els docents en
els cornpartirnents estancs
d'altres professions, en podria
sortir beneficiada a poc que
badessin. La tasca que cal
realitzar ara pel col.lectiu
professional dels docents del pais
és enfortir i cohesionar esforcos
i plantejar a l'adrninistraci6 ca-
talana la urgencia d'una politica
que afavoreixi, i no disgregui,

professi6 docent.

De fet, tornant al fil princi-
pal d'aquest punt, ens trobem
amb professionals de l'ense-
nyarnent arnb trajectories i

formacions amb métodes i habits
de treball, ben diferenciats; arnb
mancances diferents a la seva
formaci6 inicial; amb status
socials i retribucions diferents.
En el futur, segons les dis-
posicions de la LOGSE, alguns
d'ells s'hauran de trobar junts
als mateixos centres. Una visit)
de futur reclama carninar cap a
la superaci6 de les velles
polemiques entre *mestres i

'llicenciats', en la comuna
afirrnaci6 de la condici6 de
professionals de la docencia.
Sens dubte, ens hem de situar
davant d'un proces de pro-
f essionalitzaci6 amb tasques
noves i situacions fins ara, I

encara avui, desconegudes.
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L'informe Blackburn-Moisan
comenta, entre d'altres punts,
que la formaci6 permanent del
professorat a la C.E.. este
organitzada de manera poc es-
table i que es tendeix a la millora
de la coordinaci6 de les diverses
ofertes de formaci6. La man-
canga de recursos economics i
la recerca d'eficecia per aquesta
formed() aconsellen ser molt
prudents en el moment de
programar actuacions i de no
suscitar expectatives desme-
surades. La manca de claredat
en la definici6 dels objectius
d'aquesta formed() es, tambe.
una situaci6 generalitzada a Eu-
ropa. La formaci6 academica i de
continguts, per() tambe ha d'a-
tendre l'actualitzaci6 de la
competencia pedagOgica i di-
dectica, l'actualitzaci6 que
capaciti per a l'orientaci6 esco-
lar i la teoria. La formaci6 per-
manent es un dret i un deure dels
docents i dels equips de profes-
sors, i un dels grans problemes
comunitaris es que la major part
de docents no participa en els
programes de que parlem.

La nostra squad() no es gaire
diferent del que acabem
d'assenyalar. Existeix una co-
ordinaci6 d'iniciatives de
formed() permanent exercida pel
Departament d'Ensenyament, a
partir de la subvenci6 i l'ajut
public a iniciatives socials i dels
ICE. En els darrers anys, hem
vist millorada i potenciada
aquesta coordinaci6 des d'unes
linies d'acci6 besicament
compartides per la comunitat
educative catalana. Aquesta
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coordinaci6 s'ha comptabilitzat
amb iniciatives prOpies del
Departament, especialment les
referides a la reforma.

Del panorama de la formaci6
permanent, el que mes en pre-
ocupa es el professorat de la
futura secunderia obligatOria,
atribu'ida a Ilicenciats o
equivalents (LOGSE, art. 24) i a
mestres (T ansitOria 4a de la
mateixa Ilei). La nova etapa, com
a secunderia que es, haurà de
posar l'accent en l'expressi6
-comprensi6 per mitje dels
simbols linguistics o numerics.
Els nous conceptes i la seva
sistematitzaci6 demanen del
professorat d'aquest nivell una
preparaci6 cientifica i didectica
especifica, per Arees i materies,
i una adequada comprensi6 del
proces d'iniciaci6 i maduraci6 del
pem.ament abstracte. La nova
etapa no es un afegit a l'EGB, ni
pot ser tampoc un inici precipitat
del que fins ara es feia a BUP. El
seu professorat haure de ser
preparat adequadament en els
nous continguts interdisciplinaris
(que no s'ha previst ni a les
escoles de professorat d'EGB ni
a la Universitet); del proces
d'aprenentatge adient a l'edat
dels adolescents; dels processos
d'iniciaci6 i configuraci6 del
pensament abstracte i de la
personalitat dels individus; de
l'orientaci6 de la tutoria. Ni la
major part dels mestres, ni la
dels Ilicenciats ha rebut una
formaci6 esi,ecifica i complete
per a la do( Ida en aquesta nova
etapa. 4Caldre insistir en la ur-
gencia d'un pla d'actuaci6
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immediata (potser disposem no-
mes de dos anys) per reciclar el
professorat que ensenyare en
aquests nivells? S'han de conci-
liar les exigencies de nivell de
continguts de la nova secunderia
obligatoria amb la dernocratit-
zaci6 de l'ensenyament. Aquest
es el repte en una situaci6 de
diversitat a l'aula que no hem
viscut fins ara dels 12 als 16
anys.

Insistia abans en la necessaria
professionalitat dels docents corn
a la clau de la reforma. Ara es
just afirmar que, si les admi-
nistracions no ofereixen els
mitjans i recursos imprescindi-
bles als centres per detectar i
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Abstracts

Esta colaboracien Cette collaboration se This article considers
plantea algunas pose quelques questions the continuous training
cuestiones referidas a sur la formation of teachers in Catalonia
la formaciOn permanente permanente des within the perspective
del profesorado en professeurs en of the situation in
Cataluna. desde la Catalogne, la situation Europe and the new

perspective de la européenne et les challenges posed by EC

situaci6n europea y de nouveaux delis du activity in education.
los nuevos retos del programme d'action Firstly, consideration is
programa de accidn communautaire given to the place of
comunitaria en materia d'education en education within the
de educaciOn. En primer perspective, construction of Europe
lugar, se sitila la D'abord, on place and in the creation of a
educacidn en la l'éducatron dans la space for education
construcci6n de Europa y construction de l'Europe which, motivated by
en la creaci6n de un et 2-as la creation d'un economic demands and

espacio educativo propio domaine éducatif propre technological and
que, motivado como este qui, en tant que motive industrial
por exigencies ecoribmi- par des exigences competitivity, goes
cas y de competitividad econorniques et de beyond this and obeys
tecnolOgica y empresa- competitivitd the social and cultural
rial, va més elle y technologique et demands of European

obedece a exigencies patronale va plus loin et civilisation
socioculturales de la obei a des exigences The introduction of the
civilizaci6n europea La socio-culturelfes de la European dimension into
introducci6n de la civilisation européene. education is an
dimensiOn europea en la L'introduction de la important development
educaciOn es un hecho dimension europeene and a priority of the EC
significativo y una dans reducation est un with implications for
prioridad comunitaria fait important et une Catalonia, several of
que tiene algunas priorite communautaire which are enumerated
concrecrones sign/lice- qui posséde certaines by the author. with
tivas en Cataluna. El concretions consideration of their
autor senate algunas de significatives en continuity and
ellas, sin enimo de Catalogne. L'auteur en projection within the
exhaustividad, atendien- souligne quelques-unes. Community.
do a su continurdad y sans aucune intention Finally, analysis is
proyecciOn en instancias d'Otre exhaustd, s'en made of some of the
europeas. Finalmente, se tenant a leur continuite strategies recommended
analizan algunas et a leur rayonnement by the Commission for
tecticas recomendadas en Europe the period 1989-1992
por la Comisien para el Finatement, certaines and general tendencies
perlodo 1989-1991 y strategies conseillees in Europe regarding
las tendencias generates dans la periode 1989- initial and continuous
europeas en la forma- 1992 et des tendences teacher training
ciOn inicial y permanen- generates européenes de
te del profesorado la formation initiate et
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Temps d'Educació, 5 ler. semestre, 1991

La recerca educative a
la CEE

Carme Vidal i Xifre *

introducció

Es conegut que en l'ambit
europeu hi ha diversos or-
ganismes internacionals: la
Comunitat EconOrnica Europea
amb seu a Brusel-les, el Consell
d'Europa amb seu a Estrasburg,
OCDE i UNESCO amb seu a Paris;
hi ha tambe la Conferencia
Permanent dels Ministres
d'Educaci6 Europeus, etc. Cada
pais és tambe una realitat
diferent. El fet que en aquest
teball ens fixem besicament en
la Comunitat EconOrnica Europea
i en els pa'isos que la integren,
ve motivat per la necessitat de
limitar-lo i per la importancia
de las accions que s'hi van
portant a terme. Un altre fet que
ho motive és que l'adhesi6
d'Espanya i Portugal el primer
de gener de 1986 va iniciar una

Carme Vidal i Xif re Professora
titular d'universitat de l'Area de
Mètodes d'investigaci6 I Diagnostic en
Educacio. Directora del Centre Associat
de la Universital d'Educaci6 a Distancia
a Girona Cap de rAgrupaciO Pedagogica
Didactica de l'Estudi General de Girona

Limes de treball actuals- avaluaciO
.educativa, organitzacio de la in-
vestigaci6 educativa

nova etapa en la seva histOria
(Neave, 1986) i es evident que
va suposar tambe l'inici d'una
nova etapa en la recerca al nos-
tre pais. La incorporaci6 efecti-
va d'Espanya a la Comunitat va
significar per als cientifics
espanyols la possibilitat de
participar plenament en les
activitats comunitáries d'I+D i

en els diferents programes
vigents. El Ministeri d'Educaci6
i Ciencia, a iniciativa de la
col-laboraci6 de la Secretaria
General Tecnica i la Direcci6
General de Politica Cientifica, ha
iniciat un seguit d'accions
encaminades a aconseguir la
incorporaci6 dels investigadors
espanyols a les tasques co-
munitaries. Els diferents governs
aut6noms i les universitats han
fet importants accions en la
mateixa linia.

Toti aim), aquest petit infor-
me este. Iluny de ser exhaustiu.

Origens de la politica
comunitaria en educacid

Quan, l'any 1950, es crea. la
CECA, l'acabament de la Segona
Guerra Mundial era recent i era
urgent la reconstrucci6 del que
aquesta havia desfet. La
immensitat i la urgencia de les
feines que calia tirar endavant
justifica que els Tractats de la
CEE i de l'EURATOM (Roma,
1957) no preveiessin explicita-
ment una politica d'investigaci6
i desenvolupament en el camp

6
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educatiu. S'hi considerava, en
canvi, la formaci6 professional
relacionada amb la indüstria.

El primer reconeixement
public de la importancia que so-
bre la idea d'Europa tenen
l'educaci6 i la culture no es va
fer fins a la Conferancia de caps
d'Estat i de Govern de Bonn del
18 de juliol de 1961. i Aquest en
va ser el punt d'arrancada.
Durant molt de temps, per& els
especialistes en dret interna-
cional no es podien posar d'acord
sobre si els textos dels tractats
permetien que la Comunitat
actués en aquest sentit, i

practicament no se'n va parlar.
Per iniciativa de Belgica, el
novembre de 1971, es va fer la
primera reuni6 de Ministres
d'Educaci6 dels diferents paIsos
integrats a la CEE, per tal
d'intentar establir la cooperaci6
en aquest camp. En va sortir
l'encarrec d'un informe sobre les
arees a les quals calia prestar
atenci6 (Informe Janne: Pour une
politique communautaire de
reducation), que va ser presen-
tat el febrer de 1973. Els temes
que aleshores destacaven eren:
la necessitat de considerar la
dimensi6 europea en l'en-
senyament d'idiomes estangers,
el reconeixement mutt. de di-
plomes i la formació permanent.
Pe Is volts de marg de 1974, es
va presentar ja el primer esb6s
d'un programa d'acci6 en
mataria d'educaci6 ("L'Education
dans la Communautée euro-
paenne"). El dia 9 de febrer de
1976 s'establia un programa de
cooperaci6 en mataria d'e-
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ducaci6. Els anys 1981-1988
van estar marcats pel desenvo-
lupament i la consolidaci6 de la
cooperaci6 en la educaci6 entre
els paYsos comunitaris. De mica
en mica, l'educaci6 ha passat a
ser considerada un element cen-
tral del qual depenen les
iniciatives en altres camps. L'e-
voluci6 de la recerca en aquest
camp continua en paral- lel.

1409

De qui depen?

La responsabilitat dels ser-
veis educatius, exeptuant la
formaci6 professional, es van
assignar en un principi a la
Direcci6 General xi! (Ciencia,
Recerca i Desenvolupament) de
la Comissi6,.unida sectorialment
amb la politica cientifica i

d'investigaci6. Posteriorment
(1981), es va fer una reor-
ganitzaci6 administrative que va
unir la formaci6 professional i

l'educaci6 sota la Direcci6 Gene-
ral v (Politica Social). A partir
del 17 de dener de 1989, el
desenvolupament dels recursos
humans, l'educaci6, el medi
ambient i, per descomptat, la
posada en marxa del mercat in-
terior sOn les prioritats de la
nova ComissiO presentada per J.
Delors al Parlament Europeu.
Aix() va tenir corn a consequancia
que l'antiga unitat de cooperaciO
educative de la Direcici6 Genei al
v es transfornies en la TASK
FORCE RECURSOS HUMANS,
EDUCACIO, FORMACIO I JO-

e
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VENTUT per reforoar la coordi-
naci6 i la contribuci6 de l'educa-
ci6 amb els avencos comunitaris
en els terrenys economic,
tecnolOgic i social.

Quan es parla, doncs, de re-
cerca a la Comunitat, no es parla
mai directament de la recerca
educative, sin6 de la cooperaci6
europea en recerca i desen-
volupament tecnolOgic. Aquest es
un punt important que haurem de
tenir en compte, perque quan es
parla dels recursos humans i

materials destinats a la recerca
cientffica i tecnica, no s'al.lu-
deix mai a la recerca educative,
i aquesta nornes hi entra en la
mesura que pot ajudar a millorar
les condicions de vide i de treball
dels ciutadans europeus i

col.laborar en el seu desenvo-
lupament econ6mic i tecnolOgic.

La Task Force Recursos Hu-
mans, Educaci6, Formaci6 i

Joventut, sota la responsabilitat
de la Comisseria d'Assumptes
Socials. Ocupaci6, Relacions
Industrials i Relacions amb el
Comite EconOrnic i Social (Sra.
Vasso Papandreu) este subdivi-
dida en 5 unitats:

Unitat 1.- Cooperaci6 en edu-
caci6, Erasmus i activitats
juvenils.

Unitat 2.- Programa Comett.
Cooperaci6 Universitat-Indüstria
per a la formaci6 avançada.

Unitat 3.- Educaci6 i Formaci6
per al canvi tecnolOgic.

Unitat 4.- Formaci6 inicial i

permanent i qualificacions pro-
fessionals.

Unitat 5.- Planificaci6, ava-
luaci6 i coordinaci6 amb d'altres
politiques comuniteries.

La Task Force forma, junt
amb les altres 22 direccions
generals, la Comissic5 de les
Comunitats Europeesque, sota el
govern del Consell i dels
ministres reunits en Consell, té
el poder executiu de la politica
comuniteria. En relaci6 amb
aquest organigrama existeixen a
ries a ales el Comited'EducaciO,
que considera les propostes, i

n'informa, de la Comissi6 davant
el Consell de Ministres
d'Educaci6 dels Estats membres
i el CREST (Comite per a la
investigaci6 cientifica i tecnica)
corn a instrument coordinador de
les politiques nacionals i co-
muniteries en el terreny de la
recerca cientifica i el desen-
volupament tecnolOgic, tant en
el marc sectorial corn general.

Principis d'acciô

El fet que s'hagin reagrupat
sota la responsabilitat del mateix
membre de la Comissi6 els te-
mes d'ocupaci6 i atur, serveis
socials, relacions industrials,
dialeg amb els interlocutors
socials i recursos humans,
educaci6 , formaci6 i joventut
no es justifica pas per una re-
ordenaci6 administrative, sin6
que este basada en la recerca de
corn els sistemes d'educaci6 i

formaci6 poden, guardant les
seves especifitats, contribuir a

14io
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resoldre els dramatics temes de
l'atur i la inserci6 social i pro-
f essional dels joves. Amb
aquesta premissa, i malgrat
l'oblit inicial, corn ja hem ase-
nyalat, l'educaci6 ha passat a ser
considerada corn un element
central del qual depenen inicia-
tives en d'altres camps: la for-
maci6 i reconversiO profes-
sional, la creaci6 de nous vincles
d'uni6 entre universitats i

industries, l'aplicaci6 de nous
camps de coneixement a l'edu-
caci6 de base, etc.

Si be hi ha diferencies entre
paIsos, hi ha temes i problemes
que sOn comuns:

la necessitat de tenir en
compte els requisits particulars
dels grups minoritaris;

el foment de la igualtat
d'oportunitats per als joves;

- l'impuls d'una gran part de
la joventut per aconseguir un
grau d'ensenyament mes elevat
que l'obligatori;

- la davallada demografica en
l'ensenyament primari i se-
cundari inferior. amb totes les
implicacions que aquest fet te per
a la professió docent;

- la desocupacib juvenil;

- la transici6 de l'escola a la
vide adulta I professional.

Les prioritats, des dels pri-
mers moments, se centren en el
desenvolupament d'una es-
trategia de cooperaci6 en el
domini de l'educaci6, respectant
les estructures i els continguts
nacionals de l'ensenyament i la
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diversitat de sistemes educatius,
considerats corn una riquesa per
a Europa. Corn ho demanava la
resoluci6 que establia el progra-
ma de cooperaci6 en materia
educativa, s'han anat organitzant
trobades regulars entre els res-
ponsables de les politiques
educatives (de dues a quatre per
any). Aquesta cooperaci6 es basa
en els segOents principis:

1. La instauraci6 d'una co-
operaci6 en el camp educatiu
haure de conjuntar els interessos
d'harmonitzaci6 progressiva de
les politiques econOrniques i

socials en la Comunitat i els
objectius i interessos especifics
en aquest camp.

2. L'educaci6 no es podra.
considerar mai corn un simple
component de la vida econOrnica.

3. Aquesta cooperaci6 haura
de tenir en compte les tradicions
de cada pais i la diversitat de
politiques i sistemes que hi ha en
aquest terreny.

Les resolucions del Consell i
dels ministres d'Educaci6 van
sempre en la mateixa linia. Els
dominis d'accid prioritaris i els
programes que s'estableixen,
persegueixen els seguents
objectius:

a- Millorar les possibilitats
de formaci6 cultural i profesio-
nal dels emigrants d'altres
estats mernbres de la Comunitat
i de paIsos no membres, aixl corn
tambe dels seus fills.

b- Millorar la corres-
pondencia entre els sistemes
educatius d'Europa per assegurar
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vr-



Europa: Espal i temps per a reduced& la formacló la recerca

la confrontaci6 permanent de
politiques, d'experiencies i

d'idees entre els Estats membres

c- Reunir documentaci6
estadistiques actuals en el camp
educatiu.

d- Intensificar la cooperaci6
entre els centres d'ensenyament
superior.

e- Millorar les possibilitats
de reconeixement academic dels
di plomes i dels periodes d'estudi.

f- Animar la Iliure circulaci6
i la moBilitat dels professors,
estudiants i investigadors,
eliminant els obstacles ad-
ministratius i socials i millorant
l'ensenyament de les IlengOes
estrangeres.

g- Foment de la igualtat
d'oportunitats per aconseguir el
pie acces a totes les formes
d'ensenyament.

h- Fomentar el desen-
volupament de les regions amb
problemes.

Ajudar al desenvolupament
de zones de reconversi6 indus-
trial.

j- Contribuir a la Iluita con-
tra la desocupaci6 de Ilarga
durada. Oferir, en el marc de la
formaci6 permanent, ense-
nyaments complementaris que
permetin als joves treballadors
sense feina millorar les seves
possibilitats de trobar una bona
feina.

k- Preparar als joves per a
l'activitat professional.

Crear noves possibilitats
de desenvolupament rural.

m- Protegir els acords de
cooperaci6 tecnolOgica.

A més dels objectius as-
senyalats, tenen prioritat ab-
solute:

1. La identificaci6 i l'aplicaci6
de la contribuci6 dels sistemes
educatius i formatius a la
realitzaci6 del mercat interior i
a la seva explotaci6.

2. La integraci6 de l'educaci6
en tots els camps de la vida
econbmica i la identificaci6 dels
canvis amb l'emergencia del
Mercat Europeu.

3. Contribuir, per mitje de la
politica educative, a reduir les
diferencies regionals i a fomen-
tar la cohesi6 social de la
Comunitat.

Instruments

Per portar a terme aquesta
politica, la Comunitat disposa
dels segOents instruments:

1. Recollida i difusi6 d'in-
formacions i documentaci6,
sobretot mitjangant la xarxa
Eurydice. Aquesta xarxa este
constituida per una unitat cen-
tral a Brusel.les i diverses
unitats als Estats membres. La
cooperaci6 amb el Conseil
d'Europa iniciada d'enga la
creaci6 d'aquesta xarxa l'any
1980, ha donat !Inc a un acord
entre aquestes institucions que
permet la gesti6 permanent, el
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desenvolupament I el finangament
del thesaurus EUDISED.

2. Congressos, seminaris i

col.loquis que permeten als
experts, politics i planificadors
l'intercanvi d'informacions
especifiques.

3. El financament de projectes
pilot que permeten experimenter
i desenvolupar noves idees.

4. Resolucions per les quals
el Conseil de Ministres i els
Ministres de l'Educaci6 reunits
en consell adopten posicions
pOblicament amb la finalitat
d'influir en l'opini6 dels Estats
membres.

5. Les Directives, que signi-
fiquen per als Estats membres
un quadre marc dins del qual
s'han de desenvolupar les Ileis i
els reglarnents necessaris per
aconsoguir els objectius fixats.

6. ElsReglaments directament
aplicables als Estats membres.

Cal parlar, doncs, de recerca
en educació a nivell
comunitari?

Corn ja s'ha apuntat ante-
riorment, en la CE cal parlar de
recerca educative en dos sentits:

a/ Corn una serie d'accions
encaminades a aconseguir els
objectius educatius assenyalats
en l'arnbit de la Task Force Rec-
ursos Humans, Educaci6, For-
rnaci6 i Joventut.

1 70

I t 3

b/ La recerca educative I la
recerca 1+13 de la Direcci6 Ge-
neral xii.

En el primer sentit, és a dir,
en l'embit de la Task Force, els
dominis d'acci6 prioritaris i els
programes establerts sOn els que
van encaminats a desenvolupar
els objectius que hem enumerat
anteriorment.

Per millorar les possibilitats
de formaci6 cultural i profes-
sional dels emigrants d'altres
Estats membres i de paisos no
membres, aixi corn també la dels
seus fills, es promouen accions
per organitzar i desenvolupar un
ensenyament especial, que
preveu l'aprenentatge accelerat
de la Ilengua o Ilengues del pais
d'origen, per facilitar a aquests
infants la Ilengua i culture
maternes, i per informar a les
families de les possibilitats de
formaci6 i integraci6 en el medi.

Les accions pilot van encami-
nades a l'avaluaci6 i comparaci6
d'aquests ensenyaments i a
l'intercanvi d'informacions i

experiencies, i la recerca edu-
cativa els d6na suport : es bus-
quen metodes adients per a l'en-
senyament de les IlengOes;
s'avalua el Hoc i la importencia
de la culture i de la Ilengua
d'origen en els programes esco-
lars; s'estudien les condicions i
disposicions existents per faci-
liter l'acces a l'educaci6 en tots
els nivells; es promou l'ense-
nyament de les IlengOes per mitje
de la radio i de la televisi6, etc.

Per millorar la correspon-
dencia entre els sistemes

"." rg,
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educatius d'Europa, I per asse-
gurar la confrontaci6 permanent
de politiques, d'experiencies i

d'idees entre els Estats mem-
bres, s'organitzen, a niveli
comunitari, confrontacions
regulars entre els responsables
de la politica educative i visites
d'estudi als Estats membres
(programa ARION). Al mateix
temps, per donar una dimensi6
europea a l'experiencia dels
ensenyants i dels alumnes de les
escoles primaries i secunderies,
els Estats membres organitzen
visites i intercanvis de curta
durada, desenvolupen serveis
nacionals i regionals d'informa-
ci6 i documented& es desenvo-
lupen cursos especials i confe-
rendes, etc.

Per intensificar la cooperaci6
entre els centres d'ensenyament
superior, s'estimula l'esta-
bliment de lligams entre di-
ferents institucions i es poten-
cien les estades d'estudi amb
finalitats especifiques per a
professors, responsables ad-
ministratius i investigadors. Es
fomenta el desenvolupament de
programes comuns i d'estudi i

de recerca entre establiments de
diversos Estats membres (pro-
grama ERASMUS).

Per millorar les possibilitats
de reconeixement academic dels
diplomes i dels periodes d'estudi,
s'ha establert la xarxa NARIC i
s'organitzen consultes entre els
responsables politics i els cen-
tres.

Per animar la lliure circulaci6
i la mobilitat, es facilita la

possibilitat d'estudiar almenys
una altra Ilengue en el pais de
l'idioma que ensenyen i es
promou l'ensenyament de les
Ilengues fora del sistema esco-
lar tradicional. S'organitzen
tambe confrontacions entre els
responsables de l'organitzaci6 de
l'ensenyament de les Ilengues i
els investigadors especialistes
en aquest camp (programa
LINGUA).

Quant al foment de la igualtat
d'oportunitats, les accions
s'encaminen sobretot a l'or-
ganitzaci6 de l'educaci6 pre-es-
colar i la seva coordinaci6 amb
l'ensenyament primari i a
l'organitzaci6 d'aquest nivell per
possibilitar a tots els infants
recces a l'ensenyament secun-
dari. 'acilitant-los al maxim el
desenvolupament de les seves
capacitats personals. Preocupen
especificament la igualtat de
drets entre home i dona i les
possibilitats de formaci6 dels
fills de treballadors emigrats i

dels infants amb desavantatges.
Cooperaci6 en materia de

programes escolars, cooperaci6
en el camp dels ensenyants, en
el tema dels joves, Iluita contra
l'analfabetisme i el fracas esco-
lar, educaci6 sobre temes
relacionats amb el medi ambient,
cooperaci6 en la formabi6 de
professorat, formaci6 per a la
protecci6 del consumidor, edu-
caci6 especial per als disminuits
joves, sOn altres seccions dels
programes que actualment
s'estan portant a terme.

Si analitzem el que hem vist
fins ara, podem afirmar que la
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politica de recerca educative de
la Comunitat s'ha anat de-
senvolupant principalment a
l'entorn dels problemes d'arnbit
supranacional i d'aquells nous
problemes originats per la crisi
econOmica i els canvis socials.
A les linies tragades des del
principi, s'hi afegeixen l'estudi
de les consequencies de les noves
tecnologies de la informaci6 so-
bre totes les formacions i, en
particular, sobre la formaci6 de
formadors, la millora dels perfils
de formed& la formaci6 pro-
fessional, les relacions entre
ensenyament i treball, la Iluita
contra la desocupaci6 juvenil,
etc.

Pel que fa a la recerca edu-
cativa i la recerca I+D, cal
assenyalar que, encara que en
els primers moments aquesta
recerca va ser tambe oblidada,
l'Acta Unica Europea (signada a
Luxemburg i la Haia el 17 i el 28
de febrer de 1986) intenta co-
rregir l'oblit dedicant ex-
pressament un titol a la recerca
i al desenvolupament tecnol6gics,
que s'assigna a la Direcci6 Ge-
neral xii. Encara que no es dirigeix
al camp educatiu, permet a la
recerca en aquest camp benefi-
ciar-se d'algun programa.

Per male de l'Acta Unica
Europea, la Comunitat es corn-
promet a portar a terme un
conjunt d'accions relacionades
amb la investigaci6 i el de-
senvolupament que complementin
les dels Estats membres.

S'estableixen programes de
recerca, desenvolupament tec-
nolOgic i dernostracions per
172
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promoure la cooperaci6 entre
empreses, centres de recerca I
universitats, amb paisos no
membres i amb organitzacions
internacionals, es difonen i va-
loren els resultats de les activi-
tats en aquest camp i s'estimula
la formaci6 i la mobilitat de la
recerca i dels investigadors
(programa SCIENCE). Els ins-
truments que permeten aquesta
coordinaci6 s6n els programes
marc plurianuals que recullen
totes les accions. Aquests pro-
grames fixen els objectius
cientifics i tecnics, defineixen
prioritats, indiquen les grans
linies d'acci6 i fixen els
pressupostos i les modalitats de
participaci6 econ6mica de la
Comunitat.

L'execuci6 d'un programa
marc es fa per mitje de progra-
mes especifics desenvolupats a
partir de cadascuna de les grans
accions. Cada programa especific
necessita les modalitats de
desenvolupament, fixa la seva
durada i preveu els mitjans
econOrnics.

Els programes marc pre-
parats per la Comissi6 sOn una
guia de programaci6 que permet,
durant quatre anys, seleccionar
d'entre els programes de recei-
ca proposats, aquells que res-
ponguin més be als objectius de
partida. Amb aquests es preten
assegurar una millor coherencia
en l'esforc. La recerca no es
financia per accions, sin6 per
objectius per aconseguir.

La selecci6 de les accions
besiques dels programes marc
sOn el resultat de nombrosos
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exercicis de reflexid. Corn a
exemple, es poden citar les 36
investigacions conegudes amb les
sigles FAST (Forecasting and
assesment in de fall of science
and technology), que donen una
visid prospective dels anys no-
ranta en diversos sectors, i en-
tre aquests, el sector d'educaci6.

El primer programa marc
fixava les estrategies per se-
guir en les activitats de recerca
i desenvolupament de la Comu-
nitat durant el periode 1984-
1987; el segon fixava les de
1987 a 1990. El tercer fixa els
dels quatre anys.següents.

A Catalunya, diverses ins-
titucions, corn la CIRIT, el Servei
Europa-Universitat, l'Oficina de
Cooperaci6 Educative i Cientifi-
ca amb la Comunitat Europea del
Departament d'Ensenyament,
informen sobre les carac-
teristiques d'aquests programes
i faciliten als investigadors
documentaci6 i, en alguns casos,
ajuts per poder-hi participar.

La recerca educativa nornés
pot incidir, o beneficiar-se'n, de
forma indirecta en.aquests pro-
grames. Aixf, per exemple, es
pot beneficiar del desen-
volupament i posada al dia dels
suports lOgics i de tots els sis-
temes de tractarnent de la
informed& pot berieficiar-se de
les telecomunicacions; pot ajudar
tambe en la intensificaci6 de
l'ajut als paisos en via de de-
senvoluparnent; pot corlaborar
en la millora de la qualitat i de
les condicions de vide i de treball,
preveient els canvis per ense-
nyar a adaptar-se permanent-

:

ment a la continuada renovaci6
tecnologica; etc.

El programa ERASMUS

Adoptat el 15 de juny de 1987
pel Conseil de Ministres de la
CEE, aquest prograrna té una
extraordineria importencia en el
camp educatiu, ja que preveu el
foment de les condicions favo-
rabies per portar a terme la
major part dels objectius que
hem enumerat. Especlficament,
pretén ajudar a l'intercanvi de
professors, alumnes i personal
de l'administracid entre els
diferents paisos de la Comunitat.

Preveu les seguents accions:

e la creaci6 de borses per a
institucions que participin en la
xarxa d'universitats europees
amb programes de mobilitat per
a estudiants;

la creaci6 de borses per als
estudiants de 1.000 a 5.000
ecus, que complementen els ajuts
nacionals;

les borses per al personal
de l'ensenyament superior per
fer visites exploratOries previes
a la creaci6 d'un programa
conjunt, per analitzar el trac-
tament d'un tema en un altre
pals, corn a professors a titol
individual i per a conferencies
d'especialistes d'alt nivell;

mesures complementaries
de reconeixement de diplomes
d'informacid.
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Moltes universitats espa-
nyoles, i totes les catalanes,
participen en alguna o diverses
accions d'aquest important pro-
grama.

El programa COMETT

Aquest programa comunitari
d'educacid i de formaci6 en el
camp de les tecnologies té per
objectiu donar una dimensi6
comuniteria a la cooperacid en-
tre la universitat i la inclOstria
en materia de formaci6 avan-
gada. Aquest programa corn-
pletare les realitzacions dels
Estats membres, sensibilitzant
els estudiants envers la idea
d'Europa perque participin
activament en el seu de-
senvolupament industrial i

tecnoleigic, obrint la via a les

economies d'escala realitzables
per l'organitzacid conjunta dels
nous programes de forrnaci6, i

organitzant intercanvis d'ex-
periencies a l'interior de la
Cominitat sobre la cooperacid
entre universitat i indOstria en
materia de formed() avangada.

EL programa COMMET com-
plete tambe altres accions
iniciades per la Comunitat en el
camp de reduced() i la formed&
la recerca, el desenvolupament i
la cooperaci6 tecnolOgica.

Les relacions exteriors de la
Comunitat en educacid

La Comissi6 coopera con-
tinuament amb els organismes
internacionals que treballen en
el tema educatiu a Europa.

Quadre 1

Comunitat Europea Conseil d'Europa
Reconeixement de diplomes i periodes d'estudis

Mobilitat dels estudiants
Dimensid europea de l'ensenyament a les escoles

L'educaci6 dels treballadors emigrants i les seves families
L'intercanvi d'informaci6 i de documentaci6

Comunitat Europea Unesco

Cooperaci6 a l'ensenyarnent superior
L'educaci6 dels treballadors emigrants i les seves families

L'educaci6 i la formacid dels joves disminuits
Les noves tecnologies

La informacid en el camp educatiu
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Amb el Consell d'Europai amb
la Unesco, hi ha un intercanvi
intensiu de documents, es parti-
cipa en les conferencies i

seminaris que organitzen i hi ha
trobades peri6diques. El quadre
segOent aporta els ternes
d'interes com0.

La Cornissi6 participa en les
reunions del Comite d'Educaci6
de l'OCDE i del comite director
del CERI (Centre pour la
Recherche et Innovation dans
l'Enseignement).

Europa I la recerca en educacló

Els centres de recerca edu-
cative estan escampats per tot
Europa. Ara be, es important
assenyalar que el treball que fan
Os molt divers i la seva impor-
tencia es tambe variada. Es
realitzen recerques d'alta
qualitat en els centres de recerca
avangada, encara que la situaci6
varia molt d'una regi6 a l'altra.
Els paisos anglosaxons i es-
candinaus, alguns centres de la
Republica Federal d'Alemanya,
Belgica, Franca, Suisse, els
Paisos d'Europa de l'Est
(Hongria, Rornania, l'URSS), en
sOn indubtablement els cap-
davanters. Daltra banda, els
paYsos de la conca de la Me-
diterania, encara que tenen un
potencial de recerca que en
algunes ocasions es considera-
ble i amb antecedents prestigio-

sos, per moltes diferents raons
no s'actualitzen de manera
suficient (Landsheere, 1982,
peg. 10).

Aqui volem destacar que, en
general, els investigadors s'a-
pleguen a l'entorn d'una serie de
temes fonarnental que no sOn
altra cosa que els problernes i

dificultats que han d'afrontar els
palsos de tot el mOn malgrat les
seves diferencies politiques,
econOrniques i culturals"
nesco, 1986, v).

Camps corn l'educaci6 voca-
cional, problemes de desocu-
paci6, formaci6 de professors,
etc., sOn els que apleguen el
major nombre de treballs
enregistrats en els diferents
repertoris i bases de dades.

En el quadre segOent aportem
una classificacial que agrupa en
arees mes emplies els 11.641
descriptors que assenyala el
document de la Unesco (idern) En
el quadre 3 es recull el nombre
de centres que es dediquen
continuament a un camp de
recerca, és a dir, el nornbre de
centres amb una linia de recerca
establerta i reconeguda.

(hie ens manca?

Corn ja hem anunciat en la
introducci6, hem intentat fer un
esbOs de la recerca educthiva a
nivell comunitari. Es evident,
per6, que no cobrim la Co-
munitat, i l'embit i les actuacions
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de les altres organitzacions
internacionals. Landsheere
(1986) té un treball interessant
en aquest sentit. Nosaltres hem
complert el propOsit d'omplir deu
pagines parlant de la recerca
educative a Europa. L'estudi
comparatiu es un gran objectiu
sobre el qual, de mica en mica,
anirem treballant.

Volem acabar aquest petit
treball aportant una reflexi6 de
Minc (1990): 'I si Jean Monnet
hagues posat en marxa, el 1950,

el que més endavant va lamen-
tar no haver fet? I si hagués
comengat per la culture i per
l'educaci15? I si en comptes de la
Comunitat Econ6mica Europea
hages creat una Cornunitat Cul-
tural Europea? Programes
escolars, periodes d'escolaritat,
universitats, inversions cultu-
rals... No sabem on seriem, es
pot intuir, per6, que seriem en
un Hoc diferent i que possi-
blement la idea d'Europa estaria
més arrelada.

Quadre 2

Tomes que preocupen actualment els investigadors en
educacis5

Classificació dole descriptors Unesco més citats:
Orientaci6 escola-treball. Orientaci6 professional

Didactiques especials
Tecnologia i material educatius
Test, mesurament i avaluaci6

Proces d'ensenyament-aprenentatge
Pedagogia social

Pedagogia diferencial
Curriculum

Educed() d'adults
Supervisi6 i organitzaci6 escolar

Educaci6 especial
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Quadre 3:

Linies de recerca d'alguns centres

Nombre de centres que
Tema s'hi dediquen exclusivament

Ensenyament professional i desocupacid 5 1

Educaci6 d'adults 3 1

Ensenyament de la ciencia i de les matemetiques 3 0

Psicologia de l'educaci6 3 0
Educaci6 comparada i internacional 25
Assessorament i orientaci6 20
Administracid i planificaci6 de l'educaci6 19
Tecnologia educative 19
Lleng(ies 1 9

Ensenyament superior 1 7

Educaci6 especial. DisminuIts 16
Sociologia de l'educaci6 14
Avaluaci6 1 3

Ensenyament tenic 12
Educaci6 en matéria de salut 10
Edifici i equipament educatiu 6

Economia de l'educaci6 6
Estadistiques educatives 4

Font: Unesco, 1986
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Abstracts

En este trabajo, la Dans cet ouvrage. In this article, the
autora aporta una serie l'auteur fournit une author summarises the
de datos sobre el estado série de donnees sur la present state of
de la situaciOn de la situation de la educational research in
investigaciOn educative recherche educative the European Community.
en la Europa comunita- dans l'Europe The objectives, areas of
na. Se enumeran los Communautaire priority action and some
objetivos, los dominios On dnumere les of the programmes
preferentes de acciOn y objectifs, les domaines established are
algunos de los progra- d'action prioritaires et described and the
mas establecidos. quelques uns des importance of those
Exotica la importancia programmes dtablis On operating over a number
de los programas marco explique l'importance of years. providing a
plurianuales y expone des programmes cadre framework for the
las Ilneas generates de pluriannuels en donant Erasmus and Comet(
los programas Erasmus les lignes generates des programmes, is
y Comet. A partir de los programmes Erasmus et explained.
datos de la Unesco. Comett Based on Unesco figures,
aporta una clasificaci& A partir des données de the article gives a
de los temas que l'Unescc. on apporte une classification of the
preocupan actualmente a classification des subjects of main
los investigadores en themes qui préoccupent interest to educational
educed& y las lineas en ce moment les researchers and
de investigacion chercheurs en education recognised lines of
reconocidas con el et des lignes de research, along with the
nitmero de centros que a recherche admises. number of centres
ellas se dedican unica y aussi bien que le nombre exclusively dedicated to
exclusivamente. El d'établissements qui this.
trabajo finalize con s'en occupent The work concludes
unas reflexiones sobre exclusivement with reflexions on the
su aplicaciOn a partir L'ouvrage find par des analysis of the
del andlisis de la observations sur son organisation of research
organized& de la elargissement a partir in each of the countries
investigaciOn en cada de l'analyse de making up the EC and of
uno de los diferentes l'organisation de la the areas concentrated
paises que integran la recherche dans chacun on and the activities of
Comunidad y del ambito de différents pays qui other international
y actuaciones del resto font partie de la organisations The
de organizaciones Communaute et du article poses the
Internacionales, y con domaine et des actions question of whether,
un interrogante sobre si. d'autres organisations instead of a European
en vez de una Comunidad internationales, et en se Economic Community. a
Economics Europea. sc Posen( la question de ce European Cultural
hubiera creado una qui se serati passe si a Community should have
Comunidad Cultural la place d'una been created
Europea Communaute économique

Europeene on aviat dee
une Communaute
Culture Ile Européenne
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Apèndix:

Punts d'informació
universiticia europea a
Catalunya

Centre de Documentaci6 Europea.
UAB. Edifici. 88193
BELLATERRA. Tel. (93) 692
80 04/581 16 81.

Centre de Documentaci6 Europea.
(ESADE) c/ Marques de Mul-
hacen, 40-42. 08034 BAR-
CELONA. Tel. (93) 203 7800.

Centre de Documentacid Europea.
Escola tecnica Superior
d'Enginyeria Agraria (UPC).
c/ Rovira Roure, 177. 25006
LLEIDA. Tel. (973) 23 34 41/
23 67 54.

Centre dInformaci6 i Documen-
taci6 Educativa Europea.
Collegi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i

Lletres i en Ciencies de
Catalunya. Rambla de

Catalunya, 8. 08007 BARCE-
LONA. Tel. (93) 317 04 28.

Institut Universitari d'Estudis
Europeus. UAB. Edifici. 08193
BELLATERRA. Tel (93) 692
80 04-581 16 81.

Oficina de Cooperacid Educativa
i Cientifica amb la CE del
Departament d'Ensenyament.
c/ Urge II, 270, 76. 08036
BARCELONA. Tel (93) 419 38
03

Patronat Catala Pro Europa. c/
Bruc, 50, 2n. 08010 BARCE-
LONA. Tel (93) 318 26 26.

Servei Europa-Universitat.
Gabinet Tecnic de Recerca de
la DirecciO General d'Uni-
versitats. Av. Diagonal, 682.
08034 BARCELONA. Tel. (93)
280 17 17.
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Les didactiques entre la ciencia i la utopia
El cas de la didectica del trances corn a Ilengua
materna
Jean Paul Bronckart i Bernard Schneuwly *

La didactica del frances corn a Ilengua materna (DFLM) es un
nounat damunt el bressol del qual s'han fet reposar moltes "fades

cientIfiques", i al qual, en conseqUencia, sembla promes un bell
esdevenidor. Amb tot, aquesta discipline encara avui este ocupada en
la dificil construcci6 de la permanencia d'un objecte, els seus passos
s6n insegurs i el seu discurs més aviat rudimentari. Serie, doncs,
force imprudent de Iliurar-se a una descripci6 prospective del seu
desplegament i de respondre categaricament a la qUesti6 dels editors
de la revista: cap on va la didectica del FLM? En canvi, intentarem
més modestament comprendre que es proposa de fer aquesta disci-
pline naixent, i formular algunes hipOtesis sobre el Hoc que podria
ocupar en el concert de les didectiquep de les matéries escolars, de
les ciencies de l'educaci6 i de les disciplines cientifiques de referencia.

Didàctica: una paraula a la recerca de significat

En el decurs dels segles, molts pedagogs han fet, aparentment,
didectica sense saber-ho, i avui n'hi ha d'altres que diuen que en fan
sense poder precisar mai qua fan que provingui particularment
d'aquesta discipline. Ens cal, doncs, precisar el significat d'aquest
terme I, per aix6 mateix, intentar situar l'espai didactic en el camp
particularment permeable de les ciencies de l'educaci6.

En l'Os original corn a adjectiu, tant en grec corn en frances,
aquest terme qualifica tot el que te relaci6 amb l'ensenyament i, per
extensi6, amb els comportaments que presenten certs trets de
l'activitat d'ensenyament. Proposada en Ilati a comencament del segle
xii (Schneuwly, 1990a), la forrna nominal va tenir f eine a imposar-

Jean-Paul Bronckart I Bernard Schneuwly s6n membres de la Sem() de Ciencies
de I Educ,acion do la Untversidat de Ginebta
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se en les llengUes modernes; fins a aquests darreres decennis (amb
l'excepcid, potser, dels palsos de Ilengua alemanya), no s'havia fet
servir gaire, i el seu significat ha viccut unes considerables variacions
d'interas. En certs escrits, la didactica es presenta corn l'aproximaci6
cientifica del conjunt de fentimens relatius a l'educaci6 formal i, de
vegades, s'especialitza en diverses rübriques: didactica experimen-
tal, didactica-acci6, didactica psicolOgica, etc. A la inversa, en certs
usos, el term.e ha pres una accepci6 molt restrictiva i designa
exclusivament els procediments i les tacniques que es fan servir en
el quadre dels matodes particulars d'ensenyament.

La generalitzaci6 (i la reivindicaci6) d'aquest terme a qua assistim
fa dos decennis s'acompanya d'una voluntat evident de precisar-ne
l'accepcio. Sembla que actualrnent hi ha un ample acord d'abandonar
les dues concepcions extremes que acabem de veure i de considerar
que la didactica te corn a terreny d'aplicacid el conjunt dels problemes
relatius als processos d'ensenyament i d'aprenentatge en vigor en
situaciO escolar. El terreny definit d'aquesta manera continua sent
extens, cords i fonamentalment ple de Ilacunes, ja que els parametres
hist6rics, politics, sociolOgics, psicologics, etc., susceptibles de tenir-
hi un paper sOn forga nombrosos; d'aix6 es despran el perill denunciat
sovint de fer d'aquesta didactica nova un Hoc on va a parar tot
[ a ttrape-tout] in 'fOrum de parers*, en resum, en mataria d'edu-
caci6, una mena d'hostal d'aquells on no trobes sin6 all() que tu mateix
ja hi duus.

Es ben cert que l'existancia d'una sarie de problemes no basta a
definir l'objecte d'una disciplina; aquest objecte encara s'ha de
construir, sobre la base de criteris epistemoldgics certs, pen) tamba,
particularment quan es tracta de fenOmens educatius, sobre la base
d'una analisi dels objectius histOrics i sOcio-politics. Quina pers-
pectiva, doncs, odopta la didactica en l'aproximaci6 del seu terreny,
i corn en definiriem l'objecte? Per mirar de respondre-hi, torna a ser
recomanable de fer una marrada histdrica.

La utopia diclactica

La didactica general

Tab corn assenyala Schneuwly (ibid.), des dels textos de Ratke i
de Comenius, la didactica es presenta d'entrada corn un proces de
critica i acci6.

186

A '

LhC:i t)



Reflexions i recc-sques

Critica de l'estat de les coses, es a dir, de formes d'ensenyament
en vigor: sobrecarrega dels programes, metodologia de carecter
essencialment deductiu, pedagogia coercitiva, el fet de no tenir en
compte els interessos de l'alumne, etc. Cadasc0 haura pogut reconeixer
en aquesta llista (per forga no exhaustive) l'essencial de les critiques
formulades regularment d'aleshores enge respecte als metodes
tradicionals.

Aquesta acci6 es despren d'aquestes critiques i, doncs, es tradueix
en proposicions de reforma i innovaci6 que presenten tres
caracteristiques principals. En primer lloc, en el pla de les finalitats,
afirmaci6 del caracter social (col.lectiu) de l'educaci6 escolar:
l'escola ha de ser accessible a tothom i ha de dispensar una formaci6
directament orientada per les necessitats de la. societat. Despres, en
el pla dels programes, organitzacio racional i sistematica de les
diferents materies per ensenyar, alhora articulada amb l'analisi de
les necessitats socials i inspirada pel principi de progressi6. Finalment,
en el pla metodolOgic, adopci6 d'un proces inductiu (observar, actuar

nomes després, eventualment codificar i retenir), que correspongui
als processos de desenvolupament naturals dels alumnes, i, per tant,
que els faciliti els aprenentatges.

Fins i tot si, més endavant (especialment a l'Alemanya durant la
primera meitat d'aquest segle), certs autors van poder insistir
especialment en la segona caracteristica, i reduir d'aquesta manera
la didactica a una ciancia dels curricula, nosaltres subratllarem els
altres dos aspectes perque creiem que assenyalen mes clarament la
condici6 d'utopia indispensable d'aquesta disciplina:

D'una banda, l'acci6 didactica esta totalment abocada a la realit-
zaci6 de finalitats socials precises; el didactic es veu obligat, doncs,
a analitzar aquestes finalitats des dels seus diferents aspectes
(histOrics i sincrônics), de discutir-les de manera aprofundida
gairebe inevitablement, d'intervenir en les decisions que es prenen
en aquest respecte. Tot projecte didactic depan d'un projecte social
que alhora contribueix a precisar.

- D'altra banda, la reflexi6 didactica s'esforga a integrar, en un
mateix espai-problema, les qUestions relatives a l'ensenyament i les
relatives a l'aprenentatge. A la Didactica magna, Comenius no dubta
a definir l'ensenyant com "un servidor de la naturalesa", i moltes
didactiques, explicites o implicites, preconitzaran tot seguit que els
metodes d'ensenyament es concebin corn a sistemes de valorar i

explotar les capacitats naturals d'aprenentatge dels alumnes.

La didectica general es proposa de definir una forma d'ensenyarnent
coherent i sistematica, fermament articulat amb els objectius socials
mes democratics i que exploti al maxim les capacitats psicolOgiques
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dels alumnes. No podem dubtar que es tracta d'un projecte
fonamentalment ut6pic, en la mesura que implica que un dia hi pugui
haver claredat i cohesi6 en el capitol dels objectius educatius, i que
es propose de conciliar les necessitats col.lectives i les carac-
teristiques (amplament individuals) dels aprenents. Pere), igualment,
es tracta d'un projecte indispensable, en la mesura que certs sistemes
centrats be Onicament en les necessitats socials, be Onicament en les
caracteristiques dels aprenents, s'han dernostrat inadequats. Del
primer tipus, se'n segueixen els metodes tradicionals d'ensenyament,
en la critica dels quals ara no entrarem. Del segon tipus, se'n segueixen
el conjunt de corrents de la psico-pedagogia.

Per ser clars (pen) sens dubte no gaire originals), precisem
breument la distinci6 que fern entre didactica i psicopedagogia.
Admetem d'entrada que aquestes dues vies s'enfronten al mateix
problema general: definir un projecte de formaci6 racional que tingui
en compte les caracteristiques del context social i les capacitats dels
aprenents. Per6 si la didactica intenta establir un equilibri entre
aquests dos pols, la (psico)pedagogia, tal corn l'esbossen els filbsofs
i literats dels segles xviii i xix, i corn s'aferma entre els cientifics del
segle >c<, te corn a gran punt central (i de vegades gairebe exclusiu)
l'inchvidu i les seves caracteristiques especifiques, i es proposa
d'organitzar l'ensenyament en funci6 d'aix6, tal corn ho testimonia
la cita seguent: T..] el canvi general de les idees sobre la personalitat
hurnana ha obligat els esperits oberts a considerar l'infant d'una
altra manera LI a causa del fet, nou en la histbria, que la ciencia
i, riles generalment, la gent honesta estan finalrnent provelts d'un
métode i d'un sisterna de nocions aptes per donar compte del
desenvolupament de la consciencia I, singularrnent, del desenvo-
lupament de l'enirna infantil. Nornés Ilavors, aquesta activitat veritable
que tots els grans innovadors de la pedagogia havien sorniat d'introduir
a escola per deixar-la expandir entre els alurnnes segons el proces
intern del seu creixement psiquic, ha esdevingut un concepte
intel.ligible i una realitat susceptible de ser analitzada objectivament:
els metodes nous s'han constituIt d'aquesta rnanera i, alhora, la
psicologia de l'infant, en estreta solidaritat amb els seus progressos°
(Piaget, 1969, peg. 214). Aquesta concepci6 de l'acci6 pedagogica no
constitueix aparentrnent rnés que una reformulaci6 cientifica de la
rnetefora cléssica del "pedagog-jardiner", que tindria corn a Onic
paper fornir als 'alurnnes-plantes" els elements necessaris per a la
desclosa de les seves potencialitats naturals (claror, aigua
eventualment, adob), i els Onics coneixements irnportants de que
hauria de disposar es refereixen a l'estat (l'estadi) de
desenvolupament de cada alumne. A despit de les afirmacions
optimistes de Piaget, actualment se sap que aquests coneixernents
s6n parcials (estan lirnitats, essencialrnent, a certs aspectes del
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desenvolupament lOgico-cognittu) I en tot cas insuficients per fundar
una acci6 pedagOgica; restedi presumit del desenvolupament cognitiu
d'un alumne no permet sin6 rarament de preveure quines estrategies
desplegare en el tractament d'un problema donat, en la mesura que
aquestes estrategies sovint depenen de manera decisive del significat
atribuYt a aquest problema en el context didactic, i, mes generalment,
en la situaci6 d'ensenyament.

Les didactiques de les disciplines: una altra histbria?

Les expressions 'didectica de les maternatiques', "didectica de
les clencies* o "didectica de les llengues* sOn més aviat recents (no
gaires desenes d'anys) i provenen a primera vista d'una histOria
altra que la de la didectica general.

Si ens atenim a la didectica de les IlengOes, podem observer que
ha emmergit primer per tractar problemes d'ensenyament i

d'aprenentatge nomes de les llengOes estrangeres vives emergencia
implicita des del segle xvi, i explicita des de la segona meitat del
present.

En la fase implicita, la didectica es presenta essencialment com un
discurs metametodolOgic, del qual Coste (1986) i Puren (1988) van
presentar les caracteristiques essencials. Per a aquest darrer autor,
hi ha, d'una banda, diferents matodes d'ensenyament (matodes actiu,
audio-visual, directe, oral, etc.), que es creen i estableixen en epoques
diferents, sota l'eventual influencia de la descoberta de nous
procediments i noves tecniques. Per() el metode (o la combinaci6 de
métodes) adoptat s'insereix d'altra banda en el quadre d'una
metodologia general i coherent, que té en compte finalitats educatives,
del context escolar especific, de la naturalesa del contingut, de les
caracteristiques dels aprenents, etc. (per exemple, rnetodologia
inductive que se serveix del matode directe i de l'audio-visual). En
aquest sentit, la didectica de les disciplines prove d'un tercer nivell,
el dels discursos, de carecter histOric i comparatiu, que poden ser
considerats a prop6sit de les diferents metodologies, de la seva
pertinence, del seu interes, de la seva eiicácia, etc. Discursos que,
d'una manera gairebe inevitable, vehiculen un aspecte critic i un de
proposici6 i innovaci6.

La fOrmula explicita 'didectica de les llengOes" apareix a partir
dels anys cinquanta, i seria inütil intentar desfer l'embolic de factors
conjunturals, institucionals, anecd6tics o d'altres que en van afavorir
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raparici6. Pere) l'exit d'aquest terme i rextraordinAria rapidesa
amb que es va difondre be demanen una explicaci6. La situaci6 de
l'ensenyament de les liengues vives en el temps immediatament pos-
terior a l'acabament de la Segona Guerra Mundial es caracteritza pel
desplegament de metodologies noves, inspirades directament en la
psicologia de l'aprenentatge (per exemple, metode Audio-oral sortit
del behaviorisme skinneriA) i de la lingOistica (estructuralisme,
funcionalisme, generativisme, després el pragmatisme i tot seguit
les teories del discurs). L'Oxit que inevitablement engendra la novetat
cedf Hoc rApidament a les critiques i al refOs. Aband6 dels metodes
d'inspiraci6 behaviorista per ra.6 de la mena d'interacci6 pedagOgica
que engendren (iteraci6, condicionament, drill); presa de distAncia
pel que fa a l'estructuralisme i al generativisme, que nomes aborden
certs aspectes del funcionament del llenguatge; etcetera. Esperances
vives seguides de decepcions, manlleus i després ref Os; en aquest
vaive es va forjar la presa de consciencia de la necessitat d'una
autonomia del pensament metametodoldgic, d'una independencia r e
lativa respecte a les disciplines de referencia. L'estabilitzaciO del
concepte de 'didActica de les IlengOes" es indiscutiblement solidAria
de raband6 progressiu de les diferents formes de linguistica o de
psicologia aplicada a reduced& Encara podem observer que la rup-
tura amb l'aplicacionisme (consumat a començament dels anys
vuitanta) coincideix igualment amb la introducci6 del concepte de
didActica en el camp de l'ensenyament de la Ilengua materna.

Fins i tot si sOn diferents en la histOria, el discurs de la didActica
de les IlengUes presenta analogies evidents amb el de la didActica
general. Comporta primer una orifice de les metodologies en curs.
Mencionem, en la fase irnplicita, les observacions de Montaigne a
propOsit de l'ensenyament del Ilati; més endavant les denUncies de
l'aspecte 'superficial i maquinar dels metodes d'ensenyament de les
Ilengues vives (Bréal, 1872); encara posteriorment, la critica de
rabsencia de perspective comunicativa en l'ensenyament de la Ilengua
materna, etc. Aix6 es tradueix tot seguit en proposicions d'innovaci6
mes o menys global, proposicions en les quals sovint es palesa, d'una
banda, una anelisi dels objectius socials actuals i una preocupaci6 per
adaptar els metodes a aquests objectius i, de l'altra i de manera
sorprenentment recurrent, la voluntat d'articular el proces d'ense-
nyament a les capacitats naturals d'aprenentatge dels alumnes. El
que diferencia potser la didActica de les IlengOes de la didActica
general es el caracter menys central de ranAlisi de l'objecte
d'ensenyament (problemes de curriculum i de transposici6 didActica),

en aix6 hi ha importants raons que examinarem mes endavant.

Corn la didectica general, les didactiques de les disciplines sbn,
doncs, discursos de critica i de proposici6 que tendeixen a l'autonornia
i respecialitzaciO. Ara: n'hi ha prou, amb aquests discursos, per
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fundar una discipline cientifica? En quina mesura s6n productors de
conceptes i projectes aut6noms? Quina relaci6 tenen amb les disci-
plines vemnes? Hi ha tants de problemes, que be els haurem d'a-
prof undir.

De la situaci6 de les didactiques de les metal-les escolars

Si tota didectica es orifice, innovadora, combatent, es que 'a
situaci6 d'ensenyament a la qual s'adreca es tinguda corn a
problematica; la didectica es una resposta a la insatisfacci6 davant
l'estat de coses. Aquesta insatisfacci6 pot provenir de factors
diferents: constataci6 de fracas manifest pel que fa a certs objectius
precisos; necessitat de modificar els objectius per adaptar-los a una
situaci6 social nova; necessitat de renovar el contingut o els metodes
que progressivament han envellit i caducat; finalment, voluntat
d'integrar a l'ensenyament les noves experiencies de les disciplines
de referencia. Quan s'esdeve- cosa no gens estranya- que, d'aquests
factors, se'n combinen uns quants, l'ensenyament d'una rnateria es
declarat en crisi, i l'acci6 didactica es fa imperative.

La didactica com a acció

Davant les questions concretes que formula l'ensenyament d'una
materia, per a nosaltres l'acci6 didectica s'ha de desplegar en tres
fases:

1. La identificaci6 i la conceptualitzaci6 dels problemes. Sovint,
el malestar que se sent davant l'estat de l'ensenyament d'una materia
es dans, i no es estrany que es tradueixi per la designaci6 dels
"culpables-nats" que, es clar, sOn els ensenyants, pert) tambe els
innovadors i els cientifics. D'entrada, cal intentar identificar clarament
les causes de la insatisfacci6 o del fracas. Aquesta analisi de la
situaci6 s'ha de basar primer de tot en les finalitats educatives; tot
seguit ha de concernir els prograrnes, els metodes i els mitjans
d'ensenyament, sense oblidar els procediments d'avaluaci6 i de sanci6.
Tant si es tracta de problemes prOxims a una rübrica (un problema
de terminologia gramatical, per exemple) o de problemes més
interactius (adequaci6 del prograrna als objectius, o dels modes
d'avaluaci6 a la metodologia preconitzada), la comprensi6 de l'estat
de coses 6; indissociable d'una conceptualitzaci6, i aquesta creaci6
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conceptual requereix al més sovint una primera forma (potser la més
important) de manlleu a les disciplines cientifiques 'de referencia
(vegeu més amunt).

2. L'analisi de les condicions d'intervenci6 didactica. Un bon
nombre d'innovacions fetes des d'una perspective estrictament
aplicacionista han menat a fracassos ben coents, tot i estar mancats
d'una analisi seriosa de la "situacid de l'ensenyament d'una materia'
(Bronckart, 1989) en la qual s'acabaven d'introduir. Tot ensenyament
té una histbria: la dels objectius successius que hi han estat assignats
i que sovint s'han aglutinat els uns als altres; la dels programes, dels
metodes, de les formes d'avaluacid, per no parlar de prectiques
pedagdgiques concretes. Tot ensenyament es produeix en un context
institucional i material precis en clue intervenen especialment l'estatut
de l'escola. l'origen sbcio-cultural dels alumnes, els mitjans materials
de clue es disposa i el nombre d'alumnes per classe. Tot ensenyament
és, finalment, dispensat per uns agents, que disposen d'una formacid
determinada, tenen una certa represented() dels seus alumnes, dels
objectius per assolir, de la materia per ensenyar, etc.

La intervenci6 didectica, de l'amplitud que sigui, pressuposa un
bon coneixement d'aquests tres conjunts d'elements. A partir d'aquest
moment es indispensable que, en el marc de la mateixa didactica, es
desenvolupin recerques sobre la histbria de l'ensenyament, i que es
construeixi progressivarnent aquesta 'membria collective" dels
sistemes didactics, particularment evocats per Puren (1989) i

Schneuwly (ibid.). Perb les recerques s'han de basar en les estructures
escolars, en l'estat de la formacid dels ensenyants (aquesta mena
d'informaci6 ens sembla particularment important), tant corn en les
diverses representacions que aquests darrers s'han forjat respecte
als objectius, a la materia i als alumnes.

3. L'elaboracie de proposicions didactiques. Les proposicions que
la didectica pot formular sOn d'ordre i de nivell de generalitat va-
riables, i la Ilista que segueix no preten, evideniment, ser exhaustive.

Tal corn indicava Coste (ibid.), si el diaactic ha de ser historiador,
tambe ha de ser comparatista; una de les tasques més importants que
te assignades consisteix a confrontar programes, tipus de progressi6,
metodes, manuals, tecniques, etc., i la 'mernbria" didectica que hem
esmentat més amunt tambe ha d'incloure un repertori sisternatic dels
assaigs, errors i exits en cadascun d'aquests terrenys.

En consideraci6 dels problemes precisos amb clue l'ensenyament
es troba, el didactic s'ha de proposar solucions comprovar-les. En
materia de programes, si be els quadres generals sem definits
generalment amb precisid per les institucions escolars, sovint manca
l'explicacid detallada de les modalitats de presented() i d'organitzaci6
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de la rnateria. En conseqUencia, el treball del didactic en aquest terreny
este relacionat sobretot amb la definici6 de formes eficaces de
progressi6 pedagOgica i amb la realitzaci6 coherent de les necessaries
transposicions didectiques (vegeu més amunt). En els plans de la
metodologia general i de la tria de metodes, el paper essencial del
didactic és experimentar les proposicions noves. A més de requerir
domini i control en el proces de manlleu te6ric, aquesta experimentaci6
s'ha de produir in vivo i, en consequencia, implica una estreta
col.laboraci6 entre didactics i ensenyants (vegeu respecte a aix6
l'elaboraci6 i experirnentaci6 de sequencies didactiques centrades en
el domini de certes formes de discurs Comissi6 "Pedagogie du
texte", 1988). Tractant-se de manuals i de proves d'avaluaci6, el
didactic es pot passer de l'analisi critica i entrenar-se en la realitzaci6
concreta. No podent produir necessariarnent bons instruments de
treball, aquesta f orma d'acci6 constitueix un banc de proves
interessant per a les proposicions noves.

Els conceptes de la didactica

Si d'entrada la didectica pertany a l'ordre de l'acci6, també pertany
a l'ordre del saber, i l'autonomia que reivindica es mesurara amb la
seva capacitat de desplegar un aparell conceptual coherent i especific.
Per be que l'essencial encara s'ha de crear, progressivament es van
establint algunes nocions que contribueixen particularment a la
teoritzaci6 de l'objecte de la didactica i a la d'alguns problemes
majors

Corn proposa Chevallard (1985), al nucli dur de l'objecte d'aquesta
discipline es el sistema didactic, és a dir, aquesta estructura
constituida per la triade ensenyant-alumne-contingut i per les
relacions complexes que s'estableixen entre tots tres.

Enlla de la inscripci6 en les fluctuacions de la moda cientif Ica, el
concepte de sistema es important. Marca la interdependéncia
fonamental entre l'estatut i la posici6 dels tres termes, corn tambe
entre termes i relacions. A titol d'exemple, si l'ensenyant descabdella
un d,..;curs critic respecte a les relacions de poder que es produeixen
en la llengua. es pot pensar que la posici6 de l'alumne es modificara
no tan sols pel que fa a la seva representaciO dels mecanismes de
poder en la societat. sin6 tambe respecte a les seves relacions actuals
amb l'ensenyant i amb el contingut escolar que constitueix la Ilengua.
En consequencia, d'una banda. aquest sistema tecno-cultural
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constitueix l'objecte major de les recerques histdriques i

comparatives (en el quadre d'aquest sistema prenen significat tant
les decisions relatives als objectius corn les seleccions de programes
i les innovabions metodoldgiques); de l'altra, tota intervenci6 sobre
un dels terrnes o de les relacions te necesseriament conseqUencies
sobre els altres elements del sistema.

La suma organitzada de sistemes didactics que apareixen en una
institucid defineix el sistema d'ensenyament, que no es més que un
aspecte dels sistemes educatius constituits pel sisterna social. Tot
sistema didactic s'ha de considerar obert al medi que l'envolta, es
a dir, als sistemes mes amplis dels quals procedeix i amb els quals
ha de ser compatible (problema d'adequacid dels programes a les
finalitats globals, per exemple).

Si, per dalt, el sistema didactic s'integra als sistemes mes amplis,
per baix es pot descompondre en tres subsistemes: l'ensenyant,
l'alumne i el contingut de l'ensenyament. Els subsistemes ensenyant
i alumnees poden definir corn a conjunts organitzats de representacions
socials i de representacions cognitives, d'actituds, de practiques,
etc., i ser objecte d'estudis especifics. El tercer subsistema ja ha
estat mes estudiat, en particular pels didactics de les derides i les
maternatiques. A diferencia d'aquests darrers, l'anomenem contingut
(millor que no pas "saber") per indicar que la materia ensenyada no
pertany necessariament a l'ordre del coneixement, sin6 que, en canvi,
pertany sovint a l'ordre de les actituds (saber-ser) i de les habilitats
practiques. Algu pot pensar enraonadament que la part presa pel
saber en l'ensenyament de les maternatiques Os mes important que en
l'ensenyament de la Ilengua materna, per6 enlla d'aquestes aparences,
seria force instructiu analitzar els Hoes relatius que prenen els sabers
i les habilitats en el contingut de cadascuna de les materies
d'ensenyament.

La segona serie de conceptes te relacid amb els problcmes que es
formulen a diferents nivells del sistema didactic; ens limitarem a la
presentacid de tres conjunts de conceptes, que delimiten les questions
majors de recerca i d'intervenciO d'aquesta disciplina.

En el quadre d'elaboracid del curriculum, el contingut de
l'ensenyament es seccionat i organitzat; aquesta planificaciOdidãctica
generalment s'efectua tenint el cor.pte el principi de progressib.
L'afirmacid d'aquest principi prove alhora d'una necessitat (no es
pot ensenyar tot alhora) i del seny elemental (comencar per all6 que
es mes directament accessible a l'alumne), perd la seva aplicaci6
planteja tot de problemes. El principal es el dels criteris a partir dels
quals la podem definir. A la Idgica analitica adultocentrica dels
procediments classics i del behaviorisme (descompondre l'objecte en
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les seves unitats minimes des del punt de vista de l'adult, i

recornpondre'l despres per graus de complexitat creixent), han succeTt
logiques fonamentades en les etapes del desenvolupament cognitiu
suposat de l'alumne i, per tant, més aviat paidocentriques. Si la
primera logica ha estat justament denunciada, la segona continua
sent avui mes programatica i impositiva que no pas eficient; corn
podern, en efecte, coneixer el nivell de desenvolupament d'un grup
d'alurnnes, i sobretot corn fer servir aquest coneixement hipotetic en
l'elaboraci6 del curriculum? Per superar aquestes dificultats, es
important que ens coldoquem en una perspective clarament interactive
i que tinguem en compte els tres pols del sistema didactic: adrnetre
primer que cada objecte d'ensenyarnent te un significa!(que se segueix
clarament de la seva forma d'inserci6 histOrica i sincremica en els
diferents sistemes): tot seguit, que l'aprenentatge consisteix en una
reconstrucci6 per part de l'alumne d'aquest significat i, per tant, en
una apropiaci6 i, finalment, que aquesta apropiacio es facilitada pel
fet de posar a la disposici6 de l'alumne unes informacions organitzades
en "trames conceptuals" (Astolfi i Develay, 1989) i susceptibles
d'ara endavant de ser tractades a la seva "zona de desenvolupament
més prOxim". En el que acabem de dir, tothom pot haver reconegut
els ingredients principals de la concepci6 vygotskyana del
desenvolupament (cf. Schneuwly i Bronckart, 1985), l'adopci6 de la
qual implicaria l'elaboraci6 de curriculums contextualitzats i

diferenciats; amb tot, enlle dels principis, cal emprendre moltes
recerques empiriques per definir l'estatut dels objectes
d'ensenyament, per elaborar les trames conceptuals mes pertinents,
per coneixer els procedirnents d atribuci6 de significat, i tambe les
caracteristiques de les zones de desenvolupament mes prexim.

En el moment que en un curriculum apareix el contingut
d'ensenyament, constitueix necesseriament el producte d'una
transposici6 didàctica. Aquest concepte, que Chevalier (ibid.) ha
presentat detalladament, tradueix el conjunt de ruptures,
desplacaments i transformacions diverses que es produeixen en la
cadena que ildustra l'esquema segOent:
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objecte de saber potencial

saber savi
ref erencia

R2

contingut per ensenyar

R3

contingut d'ensenyament

prectiques socials de

R2'

La relaciO R1 presenta el problema d'all6 que en una altra banda
hem anomenat (Bronckart, ibid ) la legitimitat de les disciplines
cientifiques a les quals es refereix la didactica. Si certes disciplines
(maternatiques. ciencies naturals) han elaborat corpus de coneixements
relativament estables i organitzats, d'altres (en particular les ciencies
del Ilenguatge) només disposen de teoritzacions parcials, discutides
i sovint concurrents. En consequencia, si aparentment R1 no presenta
gaires problemes als didactics de les ciencies (que sovint negligeixen
aquesta relaci6 en els seus esquemes), en canvi es cabdal en didectica
de IlengOes, en la mesura que la tria de la teoritzaci6 de referencia
tindre conseqUencies decisives sobre les altres relacions de la cade-
na de transposicions.

La relaci6 R2 explicita el procés de designaci6 de certs aspectes
del saber com a contingut susceptible de former part del curriculum
escolar. Observem en aquest nivell que si, en l'ensenyament de les
matematiques o de les ciencies, els programes pouen gairebe
exclusivament en els corpus cientifics (amb tot, de vegades amb
algunes creacions didactiques segons l'expressi6 de Chavallard), en
matéria d'ensenyament de IlengOes, particularment d'ensenyament
de la Ilengua materna, els objectius tenen relaci6 amb prectiques
(orals o escrites) i amb actituds (normes), si més no tant com amb
un saber prOpiament dit. En aquest terreny, la definici6 del contingut
per ensenyar s'opera, doncs, alhora per sol-licitaci6 dels corpus
cientifics i per sol.licitaci6 de practiques socials de referencia
(expressi6 proposada per Martinand 1986). Els problemes que avui
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presenta la didactica dels discursos orals o escrits revelen alhora la
irnpMancia i l'ambigOitat d'aquest concepte. Irnportencia en la me-
sure que permet d'articular directament els objectes per ensenyar
amb els objectius cercats (cosa que explica l'exit de la noci6 de
diversificacid). Arnbiguitat en la mesura que, corn tot fenomen, les
practiques socials han de ser l'objecte de lecture, de comprensi6, és
a dir explicaci6, i si aquesta construcci6 de coneixement no s'opera
(o encara no s'ha operat) en el camp cientific, corre el risc de ser
sotmesa a la doxa i la ideologia.

La relaci6 R3 tradueix el conjunt de transformacions que s'operen
en el moment de la integraci6 dels elements de saber designats
(contingut per ensenyar) en un curriculum particular (contingut
d'ensenyament). Per als didactics de les ciencies, R3 es caracteritza
per una autonomitzaciO (desintricaci6) d'elements del saber savi que
porta quasi ineluctablement a una forma de reIficacid. El seccionament
inherent a l'elaboraci6 dels programes escolars fa de manera que
parcel les d.) saber sOn separades del seu context cientific. D'una
banda, l'objecte d'ensenyament Os tallat del sistema de conceptes (i
aixi, doncs, de la problematica cientifica) en el qual pren sentit i

d'aleshores ence es susceptible de veure's atribuir altres significats,
com ho demostren Chevallard i Joshua (1982) pel que fa a la
transposici6 de la nodal maternatica de "distencia" en el programa de
geometria. D'altra banda, certes nocions que, en el quadre de la
discipline de referencia, tenen l'estatut d'hipôtesi, de metafora o
fins i tot de simple il lustraci6, es troben presentades de manera
totalment assertive en els programes escolars (fenomen classic de
reIficaci6 o dogmatisme). Corn remarquen Astolfi i Develay
les transformacions d'aquesta mena tenen relaci6 en part amb refecte
de reformulacid, es a dir, amb la separaci6 que hi ha entre la lOgica
del metode cientific i la lOgica d'exposici6 dels resultats (separaci6
forca sensible ja en els intercanvis cientifics prOpiament dits), per6
s'expliquen mes exactament pel pas d'una economia del saber a una
altra: contrariament a l'objecte del saber savi, l'objecte d'ensenya-
ment ha de decignar una cosa que pugui ser apresa, respecte a la qual
es puguin realitzar exercicis i el dornim de la qual pugui conduir a una
avaluaciO. Al nivell de R3, si l'acciO del didactic de les ciencies ha de
consistir a evitar tant com pugui els perills de deformaciO i de
reificaciO sorgits de l'autonomitzaciO dels sabers, l'acciO del didactic
de les Ilengues no sembla tan Iligada a aquesta autonomitzaciO corn al
problema de Id necessaria solidaritzacid dels objectes dins el marc
de l'ensenyament. En materia de Ilenguatge, la parcel-lacib ja esta
en vigor en el camp cientific, en absencia de teoritzaciti de conjunt,
els que conceben el curriculum es veuen abocats a manllevar els seus
elements a sistemes disjuntats. Os a dir, contradictoris, i a mirar de
construir un minim de coherencia dins el mateix camp didactic Aixo
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no impedeix pas la reificacid de certs sabers, corn ho demostren per
exemple els atzars de la utilitzacid de la nocid superstructura se-
mantica (especialment plans de textos amb cinc components) en certs
processos que tenen relacid amb els textos.

A tall d'informacid, ens referirem al concepte de contracte didactic
(Brousseau, 1986) que es pot definir sumariament corn el projecte
d'ensenyament-aprenentatge que comparteixen l'ensenyant i els
alumnes; es el conjunt de regles que especifiquen el lloc de cadascun
dels tres termes del sistema didactic i que n'organitzen les relacions.
En tota situacid didactica, hi ha contracte, implicit o explicit, formal
o informal, etc.; en certes condicions, aquest contracte es pot
modificar o trencar, perd mentre es vigent, tots dos interlocutors
del sistema estan obligats a atenir-s'hi. Corn remarquen Astolfi i

Develay (ibid.), aquest concepte es vet del d'evoluci6 d'un problema,
que designa aquesta forma de control que exerceix l'ensenyant sobre
la presentacid del contingut, per mantenir l'interes i la factibilitat de
les tasques escolars.

La didactica, els seus pares i veins

Ciencia, tecnologia o enginyeria? Quin Hoc haurien d'ocunr les
didactiques en l'escena cientifica?

Actualment, n'hi ha molts que per a la seva discipline reivindiquen
la consagracid que atorga l'apellacid de "ciencia*. Recerca de
legitimitat i d'honorabilitat institucionals ben comprensible,
especialment entre els rnaternatics, psicdlegs o lingUistes que d'uns
quants anys ença s'han interessat per la didactica i que. per aixO
mateix, no voldrien descendir institucionalment. Tanmateix, aquesta
reivindicaci6 sembla negligir la mateixa especificitat del proces
(accions encaminades a millorar una sifuacio problematica, fent algunes
marrades eventuals per a la recerca), i que sobretot sembla oblidar
que ja hi ha una ciéncia de l'educacid l'objecte de la qual, descrit per
Cellerier el 1916, concerneix les caracteristiques estructurals i

funcionals dels sisternes educatius, la seva histdria, la seva manera
d'inserir-se en la societat, les seves finalitats, etc. Al cap de mig
segle, aquesta ciencia s'ha organitzat en diverses branques (i aixd
explica l'aparicid del sintagma plural "les cieocies de l'educacid) i
Os d'aquestes darreres que la didactica manlleva l'essencial dels
elements que Ii permeten de conceptualitzar els problemes, analitzar
les condicions d'intervencid sobre el terreny, I formular i comprovar
les propostes de solucid.
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Tal corn les concebem, d'aleshores ence les didectiques de les
materies escolars constitueixen tecnologies (o enginyeries;
Schneuwly, 1990b), en la mesura que apunten d'entrada a l'acciO i

la decisiOsobre el pla dels objectius, dels programes, els processos
d'ensenyament i d'aprenentatge, i tambe de les tecniques d'avaluaci6.

Aquestes tecnologies s'articulen amb la ciencia de reducaciO, la
qual constitueix la seva discipline de tutela o de control i alhora hi
confereix autonomia conceptual.

I necesseriament estan en forta interacci6 amb dos conjunts de
disciplines de referencia: les que tenen relaci6 amb el contingut per
ensenyar, i les que en tenen amb els pro,..essos d'ensenyament/
aprenentatge.

En la relació de la didactica amb la discipline que forneix la base
conceptual de la rnateria d'ensenyament, es presenten dues menes de
problemes. El prirner és la legitimitat, i este Iligat a l'estat d'avang
de la ciencia implicada: quina es la credibilitat (la generalitat,
l'estabilitat) del (dels) saber(s) savi(s) que aquesta darrera ha
construit? Corn hem dit mes arnurP., es admés generalment que aquest
problema no es forrnula pas en els mateixos termes si ens referim
a la didectica de les ciencies o de les maternatiques o a la de les
IlengOes: d'una banda, tenim sistemes de descripci6 i explicaci6 que,
certament, es modifiquen arnb el temps, per6 que, en una epoca
determinada, constitueixen paradigmes coherents, sense gaires
situacions de concurrencia interna; de l'altra, una florida de teories
en evoluci6 i en situaci6 objective de concurrencia. En aquest darrer
cas, atenent un objecte de saber potencial, quins sOn els criteris que
permeten de triar la teoritzaci6 a partir de la qual s'efectuare la
transposici6 didectica? Es tracta de criteris prOxims a la ciencia
implicada, o be de criteris didactics? De fet, aquesta darrera q0esti6
remet al segon problema, el del grau de pertinence de les proposicions
cientifiques en relaci6 amb els objectius i la situaci6 de l'ensenyament
d'una materia escolar. Veurem tres aspectes del problema de
pertinence. Primer, una dada empirica o una formulaci6 teOrica re-
lemonade amb un objecte de saber potencial (tampoc no hi fa res quin
sigui el seu interes intrinsec) no es Otil a priori per a l'elaboraci6 i
la programaci6 d'un contingut d'ensenyament. Tot seguit. no sOn pas
necesseriament les proposicions cientifiques més recents (o les mes
legitimes des del punt de vista de la discipline) les més adaptades per
pensar en la didectitzaci6 d'un objecte de saber potencial per a alumnes
d'un nivel! donat. En certes teoritzacions massa formals o massa
complexes (per exemple. les formulacions actuals de la gramatica
generativa), preferirem proposicions ja superades perd més simples
(en el mateix teireny, el model chomskia de 1957) corn a bases de
referencia a partir de les quals efectuar les transposicions didactiques
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necessaries (vegeu mes amunt la noci6 de frame conceptual).
Finalment, pot passar especialment en el cas de la didactica de
Ilengues que els objectius pedagogics estiguin relacionats en primer
Hoc i essencialment amb les practiques. En aquest cas. és oporta,
d'uhe banda, 'nspirar-se en els sabers mes eficaços per a la millora
d'aquestes practiques (no sOn necessariament els més legitims) i. de
l'altra. tenir igualment en compte les practiques socials de referencia.

En alio que concerneix les disciplines que tracten processos
d'aprenentatge. també es formula, certament. un problema de
legitimitat (quina es la validesa intrinseca de la concepciO behaviorista
de l'aprenentatge. o de l'analisi freudia de l'afectivitat de :'infant?).
per6 el problema més gran es la pertinença del manlleu en consideraciO
de les caracteristiques efectives del sistema d'ensenyarnent (mena
d'instituciO, constrenyiments de la situaci6 de classe. horans, etc.).
igual corn de les caracteristiques dels tres components del sistema
didactic (estat de les representacicns dels alumnes i de ref senyant
respecte al contingut). Corn han demostrat clararnent les recerques
de Kilcher i altres (1987), Ies estrategies d'interpretacia d'enunciats
posades en evidencia per la psicolingdistica de l'infant en situacions
expenmentals descontextualitzades (Bronckart. Kail I Noizet. 1983)
no corresponen gaire als procediments fets servir a classe amb
individus a'edats equivalents. i. per tant. es demostren sense gaire
utilitat per a la definici6 d'une progressiO en materia de gramatica.
En realitat. els exercicis escolars demanen generalment un conjunt
d'estratbgies force mes diversificades que les tasques experirnentals

obeeixen a regles bastant més complexes Uns tals desajustos
provenen dl problema de la pedaoogitzacio (segons l'expressiO de
Chiss. 1989) de nocions teOriques. I son d'una importancia no gens
negligible. En la mesura que l'escola és. en definitive, un dels Hoes
mes importants d'aprenentatge. cal admetre que, si mes no tant corn
les dades expenrnentals classiques, les dades elaborades per la
didactica constitueixen elements per a la constituctO d'una psicologia
del desenvoluparnent. Les recerques en didactica, fins i tot si ja
d'entrada s onenten a lame. generen subproductes que poden ser
integrals de ple dret en el corpus d una discipline corn la psicologia
;. seguint Vygotsky. es podna pensar que. en efecte son les dades
mes interessants per a aquesta discipline

Les interaccions entre les didactiques i les seves disciplines de
referencia es produeix. doncs. en dos moments successius rnoviment
de rnanlleu i movirnent de restituclo del manlleu amb un interés.

Havent laentificat i conceptualilzat un pri .blerna. les didactiques
sal liciten les disciplines de referencia i ncanés fan se serveixen de
les dades pertinents per a agues( probleina. es tracta. doncs. d'un
moviment ascendent. de recerca i rnanlleu de dades perlinents. no
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pas del moviment descendent caracterfstic de les diferents formes
d'eplicacionisme

De retruc, l'analisi dels motius de l'exit o del fracas de la
pedagogitzaciO de dades cientifiques, de la seva pertinenca o no a un

-ny contextualitzat, produeix informacions que haurien de poder
ser directament integrades al saber de les disciplines de referencia;
es aquest moviment de retop, que qualifiquem "d'interes", abocat
per la didectica a la disciplina prestadora.

Problemes i perspectives de la DFLM

En aquest capitol final ens centrarem mes particularment en la
DFLM; abordarem primer els dos problemes mes grans a que es
confronta i despres descriurern algunes perspectives de
desenvoluparnent per al futur.

A la recerca de coherencies

En els textos oficials contemporanis, tant corn al nivell de les
representacions de la major part d'ensenyants, l'objectiu preferent
de l'ensenyament de la Ilengua materna es de l'ordre de les habilitats:
comunicar, expressar-se oralment i per escrit, entendre i interpre-
tar els discursos d'altri, etc. Els altres objectius (en principi
secundaris) es distribueixen en tres grups. Primer de tot, els objectius
relacionats amb els sabers (coneixement metalingaistic, o "grametica"
en el sentit ampli d'aquest terme), que vacil-len entre la gratuitat
i l'utilitarisme (el saber per ell mateix, o.com a instrument al servei
de les habditats). Tot seguit, els objectius relacionats amb les normes,
es a dir, amb la necessitat de classificar, de jerarquitzar les diferents
formes d'habilitats i, per tant. d'excloure'n algunes. Finalment, els
objectius més directament culturals, en particular els que
concerneixen la transmist ") del patrimoni que constitueix la lite-
ratura.

Quin pes respectiu hem de concedir a aquestes quatre categories
d'objectius? Els textos oficials generalment hi sbn force al.lusius;
habitualment la qUestiO es traslladada als ensenyants els didactics!
Que cal fer, perque les contradiccions manifestes entre categories
d'objectius (per exemple, habilitats i normes) no es tradueixin en
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activitats pedagOgiques incoherents? Qua es pot fer, finalment, quan
le observacions fetes a classe demostren que la jerarquitzaci6 dels
objectius vigents en les practiques d'ensenyament no corresponen
gaire a la jerarquitzaci6 preconitzada oficialment? El didactic no els
pot resoldre tot sol, els problemes d'aquesta mena, en els quals
pesen de manera tan decisiva els factors histOrics i senio-econ6mics.
No pot fer sin6 decidir-se a emprendre accions inspirades en la
jerarquia dels objectius admesos oficialment (amb plena consciancia
del caracter utOpic d'aquest procés, i treballar, d'altra banda, sota
formes diverses, en la traducci6 d'aquesta jerarquia desitjada en les
practiques escolars).

Actualment, en el conjunt d'aquests aspectes, no hi ha cap teoria
Unica, susceptible de retre compte del Ilenguatge (o de la Ilengua);
aquest camp cientific esta escindit en nombroses subdisciplines, que
s'han donat un objecte lirnitat (aspectes socials, biolOgics, fonologics,
sintactics, semantics, etc.). A més, de totes aquestes subdisciplines
(tret potser de la fonologia), encara no n'hi ha cap que hagi vist
emergir un marc conceptual estable i reconegut; hi ha, doncs, molts
sistemes tebrics en concurrancia, i aquesta situaci6 té moltes reper-
cussions sobre diverses qUestions didactiques. En proposarern dues
a tall d'exemple.

La tradici6 ens ha Ilegat un ensenyament de la Ilengua materna
dividit en compartiments estancs (vocabulari, conjugacio, gramatica,
expressi6, etc.), que tant els didactics corn els ensenyants fa molt
de temps que posen en questid. Si la descornpartimentaci6 i la
globalitzaci6 de l'ensenyament de frances encara as de l'ordre del
projecte, aim) és especialment a causa d'aquesta situaciat de les
disciplines de ref erancia. Corn podem, per exemple, desplegar
activitats de reflexi6 gramatical Otils a la producci6 texkul, si la
lingOistica no ha pogut estendro entre aquests dominis-rnIs que unes
frägils passarel.les?

Les decisions que cal prendre en matéria de terminologia grama-
tical il.lustren prou l'especificitat i l'agudesa dels problemes de
transposici6 didactica. En aquest terreny, en el pla te6ric, la diversitat
i la polisernia sOn la regla (el probleIa de la desintricaci6 descrit per
Chevallard no es planteja gaire) i, per construir una terminologia
escolar completa, el didactic ha de pouar necessariament en diverses
fonts, disjuntes, as a dir, oposades. En conseqUancia, ha de recrear
una coherancia (vegeu més amunt la nook!) de solidaritzaci6) en el
rnateix pla didactic, tenint en compte el conjunt dels parametres del
sistema i prenent. si cal, distancies importants amb els marcs teOrics
d'on s6n manllevades les nocions.
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Quin esdevenidor?

L'esdevenidor de la DFLM dependra de la seva capacitat de tractar
els problemes de la mena dels que acabern de descriure, tant en el pla
de la conceptualitzaci6 corn en el de l'acci6. A més, ens sembla que
esta Iligat a la seva capacitat de pensar i actuar en els quatre terrenys
que seran decisius per a l'evoluci6 de l'ensenyarnent de la LM.

Per comengar, el camp de les practiques socials de referència.
Utilitzar-les corn a criteri, sobretot quan les disciplines cientifiques
resten mudes, as una actitud el principi de la qual no es pot discutir
gaire. Corn ens podern dotar d'un coneixernent seriOs d'aquestes
practiques, i quin estatut hi podern concedir en el pla didactic? Agafern
l'exemple de la diversificaci6 en rnataria de producci6 de textos. En
el pla dels principis, sembla generalment admas que cal preparar els
alumnes perqua dominin els diversos textos que funcionen en el medi
franc6fon i que hauran, doncs, de produir (i cornprendre) en la seva
vida professional futura. Per aplicar aquest principi, el didactic s'ha
de dotar necessariament d'un coneixement d'aquestes practiques que
sobrepassi les inttlicions, les idees rebudes i els efectes de rnoda, la
qual cosa demana una sarie de recerques aprofundides. Posat que
disposi d'aquest coneixement, elaborara Ilavors uns curricula
encarninats a la sirnple reproducci6 d'aquestes practiques, o be, al
contrari, tendeixin a rnodificar-les? Si considerern aquest cas as
el nostreque l'escola ha de ser generadora de practiques socials
noves, és convenient de donar-se un rnarc en el qual pensar-ne la
definici6 i la tria.

Tot seguit, el carnp de la globalitzaci6 de l'ensenyamert. Ja
descrita Inas arnunt, aquesta questi6 ens sembla indiscutiblernent
Iligada a l'exit de la irnplantaci6. en situaci6 didactica, d'actituds
centrades en les activitats, els projectes o fins i tot les seq0Oncies
didactiques. L'aband6 definitiu d'un ensenyarnent compartimentat de
la LM no es pot concebre rnés que a condici6 que s'estableixin rnodes
d'estructuraci6 de l'activitat eficacos i gestionats pels ensenyants.
En aquest terreny s'han assolit avencos importants, per6 cal
desenvolupar les recerques perque la p.-dagogia del projecte perdi
definitivarnent el caracter marginal.

Qualsevol que en sigui la forma, les activitats pedagogiques han de
ser organitzades segons el principi de progressid. Si en didactica de
les maternatiques o de les ciancies aquesta progressi6 pot ser
establerta sobre la base d'una analisi del contingut per ensenyar, de
representacions elaborades arnb aquest proposit per l'alurnne, corn
tarnba d'un coneixernent més general de les caracteristiques del seu
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desenvolupament cognitiu, aquest elements sOn insuficients per a la
didectica de la LM En la mesura que els objectius preferents no tenen
relaci6 amb el saber, per6 si amb les prectiques, la progressi6 ha de
ser pensada en termes d'etapes d'apropiaci6 de prectiques socials
significatives. L'aplicaci6 concreta d'aquest principi constitueix, al
nostre parer, un dels compromisos més grans a que ha de respondre
la didectica del FLM, en la mesura que seria susceptible de conduir
finalment a una veritable revisi6 dels programes (que continuen gairebe
sense canvis, malgrat les reformes successives).

Finalment, el camp de la formaciO dels ensenyants presenta un
problema massa vast per abordar-lo aqui amb serietat. Una formed()
de base vergonyosament inadaptada, sobretot quan es universitaria;
una formacig continuada que, quan existek, no passa de ser una
introducci6 a les disciplines cientifiques de referencia (Bronckart i
Chiss, 1990): la millora de la situaci6 de l'ensenyament de la LM no
es pot concebre més que al preu d'un esforg geganti en aquest camp,
pelt) la possibilitat d'elaborar programes autenticament formadors
depen de l'autonomitzacig i del desenvolupament del pensament
didactic.
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Bien sea general o
centrada en una materia
escolar, la didectica se
ha constituido histeri-
camente como discurso
crItico frente a la
situacien de la ensenan-
za, y. a la vez, como
proceso de proposiciOn e
innovaciOn. Actualmente.
las didécticas de
materias escolares se
desarrollan como
disciplines de accien
(como tecnologias)
afiliadas a las cienclas
de la educaciOn.
Construyendo un objeto
especffico y elaborando
un aparato conceptual
autenomo (sistema
didectico, transposicien,
progresien, etc.),
mantiene relaciones de
reciprocidad (apropia-
ciOn de conceptos y
restitucien de datos
significativos) con dos
conjuntos de ciencias de
referencia' las que
tratan el contenido de la
ensenanza y las que
tratan los procescs de
ensenanzaaprendizaje
Bajo los efectos
conjuntos de la
heterogeneidad de los
objetivos de la
ensenanza de la lengua
materna y del caracter
eclosivo de sus
disciplines de referen-
cia. la DFLM se enfrenta
a problemas mas agudos.
que son examinados al
final de este contribu
ciOn
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Ou'elle soft generale ou
centree sur tine matière
scolaire, la didactique
s'est constituée
historiquement a la lois
comme discours critique
face a la situation de
l'enseignement. et
comme demarche de
proposition et
d'innovation. A l'heure
actuelle, les didactiques
des matières scolaires
se développent comme
des disciplines d'action
(comme des
technologies) affiliees
aux sciences de
reducation. Construisant
un objet specifique et
élaborant un apparell
conceptuel autonome
(systeme didactique,
transposition,
progression, etc ), elle
entretiennent des
rapports de reciprocité
(emprunt de concepts et
restitution de données
significantes) avec deux
ensembles de sciences
de reference cellos gui
ont trait au contenu
clenseignement, et
cellos qui ont trait aux
processus
d'enseignement-
apprentissage Sous les
eftets conjoints de
l'heterogeneite des
objectifs de
l'enseignement de la
langue maternelle et du
caractere eclaté de sea
disciplines de reference.
la DFLM est confrontee
des problemes plus
eigus. qui sont examines
a la fin de cette
contribution
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General didactics and
the didactics of specific
school disciplines have
historically been
constituted as critical
discourse on the
teaching situation and
as enterprise for
propositions and
innovations. Currently.
the didactics of school
disciplines are
deve!oping as discipli-
nes of action (as
technologies) which
belong to the sciences
of education. They build
up a specific research
object and an autonomus
system of concepts
(didactic system,
transposition,
progression. etc ) and
mainn reciprocal
relationships (borrowing
of sciences of
reference, those
concerning the contents
of teaching and those
concerning the
processes of teaching/
learning Because he
aims of the teaching and
the discipines of
reference are
heterogeneous, mother
longue didactics are
confronted with
particularly difficult
problems which ara
examined at the end of
this paper
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Poder i participació als centres escolars
Una anAlisi de les Ileis de 1970, 1980 i 1985

Mariano F. Enguita *

Introducció

La participaci6 de professors, pares i alumnes en la gesti6 dels
centres d'ensenyament no universitaris ha estat regulada,
successivarnent, per la Llei General d'Educaci6 de 1970, la Llei
Organica de l'Estatut de Centres Escolars de 1980, i la Llei Organica
del Dret a l'Educaci6 de 1985. Aquestes lieis van ser impulsades,
respectivament, pel sector opusdeista i modernitzant del franquisme
(malgrat, i amb l'oposici6, del sector més blau), per l'ala democreta-
cristiana i filoeclesiestica de la Uni6 del Centre Democratic (malgrat
els *socialdemocrates" de la mateixa forrnaci6 politica, o corn a
contrapartidaa als exits d'aquests), i pel Partit Socialista Obrer
Espanyol (constituint una de les seves opcions més netament
socialdern6crates, en contrast amb altres politiques simplement
liberals).

El contingut d'aquestes Ileis successives es podria percebre, a
primer cop d'ull, corn un simple avenc gradual, no sempre a gust de
tothom, de quotes més reduides a quotes més amplies de Ilibertat,
cap al reconeixernent progressiu dels drets de professors, pares i

alumnes, o a l'encalc d'una participaci6 i collaboraci6 creixents
dels diferents sectors implicats en la tasca educativa. Aqui tractarem
de demostrar, per6, que, tot i considerant ailladament diferents
aspectes de la participaci6 i les Ilibertats als centres, pugui suggerir-
se la imatge d'un continuum, una analisi mes global dels tres marcs
reguladors de la participaci6 i la gestic!) revela cue constitueixen
models forga diferents, basats en concepcions molt liverses sobre el

' Mariano Fornande7 Enguita es professor de Sociologia a la Univer!,ital
(eornplutense de Madrid Es autor. entre d'altres Ilibres. de Trabajo, escuola e

Intograr o seprogar. La escuela a examen, La cara oculta de la escuela, Edu-
cactOn . lormacrOn y empleo en el umbral de los 90. aixi corn tarnbe de nornbrosos
articles I c.ontribucions a obros col lectrves r_s director de les revistes EducacrOn y
Sociedad PoWica y Soctedad
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repartirnent legitim I desitjable del poder entre els diferents
col lectius I institucions afectats

No ens ocuparern de l'analisi d'altres aspectes d'aquestes
tan sols de les formes macro de gestió i participaci6 corn ho puguin
ser els alts organisrnes més o menys reels o ficticis (Consell Nacional
d'Educaci6, Consell Escolar de l'Estat, etc.), el repartiment de
competencies entre el poder legislatiu i l'alt poder executiu,
l'organisme d'aquest o la distribuci6 jurisdiccional de les competencies
(entre els parlaments central i auton6mics o les administracions
central, autonernica i local), sin6 Onicarnent dels mecanismes de gesti6
i participacio en l'arnbit dels centres escolars.

Per a aix6, dedicarem la prirnera secci6 d'aquest treball a explicitar
les que considerem fonts estables de poder en el sisterna educatiu,
concretarnent en l'arnbit dels centres, i les lagiques respectives a les
quals responen. Les tres seccions segOents analitzaran, successive-
ment, el contingut de les tres Ileis esmentades pel que fa a la
participaci6. La cinquena i Ultima secci6 intentara subsurnir aquestes
Ileis dins models generals.

El mosaic del poder

Ens agradaria poder dir que es ja un Hoc corm:, en sociologia el
reconeixement de tres fonts basiques de desigualtat i poder a la
societat: la propietat, l'autoritat i la qualificacio. Si no podem dir
tant, podem, si més no, constatar que tota l'analisi de les classes
socials, les diferencies de status, restratificaci6, etc , gira a l'entorn
del debat sobre la irnportencia de la propietat, i hi han posat el més
gran émfasi, no cal dir-ho, Marx i la major part de marxistes.
marxians i rnarxistitzants, ortodoxos i heterodoxos, neoo paleo. Sobre
la rellevancia de l'autoritat, ho han fet, des de diferents perspectives,
Weber, Dahrendorf i Braverman, entre d'altres. Sobre la pertinencia
de la qualificaci6. en fi, ho han fet Durkeirn i Weber, i hi han insistit
Davis i Me re, Parkin, i molts d altres.

Construccions teeriques més recents, corn les de Roerner i Wright,
subratllen l'especifitat corn a factors d'explotacio de totes i cadascuna
d'aquestes fonts de desigualtat i de poder. i neguen la reductibilitat
de cadascuna d'elles a qualsevol altra. Aqui partirern del reconeixernent
d'aquesta especificitat, sense entrar a discutir les relacions mutues
ni les eventuals prioritats en l'analisi d'uues en relaci6 amb les
altres. Sabern be lue la propietat comporta gairebe sempra !'autoritat
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(del capital sobre el treball, per exemple), que la qualificacit tambe
ho fa sovint (directrius), que l'autoritat I la qualificacit poden obrir
el cami a la propietat, que l'exercici de la propietat corn a propietat
econtrnica i possessit genera qualificacit, etc., pert per tal de no
complicar l'analisi, tractarem aquests factors o relacions corn si
fossin discrets, corn si poguessin ser assignats a agents socials
independents.

En el particular terreny en que ens rnovem, aix6 significa que
considerarem els propietaris de centres simplernent corn a aixd, corn
a propietaris, tot i que sovint siguin tambe professionals qualificatius
de l'ensenyament; que les autoritats educatives sOn merament
autoritats, encara que sigui pales que es recluten gairebe sempre
entre els professors; i que els professors, evidentment, no sOn mes
que professors, que certament es la cosa habitual.

A les tres fonts de poder i desigualtat esmentades, n'hi cal afegir
ara una altra, que ho es de poder i d'igualtat: ens referim al poder
democratic o comunitari, que en l'esfera politica general s'expressa
corn a sobirania popular sota forrnes corn el sufragi universal, el
parlament i d'altres figures representatives i, en l'esfera mes de-
limitada de l'ensenyament, corn a participacit del pOblic -pares
d'alumnes i alumnes- en el funcionament de la institucit

L'autoritat, que tambe podriem denominar poder burocratic,
s'encarna en l'Adiministraci6 educativa, sigui quin sigui el seu Hoc
en l'organigrarna general del poder pOblic. Tant l'Administracid en
general corn l'Administracid educativa sOn rnolt mes que una simple
emanacid directa o indirecta de la sobirania popular, i seria ingenu
pensar que tot es lirnita al fet que els funcionaris depenen de les
autoritats publiques, i aquestes dels resultats electorals. Les
adrninistracions publiques constitueixen un dens i pesat aparell
burocratic sovint altament resistent a la voluntat del poder politic
derivat de les urnes (a rnes, aquest tampoc no es massa responsable
davant aquells que hi s6n convocats, a les urnes, i hi van).

La propietat, que en el dret civil es defineix ja corn a poder
omnirnode i incondicional damunt la cosa, esdeve, quan es desenvolupa
corn a propietat capitalista, en poder damunt les persones,
concretament damunt d'aquelles que, en un o Ufl altre regim, canvien
Ilur forga de treball per capital, o sigui, per un sou. Podem denomi-
nar-la, doncs, poder patrimonial. El propietari d'un centre
d'ensenyarnent -el *titular', en diuen ara- no poseeix nornes la
capacitat de desfer el contracte de treball i retirar-ne el capital, sin6
tarnbe un ampli poder -encara que no tan ampli en l'ensenyament corn
en d'altres sectors econtrnics- damunt els treballadors, damunt Ilur
proces de treball i damunt dels resultats d'aquest.
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La qualificaciO, per la seva banda, a mas d'atorgar avantatges
individuals en el mercat del treball, es pot constituir en la base sobre
la qual s'aixequen diferents formes de poder damunt d'aquest (control
sobre l'accés a la qualificaci6), darnunt el public que dernana el be o
servei produit (relaci6 assirriatrica amb el client) i a l'interior de les
organitzacions que el produeixen (control sobre la seva configuraci6
i funcionament). Se'n sol dir procés de professionalitzaci6, o
constituci6 d'una prof essi6 o semiprofessi6, i aix6 que aqui
denominarem poder professional. En el cas particular dels professors,
aquests sempre han posseit i continuen posseint avui algun grau de
poder, directe i/o indirecte, en els tres aspectes esmentats.

Finalment, el poder de la comunitat, o poder comunitan es pot
eXercir de manera directa, i més o menys efectiva, rnitjancant la
participaci6 dels implicats (alumnes i pares d'alurnnes); ho pot fer de
manera indirecta, tal vegada molt poc especificarnent efectiva, a
través de la participacio politica general (les eleccions, per6 també
l'articulaci6 d'interessos per d'altres vies); fins i tot quan no compta
amb cap reconeixement efectiu, corn en els ragims autoritaris, si que
acostuma a trobar-lo, si més no, en el pla simb6lic.

Cadascuna d'aquestes figures del poder presenta la seva pribpia
logica i persegueix fins especifics, perd l'una i els altres s6n, sens
dubte, matisats per les peculiaritats del camp en qua es desenvolupeii,
per la seva hist6ria i pel contrapas de les altres.

La logica del poder burocratic es.ei control, per6 aquest pot servir
a finalitats diferents, i les seves formes resulten modificades per
aquests. No és el mateix la tendancia al control total dels ragims
autoritaris o totalitaris ("tot all6 que no és permas, esta prohibit"),
que la tenclancia a un control minim dels ragims democratics ("tot all6
que no esté prohibit, és permés"). A més, el poder burocratic pot
perseguir finalitats predominantment particularistes, corn quan
s'aboquen a favor dels privilegis d'un grup social, o predominantment
universalistes. En el sistema educatiu espanyol, la Llei General
d'Educaci6 de 1970, amb totes les seves limitacions i paranys, va
significar el pas del particularisme a l'universalisme, tant en el
discurs corn, en gran manera, en la practica de l'escolaritat.

La lOgica del poder patrimonial, en una societat capitalista de
mercat, és, igual en l'educaci6 que en qualsevol altre arnbit, l'obtenci6
de beneficis. No obstant aix6, aquesta lOgica es pot veure limitada i
fins i tot parcialment substitulda. S4 nse arribar ni de bon tros a
anullar-les, els sistemes de subvericions, primer, i de concerts,
després, han lirnitat progressivament les possibilitats d'obtenir
beneficis en l'ensenyarnent privat. L'església i els ordes religiosos,
sens dubte els ernpresaris privats més importants en l'ensenyament,
tenen tant motius econ6mics corn de pura supervivOncia social per
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rnantenir-s'hi, ja que la seva presencia ideologica a la societat, fins
tot la seva reproducci6 corn a agregats d'individus, es veuria

enormernent minvada si perdessin peu en l'escola.

L'objectiu del poder professional és l'excusiO, tant de recces a la
professi6 per part de nous individus corn de la utilitzaci6 o el control
de les seves competencies tecniques per part del public. Per6, a
diferencia d'altres grups professionals o semiprofessionals, el dels
ensenyants, a més de ser massa nombr6s, o be no té legitimitat
suficient per ser reconegut professionalment (corn els rnestres, arnb
Ilur formaci6 curta), o be este unit per la seva activitat, pert no pas
per la seva formaci6 (corn els Ilicenciats de l'ensenyament secundari),
i tot aix6 dificulta pn l'eficacia i cohesi6 corporatives. Per torna, la
idiosincrasia, la foi maciO i la ideologia pr6pies dels ensenyants
afavoreixen menys l'exclusivisme que, per exemple, les dels metges
o dels advocats.

El poder comunitari, en fi, persegueix l'interes comO, per6 la
questi6 es: corm:, a qui? Ates que les escoles sOn adequadament vistes
pel pOblic corn a mecanismes de diferenciaci6 i distinci6, ates que es
diferencien entre si a través de Ilurs projectes i xarxes de regularnent,
i atés que, potser, l'Unica comunitat a la qual la legislaci6 ha anat
reconeixent progressivament una certa eficacia és la dels pares i
dels alumnes de cada centre, l'interes d'aquesta comunitat esdevé,
al cap i a la fi, un interes particularista. D'altra banda, es presuposa
una comunitat d'interessos on hauria de ser demostrada, entre pares
i fills, en realitat tan units per interessos comuns corn separats per
interessos diversos, a més de vinculats entre si en una altra relaci6
asimètrica, la del poder patriarcal i la dependencia infantil i juvenil.

La Llei General d'Educacid de 1970

La Llei General d'Educaci6 de 1970, o Lie, Villar, va ser una norma
atipica per a l'epoca, el franquisme, i el moment concret, de gran
ressaca repressive. Va suposar un gran pas en la modernitzaciO i
racionalitzaci6 del sistema educatiu espanyol en molts sentits, potser
mes radical en el seu temps i context que reformes posteriors en els
seus, i va donar carta de naturalitzaci6 al discurs tecnicista i

pedagogista en el mbn de l'educaci6. Malgrat aim!), va néixer marcada
pel context politic en que va ser promulgada. Aixi, entre els seus
objectius proclamats es combinaven la "igualtat d'oportunitats I el
propOsit de basar-se en 'les més genuYnes i tradicionals virtuts
petries* (preambul de la Llei), la primera de les seves finalitats no

5
211



Mariano F. Enguita

era cap altra que 'la formacid humana integral, el desenvoluparnent
harmdnic de la personalitat I la preparacid per a l'exercici respon-
sable de la Ilibertat inspirats en el concepte cristià de la vida en la
tradicid i culture petries; la integraci6 i prornocid social i el foment
de l'esperit de convivencia; tot aixO de conformitat amb allO que
estableixen els Principis del Moviment Nacional i altres Lleis
Fonarnentals del Regne (art. 1.1). Un cas espectacular de contradictio
in terminis i una excellent mostra de la buidor del discurs educatiu.

Als professors, sels reconeixia el dret a 'constituir Associacions
que tinguin corn a finalitat la millora de l'ensenyament i el
perfeccionament professional, de conformitat amb les normes
vigents', aixi corn tambe 'a intervenir en tot allO que afecti la vide,
l'activitat i la disciplina de Ilurs respectius Centres docents a traves
de les vies reglamentaries' (art. 105.1).

Als pares, sels garantia el 'dret primer i inalienable a l'educaci6
de Ilurs fills", aixi corn tambe el dret a "trier (...) els Centres
docents entre aquells legalment establerts i a ser informats
peri6dicarnent sobre els aspectes essencials del proces educatiu'. A
més, deia la Llei, "es desenvoluparan programes d'educaci6 familiar'
i "s'estirnularé la constitucid d'associacions de pares d'alumnes per
Centres, poblacions, comarques i provincies i s'establiran les vies
per a Ilur participaci6 en la funcid educative' (art. 5).

Quant als alumnes, anomenats 'estudiants" i relegats al Titol iv,
sels reconeixia el dret "a la cooperacid activa en l'obra educative
de la manera adequada i amb els limits que irnposen les edats on:Vies
de cada nivell educatiu", que inclola els de "formular reclamacions
fundades' i "emetre per escrit en acabar Ilurs estudis de Batxillerat,
de cada grau de Formaci6 Professional i de cada cicle de l'Educacr6
Universitària, abans de l'expedicid del titol corresponent (sic!) Ilur
judici personal, reservat i degudament raonat, sobre les activitats
educatives del Cent, respectiu i del professorat', etc. Tarnbé podien
"constituir cercles c lturals i esportius en els nivells de Batxillerat
i Formaci6 Professional i Associacions en el d'Educaci6 Universiteria,
respectivament, dins el marc de les finalitats prOpies de Ilur espe-
cifica missid estudiantil" (arts. 125 i 128).

Els organs col.legiats preVistos en el sistema de gesti6 dels cen-
tres eren el Claustre de professors, en tots, el Conseil Assessor en
els Collegis Nacionals i els Instituts Nacionals de Batxillerat, i un
Organ innominat en els Centres de Formaci6 Professional. Per a aquest
darrer, s'hi preveien tambe representacions de TOrganitzacid Sin-
dical, Corporaciuns locals i de les Entitats o Empreses pObliques o
privades que reglamenteriament es determinin' (art. 89).

Els professors monopolitzaven lOgicament el Claustre I eren
presents en els altres Organs. Els pares eren cridats a participar
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sense distinci6 en tots els nivells del sistema escolar de titulaci6
pOblica, els alumnes en els Centres de Forrnaci6 Professional de
egon grau i en els universitaris (art. 57), en aquests darrers a

través dels Patronats. No obstant aixO, la Llei no deia res sobre la
participaci6 dels pares quan es referia especfficament, en l'article
seguent, als Centres d'Educaci6 Pre-escolar (sens dubte, perque els
considerava privets).

Sigui corn vulgui, no arribava gaire Iluny la participacia de cap
sector. El claustre i el consell assessor havien de ser escoltats per
al nornenament del director en els centres d'EGB (art. 60), i els
"Organs de govern" en els centres de F.P. (art. 89), pert) nornes el
claustre en els de Batxillerat (art. 62). La Llei no especificava més
at respecte.

El 1974, el Decret de 30 d'agost establia per als centres d'EGB
la composici6 del claustre: tots els professors del centre, perO els
no-numeraris amb veu sense vot, aixi corn tambe la del consell
assessor: el director, corn a president, tres representants de
l'Associaci6 de Pares d'Alumnes i Iry membres de la Comunitat
que, per Ilur projecci6 a tftol personal o representatiu d'institucions
locals de carecter social, cultural o professional, siguin designats pel
Claustre". (art. 8).

En cas de no existir A.P.A, seria el claustre el que designaria els
pares. Pel que fa a les competencies de tots dos Organs, la maxima
claredat: "El Claustre de Professors, en l'embit de l'organitzaci6 i
orientaci6 pedagOgica del Centre, i el Consell Assessor, pel que fa a
les q0estions d'indole no acadernica i a les relacions del Centre amb
la comunitat social, tindran corn a missi6 assistir el Director en el
desenvolupament de les seves funcions (art. 9; la cursive es nostra).

Cap norma no va desplegar la manera general les competencies del
claustre i el consell assessor en els Instituts Nacionals de Batxillerat
fora de l'Ordre de 23 d'octubre de 1970, que prescrivia al director
escoltar el primer abans d'establir els horaris del professorat. I ni
tan sols aixO per als centres de Forrnaci6 Professional.

Paga la pena, en fi, rernarcar la diferencia de to amb clue
s'expressen les competencies del professorat segons es tracti del
d'Educaci6 General Msica i el de Batxillerat. Al primer competeix
"cooperar amb la direcci5 i Professors de l'Escola respective en la
programaci6 i realitzaci6 de les seves activitats" (art.109); segon,
"l'orientaci6 del treball en les arees educatives I la seva coordinacie
arnb els altres Catedratics i Professors, amb la finalitat d'assolir
una acci6 harmOnica del Centre amb la seva tasca formative" (art.
111). Per al professorat de F.P., la Llei remet a la normative relative
al de Batxillerat (art. 121, que rernet al 111).
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"Cooperar" es una cosa que pot fer tothom; "coordinar-se" nornes
ho poden fer els que tenen Ambit propi de decisi6.

Resumint, podem destacar les seguents caracteristiques generals
en el tractament de la participaci6 dels diferents sectors per la Llei
General d'Educaci6:

En primer Hoc, professors, alumnes i pares no tenen cap mes dret
que ser escoltats 0, anant be, assessorar; es a dir, no tenen cap
capacitat decisOria sobre k gestio general del centre.

En segon Iloc, el professorat del Batxillerat (i, per extensi6, el de
Formaci6 Professional, tot i que la Llei sembla pensar nornes en els
catedrAtics i agregats) rep un tractament notOriament mes favora-
ble, dins dels estrets limits de la Llei, que el d'Educaci6 General
Basica. Les seves "competencies" s6n mes amplies i impliquen
autoritat, per6, sobretot, cal ressaltar que per als instituts no es
van desenvolupar mai les competencies del consell assessor, i va
quedar en suspens la participaci6 dels pares, que van ser implicitament
exclosos de la consulta previa al nomenament del director.

En tercer Iloc, la Llei va excloure expressament als pares del
terreny prOpiament educatiu, en limiter les competencies del consell
assessor a "les qUestions d'indole no acadernica". A mes, va crear
una dinamica procliu a l'arbitrarietat en possibilitar el nomenament
dels representants dels pares d'alumnes pels professors en cas de no
existir-ne una associaci6 legalment constituIda.

En quart Hoc, va concedir als estudiants uns drets minims, a penes
de sOplica, limitats en Ilur forma ("raonats") i virtualment sota
l'amenaca (abans d'obtenir e titol), contrafent al maxim el Ilenguatge
per tal de reduir al no-res el dret d'associaci6 ("cercles culturals i
esportius").

En cinque Hoc, aquestes minses concessions es referien
exclusivament als centres de l'Estat i, quan s'esqueia, al professorat
estatal, amb que quedaven Mures de qualsevol obligaci6 els centres
privets, arnb concert o sense (la Llei preveia concerts que despres
resultarien ser simples subvencions), desemparats completament
Ilurs professors.

La Llei Organica de l'Estatut de Centres Escolars de 1980

La "Llei organica per la qual es regula l'estatut dels centres
escolars" de 1980, va ser la primera !lei general sobre l'educaci6 del
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perfode democratic Promulgada per un govern de centre-dreta, amb
un ministre dernOcrata-cristia en la cartera d'Educaci6 I Ciencia, va
ser el producte del precari equilibri del moment entre les diferents
tendencies de l'extinta Uni6 del Centre Democratic, aleshores partit
majoritari (o "minoria majoriteria") en el parlament espanyol. La
UCD va repartir salomônicarnent el pastis de l'ensenyament per in-
tentar acontentar a tothom, lliurant la cartera d'Universitats i

InvestigaciO a un "socialdernOcrata* i la d'Educaci6 i Ciencia a un
"dernOcrata-cristie". Aixi, els primers van formular la Llei d'
Autonomia Universiteria, que no va arribar mai a ser aprovada, i els
segons l'esmentada L.O.E.C.E., que ho va ser, i el seu complement
indispensable, la Llei de Finangament de l'Ensenyament Obligatori,
inspirada en la idea del "xec escolar", que no va arribar a ser-ho. Una
partici6 que recorda la que ja va dur a terme Napole6 en posar sota
control estatal els liceus i les universitats del seu temps, assegurant-
hi un ensenyament laic, racionalista i relativament liberal, al mateix
temps que Iliurava l'escola primeria al control de l'església, anunciant
aixi que la instrucci6 seria menys important que la discipline i

l'adoctrinament per a les classes populars. En consequencia, la L.A.U.
seria una Ilei liberal i moderadament avançada, doblegada en gran
manera als interessos corporatius de la Universitet, pert) que podria
resistir perfectament la comparaci6 amb la Llei de Reforma
Universiteria, mentre que la L.O.E.C.E. i l'avortada L.F.E.O. estarien
fetes a mida dels desitjos de l'esglesia i la patronal de l'ensenyament.

La Llei recalcava el dret dels pares "a trier la mena d'educaci6 que
vulguin per a Ilurs fills que aquests rebin, dins del sistema educatiu,
l'educaci6 i l'ensenyament conforme a Ilurs conviccions filsOfiques
i religioses" (art. 5), contrapartida de la llibertat reconeguda a
"qualsevol persona fisica o juridica, pOblica o privada ( ..) per tal
d'establir i dirigir centres docents" (art. 7).

Als professors, els garantia la "Ilibertat d'ensenyament" (no "de
catedra", la fOrmula de la Constituci6, que d'altra banda tampoc no
especificava qui n'eren els titulars), "dins del respecte a la
Constituci6, a les Ileis, al reglament de regim interior i, quan
s'escaigui, a l'ideari educatiu propi del centre (art. 15). Al personal
del centre en general, el dret a reunir-s'hi 'sempre que no es destorbi
el desenvolupament normal de les activitats docents" i previa
comunicaci6 al director (art. 17).

Pel que fa a les associacions de pares d'alumnes, sels indicaven
corn a finalitat defensar els drets de Ilurs fills. escollir representants
i participar en els Organs del centre, col.laborar en la tasca educa-
tiva i especialment en les activitats complementeries, orientar el
conjunt dels pares i col.laborar amb el claustre en l'elaboraci6 del
reglament de reign interior. tot aixO, tambe, "respectant el reglament
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de regim interior 1, si n'hi hagues, l'ideari del Centre" (art 18, corn
es pot elaborar un reglament respectant el reglament es una cosa que
deixem a la imaginacid del lector). Tambe es podien reunir en el
centre, en les mateixes condicions que el personal, i federar-se o
confederar-se.

Quant als alumnes, a part del dret a l'educaciO, el respecte, recces
als recursos, etc., s'hi considerava Ilur dret "a la participacid active
en la vide escolar i en l'organitzacid del Centre en la mesura que
l'evolucid de les edats (sic) dels alumnes ho permeti" i "a formular
davant els professors i la direccid del Centre totes les iniciatives,
suggeriments i reclamacions que considerin oportunes" (art. 36).

De rnanera general, la Llei afirmava: "Els professors, els pares,
el personal no docent i, quan s'escaigui, els alumnes intervindran en
el control i gestiO de tots els centres sostinguts per l'AdministraciO
amb fons pUblics" (art. 16).

Els Organs col.legiats previstos per la Llei eren el claustre de
professors, el Consell de Direccid i la Junta EconOrnica (art. 24). La
composicid del Conseil de Direccid era, en els centres publics d'E.G.B.,
la segiient: el director, el cap d'estudis, quatre representants elegits
pel claustre, quatre representants de l'A.P.A., dos alumnes de la
segona etapa elegits pels delegats, un representant elegit pel perso-
nal no docent, un membre de la corporacid municipal i, amb veu i
sense vot, el secretari del centre. Cal fer notar que, per als pares,
l'elecciO, l'havia de dur a terme l'Associacid, no el conjunt d'aquells,
la qual cosa es prestava a tota mena de maniobres (per exemple,
associacions prornogudes per la direccid o, simplement, manejades
per un nombre reddit de pares); per als representants dels alumnes,
l'eleccid era indirecta en segon grau, ja que els electors no eren el
conjunt de l'alumnat, sind tan sols els delegats (sobre l'elecciO dels
quals, d'altra banda, la Llei no especificava res). En els centres de
Batxillerat i Fcrmaci6 Professional, la composicid del Conseil era la
mateixa, fora de la Idgica falta d'especificacid sobre que els alumnes
haguessin de pertenyer a una o altra etapa i l'eliminacid del membre
de la corporaci6 municipal (art. 26.1).

Entre les seves competencies. en destaquem les més rellevants:
aprovar el reglament de regim interior "elaborat pel claustre de
professors juntament amb l'AssociaciO de Pares d'Alumnes", "defi-
nir els principis i objectius educatius generals", "informer la
programaci6 general", "vetllar" pel compliment de les disposicions
vigents sobre adrnissi6 d'alumnes", "aprovar el pla d'administració
dels recursos elaborat per la Junta Econ6mica i previa audiencia del
claustre" assistir i assessorar el director en els afers de la seva
competencia" (art. 26.2). Cal fer notar que no s'hi preveia cap
intervenci6 relative a l'elecciO del director, ja que la Llei era en un
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altre moment taxativa "L'Administraci6 seleccionare I nomenare el
director, d'acord sempre amb els critens de merit, capacitat
publicitar (art 25 2)

La Junta EconOrnica, composta pel director, el secretari (aquesta
vegada amb vot), dos representants del claustre i tres de l'associaci6
de pares d'alumnes, no comptaria amb cap presencia dels alumnes.

Tot aixe) en els centres publics, perque el Titol in de la Llei, dedicat
als centres privets i espectacularment breu, era decididament fa-
vorable als propietaris: "Es reconeix als titulars dels centres privets
el dret d'establir un ideari educatiu propi dins del respecte als principis
i declaracions de la ConstituciO.Aixi mateix, podran contractar el
personal del Centre i exercitar els drets i deures dimanants d'aquestes
relacions contractuals amb el personal, assumir la gestic!) econamica
del Centre i la responsabilitat del funcionament del mateix davant
l'Administraci6, pares d'alumnes, professorat i personal no docenr
(art. 34.1). 0 sigui, practicament plens poders.

L'estatut o reglament de regim interior havia d'incloure-hi, si
més no, la figura del director i la del claustre, perO la Llei no
especificava res sobre les funcions d'aquests ni sobre l'elaboraci6
d'aquell (art. 34.2). En fi, la Llei indicava que pares i professors
tindrien el mateix nombre de representants i en conjunt no menys
de la meitat, en el Consell de Centre i en la Junta EconOrnica (art.
34.3), misteriosos Organs sobre la composici6 dels quals no es deia
res més, sobre les competencies dels quals no s'indicava res, que
apareixien en aquest apartat per prirnera i Ultima vegada que no
havien estat anunciats entre els cit e hauria per forge de considerar
l'estatut o reglament.

En sintesi, la caracteristica d'aquesta Ilei es la forta concentraciO
de poders en les figures del director, en els centres publics, i del
titular en els privets, amb el conseguent buidat de contingut de la
participaci6 coldegiada dels diversos sectors.

En els primers, aix6 es concrete en la selecci6 i el nomenament
del director per l'Adrninistraci6, sense cap intervenci6 de professors,
pares i alumnes, ni tan sols prevista en termes consultius. Per si aim!)
encara fos poc, els representants d'aquests dos Oltirns sectors
sorgeixen a través de procedirnents indirectes, d'estructures més
manejables des de l'aparell del centre -per tant, des de la direcci6-,
corn sOn les A.P.A i els delegats de grup o de curs.

En els seaons nornes, a mes, quan sari sostinguts amb fons
publics-, les competencies i l'existencia mateixa dels Organs
coldegiats es plantegen de manera nebulose. D'una banda, s'afirma
el dret de tots els sectors a intervenir en la gesti6 i el control dels
centres, per() de l'altr es concedeixen als titulars competencies tan
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amplies, explicitament defensades, a més, enfront dels col lectius
implicats, que resulta dificil saber on queda espai per a una participacig
efectiva Aixi, per exemple, si el titular pot exercitar sense limi-
tacions especifiques "els drets I deures dimanants de (les) relacions
contractuals amb el personal (i) assumir la gestic!) econOrnica del
Centre i la responsabilitat del funcionament del mateix davant
l'AdministraciO, pares d'alumnes, professorat i personal no docent"
(la cursiva és nostra), zon queda la participaciO de tots aquests?.

La regulaciO de la participaciO coldegiada en els centres privets
és tan vaga que, si d'una banda es podria plantejar una interpretacig
que assimilés, per analogia, les figures del claustre i la junta econdmica
en aquests al que es planteja per a aquelles en el titol relatiu als
centres pUblics, i el consell de centre de l'ensenyament privet al que
s'ha dit per al consell de direcciO en la pUblica (per& en aquest cas,
el canvi de nom no pot ser innocent), de l'altra , la mere enunciaciO
de l'estatut o reglarnent de regim interior amb anterioritat a qualsevol
organ col.legiat, aixi corn tambe que aquests hagin de derivar d'aquell,
en comptes de fer-ho aquell d'aquests, fan pensar que la intenciO de
la Llei era atorgar al titular la maxima discrecionalitat, amb el minim
d'obstacles per part de qualsevol estructura coldegiada.

En fi, els drets reconeguts genericament a professors, pares i

alumnes queden sempre supeditats a les prerrogatives de
l'Administracig i les competencies del director, en els centres publics,
i als drets del titular i al contingut, quan s'esqueia, de l'ideari, en els
centres privats.

La Llei Organica del Dret a l'Educació de 1965

La Llei Organica del Dret a l'EducaciO va ser, sens dubte, la més
polemica de les iniciatives legislatives dels socialistes d'enca Ilur
arribada al poder, amb l'excepciO, potser, de la permanencia en
l'OTAN (i en aquest cas continuaria sent, si més no, la més polemica
enfront la dreta conservadora). Els socialistes ja havien plantejat
des de l'oposiciO, al nostre entendre amb bon criteri, qua la LOECE
havia trencat l'esperit del consens de l'article 27 de la Constitucig
0, si més no, l'havia forget massa (i aixi ho va entendre tambe el
Tribunal Constitucional). La dreta, pert) -o precisament per aix6-, va
veure en la LODE allO que els socialistes en la LOECE, perO al roves.
i va desencadenar una autentica "guerra escolar".

La LODE garanteix sense condicions als professors la libertat de
catedra (art. 3) i, a aquests a tots els sectors del centre, el dret
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a reunir-s'hi sense cap altra lirnitaci6 aue "el normal desenvolupament
de les activitats docents (art 8)

Per als pares, reconeix el dret a escollir centre docent I a decidir
la "forrnaci6 religiosa i moral" que rebrsm Ilurs fills (art. 4), perO
no que Ilurs conviccions en aquest terreny impregnin tambe
l'ensenyament. Aixi mateix, proclama Ilur llibertat d'associaci6 (art.
5) i estableix l'elecci.6 directa de Ilurs representanli; en el Consell
Escolar (arts. 41 i 56). Entre les finalitats de Ilurs associacions, hi
figuren "col-laborar en les activitats educatives dels centres",
"promoure la participaci6" "prornoure federacions i confederacions"
(art. 5).

Quant als alumnes, la Llei proclarna Ilur dret a "associar-se, en
funciO de Ilur edat, creant organitzacions d'acord amb la Ilei i amb
les normes que, si s'escau, reglamentariament s'estableixin" (art.
6). Aquestes associacions tindran entre Ilurs finalitats "expressar
l'opini6 dels alumnes", "corlaborar en la tasca educativa dels cen-
tres i en les activitats complementaries i extraescolars", "promoure
la participaciO" "promoure federacions i confederacions". L'elecci6
de Ilurs representants en els Organs collegiats sera directa (arts.
4.1 i 56). Participen, corn veurem a continuaci6, en ei Conseil Esco-
lar, des de la segona etapa de l'EGB, pert) amb algunes importants
limitacions: no intervindran en la revocaci6 del director ni d'altres
membres de l'equip directiu, en cap cas, ni en la contractaci6 o
comiat dels professors en els centres concertats (art. 58: en els
publics, no nornés no hi intervindran ells, sing que tampoc no ho faran
professors ni pares, en el que podrien ser figures equivalents corn
l'adscripci6 o els trasllats).

Els Organs collegiats de participaci6 que s'hi preveuen sari
basicament els mateixos per als centres pOblics i els privats
concertats, tot i que Ilurs competencies varien: consell escolar i

claustre de professors (arts. 36 i 54). En els centres publics hi haura
d'haver, a rnés, una comissiO econOrnica en el si del consell escolar
(art. 44).

En els centres publics, el consell escolar estara compost pel di-
rector, el cap d'estudis, un representant de l'Ajontament, el secretari
amb veu i sense vot, una representaci6 de pares i alumnes, elegits
per Ilurs respectius sectors. sense que cap dels dos blocs esmentats
no pugui ser inferior a un terc del tctal del consell (art. 41). Entre
Ilurs competéncies, hi figuren escollir i proposar la revocaci6 del
director, designar [equip directiu proposal per aquest, aprovar el
pressupost i la prograrnacib anual de les activitats escolars, aprovar
el reglament de ragim interior i supervisar l'activitat general del
centre (art 42).
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En els centres concertats, el consell escolar estarA format pel
director, tres representants del titular, quatre dels professors, un
del personal d'administraci6 I de serveis, quatre dels pares I dos deis
alumnes (art. 56). Desapareix, doncs, el representant de
l'Administraci6 municipal i apareixen els tres representants del ti-
tular, a més de quedar enterament precisada la representaci6 dels
sectors. El nomenament del director (o la seva cessaci6) requereix
l'acord entre el titular i el consell escolar, adoptat en aquest per
majoria absoluta, tot i que, en cas de desacord, el consell s'haurA de
conformar amb elegir entre una terna presentada pel titular.

La Llei reconeix que "qualsevol persona fisica o juridica de carActer
privat i de nacionalitat espanyola té Ilibertat per a la creaci6 i direcci6
de centres docents privats" (art. 21). Correspon tambe al titular
presentar davant el consell el projecte de pressupost i, a l'equip
directiu, presentar la programaci6 general anual (art. 57).

En surna, la Llei atorga competencies molt més Amp lies que qualsevol
altra al consell escolar, reconeixent l'autonomia dels centres en Ilur
funcionament, la qual cosa s'expressa sobretot en l'elecci6 dels
directors dels centres publics pels consells.

Quant als centres privats, reconeix la Ilibertat dels subjectes de
dret privat a establir i dirigir centres d'ensenyarnent, per6 lirnita
sensiblement aquest segon aspecte a través de les competencies
assignades al consell escolar. Les competencies acordades al titular
ho s6n, per cornparaci6 amb els centres pOblics, en part a costa del
consell (corn en l'establiment de l'ideari, l'elecci6 del director o la
presentaci6 del pressupost), i en part a costa del claustre ( corn en
la programaci6 de les activitats, que passa per ser competencia de
l'equip directiu). Corn a contrapartida, el titular perd competencies
en tots aquests Ambits si comparern amb la situaci6 anterior a la Ilei;
i les perd també, sobretot, en la contractaci6 del professorat, que
passa a realitzar-se segor.s els criteris que estableixi el consell
sobre la base dels principis de merit i capacitat i per una comissi6
nomenada per aquest i integrada pel director, dos professors i dos
pares.

Tres models de gestio i participació

Cadascuna de les tres Ileis el contingut de les quals a l'entorn de
la participacid acabern de resumir i cornentar, representa un equiliL ri,
o més aviat desequilibri, particular dels quatre poders als quals en
hem referit al comencarnent: burocrAtic, patrimonial, professional i
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comunitan De fet, cadascuna d'elles podna ser definida pel predornini
de dos d'aquests poders, l'un d'ells en posici6 dominant I l'altre en
posicid subordinada Vegem-ho

La Llei General d'Educacid regulava de manera autoritaria el
funcionament dels centres publics i tirava un vel sobre el dels centres
privats. El primer aspecte, dificilment podria haver estat d'una altra
manera en el context d'un regim politic dictatorial. El segon era
l'efecte de l'amplia Ilibertat reconeguda al capital i de l'alianga
privilegiada entre una part de l'aparell de l'Estat (fonamentalment
l'exarcit) i l'església que va donar origen al regim. Corn diu l'art. 6.1
de la Llei, "I'Estat reconeix i garanteix els drets de l'Església catdlica
en matèria d'educaci6, conforme a all() acordat entre ambdues
potestats°. Malgrat ai x6, no cal esforgar-se gaire per tal de
comprendre que, sota la dictadura, els centres privats, especialment
eis que no pertanyien a l'església, per6 també, en darrer terrne,
aquests mateixos, estaven sotmesos a rigoroses formes de control
a través de la inspeccid i d'altres mecanismes. Podem dir, doncs, que
la LGE representa, pel que fa a la gesti6 dels centres i la participaci6
-aquesta darrera practicamnet inexistent- un model burocratico-
patrimonial.

No obstant aix6, d'altres elements no van deixar de ser-hi presents.
El poder professional ho era, molt limitadament, a través de
l'existancia del claustre i dels privilegis dels professors de secundaria
sobre els de primaria (nornés aquests escoltats per al nomenarnent
del director, i amb més competències reconegudes, corn ja hem vist
abans). El poder comunitari, en fi, es dilula i es palesava a penes en
el pla del discurs.

La Llei Organica de l'Estatut de Centres Escolars reconeixia
practicament piens poders als propietaris dels centres -els titulars-,
supeditant-hi plenament la participaci6 de pares i professors. Que
l'Administraci6 educativa tingues Amplies competències en els centres
estatals no significa pas que es pretengues que l'Estat tingues un
especial pes corn a regulador del conjunt de l'ensenyament, sin6
simplement que aquest era reconegut corn a propietari dels seus
centres. Sens dubte, el principal dret del propietari, privat o
era escollir-ne el director. No obstant aix6, la Llei reconeixia ja un
ampli ventall de competancies als claustres i una certa autonomia als
prof essors alats, situant-los sempre en posici6 avantatjosa enfront
d'alumnes i pares. En aquest sentit, podem dir que la LOECE
representava un model patrimonial-professional.

L'element cornunitari era reforoat a través de la preséricia de
pares i d'alumnes en els consells de direccid i de centre (amb la ja
esmentada ambigOitat d'aquests darrers) i de Ilurs cornpetancies,
encara que obstaculitzat a través de la condici6 de propietari del
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sector public en els seus centres I de la seva exclusivitat corn a Onic
element potencial de contrapes al poder dels titulars privets en els
seus

La Llei Organica del Dret a l'Educaci6 va reforgar les competencies
als claustpes i consells, unificant la figura d'aquests darrers per als
centres publics i privets i concedint-los el dret a elegir el director,
en els primers, o pactar-lo amb el titular, en els segons. No obstant
aix6, va reforgar especialment el paper deis claustres amb
competencies gairebe excusives pel que fa als processos, i garantint
majoria als professors enfront dels pares per mitja de l'acumulaci6
de Ilurs representants amb el director i, quan s'escau, amb el cap
d'estudis o els representants del titular. Sigui corn vulgui, va eliminar
els procediments indirectes o parcials en l'elecci6 dels representants
dels alumnes i pares d'alumnes i va reforgar les competencies dels
6rgans de clue formarien part, amb la qual cosa va ref orgar també
l'element comunitari. Podem dir, doncs, que la LODE representa un
model professional-comunitari.

L'-element burocratic es menys present, gairebe absent, en la
gesti6 en l'ambit del centre, cosa que no significa la seva desaparici6:
simplement queda relegat a l'ambit exterior a aquest, a la configuraci6
del context en clue s'ha de moure (cosa que, a més de ser un simple
fet, es manifesta corn a voluntat en la no previsi6 d'estructures
horitzontals i piramidals de coordinaci6 dels consells escolars, en
compte de leg quals es basteix un Consell Escolar de l'Estat, encara
que plural, nomenat des de dalt i amb funcions purament consultives).
L'element patrimonial, de la seva banda, continua tambe present en
el pes dels titulars en els consells escolars dels centres privets i en
Ilur prevalencia, en darrer terme, en cas que no s'arribi al consens
proposat (per exemple, en l'elecci6 del director).

La seqUencia seguida resulta prou conforme a l'evoluci6 recent de
la societat espanyola: de l'intervencionisme al morcat, de l'imperi
del capital a l'acceptaci6 dels drets dels treballadors, de la presumpcio
d'harmonia a l'agregaci6 i mediaci6 d'interessos, de l'autoritarisme
estatel al reconeixement de la societat civil. Malgrat aixO, el cami
recorregut consisteix encara, essencialment, en una mena de torn de
diversos poders preexistents. burocratic, patrimonial, professional,
paternal.

L'Estat, sota la pressi6 de la societat, ha cedit competencies, i la
propietat ha hagut de renunciar-hi, no sense Iluita, per imperatiu
d'aquell. Sons dubto. amb aixO han guanyat els altres dos poders que
només gracies a aix6 aconsegueixen alguna forge: la professiO I la
comunitat. Més discutible resulta si aquesta Ultima surt també be-
neficiada amb el fet de passer a ester subordinat a l'Estat I a la
propietat a estar-ho a la professi6. Es probable que si, perque, al
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capdavall, a la seva condi= d'estructura de monopoli del poder la
professi6 afegeix tambe una mica del que en el seu discurs oficial
permanentment invoca la vocaci6, en aquest cas, la vocaci6 d'educar
Malgrat aix6, si be la propietat -la propietat capitalista, que es la que
aqui importa- és sempre forca igual a si mateixa, l'Estat i el grup
confessional sari entitats altament variables. I passa que l'Estat ha
passat de ser burocratic a ser democratic mentre la professi6 perdia
part dels seus elements vocacionals i de servei en favor de les seves
dimensions ales corporatives. La comunitat, aoncs, pot arribar a
necessitar ser defensada del grup professional pel poder

Potser el pas següent sigui anar cap a un model consensual, en que
cap de les parts entre les quals ara es distribueix el fonamental del
poder pugui imposar res a l'altra. En termes legals i reglamentaris,
aix6 es podria aconseguir, en l'embit dels centres, mitjancant la
transferencia de competencies del claustre al consell escolar i el
requisit de majories qualificades per tal d'exercir-ne les més
importants. Per damunt dels centres, l'equilibri que cal establir no
és entre comunitat i professorat, sin6 entre aquests i l'Estat, la qual
cosa exigiria la substituci6 d'organismes fantasmals com el Consell
Escolar de l'Estat per d'altres basats en darrer terme en les
estructures de participaci6 dels centres i amb competencies nor-
matives i executives.

Dins de la comunitat mateixa, entesa corn el col.lectiu de pares
i d'alumnes adscrits en un centre, les successives Ileis s'han mantingut
aferrades al reconeixement de l'autoritat paterna, privilegiant la
representaci6 dels pares per damunt de la dels alumnes, si be amb un
creixent reconeixement dels drets d'aquests. Per6 si el paper de la
participaci6 dels alumnes ha de consistir en una cosa més que a
legitimar amb Ilur presencia el que d'altres decideixen i desviar Ilurs
demandes cap a vies mortes; si es pretén dotar-los d'un poder real
i fer de flur participaci6 una experiencia formative en l'exercici de
la Ilibertat i la dernocracia, aleshores cal elevar Ilur representaci6
i inclourels tambe en mecanismes consensuals que no permetin a cap
altre col.lectiu decidir al marge d'ells.
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La participacien en la
gestion de los centros
escolares de los
sectores que forrnan la
comunidad escolar.
profesores. alumnos y
padres, ha sido obleto
de tres regulaciones
sucesivas en los dos
Oltirnos decentos. la Ley
General de Educacien
(1970) .1a Ley Organica
del Estatuto de Centros
Escolares (1980) y Ia
Ley Organica del
Derecho a la Educacion
(1985). rnas sus
respectivas disposicto .
nes complementanas
Analizando el marco
global creaclo por estas
tre!: leyes. puede
comprobarse que han
favorecido. respective-
mente, a la burocracia
politica. la proptedad y
Ia profesiOn. es decir. a
los grupos constituidos
en torno a los tres
principales factores de
desigualdad en la
sociedad actual
autoridad propiedad y
cualificactOn La
comunidad como tal. al
rnenos el resto de elle.
perrnanece como
cormdado de piedra
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Abstracts

La participation a Is
gestion des
etablissements
scolaires des secteurs
qui composent la
communaute scoiatre.
professeurs. éleves et
Parents, a fait l'oblet de
trots réglementations
successives dans les
deux dernieres
decennies la Lot
Generale d'Education
(1970). la Lot Organique
du Statut des
Etablissements
Scolaires (1980) et la
Loi Organique du Drott
l'Education (1985), et de
leurs respectives
OrdonnanCes
complérnentaires En
faisant une analyse du
cadre global crée par
ces trots lots. on peut
constater qu'elles ont
favonse respectivement
la bureaucratie
politique, la propiété et
la profession, c'est-a-
dire, les trots groupes
constitues autour des
trots facteurs
principaux d'inegalite
dans la societe actuelle.
autorite. propnere et
qualification La
communaute en lent que
(elle, du moms ce out en
resets. demeure comme
la statue du
commandeur

1 6 4

The participation in the
management of schools
on the part of those who
form the school
community, teachers.
learners and parents.
has been the subject ol
three successive laws
over the last two
decades, the Ley General
de EducaciOn (1970). the
Ley Organica del
Estatuto de Centros
Escolares (1980) and
the Ley Orgéruca del
Derecho a la Educacten
(1985). along with the
respective amendments.
Analysing the
framework created by
these three laws, the
author points out that
those benefitting from
them have been.
respectively, political
bureaucracy, ownership
and the profession, that
is. the groups organised
around the three basic
factors of disequality in
modern society.
authority, ownership and
qualification The
Community as such can
Only look on
powerlessly
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Educació moral i formació del professorat
Jestis Viler i Josep M. Puig *

Tot i que al nostre pais, abans de la Guerra Civil, la preocupaci6
per l'educaci6 moral fou un tema important, i el nivell de la reflexi6
previa, aixi corn tarnbe el coneixernent d'allO que es feia a l'estranger,
eren molt bons, posteriorment fou un dels camps pedagogics que més
va patir les conseqüencies de la reculada cultural i educativa que
se'ns imposa. L'oblit de les posicions defensades pels rnillors pedagogs
de la Renovacid i el tancarnent respecte de l'evolució exterior
defineixen la prirnera causa de l'escassa consideraci6 que en els
darrers anys s'ha dedicat a l'educaci6 moral. D'altra banda, la
dictadura que sorgi en el 39 es va sustentar ideologicament en l'arnbit
escolar en una determinada utilitzaciO de la religi6 catOlica -el
nacionalcatolicisme-, que es concretava en la religiO corn a materia
obligatdria a l'escola, i en la "FormaciOn del Espiritu Nacional" un intent
d'educaci6 civico-politica netament orientada a legitimar el regim, i
que tambe va tenir una gran presencia escolar. Arnbdues orientacions
venien a repartir-se a la seva manera, i des d'una determinada
concepci6, l'ambit de l'educaciO moral. Aquest passat recent creiern
que no ha contribuit a millorar la cultura pedagogica en aquest sector
educatiu i que, a rnés a rnes, ha generat un explicable rebuig de
qualsevol practica educative vinculada a l'educaciO moral.

Paraldelament, en els sectors socials i educatius més renovadors
es produIren dos tipus de fets que tampoc no van afavorir el
desenvolupament d'un pensament moral positiu: d'una banda, la critica
dels models educatius besets en valors absoluts -en concret, del
model que es construi amb la dictadura- va patir deSpres de la
consolidaci6 de la democracia una crisi dels rnotius que la fonarnentaven
i va quedar especialment afectada per la coneguda sindrome del

J..sus vow ma,rjr w, mystic, i EGB Hicenciat en Pedagogia Forma part del
GREM (Gulp de Recerca er: Educacio Moral) Actualment es educador en el C E ',Josep
Pqtrapp..1' de la frrecrO Geoeral de Josturila Joveno

Jo:A:p M Pulp Rovira Os professor titular de Teoria Hist Una de I Educacco a la
Universaat de Barcwona Actualment fa classe de Teoria de EducaciO I d'Educacie
Moral Ha escnt obres corn Teona de la Educacidn AorommaciOn sIstemico-,;lbornetica

en col laboracto Pedagogia de I oct . Educarion Moral y DVMOCrilcia Etica escola
triictarnvol pedagOgic de la (Wrench:1
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Jestis Viler Martin I Josep M. Puig

"desencant D'altra banda, la modernitzaci6 de la societat, que ha
fet obsolets els models de valors absoluts i ha generat models de
valor relativistes, crea un estat d'opini6 que nega la possibilitat
d'ensenyar res en el camp de reduced() moral perque es considera
que tot depen d'una opci6 personal vinculada a les circumstencies, i
en la qual no ens podem imniscuir. Ens mereixin ropini6 que ens
mereixin, aquests lets tampoc han contribuYt a configurar un tipus de
realitat que afavoreixi la reflexi6 dels educadors a propOsit de
reduced() moral. Tot plegat, doncs, explica l'actual situaci6 de no-
table desconeixement tebric i la manca de formed() practice en aquest
camp. Malgrat tot, pensem que en l'actualitat, superades bona part
de les anteriors consideracions, és possible repensar que fer i corn
fer avui a rescola un treball sistematic en rembit de reduca'ci6
moral'.

En aquest marc s'inscriu rexperiencia d'un any de formaci6
permanent del professorat en rembit de reduced() moral que vol
presentar aquest treball. No és encara un treball madur i de
recapitulaci6 final, sinO un aproximaci6 descriptive i reflexive del
tot provisional a all6 que es volia fer, a all() que creiem que realment
s'ha fet fins ara, i a alguns elements tebrics que esperem que ens
permetran entendre millor rexperiencia2. Per intentar-ho, en les
planes que segueixen tractarem els segilients temes: la relaci6 entre
la teoria i la practice en els camps de la formed() del professorat i
la investigaci6 educative, els models més caracteristics de for-
med(' del professorat i, finalment, abordarem la descripci6 de
rexperiencia de formed() Investigaci6 que s'ha realitzat a Cornelle
del Llobregat3 a l'entorn del curriculum d'educaci6 moral per al tram
d'edat compres entre els 6 i els 16 anys, en collaboraci6 amb
de la Universitet de Barcelona, el Centre de Recursos de Cornelle
el Departament de Teoria i HistOria de rEducaci6 de la Universitet de
Barcelona.

(1) Attie, treballs en aquesta mateixa diroccie sem Pii J M (1989)
Educacion moral y democracia Barcelona Laertes. diversos autors(1990) Elica

escola el lraclament pedagogic de la diferencia Ban:plena Rosa Sensat/
Edicions 62. diversos autors L'interculturalisme en el curnculum El racisme
Barcelona. Rosa Sensat (en oremsa) . JorroArr. J A .SANrcrania.P (Edits ) (1987) La
educacion moral. hoy Barcelona, PPU

(2) El ola de formacie del professoral d'investigacie. l'han dut a terme els seguents
prolessod, I myesligadors dei Dc,partarnent de Tenria I HrL,toria de I Firm aLle
M R Buxarrais I Carrillo. M del M Galceran S Leper M J Martin. M Martine/ M
PayA J M Pull], J Tolle I J vilar

131 Les escoles de Cornella del Llobregat que han participat en l'experienc,a do
forniaciO han estal 'Arit,c1m Clay6'. 'Alexandre Gall'. 'Ives! Iglesras"Ja, I

Verdaguer* L'Areny"Pius ,,"Sant Miguel' i 'Torras i Bages*
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Reflexions i recerques

Sabre roposició teoria-practica

Possiblement, un dels problemes que des de sempre ha arrossegat
l'educaci6 es la desvinculaci6 entre els pensadors de la realitat edu-
cative i les persones que han dut a terme les decisions dels pensadors.
Teoria i practica, reflexi6 i actuaci6, s'han presentat sovint corn a
postures antaganiques sobre la manera d'entendre un rnateix fenOmen.
Una consequencia d'aquesta situaci6 ha estat la reciproca desconfianga
o, en el millor dels casos, el desconeixement mutu que han tingut les
persones que han treballat en un camp o en un altre. Aixi, es facil
detectar corn s'han ignorat mütuament una infinitat de reflexions i

d'experitncies vinculades a facultats o institucions "te6riques", i la
mateixa quantitat de reflexions i d'experiencies provinents
d'institucions o col.lectius "practics".

Tambe es curias crobservar corn aquelles institucions de marcat
caracter tearic han necessitat construir-se uns espais d'intervenci6
practica i corn les institucions eminentment practiques han necessitat
construir una base tearica prOpia: en ambdOs casos, no s'han sabut
considerar respectivament les aportacions de cada perspectiva. Tant
es aixi, que durant anys han anat convivint arups de treball i de
recerca provinents de col.lectius de les dues vessants, amb un cos
de coneixement tearico-practic propi, i a voltes quasi exclusiu, per
a cadascun d'ells. Concretarnent, podriem dir que els teOrics de
l'educaci6 -pedagogs, psicOlegs o socialegs de l'educaci6- i els mestres
o altres grups agents -que intervenen directament en la realitat- han
viscut entre la ignorancia i la desconfiança mUtua, produint nous
sabers pert) distanciant-se cada vegada mes els uns dels altres.

La informaci6 transmesa en els cursos de formaci6 de professorat,
aixi corn tambe els models d'investigaci6 que provenen de la
universitat, han estat massa vegades considerats poc Otils pels
col.lectius de mestres i, a la vegada, els models d'investigaci6
escolar no han estat sempre prou considerats pels tee:Inas. Per part
dels primers es pensa que les escoles s6n realitats diferents dels
models que en tenen les escoles de rnestres i facultats. D'altra banda,
els col.lectius de rnestres han constatat que quan participen en
projectes d'investigaci6, les aules sari utilitzades corn a espais on
obtenir dades amb les quals construir teories que dificilment
reverteixen en una rnillora de l'escola. Per part dels segons, els
tearics, hi ha la creenca que les experiencies escolars sari habitualrnent
massa puntuals i que tenen tender-Iola a convertir-se sovint en
receptaris per solucionar problemes concrets que no sulucionen els
"grans" problemes de reducaci6.
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Segons el nostre paper, aquesta oposici6 prove d'un error Imola!
Aquest error esta en el fet de no percebre els problemes educatius
corn un continuum on hi ha aspectes tebrics inseparables, la coor-
dined() dels quals possibilita l'estudi real dels problemes. Ignorer
que la teoria i la practice s6n les dues cares d'una mateixa
realitat ha portal a plantejaments fragmentaris que només han
contribtift a enfosquir els fets educatius, per ells mateixos prou
complexos. D'altra banda, la desconnexid entre "aquells que pensen"
i "aquells que actuen" es una consequencia directa dels models utilitzats
per a la formed() de prof essorat, els quals implicitament determinen
uns papers i, inevitablement, una jerarquitzacid de funcions. Un breu
repas a les tipologies més generals dels models de formacid ens
donare algunes pistes sobre aquest distanciament entre la teoria i la
practice.

Aproximació als principals models de formaci6 del
professorat

Donar unes notes breus i correctes sobre els diversos models de
treball que ens trobem en el camp de la formaci6 del professorat no
deixa de ser complex, sobretot si tenim en compte l'amplitud i

diversitat del tema4. Per aquesta ra6, hem optat per englobar els
diversos models en dues linies prou generals i amplies que ens ajudin,
en poques paraules, a situar la nostra experiencia. Les dues linies que
volem considerar s6n:

a) el paradigma tecnic o de formed() del professorat basada
Pn competencies (que es convertire en la pedagogia per objec-
Li us );

b) els mlodels basats en la participacid active i critica del
professorat en la seva formed() (que es convertire en la investigaci6-
acci6).

(41 Pomwrii. Ti S (Edit ) (1990) Forrnacton del prolesorado Vdh,ncia Universitat de
Valencia
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a El paradigma tecnic o de formaclo del professorat basada en
competencies

Corn ens indica Gimeno Sacristen5, aquest model es basa en la idea
que el mestre ha de ser una persona preparada per respondre
eficientment a qualsevol exigencia que se li pugui demanar dins d'un
model educatiu La formaci6 del professorat ha d'incidir en la
capacitaci6 del mestre per adaptar-se a les competencies que aquest
model educatiu Ii requereixi. El mestre ha de ser una persona
especialitzada, bon denominador d'una tecnica acurada que Ii permeti
aconseguir elle) que se li demana. En cap moment, el mestre no entra
a discutir o a reflexionar sobre les finalitats del sistema educatiu,
ni sobre la bondat del model te6ric que dirigeix la seva prectica, sin6
que actua per aconseguir elle) que Ii ve prefixal. Ha de resoldre
problemes, més que no pas descobrir-los o plantejar-los. El "bon
mestre" es aqueli que, utilitzant la tecnica que ha apres, aconsegueix
els objectius prefixats. Aquest plantejament, corn hem apuntat
anteriorment, tambe es coneix corn a pedagogia per objectius.

Els aspectes positius d'aquest model es troben en el fet que ha
representat un esforc per millorar l'eficAcia del professorat amb el
coneixement concret de técniques de treball, la qual cosa ha permes
superar aquelles situacions en que el mestre improvitsa tan be corn
pot segons la situaci6 en que es troba, actua segons un saber popular
o interve estrictament des del sentit comU. Els aspectes negatius,
per6, sem evidents. El mestre es un tecnic intermediari entre aquells
que decideixen corn ha de ser el projecte educatiu i els infants. El seu
paper es de reproductor i no inclou cap possibilitat d'innovaci6.

En linies generals, i sense entrar a estudiar les diferents variants
del model una per una, englobarem en aquesta perspective totes
aquelles propostes que donen al futur ensenyant els coneixements
imprescindibles -didectiques especifiques, un minim de teoria
pedagOgica, alguns rudiments de psicologia- per interpreter el paper
de transmissor d'all6 que ve organitzat des d'estaments superiors.
La sociologia de l'educaci6 fries critica diria al respecte que el
curriculum ocult d'aquests plantejaments consisteix a situar els
mestres a mig cami entre el rriOn del coneixement i el mOn de la
ignorencia i a utilitzar-los per reproduir els models socials existents:

(5) Gm J (1983) El prolesnr come invesligador en el aula EducaciOn v
Sociedad. num 2. Madrid. Akal. pAgs 51-73

1 4 13
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"No son los rnaestros quienes fundamentalmente hacen la escuela,
sino la escuela la que hace los maestros"6.

Aquests models de formaci6 s'han trobar amb un inconvenient
important: el paper passiu que s'atribueix al mestre sovint ha impedit
que els intents de renovaci6 pedagdgica prornoguts pels estaments
oficials hagin tingut exit, ja que el nivell de forrnaci6 pedagOgica i el
grau de participaci6 en les reflexions teoriques condiciona
inevitablement la comprensi6 dels fenOmens educatius I. en
conseqUencia, el grau d'irnplantaci6 en els intents de canvi.
Afortunadament, aquesta situaci6 no es del tot certa, ja que es evident
que les persones vinculades als col-lectius de mestres han comencat
a treballar per eradicar l'expressi6 -sovint pejorative- de "tenir
mentalitat de mestre" per passar a construir la vessant positive
d'aquesta expressi6.

b. Els models basats en la participacid active i critica del professorat
en la seva formaci6

Corn a alternative als models anteriors, trobem aquells
plantejaments que consideren el mestre corn un agent actiu dins la
construcci6 del saber pedagogic i, més concretarnent, dins la renovaci6
escolar. La seva feina no ha de ser tant aconseguir uns objectius
prefixats, corn treballar creativament i investigar arran dels diversos
moments del proces d'ensenyament i aprenentatge. L'oposici6 entre
teoria i practice deixa de ser-ho per convertir-se en relaci6. Aquesta
relaci6, cal redefinir-la perque el concepte teoria presenta una emplia
gamma de possibilitats: una intervenci6 educative implica una teoria
filos6fica que Ii d6na un sentit, una teoria psicopedagOgica que Ii &ma
un suport tecnic, una teoria didectica que Ii proporciona les estrategies
adequades d'organitzaci6 del treball; és a dir: una correcta intervenci6
ha d'exigir a la persona que actua una base diverse de coneixement
tebric si volem realment que aquesta intervenci6 respongui al projecte
rnes ampli de forrnaci6 de la persona que s'educa. Aixi, doncs, aquests
models de forrnaci6 atorguen al professorat un mes gran pes en els
espais de decisi6 sobre els projectes educatius, a la vegada que Ii
exigeixen una rnés gran professionalitzaci6, es a dir, un més gran
esforo per establir relacions amb els estaments tradicionalment

(6) LusFA.0 ( 1 982) 'El ohm de maestro La proposiciOn y el papel del protesorado
de primera enseñanza en Espana' Sistema. nums 50-51. nov Madrid. pag 92
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teerics que Ii serveixin per construir un comportament més
fonarnentat. Qualsevol intervenci6 que vulgui ser realment educativa
ha de servir perque les persones que treballen en l'ensenyament
comprenguin om mes va més be all6 que fan i defineixin més clararnent
all() que volen aconseguir7.

Els models que subscriuen aquestes reflexions consideren que la
renovaci6 de l'escola passa per la renovaci6 del professorat, per() el
canvi en el professorat exigeix que aquest participi en la reflexi6
teerica d'all6 en qua ha de treballar directarnent, és a dir, en la
construed() i valoraci6 del curriculum.

Despres del que acabem de veure, sembla que la construed() de la
teoria i el perfeccionarnent del professorat s'ha de donar a partir de
la planificacio conjunta de ia intervenci6. La reflexi6 conjunta abans,
durant i despres de la intervenci6 garanteix que el mestre sigui un
reformador de la seva practica, del seu context i d'ell mateix, la qual
cosa repercutira inevitablernent en la qualitat de la seva feina i en
l'aplicabilitat del curriculum. D'altra banda, la reflexi6 conjunta
garanteix tambe que el 'tedric" reorganitzi les seves reflexions a
partir d'un coneixement més exacte de la realitat. La investigaci6
esdeve el marc de construcci6 conjunta.

El paradigma d'investigaci6 que més be recull les reflexions que
venim desenvolupant es el de la investigacie-acciO. Aquest paradigma
parteix de la concepci6 de Stenhouse sobre (a idea de curriculum. Per
a aquest autor, "un curriculum és una temptativa per cornunicar els
principis i trets essencials d'un propdsit educatiu, de manera que
resti obert a discussi6 critica i pugui ser traslladat efectivarnent a
la practica'8. Per aconseguir aquest propOsit, cal que els mestres
participin activament en la cornprovaci6 del curriculum, ja que aquest
és la concreci6 de les decisions didactiques, metodolOgiques,
psicopedagOgiques i filos6fiques que configuren la idea de persona que
es vol aconseguir en un procés educatiu.

Des d'aquest punt de vista, el treball conjunt dels mestres amb els
tedrics d'una tasca comuna fa que es desdibuixin els respectius
papers i es faci un bloc corn6 de col.laboraci6 per estudiar cadascun
dels problemes especifics que van sorgint. El mestre corn a investi-
gador i el teOric com a observador participant formen un binorni
productiu i ric en intercanvis.

(7) W ki ( 19881 Tonna critica de la ensenanza Barcelona Martinez Roca
S (1988) El curriculum mas alla de la teoria de ta reproduccOn Madrid.

Morata
(8) SrK4 L (1986) ImrestigaciOn y desarrollo del curriculum Madrid. Morata. otig

29 (1987)La invesligacien coma base de 0 ensenanza Madrid. Morata
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Aquesta col.laboració entre mestres i teOrics es concrete
metodolOgicament en l'espiral autorreflexiva tipica de la investigaci6-
acci6, espiral que consta de quatre moments imprescindibles: la
planificació de l'ensenyament, l'acciO per portar a terme aquesta
planificaci6, l'observachi dels resultats obtinguts i la reflexid sobre
la planificació inicial. Aquest rnoviment circular analitza criticament
el medi i la intervenciO escolar, a la vegada que optima el proces
d'ensenyament9. La idea basica que cal no perdre de vista dins d'aquest
paradigma és que tant la revisiO del curriculum corn l'elaboraci6
d'alternatives o la correcci6 d'aquells punts sobre els quals no es pot
treballar tal i corn estan plantejats tebricament, exigeixen que el
mestre adopti un taranna investigador que el porti a la revisiO critica
global de la seva prectica, i que mantingui una predisposici6 al canvi
i a l'actualitzaci6 en les seves bases teOriques. Relacionar el treball
critic sobre la realitat i l'actualitzaciO en les bases te6riques, sOn els
elements imprescindibles per a la transformaci6 de l'escola des de la
transformaci6 del mestre.

Aquest nou taranna davant dels problemes educatius considerem
que porta implicit un constant proces de formaciO, perque el suport
reciproc entre els teOrics de l'educaci6 i els encarregats de dur les
reflexions a la practice garanteix una racionalitat més gran de les
prectiques educatives, aixi corn també un més gran coneixement de
les realitats amb que es treballa.

Condicions metodologiques de l'experibncia de formació
del professorat en l'ambit de l'educack5 moral

Encara que el nostre treball no ha estat una investigaci6-acci6 en
sentit estricte, aquest plantejament te6ric ha constitu)t una guia
force definitOria del nostre projecte. En linies generals, pensavern,
tot recollint la filosofia que es despren dels escrits de John Elliot i

L. Stenhouse '°, que per millorar i desenvolupar els curricula cal tenir
en compte els tres punts que a continuaci6 comentarem.

(91 Grr W S (1988)Teoria de Ia ensenanza Barcelona Martinez Roca nag
197

( 10) Sri ^4,CrU. L (1986) Invesbyacion y desarrolle del curriculum Madnd. Morata.
( 1987) La investigacion come base de la ensenanza Madrid Morata Ei Or J (1989)
Praclica. recered leorta en educacre yuc. Eumo (1989) Investigacton-accion en

escuela Madrid. Morata
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En primer Hoc, s'ha de garantir el desenvolupament del professor
Tota reforma educative necessita d'uns agents que comprenguin la
filosofia del projecte i que coneguin les bases tebriques que la mo-
tiven. En aquest sentit, es fonamental que el professorat estigui
minimament capacitat per dur a terme les exigencies curriculars.

En segon Hoc, els curricula sOn tambe les guies per millorar els
professors. Els curricula entesos en sentit ampli superen el que seria
una definici6 exhaustive d'objectius i adopten una dimensid molt més
complexa i rice que contempla tots aquells canvis que el mestre, en
la seva prectica professional, cal que realitzi per optimar les seves
funcions. Hem considerat cpe la participaci6 active del profe:.:sorat
en l'elaboracid dels curricula es fonamental per tres raons: perque
els introdueix en la filosofia del projecte, perque exigeix una
predisposici6 al canvi i perque l'experiencia dels docents matisa i
resitua les exigencies del curriculum que s6n menys clares o menys
realitzables, tot fent-les mes factibles.

En tercer Hoc, la participacid active de clue venim parlant ens fa
entrar en un proces d'autoconeixement i d'autoinstruccid.
D'autoconeixement, perque avancem en la comprensid de la nostra
prOpia situaci6 personal i del nostre paper corn a ensenyants, i

d'autoinstruccid, perque ens exigim un aprofundiment metodologic i
ternatic en el terreny especific de la intervencid. Creiem que tot
proces de creacid o de reforma implica, necesseriament, un esforc
previ per coneixer el nostre moment professional, tant pel que fa al
nostre paper, corn pel que fa al nostre coneixement d'un camp de
treball.

El marc de la investigaci6-acci6, tal corn nosaltres l'entenern, no
aboleix enterament la dedicaci6 preponderantrnent tebrica o practice
generant-ne una de nova, sin6 que redefineix la relacid que s'estableix
entre aquests dos moments, i ho fa prenent corn a punt de contacte
el treball conjunt sobre un problerna concret.

Un darrer aspecte per considerar es el camp temetic sobre el qual
hem desenvolupat la investigaciO. Des del primer moment yam veure
que una condici6 imprescindible per iniciar un proces de forrnaci6
inspirat en la investigaci6-acci6 era que els mestres tinguessin uns
coneixernent minims sobre el terreny en clue ens moviem. Es per aim!)
que hem anat treballant en profunditat les linies mestres de la nostra
coricepci6 de l'educacid moral, considerant que el desconeixement del
camp ternetic impossibilita entrar en el treball d'aspectes meiodolOgics
o estnctament curriculars. Aixi, doncs, les linies generals de la
investigaciO estaven perfilades abans de comencar-la, per6 la seva
conc7eci6 s'ha negociat i acordat amb els mestres, que hi han participat
a mesura que ha anat augmentant el coneixement del camp temetic.
Per aquesta ra6, el projecte inicial, encara que s'ha mantingut durant
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tota I experiencia, s'ha anat concretant en relaci6 amb les circums-
tancies especifiques de cada escola de cada educador

Ana lisi dels principals elements de l'experiència de formació
del professorat en l'ambit de l'educació moral

En aquest apartat voldriem presentar breument alguns dels aspectes
globals que han caracteritzat la intervenci6 que hem dut a terme.

a) En el treball formatiu, ens hem volgut plantejar la relaci6
teoria-prectica, ja que entenem que aqui es troba un punt clau tant
per al desenvolupament del saber pedagogic, corn per a l'adequada
formaci6 dels ensenyants i la millora de l'acci6 educative en el si de
les aules. De manera especial, volem reflexionar sobre les tasques
o activitats en tant que mediacions entre la teoria i la prectica, i en
tent que nucli de la professionalitzaci6 dels educadors i, en
consequencia, de la seva formaci6. En aquesta linia ens referirem a
corn enteniem el projecte de forrnaci6 que estem comentant i

presentarem una aplicaci6 del que podria ser una forrnaci6 basada en
les activitats.

b) El segon punt preten analitzar el tipus de treball que exigeix una
proposta formative basada en les activitats; es a dir, en la preparaci6
necessaria per saber-feraquella mena d'activitats que es consideren
desitjables. Es preten una mena de formaci6 que capaciti
professionalment a partir de l'experiencia, i que s'allunyi tant de les
teories que sempre queden en un nivell abstracte. Vol ser una proposta
de forrnaci6 basada en l'experiencia i la reflexi6.

c) El tercer element que considerem d'interes es la idea de realitzar
el que anomenem una formaci6 cooperativa en situaci6. Partint d'un
projecte de formaci6 que suposa un saber-fer fonamentat teOricament,
es tracta d'assegurar-ne la destresa en la concreci6 de la mateixa
realitat educativa. En aquest sentit, i a fi de facilitar aquest
aprenentatge en situaci6, es planifica l'aplicaci6 conjunta entre el
mei.tre i els investigadors de les propostes d'activitat treballades
previament en el grup de formaci6. D'aquesta manera, s'aconseguia
un sisterna de cooperaci6 favorable tant per als mestres corn per als
investigadors. Es, per tant, un projecte de formaci6, pelt) que a la
vegada es tambe un projecte d'investigaci6: un projecte de formaci6
i investigaci6 multidimensional i cooperatiu.
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a Les activitats els materials corn a mediacions entre la teoria
la practice"

Si pensem en l'escola, el pas, en una direcci6 o en l'altra, entre
la teoria i la practice, no sol resultar un proces immediat i senzill.
La teoria no es converteix d'una manera directa en propostes
prectiques immediatament aplicables a l'aula. Per6, d'altra banda,
quan es vol fonamentar i reflexionar te6ricament una experiencia
educative concreta que ha tingut exit, tambe resulta un proces
complicat que dificilment s'aconsegueix explicar del tot.

En aquests casos, per pensar la relaci6 entre la teoria i la practice
resulta més facil i més productiu utilitzar algun element mediador
que vinculi els resultats de la reflexi6 amb les seves aplicacions
concretes. En la situaci6 escolar, el curriculum realitza aquesta funci6
de pont o d'enllac entre la teoria i la practice. El curriculum es un
espai de reflexi6 en ell mateix te6rico-practic, que facilita
l'enriquiment mutu entre les teories més besiques i les accions
educatives concretes realitzades en situacions singulars.

Sabem, si volem avancer una mica més, que el curriculum es
desenvolupa i acaba desembocant en tasques o activitats que els
mestres promouen, ien els materials didactics que aquests proposen
als seus alumnes. Es per aim') que s'ha dit que tant les propostes
d'activitats com els materials didactics tenen tambe un important
paper mediador en el dialeg entre la reflexid te6rica i la practice
escolar. Ens sembla aixi perque tant les activitats corn els materials
porten, implicitament o explicita, uns sup6sits te6rics que els donen
consistencia, per6 a la vegada han aterrat ja de ple en la consideraci6
de les condicions concretes de la seva aplicaci6.

Ens interesa aqui considerar especialment les activitats escolars
perque el seu paper a l'escola ens sembla rellevant per altres motius:
primer, i tal corn ja hem dit, perque son el darrer pont entre la teoria
i la practice: no podem dissenyar una activitat sense uns criteris
sobre els processos d'aprenentatge implicats i sobre el que entenem
per educed& perd tampoc no es pot donar per dissenyada una activitat
sense la previsi6 anticipada de corn es cornportare quan sigui aplicada
a l'escola i sense la cornprovaci6 posterior dels resultats. Segon, les
activitats escolars sOn tambe rellevants perque en el seu disseny hi
ha la darrera responsabilitat quant a la qualitat de l'aprenentatge
real dels alumnes, i aim) en la mesura que el conjunt d'experiencies

( 11 ) G E.V10 SACP.STAN. J (1988) El curriculum una rellexidn sobre Ia praclica Madrid,
Morata
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educat que viuen els alumnes depen d'all6 que propos! l'activitat
En tercer lloc, les activitats, ates que determinen allO que els
educadors han de saber fer els motius pels quals ho han de fer, sOn
elements basics per estructurar la feina i la professionalitat dels
educadors.

Si les anteriors afirmacions s6n encertades, la consideraci6
aprofundida d'una proposta d'activitats i materials podria ser un bon
element formatiu per als educadors. L'equidistancia entre les
reflexions de fonamentaci6 i les aplicacions concretes a les aules,
junt amb la necessitat de considerar ambdOs pols, fan que el treball
sobre propostes justificades i obertes d'activitats i de materials
pugui esdevenir un element catalitzador en la formaci6 permanent del
professorat, un element que creiem que esta molt allunyat de les
critiques que sovint l'han titllat de pura dispensa de receptes cegues
i, a mOs, de receptes que intenten, sempre que els és possible,
manllevar als mestres la necessitat de dominar fins i tot les més
elementals habilitats professionals. Creiem que la nostra proposta
esta Iluny de caure en aquests paranys. En part, ja ho hem mostrat
en referir-nos al caracter mediador de les activitats i els materials
i, en part, ho anirem mostrant en els seguents punts.

En aquest sentit, pensem que la utilitzaci6 de certes propostes
d'activitats i la consideraci6 dels materials que els escauen s'han
d'entendre com a elements que faciliten una formaci6 multidimensional,
una formaci6 que, almenys, ha de tenir en consideraci6 aspectes
corn: a) la capacitaci6 del professorat per adquirir un saber-fer
practic en les arees i per als ciclus oportuns; b) la formaci6 te6rica
a l'entorn del que es creu que cal fer a l'aula, i un constant
aprofundiment dels objectius i condicions d'aplicaci6 d'aquest saber
te6ric; i c) l'adquisici6 de les capacitats per analitzar, criticar i

millorar les condicions escolars concretes que dificulten les tasques
de formaci6. Pensem, finalment, que cap d'aquest objectius és
impossible des d'una proposta de formaci6 basada en les activitats;
creiem, en canvi, que precisament des d'una aproximaci6 a la tasca
escolar com aquesta, és més facil fonamentar la prOpia practica i, a
l'ensems, aprendre a realitzar-la creativament i amb garanties.

En concret, el que hem intentat en el projecte de formaci6 del
professorat en l'area de l'educaci6 moral ha estat, per una part,
partir d'un esbOs de disseny curricular on es considerava, d'una
manera encara temptativa i que en el futur es precisara, els objectius
i els diferents tipus de continguts per a cada dole; i, d'altra banda,
elaborar i presentar als educadoi s que van participar en el procAs de
formaci6 una proposta concreta d'activitats i de materk,I6 pensada
per realitzar, i en cadascun dels cicles de l'ensenyament obligatori,
una tasca especifica d'educaci6 moral. Ni els objectius i els continguts,
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nt tampoc la proposta d'activitats, no es van considerar mai tancats
i acabats. La major part dels mestres havien participat en un curs de
formaci6 previ on se'ls va donar una informaci6 ernplia de corn
s'orientaria el treball en tots els seus aspectes, i tots ells l'havien
acceptada, per() sempre s'entengue que eren propostes obertes per
a discutir, prover, avaluar i millorar. AixO era aixi perque el carecter
d'investigaci6 que ha tingut el projecte que comentem impedia que fos
d'un altra manera. Les orientacions, activitats i materials estaven
dissenyats per endavant, per() de manera temptativa en la mesura
que, tot esdevenint elements de formaci6, havien de ser considerats
productes inacabats d'un treball d'investigaci6 per avaluar i perfec-
cionar. Per tant, no creiem haver caigut en una irnposici6 unilateral
i tancada de propostes pedagOgiques incapac d'escoltar totes les
consideracions i aportacions del professors.

En sintesi, partint de la consideraciO d'una proposta curricular i
d'activitats oberta i modificable, s'ha realitzat un procés de formed()
en ['area de l'educaci6 moral que pretenia, d'una banda, facilitar
l'adquisició d'un conjunt d'habilitats professionals coherents amb
proposta d'activitats i, de l'altra, aconseguir una fonamentaci6 te6rica
d'all6 que s'estava fent, i que finalment volia distanciar criticament
i constructivament els mestres respecte de la seva practice escolar
diaria.

b. FormaciO experiencThi i reflexive

Les sessions de formaci6 que aplegaven tots els mestres i

formadors participants en el projecte van anar desenvolupant el
programa previst d'acord amb una metodologia de treball basada en
el pas de l'experiencia practice a la teoritzaci6 fonamentadora. Malgrat
que es un procedirnent prou conegut, ens sembla convenient presen-
ter resumidament la manera corn el yarn aplicar donats els resultats
prou acceptables que hem constatat.

Si hem dit que basevem la tasca formative en l'efecte analitzador
o irnpulsor d'uns materials curriculars pensats per ser aplicats en la
practice escolar i si, corn veurern riles endavant, enteniem que el
nucli de la tasca forrnativa era en la formed() en situaci6, es logic
pensar que el contingut de les sessions de treball comunes fos coherent
i comolementari amb aquestes dades. Aix6 volia dir que l'objectiu
formatiu de les sessions collectives havia de ser basicament doble:
primer, capacitar tothom per aplicar amb la maxima desimboltura
aquelles activitats escolars que requerien els materials; se,ton, con-
siderar teOricament els ternes sorgits del treball practic que per
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algun motiu ens semblessin rellevant teure n totes les conse-
quer-Imes possibles amb vista a fonamentar el curriculum d'educacio
moral en proces de disseny. Corn ja s'ha dit a bastament, preteniem
una capacitaci6 practice suficient que assegures una aplicaci6 reeixida
i que permetes treure consequencies. teOriques positives. Quan
l'aplicaci6 de nous metocles no va acompanyada d'un exit/reforc
suficients, es evident i natural la tendencia a abandonar-los i a treure'n
conclusions tebriques pessimistes. En sintesi, es tractava de fer una
teina que ajudes a adquirir a tothom unes destreses metodolOgiques
prou fonarnentades tebricament i que, a la vegada, fossin la font de
noves reflexions personals.

Per aconseguir aquests objectius en les sessions corlectives de
formaciO, hem aplicat un model de treball caracteritzat pels seguents
passos:

lntroducci6 i justificaci6 del tipus d'activitat per desenvolupar
per mitja d'una breu fonamentaci6 psicologica i pedagOgica dels
materials de treball, d'una aproxirnaciO a alig que pretenen former
en els educands, i d'algunes indicacions sobre la millor manera
d'aplicar-les. Mirevem dc tenir molta cura de no allargar massa
aquesta part, ja que nornes es pretenia donar una primera descripiO
i contextualitzaci6 de les activitats.

El segon moment de la sessiO se solia destinar a un dels nuclis
del treball formatiu: l'obtenci6 d'experiencia personal de primera ma
sobre el mateix tipus de tasca escolar que despres s'aplicaria amb
els mateixos alumnes. Es tractava, doncs, d'experimentar al (nes
exactament possible el mateix que en el seu moment viuran tambe els
alumnes. D'aquesta manera, es possible coneixer directament algunes
de les dificultats amb que es trobaran i ajudar-los a superar-les
millor pelt, a mes a mes, creiem que si el desenvolupament i l'aplicaciO
de l'activitat en la situaci6 de formaci6 resulta encertat, pot actuar
corn a model que els mestres tendiran a fer seu i a seguir posteriorment
en la seva aula. De fet, es volia aprofitar de manera positive aquella
vella constataci6 que cadascO ensenya de la mateixa manera corn ha
estat ensenyat. Dit sinteticament, miravern de provocar una mena
d'experiencia en que l'activitat que a la fi sere aplicada amb els
alumnes, previament sigui viscuda de manera plenament real.
Obviament, aix6 suposa que l'activitat no sere del mateix contingut
que la de l'alumnat, sing adaptada a les preocupacions i manera de
pensar dels professors. Si, per exemple, s'esta treballant la discussi6
de dilemes morals, es tracta, primer, que discuteixin entre ells un
dilerna. I en segon Hoc, que discuteixin un dilema que els pugui
interessar realment. Cal que l'exercici lingui els mateixos requisits
que han de cornplir els adrecats als alumnes ser interessants.
motivadors i eficacos.
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Aquest moment de la tasca formativa de vegades es pot fer d'una
manera del tot real, si discutim un dilema o fern un aclariment de
valors, cada mestre s'ha d'implicar en all6 que pensa o raonar sense
cap altra consideraci6. En canvi, hi ha exercicis que per les seves
caracteristiques exigeixen la simulaci6 de la situaci6 escolar. Es
evident que hi ha tasques que s'han d'aplicar a l'aula i que no es poden
reproduir exactament en una situaci6 de formaci6; per exemple,
treballar la manera de moderar una assemblea escolar, ds molt dificil
fer-ho de manera creIble realitzant una assemblea real entre els
mestres; en canvi es possible utilitzar exercicis de simulaci6 en que
els mestres prenen alternativament els papers d'alumne o mestre.
De fet, es tracta d'aplicar tdcniques de simulaci6 o role-playing.

El pas segilient te per objectiu elaborar conceptualment el que
s'acaba de viure, discutir-ne la utilitat que cadascii creu que pot
tenir amb els seus alumnes, preveure els problernes que probablement
apareixeran en cas d'aplicar-ho a la seva aula I, sobretot, emmarcar
l'activitat en el conjunt del curriculum d'educaci6 moral que s'esta.
treballant.

Quan es conclou la primera aproxirnaci6 pre.ctica i te6rica a
cadascuna de les activitats considerades, s'inicia una segona fase en
que es prepara l'aplicaci6 d'aquella activitat a les aules respectives.
En aquest sentit el primer pas consisteix en l'anAlisi dels materials
curriculars proposats. L'objectiu principal Os exercir-ne un judici
critic procedir a modificar-los en tot all6 que seribli pertinent per
poder-los aplicar amb mds garanties a la mateixa situaci6 escolar.
Aquesta feina de consideraci6 critica de materials Iliurats oreviament
ens va portar en una fase posterior al disseny de materials per part
de cada mestre. Per a aquesta finalitat, es dotava els mestres
d'aquelles indicacions i suggeriments que poden facilitar la tasca de
creaci6 i redacci6 de materials. De fet, pensem que aquest Os un pas
importantissim si volem orientar-nos cap a models formatius que
capacitin professionalment de veritat i que s'allunyin dels models
basats en la pura aplicaci6 de tdcniques i exercicis.

La seguent fase consistra en la preparaci6 concreta d'activitats
per ser aplicades a les aules de cada professor. Aquesta tasca es
realitzava de manera coldectiva o individual, i per ser aplicada en
c Haboraci6 amb els formadors o no. Una vegada aplicada en Ilurs
respectives aules, es procedia en una altra sessi6 a avaluar de nou
el material i la manera d'aplicar les activitats.

El darrer pas consistia en una nova conceptualitzaci6 te6rica
d'all6 que s'havia fet, en un procds de reflexi6 per treuru'n
consequencies, anar perfilant la manera d'entendre l'educaci6 moral
i, en definitiva, de donar-li un contingut assimilat personalment. Es
tractava de fer explicit col.lectivament i discutir all() que cadascd
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havia anat reflexionant i veient durant l'aphcaci6 de l'activitat a la
seva aula. En alguns casos, aquests moments servien tambe corn a
oportunitat per fer una sintesi de tot el proces per part dels forrnadors.

c. Formaci6 en situació

Entenem per formaciO en situaciO la tasca d'aplicaci6 i de reflexiO
de totes aquelles activitats d'educaciO moral Iligades a la vegada al
curriculum de cada escola concreta i al programa global de forrnaci6
del professorat. Aquestes activitats de vegades han estat realitzades
pels mestres sols; aquest es Obviament l'objectiu darrer per assolir, ,
perO especialment aqui ens referirem a les activitats que els mestres
i els formadors han aplicat en com0 a les aules de cada mestre.

Aquesta modalitat d'intervenci6 educativa es realitza, corn acabem
de di!. després d'unz preparaciO conjunta, en qua participen el rnestre
de cada aula, els formadors especialitzats en cada edat i la resta dels
mestres dels mateixos cursos que participen en el programa de
formaciO. Posteriorment s'aplica tambe en cornO, de manera que el
mestre es veu reforcat amb la presencia i participaciO a l'aula de
investigador. Malgrat tot, l'aplicaciO conjunta d'activitats nornes es
porta a terme molt poques vegades. Es tracta, doncs, que les activitats
de formaciO que es realitzin estiguin plenarntmt inserides en els
respectius plans curriculars de cada escola i cada aula, a mes de ser
evidentment tambe coherents amb la tematica i orientació general del
programa de formaci6 i investigacio en curs de desenvolupament.

Ens sembla que no som davant d'una formaci6 per a la práctica
sin6 d'una formaci6 en la practica. La discussi6, la preparaciO.
l'aplicaci6 i l'avaluaciO que formalment o informalrnent te Hoc despres
d'aquestes sessions es fa sernpre tenint corn a horitzb immediat allO
que ha de passar a la classe o el que acaba de passar. Per tant, aquest
aspecte Idel programa de formaciO no es pot confondre arnb unes
practiques, ja que l'objectiu no es formar estudiants, i esta tambe
molt Iluny de ser un mer reforc del mestre. Vol ser rnes aviat un
procediment concret per dur a terme una formaciO cooperativa entre
diversos actors implicats en l'educaciO i, a la vegada, un procediment
que posi en contacte amb la realitat, i arnb una realitat nova. tant
mestres corn investigadors. Els segons perceben tota la problernatica
complexa i difici! que esta implicada dins d un aula. I veuen que
incorporar qualsevol novetat, per clara que estigui a nivell tr-)ric, no
Os una tasca t.il ni evident Pei Ia seva part, els mestres veuen
tambe nous aspectes de la realitat, veuen de rnanera temptativa un
xic experimental l'aplicaciO concreta d'una novetat. I poden comprovar
que. tot I les dificultats evidents, potser no Os tan dificil adoptar
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noves actituds, nous metodes o noves maneres de fer la tasca esco-
I ar .

Es tracta d'af avorir i de donar suport a totes les novetats que els
mestres vulguin prover a les seves aules, i de fer-ho aplicant-les
conjuntament amb els investigadors de manera que tots, uns i altres,
se sentint més tranquils en comptar amb una ajuda externa, els uns,
o amb l'experiencia del mestre, els altres. Per la seva part, els
formadors/investigadors han de polir despres de l'aplicaci6 real les
propostes concretes, i han d'anar assimilant que podriem anomenar
una bona culture escolar; es a dir, aquell savoir faireque es necessita
per moure's amb habilitat en una escola i saber treballar-hi amb
coneixement de causa. Es, doncs, un aprenentatge mutu: tothom ha
d'aprendre de tothom. CadascO aporta all6 que la pr6pia experiencia
i Hoc en el sistema educatiu li ha permes d'aprendre. Ningu no ha de
tenir, per tent, un paper superior a l'altre. De forma intuitive, ens
sembla prou evident la millora en l'actitud i manera de fer dels
mestres, i d'altra banda hem notat tambe en nosaltres un millor
coneixement de la realitat i de les possibilitats d'aplicar o no elle) que
proposavern.

En la direccid del que acabern de dir, val la pena d'acabar recordant
un parell de qUestions, malgrat que ja s'hagin cornentat. Primer, que
en el projecte descrit han convergit dos intents diferents i plenament
complementaris: la formaci6 permanent d'ensenyants en exercici,
encara que no norries la formaci6 d'ensenyants, ja que paral.lelament
hi ha hagut un benefici formatiu tent per als investigadors en formaci6
(alumnes de tercer cicle principalment), corn per als professors. En
segon Hoc, la concepci6 del projecte suposava la necesseria imbricaci6
d'investigaci6 i formaci6, tot plegat amb l'objectiu de desenvolupar
una proposta curricular d'educaci6 moral per a l'ensenyarnent
obligatori i, a la vegada, formar un grup de professors per aplicar-
la en llurs escoles.

Per acabar, hem de dir una vegada rnés que l'estatusd'aquest escrit
es peculiar; ho és, perque en ell es pretén descriure i exposar el que
es va fer, per() tambe es pretén fer una reflexi6 de l'experiencia a
fi d'explicar-nos-la millor a nosaltres mateixos i saber millorar-la
en el futur. Malgrat el carecter temptatiu d'aquestes notes, pensern
que merexia la pena publicar -les per posar en com0 algunes idees,
pelt principalment per poder gaudir °leis suggeriments critics dels
possibles lectors
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Abstract

Descripc/On de la Cet article decrit une This article describes
primera parte de una experience de formation the first part of an
experiencia de forma- permanente de experiment in
ci6n permanente de professeurs sur le continuous teacher
profesorado, en el curriculum de 6 a 16 training in the field of
ambito de la educaciOn ans, dans le domaine de moral education for
moral, sobre el l'education morale. II learners aged 6 to 16
curriculum entre los 6 y s'agit des paragraphes years. The ideas
16 &los. Los apartados suivants: relation entre considered are the
que se !ratan son la la theorie et la relationship between
relaciOn entre la teoria pratique, aussi bien theory and practice.
y la practice, tanto en dans la formation de both in teacher training
la formaciOn del professeurs que dans la and in educational
profesorado como en la recherche educative, les research, the most
investigaciOn educative. modeles les plus characteristic models of
los modelos mas caractérishques et. teacher training and.
caracterlsticos de finalernent, les finally, the main
formaciOn del profeso- elements poricipaux de elements of the
rado y, finalmente. los l'expérience proprement experiment itself. Of
principales elernentos dile _Parmi ces these, remarkable is the
de la experiencla elements, il taut consideration of
propiamente (fiche. Entre souligner la activities as mediating
éstos. cabe destacar la consideration des between theory and
consideraciOn de las activites en tant que practice, a description
actividades como médiatrices entre la of the type of work
mediadoras entre la theone et la pratique session carried out with
teoria y la practice. la 'a description du genre the teachers and a
descripciOn del Woo de de seance de travail reflexion on the idea of
sesiOn de trabajo effectuee avec 160 in-house training
realizada con los instituteurs et la
maestros y la rellexIdn reflex/on sur l'idée de
sobre la idea de formation en situation
formaciOn en situaciOn
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La inteHigencia artificial i la seva aplicació en
l'ensenyament
Begofia Gros Salvat *

L'objectiu fonamental d'aquest article és mostrar corn les tecniques
desenvolupades en inteldigencia artificial (IA) seri d'una gran utilitat
per tal de millorar el software destinat a l'Ambit educatiu. Per a
aim:), en primer Hoc, s'hi fa un breu resum de les finalitats i els
objectius generals de les investigacions en IA realitzades fins al
moment. Posteriorment, es descriuen les diferents aplicacions de la
IA en l'educaci6 dirigides als alumnes en tasques formatives i

instructives, i als professors en tasques de disseny i planificaci6 de
les activitats docents. L'article acaba amb una reflexi6 sobre les
tendencies futures de la IA aplicada a l'educaci6.

Intel.ligència artificial

L'expressie intelligencia artificial (IA) va ser suggerida per J.
McCarthy, professor de la Universitet de Standford, el 1956 per tal
de referir-se a una part de la informAtica dedicada al dieseny de
rnAquines que fossin capaces de simular algunes de les conductes
realitzades per l'esser hurnA, i que habitualment cataloguem corn a
intelligents. Durant molts anys, la investigaci6 en IA va ser duta a
terme fonarnentalment en centres d'investigacie universitAria. Nornés
dels darrers deu anys enca alguns dels resultats d'aquests estudis
van indicar corn molts conceptes, procediments i tecniques
desenvolupades als laboratoris podien tenir una valuosa aplicaci6 en
diferents Ambits, tals corn la indüstria, la medicina, les finances,
etc. Cinc sOn les Arees més actives d'investigaci6 en IA: el Ilenguatge
natural, la robOtica, els interfaces de cornunicaciO, la programaci6

Begone Gros Salvat és doctora en Pedagogia. professora del Departament de
Teoria I Histdria de l'Educacie de la Universitet de Barcelona D'encC 1983 s'ha dedicat
a l'estudi del disseny i de la utilitiacid de la informAtica en l'embit educatiu. i ha
publicat diversos Ilibres I articles sobre el tema
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autornAtica i els sistemes experts. Explicarern breurnent aquesta
darrera, ja que es la que te actualrnent una clara connexi6 amb el
desenvoluparnent del software educatiu.

El terme sistema expert no descriu un producte, sin6 més aviat
un conjunt de conceptes, procediments i tecniques que permeten
utilitzar la inforrnAtica en una nova dirnensi6. En essencia, els sistemes
experts permeten assistir en l'anAlisi i la resoluci6 de problernes
complexos. Intenten simular la conducta d'un expert humA en un
domini especific de coneixernent. Un sisterna expert ha de contenir,
doncs, tot el contingut que manejaria l'expert i, a més, la forma de
raonament utilitzada per aquest; és a dir, la manera en qua l'expert
fa servir el coneixement. Per exemple, si volguéssim realitzar un
programa que ensenyés a fer operacions aritmetiques, hauriem
d'introduir en l'ordinador tots els coneixements que té un professor
especialista en aquesta materia (seq0encia de les operacions, idees
sobre la motivaci6 dels alumnes, organitzaci6 del material, etc.)
a més, especificai els raonarnents duts a terme pel professor durant
el proces d'ensenyarnent (corn decideix quin contingut s'ha de
transmetre, corn corregeix un deterrninat error, etc.)

Aixi, doncs, amb aquesta mena de prograrnes s'estan el tipus
d'utilitzaci6 dels ordinadors actuals, ja que aquests no se centren
Onicarnent en la realitzaci6 de tasques primordialment repetitives,
sin6 que es passa a una utilitzaci6 de l'ordinador corn a eina d'ajut en
tasques complexes, tals corn el diagnOstic o la presa de decisions. En
aquest sentit, en el terreny de la indirstria i del comerc hi ha rnoltes
esperances dipositades en aquesta rnena de software. No obstant aim!),
és un producte que s'estA cornengant a produir. De fet, la seva
cornercialitzaci6 no va cornencar fins al 1980 i, donada Ilur cornplexitat
de disseny, la producci6 d'aleshores enca ha estat force lenta i minsa.

De tota manera, hi ha diversos Ambits on la producci6 ha estat més
important. Ens estern referint, fonarnentalrnent, a les aplicacions
financeres, l'automatitzaci6 d'oficines, els equips de manteniment
industrial i en l'Arnbit de la medicina. L'aplicaci6 en el terreny educatiu,
tal corn veurern més endavant, encara esta en una fase experimental
i s6n rnolt pocs els productes que n'hi ha.

Menes d'aplicacions de la IA en l'educació

Les aplicacions educatives a partir de l'Os de tecniques d'IA varien,
bAsicarnent, en funci6 dels objectius que es persegueixen arnb el
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disseny del programa, aixf corn tambe de la mena de coneixernent que
l'aplicaci6 ha de manipular.

Tal corn es veu en la figura 1, hi podern distingir dos grups generals:
les que van dirigides a proporcionar i facilitar un determinat
aprenentatge a l'alurnne i les que van dirigides a ajudar el professor
en tasques corn la planificaci6, el disseny i l'organitzaci6 de l'activitat
docent.

D'entre les aplicacions que perrneten crear programes destinats
a l'ensenyarnent, se'n poden distingir dues grans arees: els rnicrornons
i els tutorials intel.ligents (TI). Arnbdues modalitats es troben
arrelades en dues posicions diferents de la utilitzaci6 de la informatica
en l'arnbit educatiu. La construed() de micromons se situa en la recerca
d'eines que ajudin la persona a construir el coneixernent a partir de
la interacci6 arnb l'ordinador mitjangant processos d'aprenentatge
basats fonarnentalment en el descobrirnent. En canvi, els TI, a l'igual
que el software propi de l'ensenyament assistit per ordinador (EAO),
tenen corn a objectiu la creed() de prograrnes que permetin transrnetre
un coneixernent prèviarnent formalitzat adoptant una mena de conducta
més "intelligent" que rnillori el procés d'ensenyarnent a través de
la maquina. A continued& les explicarern més detalladarnent.

Micromons

El concepte de micrornon va ser utilitzat per M. Minsky i S. Papert
el 1971 per fer referencia a una possible rnultitud de petites
fragmentacions en les estrategies de resoluci6 de problemes en dominis
interactius d'aprenentatge. Posteriorment, Papert torna a fer servir
el concepte en els seus treballs sobre la construcci6 del Ilenguatge
Logo (Paper:, 1973).

El llenguatge Logo és una mena d'aplicaci6 de la inforrnatica edu-
cative que es diferencia de la resta per no ser un programa previament
elaborat, sin6 un Ilenguatge de programed() que preten, a més, apartar-
se dels rnodels classics de l'EAO. No va ser dissenyat perque els nens
aprenguessin a programer. La finalitat del seu Us va mes enlla de
l'adquisici6 d'una culture inforrnatica. Logo pretén ser una eina que
faciliti el desenvolupament de la persona i la construed()
d'aprenentatges rnitjangant processos de descobriment. No es tracta,
doncs, que l'alumne aprengui mitjangant la recepci6 d'inforrnacions
emeses per l'ordinador amb un programa previament elaborat, sine
que l'alurnne prograrni l'ordinador i aquesta activitat Ii permeti re-
flexionar sobre les seves estrategies d'actuaci6, de tal rnanera que
construeixi aixi, de manera dinamica, els seus mateixos aprenentatges.
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S. Papert és la figura més representative d'aquesta linia i es el
principal impulsor del grup que va desenvolupar aquest Ilenguatge. El
1969 va c rear el Projecte Logo, que tenia corn a finalitat desenvolupar
un Ilenguatge de prograrnaci6 que poguessin fer servir en l'arnbit
escolar nens de qualsevol edat. Aquest mateix any, va apareixer una
prirnera versi6 del Ilenguatge Logo que es va presentar corn un dialecte
de LISP i, igual que aquest, pretenia ser un Ilenguatge orientat cap al
processament de Ilistes, que perrnetes als infants desenvolupar un
coneixernent riles profund de les idees maternatiques i de les formes
d'aprenentatge.

Malgrat aix6, Papert va observer que la utilitzaci6 de les Ilistes
irnplicava una mena de prograrnaci6 excessivarnent complexa perque
la poguessin fer servir infants petits. Prenent corn a referencia les
investigacions i el desenvolupament d'artefactes rnecenics de Grey
Walter, va dissenyar la farnosa tortuga rnecenica els rnovirnents
basics de la qual sOn transferits,posteriorment a l'ordinador rnitjangant
la creaci6 d'un entorn grafic. Es a partir de la construcci6 d'aquest
entorn quan Papert va insistir en la utilitzaci6 del concepte de rnicromon
corn "un subconjunt de la realitat, o de la realitat constrilida,
l'estructura del qual concorda amb un rnecanisrne cognitiu determinat
i pot subministrar un entorn on aquest darrer pugui operar de manera
efectiva" (L. Rodriguez-Rosell6, 1986, peg. 11).

A partir d'aquestes primeres experiencies es van anar generant
nous dissenys del Ilenguatge mes arnplis i complets. Actualment, este
compost per cinc entorns diferents de programaci6: grafic (o geometria
de la tortuga), processament de Ilistes, numeric, anirnaci6 i mOsica.
Aquests es poden treballar de manera independent o, al contrari, es
poden realitzar programes fent servir el vocabulari especific de mes
d'un entorn o de tots plegats.

De fet, en el context de la utilitzaci6 del Ilenguatge Logo, el concepte
de micromon posseeix avui dos sentits diferents; el derivat de l'obra
de Papert i el desenvolupat per R. Lawler.

Papert (1980, 1988) atribueix a aquest concepte una visi6 forge
amplia. Per a aquest autor, un rnicromon es un entorn de programaci6
amb prou consistencia en ell mateix corn per permetre l'exploraci6
de coneixements molt diversos. Des d'aquesta 6ptica, la geometria
de la tortuga es un clar exernple de micromon, que pot servir per
explorer aspectes maternatics, geometries, fisics, espacials, etc.

R. Lawler (1984) restringeix molt mes el significat d'aquest
concepte i considera un micromon corn un procedirnent o conjunt de
procediments al voltant d'alguna idea valuosa per tal de desenvolupar
en l'alurnne l'aprenentatge d'un coneixement o estrategia especifica.
Des d'aquest punt de vista, un micrornon pot ser una cosa tan simple
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corn un procedirnent per construir espirals, o una cosa molt més
complexa corn el disseny d'un programa amb el qual es subjecte pugui
realitzar accions sobre diferents tortugues, provant reaccions fisiques
tals corn la velocitat, l'acceleraci6, etc.

Considerat en un sentit més ampli o en un de mOs restringit, la
idea central ve a ser la mateixa. Es a dir, la construcci6 d'entorns
oberts que perrnetin a la persona l'exploraci6 d'idees a travOs de la
interacci6 amb l'ordinador. No hi ha un enquadrarnent previ dels
coneixernents que cal transmetre, sin() que l'alurnne els ha de descobrir
mitjancant la seva prOpia acci6. El concepte de micromon tO, doncs,
un model d'aprenentatge fonarnentat en la teoria piagetiana.

L'EA0 i els TI: aspectes comparatius

Una de les primeres i mOs conegudes aplicacions de la informAtica
en l'Ambit educatiu el constitueix el denominat ensenyarnent assistit
per ordinador. Dels anys seixanta encA, una de les preocupacions
fonamentals de la informatica educativa ha estat la construed() de
programes per a l'ensenyament. Aquests han adoptat modalitats
diverses. Podem trobar programes centrats en la generaci6 d'exercicis
per a la consecuci6 d'aprenentatges en que la prActica sistemAtica i
continuada és fonamental, programes de caire tutorial que assumeixen
la transmissi6 d'inforrnaci6 en una Area de coneixement determinat,
programes de simulaci6 que mostren al subjecte aspectes que
dificilment podrien ser observats a la realitat, permetent a rnés la
modificaci6 de parArnetres, etc.

L'EAO comenca a tenir una histeiria forea Ilarga i, per conseguent,
el volum de software Os tambO considerable. Aix6 dificulta la
realitzaci6 de valoracions globals sobre la seva qualitat tant a nivell
tOcnic corn pedagOgic. No obstant aix6, cal tenir en compte que, dins
de les aplicacions de la inforrnAtica en l'ensenyament, l'EAO ha estat,
fins al moment, el prototipus de l'ensenyarnent tradicional. Es un fet
conegut que els primers programes realitzats van tenir-ne les arrels
en l'ensenyament programat i en l'Os de les rnaquines d'ensenyar. La
teoria del condicionament operant, juntament amb les aportacions
sobre la naturalesa de les respostes de l'alurnne en fund() de la
concepci6 rarnificada de Crowder, ha estat el model de l'organitzaci6,
estructuraci6 i transmissi6 del coneixernent en l'EAO. Es evident que
la tecnologia emprada per a la construed() d'aquesta mena de soft
ware tO moltes lirnitacions.

En primer Hoc, cal tenir en cornpte que la capacitat d'emma-
gatzernatge dels ordinadors utilitzats en l'ensenyament Os forca Ii-
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mitacia En consequencia, els programes elaborats no poden ser
excessivament potents. En segon Iloc, cal tenir present que els
Ilenguatges de programaci6 emprats estan basats en el processarnent
numeric i sequencial, i aix() determina tambe la possibilitat de cons-
truir programes molt oberts. Per Oltirn, fins fa poc la major part dels
Ilenguatges d'autor comercialitzats nornés permetien construir
prograrnes amb una estructura sequencial molt simple, cosa que afegida
a la manca d'Us d'animaci6 i grafics donava corn a resultat productes
molt pobres tant des del punt de vista tecnic corn pedagogic. Aquest
darrer aspecte es potser el que més este canviant avui. De fet, hi ha
ja una gran varietat de Ilenguatges d'autor que permeten la creed()
d'un software molt més interactiu, amb animaci6, grafics, control de
videodisc, etc. Fins i tot, en alguns casos, corn per exemple el prograrna
Hypercard desenvolupat per a Macintosh, s'han construYt petits pro-
grarnes que processen la informed() de rnanera semblant a corn ho fan
els sistemes experts que descriurem riles endavant. Aquest es el cas
d'Hyperx, que permet construir sisternes experts senzills que poden
ser afegits a qualsevol altre software realitzat amb aquest mateix
prograrna.

En definitive, la frontera entre els prograrnes d'EAO classics i el
TI es va difurninant corn rnés va més a causa de la millora de les eines
de producci6 de software. Malgrat aixO, la major part dels programes
del mercat actual, i molt especialment els elaborats per a l'ense-
nyament basic, presenten forge limitacions, i per aim) molts en
resulten d'escassa qualitat pedagagica.

Es critica fonamentalment dels programes d'EAO Ilur incapacitat
per mantenir un dialeg obert amb l'alurnne. Sempre es l'ordinador el
que presenta la informed() i espera la resposta de l'alumne, sense
que aquest pugui adquirir d'altres informacions en qualsevol moment
de la interacci6. A més de l'aspecte cornunicatiu, el software
desenvolupat segueix estructures de transmissi6 del coneixement de
carecter seq0encial previament determinades i, per consegOent, els
programes manquen de la capacitat d'una adaptaci6 real a les
necessitats i a l'estil d'aprenentatge individual de l'alumne.

Cap als anys setanta, alguns autors (Carbonell, 1970; Sleeman,
1973) van comencar a pensar que aquesta forma d'adaptaci6 nornés
podria aconseguir-se incorporant al disseny de software tecniques
procedents del camp de la IA; aixi es corn van sorgir els denominats
tutorials intel.ligents.

Tal i corn hem assenyalat, amb els micromons no es busca la
creaci6 de programes que actuin intel.ligentment, sin6 de mitjans
d'exploraci6 que facilitin el desenvolupament de l'alumne. Al contrari,
en el cas dels TI es pretén que sigui el mateix ordinador el que adopti
una forma de conducta intelligent que permeti controlar el proces
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d'aprenentatge de l'alumne. Aixi, doncs, "els TI s6n programes
d'ordinador que fan servir tecniques procedents de la IA per re-
presentar el coneixement i dur a terme una interacci6 amb l'alumne'
(D. Sleeman i J. Brown, 1982, pag.1).

L'objectiu fonamental dels TI es, doncs, proporcionar una instrucci6
adaptada a l'alumne tant en el contingut corn en la forma, i superant
d'aquesta manera alguns dels problemes riles apressants del software
educatiu existent avui. Podriem plantejar aquesta superaci6 en termes
comparatius, assenyalant que, mentre que l'EAO s'ha presentat corn
un material didactic més proper al Ilibre de text o a la Ilibreta
d'exercicis, els sisternes intel.ligents d'EAO apunten cap a un
rnodelatge del comportament proper al del professor.

Quan es fan afirmacions corn les anteriors, conve rnatisar una
mica, perque es pot transmetre la sensaci6 que molt aviat tot
l'ensenyament estare contingut en programes que seran tan
intel.ligents corn els professors i que actuaran igual o ales be que
ells. D'aquesta manera, la tasca instructive que aquests realitzen,
desapareixeria. En aquest sentit, és més important remarcar que la
realitat es encara molt Iluny d'assolir aquests propOsits. D'aquesta
manera, mentre que hi ha un volum forge considerable de programes
d'EAO, no hi ha TI comercialitzats i utilitzats en l'embit escolar. Fins
al moment, els productes dissenyats s'han mantingut corn a prototips
emprats exclusivament a nivell exploratori. Aquest es un aspecte
que conve tenir present, perque en moltes ocasions, en contraposar
els objectius i les caracteristiques de l'EAO amb els TI, és possible
generar unes expectatives excessivament optirnistes de la qualitat
d'aquests darrers respecte dels primers, que no correspondrien
exactament a la realitat del material dissenyat fins al moment.

L'EAO i els TI, tot i que aparentment se situen en un tipus similar
d'aplicaci6 de la informetica en l'ensenyament, en realitat
constitueixen dues rnenes d'aplicacions, entre les quals es poden
apreciar forga diferencies. Ens centrarem a continuaci6 en la descripci6
d'algunes (0. Park et al., 1987, peg. 31):

1. Origen. Tradicionalment, les investigacions i el desenvolupament
de material per a l'EAO ha sorgit dels mateixos professionals de
l'ensenyament. En contrast, els TI van ser dissenyats inicialment per
investigadors procedents del camp de les derides computacionals per
tal d'explorar les capacitats tecniques de la IA en el proces
d'ensenyament-aprenentatge. El focus dels projectes dels TI ha estat
sobretot en els aspectes tecnics, més que no pas en el domini d'una
area de coneixement o en els merament instructors. No obstant aix6,
cal assenyalar que aquesta area de treball és, avui dia, fonamentalment
interdisciplinéria i aplega especialistes en ciencia cognitive. IA,
educed& psicologia i lingOistica.
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2. Bases tedriques. Corn hem dit anteriorment, els programes
d'EAO se situen en el context de l'ensenyament programat i els
plantejaments de la psicologia desenvolupada per Skinner. Pel contrari,
els TI parteixen de les aportacions de la psicologia connit.iva. Per
aixb, mentre que en els programes d'EAO es tendeix a controlar molt
les respostes dels alumnes i els mecanismes de feed-back per tal que
aquests arribin a donar la resposta esperada, en els TI interessa molt
més anar avaluant les diferents respostes donades per l'alumne al
Ilarg de la seva interacciO amb l'ordinador per poder detectar-hi
aspectes tals corn l'estil de l'aprenentatge de l'alumne, el seu grau
d'interas, comprensió, etc. En definitiva, els projectes en aquesta
area han mostrat un rnés gran interas per detectar els processos
interns de l'alurnne que sorgeixen en una tasca especifica
d'ensenyament-aprenentatge.

3. EstructuraciO i funcions. En la major part dels programes d'EAO
tots els components sOn emmegatzemats i incorporats en una Onica
estructura, i encara que alguns sisternes tenen mbduls separats,
l'actuaciO dels components esta predeterrninada algoritmicarnent. Es
a dir, tota la informaciO que es pretOn transmetre esta fragmentada
en petites unitats i la seva seq0encia ye definida per les respostes
dels alumnes. D'aquesta manera, si un alumne vol obtenir una deter-
minada informaciO, as possible que no ho pugui fer directament fins
que no hagi contestat totes les respostes previstes pel programa.

Els II tendeixen a l'organitzaciO de la informaciO en funciO de
sistemes de recerca heuristica que permetin arribar a una barreja
d'iniciatives entre l'ordinador i l'alumne. S'intenten construir mOduls
separats als quals es pugui accedir sense necessitat de veure tot el
programa previament. En resum, amb un programa classic d'EAO,
tots els alumnes acabarien veient la mateixa informaciO en un ordre
molt semblant, metre que amb un TI, aquests podrien accedir a parts
del programa sense necessitat de treballar tots els materials que el
tutorial té prograrnat. La seqUenciacid estaria en funciO de l'elecciO
de l'alumne i de l'analisi del conjunt de respostes ofertes per aquest.

4. Metodes d'estructuracib del coneixement. El coneixement en
els programes d'EAO sol estar estructurat, tal i corn s'ha dit
anteriorment, de manera algorftmica. La tasca principal esta formada
per un conjunt de subtasques que es van succeint seqOencialment. Els
TI recullen les tecniques de representaciO del coneixement que no
necessariament ha d'estar organitzada de manera sequencial, sinO
que es possible accedir a parts especifiques del mateix a través
d'estrategies heuristiques.

5. Metodes de modelatge de l'alumne. L'EAO fa fer servir un model
d'alumne basat en el judici binari sobre les respostes donades per
aquest a les preguntes presentades pel programa. Les accions
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posteriors es troben en f uncle de l'encert o error d'aquesta resposta,
sense tenir en compte la hist6ria particular de l'alumne. Aixi, doncs,
la diferencia fonamental entre els models usats pets programes d'EAO
i els TI es que, mentre que els primers avaluen l'Oltima resposta, els
segons intenten avaluar totes les respostes de l'alumne durant
l'execuci6 del programa.

6. Format de la instruccid En el cas dels programes d'EAO, el
format de la instrucci6 es presenta basicament a través de quatre
modalitats diferents: a) tutorial: l'ordinador actua corn a tutor en
una determinada ternatica; b) practice i exercitaci6: l'ordinador
proporciona un conjunt d'exercicis per tal de permetre que l'alumne
adquireixi una determinada habilitat; c) simulaci6: l'ordinador esdeve
un laboratori amb el qual l'usuari pot experimentar situacions que
resulten dificils de manejar en la realitat; i d) jocs. Aquesta darrera
categoria aplega un conjunt de programes que adopten la forma de joc
corn a mitja d'ensenyament.

Fins al moment, els TI s'han centrat en la confecci6 de programs
prOxims als models tutorials i de practice i d'exercitaci6. Més endavant
reprendrem aquest aspecte per veure amb més detall alguns exemples
de TI.

7. Hardware i software. Els programes d'EAO funcionen en
qualsevol mena d'ordinador personal i, fins i tot, en ordinadors amb
poques possibilitats d'emmagatzematge d'informaci6. La major part
d'aquests programes han estat constrults mitjanoant Ilenguatges de
proposit general (BASIC, PASCAL, etc:), o be a través de Ilenguatges
d'autor. En contrast, la major part dels TI necessiten un hardware
molt més potent que tingui més capacitat d'emmagatzematge de la
que te un ordinador domestic. Per a la construcci6 del software, cal

de Ilenguatges especifics d'IA, tals corn el LISP o el PROLOG, o
be la utilitzaci6 d'eines d'ajut per a la construcci6 de sistemes experts
especialment dissenyades per a aquesta finalitat (shells).

Caracteristiques generals dels TI

Els TI tenen quatre components fonarnentals (J. Hartley i D.

Sleeman, 1973): el mOdul de l'expert, que ha de posseir el coneixement
que el sistema tracta d'impartir a l'alumne, el model de l'alumne, que
indica corn s'este produint l'aprenentatge de l'alumne, el mOdul
tutorial, que especifica quan el sistema ha de presentar el material
a l'alumne, i el mOdul de comunicacid que permet la interacci6 entre
el sistema i l'alumne. La IA aplicada a l'educaci6 s'ha enfrontat dels
seus inicis amb la resoluci6 d'aquests quatre components i la clau de
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l'exit de la construcci6 d'aquesta mena de prograrnes esta precisament
en un ales gran dornini d'aquests mOduls. Domini que fa referencia als
aspectes purament tecnics, per6 tambe als aspectes pedagegics que
condicionen el contingut d'aquests mOduls.

L'aplicaci6 prirriaria de la IA en la construed() de programes
d'ensenyarnent se centra, doncs, en el domini del coneixement i en la
representaci6 de métodes d'ensenyament. idealment, aquesta em-
presa suposa tenir una teoria de l'ensenyament i de la naturalesa del
coneixement que s'ha d'ensenyar. Un aspecte fonamental en la
construcci6 de TI es que l'ordinador ha de contenir tot el coneixement
que es té sobre el tema que s'ha d'ensenyar i sobre corn s'ha
d'ensenyar en cada moment segons l'actuaci6 de l'alumne.
Generalment, aquesta mena de coneixement es basa en el diagnOstic
a traves de regles i relacions casuals, i es emprat durant els progra-
mes tutorials per generar solucions quan es compara l'estat real i
ideal del comportament de l'alurnne. La combined() d'una base de
coneixernents que contingui el coneixement que s'ha de transmetre i
un interpret que decideixi quan aplicar-lo, constitueix un sistema
expert.

Un sistema expert és "un sistema informatic que incorpora, en
forma operdtiva, el coneixement d'una persona experimentada, de
manera que és capag tent de respondre corn aquesta persona, corn
d'explicar i justificar les seves respostes* (J. Ganascia, 1985, peg.
1.213). Aixi, un sistema expert és un programa que fa servir una
base de coneixements sobre el domini d'una tasca i un motor
d'inferencies que permet establir raonaments per assolir la soluci6
del problema. D'aquesta manera, tot TI ha d'incorporar un sistema
expert que contingui els coneixements necessaris sobre corn organitzar
la informed() i quan transmetre-la a l'alumne.

Tipus de TI

Donada la complexitat que suposa la construed() d'un TI, tant des
del punt de vista tecnic corn del mateix disseny pedagogic, els pro-
grames construIts fins al moment han adoptat formes diferents,
ressaltant maneres especifiques d'aplicaci6. La major part d'autors
coincideixen a distingir-ne tres tipus (P. Duchastel, 1988; P. Ercoli
i R. Lewis. 1988): a) els que pretenen proporcionar instrucci6 a
l'alumne a través del diagnostic i detecciO d'errors; b) els que se
centren en l'ensinistrarnent d'una tasca; i c) els que desenvolupen
metodes de comunicaci6 bidireccional per aconseguir guiar el proces
d'aprenentatge de l'alumne a través del dialeg amb el sistema.
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No obstant aim), les fronteres entre aquests tres Opus no sempre
&in glares. En aquest sentit, opinem que, seguint la terminologia
utilitzada quan es parla dels tipus de programes de l'EAO, es més clar
afirmar que la major part de TI s6n programes tutorials i/o progra-
mes de prectica I d'exercitaci6. La diferencia entre els programes
este en que, mentre uns destaquen el diagnestic i la detecci6 d'errors,
els altres destaquen l'assistencia o ajut per adquirir un determinat
tipus d'aprenentatge. En posarem a continuaci6 dos exemples que
mostren aquesta doble diferenciaci6:

a. Un TI per ajudar els infants a adquirir habilitats en el calcul
aritmetic.

Des del principi dels anys vuitanta (T. O'Shea et at., 1988), s'han
estat dissenyant un seguit d'eines que tenen corn a finalitat ajudar
l'infant a adquirir habilitats basiques per a la realitzaci6 de les quatre
operacions aritmetiques elementals. El programa intenta oferir un
ajut individualitzat a l'alumne, de manera tal que la prirnera cosa que
aquest fa es detectar el grau de coneixement de l'alumne a través
dels diferents tipus d'errors que aquest cornet.

Cal destacar-ne que, a diferencia dels programes d'EAO, aquest
tutorial diferencia entre molts tipus d'errors diferents, i per cada un
ofereix un tipus de soluci6 diferent. Els resultats aconseguits sOn els
segOents:

1. un conjunt de diagnostics sobre el nivell de l'alumne;

2. una extensa taxonomia d'errors de les quatre funcions
aritmétiques basiques;

3. un conjunt de regles de producci6 per a les quatre operacions
aritmetiques.

Aquest tutorial es, doncs, un programa de practice i d'exercitaci6
que es fonamenta en el diagnostic i la detecci6 d'errors.

b. Un TI per ajudar a adquirir habilitats sobre la composici6 de
textos escrits.

Alguns processadors de text incorporen programes d'ajut que
permeten realitzar correccions ortografiques. El programa que estan
desenvolupant M. Sharples i C. O'Malley (1988) pretén ampliar aquesta
funci6 i aconseguir incorporar-hi un tutorial que ajudi a compondre
textos escrits que presentin un cert grau de complexitat. Per poder
utilitzar aquest programa, cal haver adquirit unes estrategies
elementals d'escriptura. El tutorial pretén ajudar en la manipulaci6
del material des de tres aspectes diferents:

1. l'estructura: fa referencia a les relacions entre les diverses
idees o fragments del text;
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2. la linealitat: es refereix a corn transformar l'estructura real
del text (les interrelacions conceptuals) en un text lineal;

3. l'organitzacid: aqui el terme organitzacid fa referencia a la
forrna, i no al contingut del text; es a dir, corn presenter la informed&
corn introduir-hi grefics, esquemes, etc.

En aquest cas, el prograrna insisteix en l'ajut o assistencia per tal
d'adquirir un determinat tipus d'aprunentatge sobre el diagndstic i

detecci6 d'errors.

Eines d'ajut dirigides al professor

Hem esmentat abans corn els sistel nes experts poden ser una bona
eina d'ajut en l'analisi i la resolucid de problemes cornplexos. Aquest
ajut es pot encaminar cap a la construccid de tutors intel.ligents, tal
i corn hem vist, per6 tarnbé es pot pensar en la produccid de programes
que assessorin i ajudin el professor en tasques de disseny, planificacid
i organitzacid de les seves prOpies activitats. De fet, aquesta idea ja
fa temps que es present i hi ha diversos equips de treball investigant-
hi. A tall d'exemple, S. Wood, de la Universitet de Sussex (S. Wood,
1988a, 1988b) dirigeix un projecte l'objectiu del qual és construir
un sisterna expert que perrneti guiar i aconsellar el professor en la
seva tasca instructive. Aquest sistema expert preten incorporar una
serie de processos que habitualment apareixen en una situacid
d'ensenyament-aprenentatge a l'aula, tals corn: el control, la
motivacid, la cornunicaci6, les relacions entre professor i alumne, la
memoritzacid, etc. I a partir d'aquests. segons la situacid descrita
pel professor, aconsellar-lo en la practice d'una determinada Ilic6.

Un altre projecte que pot servir d'exemple es el que s'está
desenvolupant a la Universitet de Utah (EUA) dirigit per D. Merrill
(1989). En aquest cas, es pretén dissenyar un conjunt de sisternes
experts que perrnetin assessorar en el disseny instructiu. Aquest
sistema es, doncs, una mica més especific que ['anterior, ja que no
s'ocupa de la totalitat de l'acci6 del professor, sine Onicarnent de corn
aquest ha d'organitzar el coneixement per ensenyar una determinada
ternatica. De fet, els primers prototips desenvolupats per aquest
equip s'han centrat en la creacid d'un programa que doni unes idees
generals sobre el disseny de la Hied que s'ha de transmetre segons
la teoria instructive desenvolupada per Merrill mateix, i que ve a ser
une adaptacid de la teoria de la instrucci6 di Gagne.

Els programes dirigits a l'assessorament del prof essorat seri, en
la nostra opinid, una mena de material de gran interes per& igual que
els TI, Ilur construccid és una tasca molt complexa I els resultats que
254
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se n'han obtingut fins al moment presenten forga lirnitacions. Una de
les causes que han fet diffcil el desenvolupament de TI es precisarnent
el fet d'haver d'utilitzar tecniques i Ilenguatges propis de la IA. Una
de les consequencies d'aixO, es que els professionals de l'educaci6 no
han tingut massa oportunitats per participar en el desenvolupament
d'aquesta mena de materials. Sortosament, aquel aspecte comenga
a canviar sobretot grades a la construcci6 d'eines d'ajut per a la
programaci6 de sisternes experts. Aquestes eines denominades shells
permeten construir sistemes experts sense haver de coneixer un
Ilenguatge de programaci6 especific. De fet, aquest material es com-
parable als llenguatges d'autor en relació amb l'EAO.

Un shell proporciona una estructura buida que cal omplir amb el
contingut que es preten transmetre, i amb els raonarnents que el
sistema ha de manejar per decidir quin coneixernent ha de transrnetre
i quan ho ha de fer.

Cada vegada s'han anat constroint shells mes complexos i cal tenir
en compte que, tot i que no cal coneixer un Ilenguatge de programaci6,
la seva utilitzaci6 tampoc no es una feina feed. L'avantatge, en la
nostra opini6, es que pot fer més comprensible el proces de construcci6
del programa i, en conseqUencia, es més facil crear grups de producci6
de TI en els quals participin professionals tals corn psicOlegs, pedagogs
i professors. No obstant aixO, tambe s'ha de tenir en compte que, a
ries de les limitacions pel que fa a la programacio, hi ha també
problemes a l'hora de poder incorporar a la rnaquina els raonaments
i inferencies adequats per dur a terme un determinat ensenyament o
ajut. De fet, la diferencia fonamental entre l'aplicaci6 de la IA en el
camp de la medicina o les finances i l'educaci6 esti eri la dificultat de
concretar i detallar els coneixements psicopedagegics que l'expert
aplica en una determinada realitat.

El futur de la IA aplicada a l'educació

En definitiva, pensem que el futur de la IA aplicada a l'educaci6
passa pel desenvolupament de dos aspectes que, encara que a nivel]
teOric estan diferenciats, a nivell practic aquesia diferenciaci6 no
pot ser excessive. Ens referim als desenvolupaments de tipus tecnic
I els desenvolupaments de tipus pedagogic.

QuanZ al desenvolupament de tipus tecnic, considerem que el futur
de la construcci6 d'un software de mes qualitat passa per una mes
gran producci6 de shells (B. Gros, 1989) que f acilitin la construcci6
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d'aquests programes educatius. Avui dia, es ja possible comengar a
construir productes mitjangant l'Os de shells de tipus general. Per6
considerem molt interessant la creaci6 d'eines pensades especi-
ficament per al sector educatiu.

Quant al desenvolupament pedagogic, pensem que cal una més gran
investigaci6 besica en el terreny dels processos d'ensenyament-
aprenentatge en dominis especifics de coneixement. Perot, a més
d'aquesta mena d'investigaci6, o millor al seu costat, cal una ales
gran formaci6 dels professionals de l'educaci6 per tal que aquests
puguin participar en el desenvolupament d'aquesta mena de programes.
Sense una incorporaci6 dels coneixements pedagOgics, no es possible
l'evoluci6 en la construcci6 de TI, pert tampoc no es possible aquesta
evolucid si els professionals que hi han de participar no tenen uns
coneixements tecnics adequats.

Figura 1

EINES DIRIGIDES
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Abstracts

El objetivo fundamental L'objectif capital de cet The main aim of this
de este articulo es article est celui de article is to show the
mostrar la influencia montrer l'influence du influence of the
del desarrollo de la developpernent de development of
inteligencia artificial l'intelligence artificial intelligence in
(IA) en la confecciOn de artificielle (IA) sur la the preparation of
programas informáticos production des applied computer
apliados al Ambito programmes programmes in
educativo. Para alio, se informatiques employes education. Firstly, the
describen en primer dans le monde de general aims and
lugar las metas y l'education. Pour cela, objectives of research
objetivos generates de on decrit d'abord les in artificial intelligence
la investigaciones en buts et les objectifs up to present are
inteligencia artificial generaux de la recherche described through
realizadas hasta la en intelligence comparison between
fecha mediante una artificielle effectuee computer- assisted
comparacien entre los jusqu'a present par instruction and
sistemas de enseflanza l'intermediaire d'une Inteligent tutors. Next,
asistida por ordenador comparaison des a brief summary of the
(EAO) y los tutores systemes applications of Al in
inteligentes (TI). d'enseignement assiste education is given,
Posteriormente, se hace par ordinateur (EAO) et before the author goes
un breve repaso de las les tuteur- intelligents on to analyse the
diferentes aplicaciones (TI) Par ,a suite, un biggest problems in the
de la IA en la educaciOn court examen est fait de design and construction
para centrarse. a différentes applications of smart tutors, for
continuaci6n. en el des aspects les plus which a distinction is
andlisis de los aspectos problematiques qu'on established between
més probleméticos que rencontre dans la instructive programmes
surgen en la construc- creation des tuteurs and those created with
ci6n de los tutores intelligents (TI). Pour the planning and design
inteligentes (TI). Para cela, on établira une of teaching activities in
ello, se establece una distinction entre les mind
distincian entre los programmes instructifs
programas instructivos et les programmes
y los programas adresses a la
dirigidos a la planifica- planification et d la
ciOn y el disetio de las conception des activites
actividades docentes de l'enseignement
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Recensions

BERNSTEIN, Basil: Poder, edu-
caciOn y conciencia. Sociologia
de la transiciOn cultural. Bar-
celona, El Roure, 1990

Aquest Ilibre es fa trans-
cripci6 d'unes conferencies
donades per Basil Bernstein al
CIDE l'any 1985 a Santiago de
Xi le (amb reelaboracions pos-
teriors fetes pel mateix autor
expressament per a aquesta
edici6 a Espanya).

L'eix del pensarnent de Basil
Bernstein es l'analisi de la
relaci6 educative d'una Optica
sociolOgica. Aquesta analisi es
una tasca que cal emprendre per
poder copsar en tota la seva
magnitud la complexitat del sis-
tema de reproducci6
regeneraci6- de la nostra so-
cietat.

Es en el moment que ho fern,
quan els limits d'aquesta relaci6
educative se'ns desdibuixen i

entrem en un camp molt més
ampli, corn es la relaci6 co-
municativa.

La comunicaci6, aquesta
pedra de toc de tantes discipli-
nes, es fa imprescindible per
abordar els mecanisrnes de
transmisi6 cultural. Per abordar,
per tent, la relaci6 educative.

La tes; que desenvolupa
l'autor al Ilarg del Ilibre es cla-
ra. El poder i el control, presents
a qualsevol societat hurnana, es
tradueixen en principis de co-

municaci6, i aquests principis de
comunicaci6 estan distribuIts de
manera desigual en els grups
humans. AixO fa que els grups
esdevinguin classes socials, on
cadascO està en una classe de-
terminada i on la relaci6 entre
classes hi esta tarnbé determi-
nada.

Els capitols ii s6n l'expli-
caci6 sobre corn poder i control
es tradueixen en dos nous con-
ceptes: classificaci6 i emmar-
cament. El poder porta a la
classificaci6 en categories, i

porta també a les relacions en-
tre aquestes. El poder implica,
doncs, la divisi6 social del
treball.

Pel que fa als individus, estan
disposats en classificacions.
Cada individu té relacions amb
membres de la mateixa categoria
i d'altres categories. Aquestes
relacions, que sOn comunica-
tives, vénen determinades pel
control. El control es tradueix
en l'emmarcarnent, que selec-
ciona el que s'ha de comunicar,
el significat, Ia seq0enciaci6, el
ritme, etc.

La continuaci6 del pensament
de Basil Bernstein es reflecteix
al capitol III, on l'autor tracta
d'un dels conceptes mes coneguts
de la seva obra: la teoria dels
codis.

El codi es un principi regula-
dor adquirit tacitarnent i de ma-
nera informal Es un conjunt de
principis semiotics que regulen,
i son regulats alhora, per
exploracions gramaticals i

lexiques.
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Hi ha dos tipus d'orientacions
al codi: un codi elaborat i un codi
restringit. Cada un selecciona un
Os de la narrativa diferent i en
diferents moments. Li's pre-
dominant d'un tipus o altre de
codi delimita les diferencies en-
tre classes socials.

La darrera part del capitol iii
es una ampliaci6 d'aquests dos
conceptes. L'autor exposa en
aquestes pagines que les
diferencies en l'orientaci6 en el
codi no es deuen a deficits
culturals i intel.lectuals, ni
tampoc no es poden correlacionar
amb el concepte de dialecte. Els
codis fan referencia als
significats. Calia fer aquesta
explicaci6, ja que ha estat un dels
punts de debat més importants
utilitzats pels critics de la seva
teoria. Bernstein, amb aquesta
explicaci6, respon a aquestes
critiques aprofundint més en
aquest concepte.

Més endavant, en el capitol
iv, el Ilibre desenvolupa les re-
percussions en el camp educatiu
delsconceptesfins ara analitzats.

Una primera repercussi6
comença amb l'analisi dels codis
a l'escola. Si l'escola utilitza el
codi elaborat, els infants de
clase baixa, que han estat
sociabilitzats amb un Os exclusiu
del codi restringit, poden tenir
greus problemes d'adaptaci6 a
les estructures que el nou codi
comporta. En contraposici6, els
nens que han utilitzat de manera
predominant el mateix codi a
casa i a l'escola, tindran ja uns
certs avantatges de partida.
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Per completar una correcta
lectura de l'obra, a més d'un
interessant capitol sobre les
relacions entre l'escola i la
construcci6 cruna veritable
democrecia, el Ilibre recull una
entrevista que aclareix la pos-
tura te6rica de Basil Bernstein,
i tambe inclou un glossari amb
els conceptes basics de la seva
teoria: una sociologia de la
transmissi6 cultural.

Una visi6 que, sens dubte, ha
aixecat amors i odis, pert que
mereix ser Ilegida en profunditat
pel seu interes i per la seva
important contribuci6 al camp de
la sociologia de l'educaci6.

Anna Escofet Roig

DE LA GARANDERIE, A.: Peda-
gogia dels mitjans d'aprendre.
Barcelona, Barcanova, 1990
DE LA GARANDERIE, A.: Tous les
enfants peuvent réussir. Paris,
Centurion, 1988

Vencer el fracas escolar,
adaptar l'escola a la diversitat,
defensar una pedagogia basada en
l'exit, heus ad diferents mane-
res d'expressar una mateixa
aspiraci6: fer de l'escola un Hoc
real d'aprenentatge per a tots
els ciutadans, un Hoc on els nens
i les nenes, els nois i les noies
que hi passen bona part de Ilur
infencia i de l'adolescencia s'hi
trobin a gust, felicos i aprenguin.
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En un moment en clue el poder
les institucions, els pro-

1%,-,sionals, els pares i els alum-
iles es troben pleas de dubtes, a
tcs portes d'una reforma educe-

persones corn Antoine de
Garanderie ens permeten de

-.1trobar la confianga en la feina
'e pedagog i ens obren un cami
ptimista per conduir els nostres

Jumnes cap a l'exit escolar.

Antoine de La Garanderie,
pedagog frances, nascut el 1920
a Mayenne, este convengut, i ens
ho demostra al Ilarg de la seva
obra, que cada infant te en ell la
possibilitat del seu exit escolar.
Pares i mestres han de poder
arribar a ajudar-lo a trobar la
via que Ii permeti de reeixir.
Tous les enfants peuvent rOus-
sir és el titol suggetent i, sens
dubte, ple d'esperanga, d'un dels
seus darrers llibres, escrit en
col.laboraci6 arnb una periodis-
ta i mare de dos fills, que va
voler apropar-se i viure corn
treballaven els mestres, els
ortofonistes i els infants, seguint
les seves teories.

Barcanova acaba de publicar
dues de les seves obres prin-
cipals: Pedagogia dels mitjans
d'aprendre i Comprendre ima-
ginar. En aquests dos llibres, i

d'una manera entenedora i opti-
mista, l'autor ens explica els
fonaments de la seva teoria, les
descobertes i aplicacions del
metode que ell mateix ha anat
experimentant a traves d'un
treball personal i d'equip.

La pregunta fonamental -corn
ensenyar a aprendre?- es re-

solta mitjangant l'estudi de les
Ileis pedagOgiques de l'atenci6,
la reflexi6 i de la merndria.
Basant-se en les darreres
descobertes de la psicologia
cognitive, La Garanderie s'en-
dinsa en l'estudi del cervell hurne
per descobrir-hi unes constants
estables que determinen uns
perfils pedagogics, uns, de-
terminats habits mentals. Es la
bona o rnala gesti6 d'aquests
habits, la adequacia o inadequacid
a la tasca proposta el que definira
allb que en diem bona o male
'aptitud escolar".

El que ens proposa A. de La
Garanderie es una pedagogia de
"la gesti6 mental.. El seu punt
de partida és l'observaci6 i

l'analisi dels processos mentals
que intervenen en l'acte d'a-
prendre. ReSumim aqui algunes
de les idees essencials d'aquesta
teoria exposada en la Pedagogia
dels mitjans d'aprendre.

La comprensid i les ca-
pacitats mentals de cada individu
es generen a partir dels seus
gestos mentals.

Els gestos rnentals sOn
mecanismes mentals mitjangant
els quals and que percebem
s'interioritza i s'enregistra en
el nostre cervell, per tal de re-
utilitzar-lo despres.

Mitjangant els gestos
mentals adequats, creem irnatges
mentals que sOn les que ens
permeten comprendre i aprendre.

Les imatges mentals poden
ser visuals o auditives. Des dels
primers contactes amb el mOn
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exterior, ens acostumem a uti-
litzar i a prioritzar unes formes
de procediments respecte d'al-
tres. En la evocacid de la realitat
percebuda, uns emprern amb més
frequencia imatges visuals,
d'altres més aviat imatges
verbals o auditives.

Aquelles persones que
prioritzen alternativament unes
i altres d'aquestes irnatges, en
funcid dels objectius que es
proposen, sOn les que empren
tots els recursos i capacitats de
Ilur cervell i per tant, tenen més
pnssibilitats d'exit.

Aixi corn existeixen gestos
fisics, que cal aprendre -el gest
de violinista, el tennista, o
l'ebenista, per exemple-, també
hi ha gestos mentals, un bon us
dels quals facilita l'exit de
l'alumne. Aquests gestos sOn
essencialment tres: el gest de
I 'atenció, pel qual el missatge
pedagogic es rebut per l'alumne,
el gest de la reftexib, pel qual el
missatge es assimilat i es torna
operatiu, i el gest de la memdria,
rnitjançant el qual el missatge
este disponible en el futur.

Perque l'alumne sigui capac
d'atencid, de reflexid o de
memoritzacid, cal que sepiga quin
és el gest que ha de realitzar. No
n'hi ha prou a dir-li: .Estigues
atent». Cal que el mestre Ii
expliqui en que consisteix estar
atent, quin gest ha de realitzar,
orientar l'alumne per tat que no
es pugul equivocar amb un esforg
voluntari truncat. Veiem l'e-
xemple
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(...) Eliane té molt bona
voluntat. La seva mestra ha
demanat a totes les alumnes
molta atencid davant de l'ex-
plicacid que este a punt de fer.
Eliane fa un esforc de concen-
traci6.(...) Eliane pensa: no m'he
de distreure, cal que em
concentri... Durant tota l'estona
en que la mestra es dedica a
l'explicacid que ha anunciat,
Eliane nornés pensa en les
paraules que ella es diu per es-
tar atenta. De tant en tant, d'una
i altra banda, arriben alguns
retails del missatge de la mestra
(...) Eliane este atenta sobretot
a la seva voluntat d'estar aten-
ta (...) I quan la mestra ha acabat
el seu discurs Eliane nornés ha
retingut aim): s'ha esforgat per
estar atenta. Del que hauria hagut
de capitalitzar no li queda prec-
ticament res". (Pedagogia dels
mitjans d'aprendre, pag.4 1)

Corn ho hauriem pogut evi-
tar? Ensenyant-li a dirigir be
mentalment l'acte d'atencid.
Explicant, en cada cas, en que
consisteix el gest adequat. En
resum, ensenyant a tenir una
bona gesti6 mental. Per aix6 cal
analitzar cada un dels gests i

saber exactament en que con-
sisteix, corn es defineix. El gest
mental de la atencid es definit
intrinsecament pel projecte de
fer viure mentalment en imatges
el que es percep i per la
realitzaciO d'aquest projecte. El
gest mental de la membria
consisteix en el projecte de po-
sar a la disposici6 del futur el
que es vol adquinr. La memona
definida es termes funcionals es
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refereix a la conservacid del
passat en termes pedag6gics,
troba la seva concrecid en
l'imaginari, en el projecte del
futur. Finalment, el gest mental
de la reflexi6 as més complex
que el de l'atenciO. Consisteix en
el re-torn a una Ilei, a una regla
i després en l'aplicaciOd'aquesta
regla al problema que cal re-
soldre. Hi ha re-flexiO perqua hi
ha re-torn.

D'aquesta manera, explicant
i ensenyant a practicar els gests
que calen, desenvolupem en els
alumnes les aptituds escolars que
els permeten de progressar en.
Ilur aprenentatge. "Aquestes
aptituds escolars depenen de la
gestiO per part de la intel.li-
gencia de l'individu de categories
d'imatges mentals Osuals i

auditives, que sempre es poden
fer practicar (...) El mestre
haura de proposar a l'alumne uns
exercicis que l'habituaran a re-
gir interioment les irnatges
necessaries per adaptar-se be a
Lines disciplines determinades.
(op. cit., pag.43)

La aportacid de La Garanderie
es basa, ens ho diu ell mateix,
en una vella tradici6 pedagdgica:
sf, hi ha uns mitjans per ajudar
el alumnes. "Per la nostra part,
hem tingut tantes confirmacions
de l'eficacia clefs consells donats
a uns alumnes o a uns estudiants
a propdsit dels seus matodes
personals de treball, que no tenim
cap dubte sobre la necessitat que
l'escola s'ocupi de l'ensenyament
dels matodes mentals" (op. cit.,
pag. 116). Ens trobern, doncs,
davant d'una obra entusiasta i

plena d'optimisme, que no
dubtem que pot ser d'un gran
interas per a tots els que ja no
parlen tant de fracas escolar corn
d'adaptar l'escola a la diversitat.

Fina Miserachs I Busque

EDWARDS, JEAN P. ; ELKINS,
THOMAS E.: Nuestra sexualidad:
por una vide afectiva y sexual
normalizada. Barcelona, Eds.
Milán-FCDS, 1990. TItol origi-
nal: Just Between Us (1988).

No podem rebre d'altra ma-
nera que amb gran interas la
publicacid d'un text dedicat a la
sexualitat de les persones amb
disminucions interlectuals. I es
que malgrat la gran importancia
que la sexualitat té en el
desenvolupament de qualsevol
persona, accentuada en les per-
sones amb problemes de ma-
duracid, aquest ha estat un
aspecte sisternaticament oblidat
en la literatura sobre la dis-
minucid mental a casa nostra.

Aquest Ilibre as una planera
descripci6 de les experiancies
dels seus autors; la de Jean
Edwards, directora del Projecte
sobre Sexualitat per a Persones
amb Retard Intel.lectual a
l'Oregon Healt Sciences Uni-
versity, i la de Tom Elkins corn
a director del Model Clinic for
Reproductive Healt Concerns of
Persons with Mental Retardation
de la Universitat de Michigan.

1 5 0
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La formaci6 de la base dels
autors, respectivament pe-
dag6gica i medica, i tarnbe el
carecter interdisciplinari dels
programes que dirigeixen, d6na
per resultat un Ilibre que pondera
amb molt d'equilibri la corn-
plexitat d'aspectes implicits en
la sexualitat de les persones amb
disminucions, cosa no gaire ha-
bitual en treballs d'aquesta mena.

Aixi, doncs, una de les
primeres coses que el lector
agraeix es el fet de trobar-se
amb un enfocament ric i matisat
del paper de la sexualitat en el
desenvolupament de l'infant o
jove amb disminucions intel-
lectuals, defugint la visi6 meca-
nicista a la qual semblaven reduir
la sexualitat, quan es tractava
de poblaci6 afectada per dismi-
nude) mental, obres anteriors.

Al meu entendre, els di-
ferents temes que va proposant
aquest Ilibre (cap dels quals
queda exhaurit) tenen fortes
implicacions en el nostre entorn
social i professional. En Ilegir-
lo, suggereixo que es tinguin en
compte dos fets: d'una banda,
que els tennes Iligats al sexe han
deixat de ser tabii en la nostra
societat: les diferents formes i
manifestacions de la sexualitat
humana, el control de la natalitat,
les malalties Iligades al sexe,
etc., sOn, d'una o altra manera,
presents en el nostre entorn
quotidia. D'altra banda, tambe es
acceptat avui a nivell social el
prinwpi d'integraci6; Os a dir,
el dret de qualsevol persona a
desenvolupar-se en el seu entorn
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i a no ser-ne segregat per cap
motiu.

Doncs, be: quan intentem
Iligar ambdOs fets, especialment
en el terreny de les disminucions
inteldectuals, es produeixen
encara situacions ben con-
flictives. 0 intentem *infan-
tilitzar' les persones afectades
atorgant-los una condici6 d'ase-
xuats, o constru'im mites a
l'entorn de la hipersexualitat
d'aquelles persones, socialment
captada corn a amenagadora, amb
la qual cosa s'han vingut jus-
tificant les en molts moments
brutals politiques d'esterilit-
zaci6, de les quals sempre han
estat mes victimes que pacients.

Per() la menys detinguda
analisi del que representen les
dues opcions que acabo de
descriure ens palesa amb
claredat que ambdues con-
sisteixen a posar el cap sota l'ala
de la realitat, amb que s'evita
l'autentica reflexi6 del paper de
la sexualitat en el desenvolu-
pament de l'infant afectat i en la
seva integraci6 a la vide adulta.

Precisament, es aquesta l'a-
nalisi que els autors proposen en
el Ilibre, incidint en la impor-
Lancia de la sexualitat en la
construed() de l'autoconcepte,
basic per a l'assoliment real
d'autonomia i de capacitat d'in-
tegraci6 social.

Aspectes corn la formaci6
sexua', incloent-hi l'imprescin-
dible coneixement, estimaci6 i

cura del propi cos, la masturba-
ci6, la vide de parella i en comu-
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nitat, la maternitat/paternitat,
l'anticoncepci6, l'esterilitzaci6,
l'avortament i un especial repas
a la coneguda i sovint oblidada
problematica dels abusos se-
xuals, conformen el nucli del
Ilibre que ens ocupa.

L'amplitud ternatica fara que
dificilment cap lector no se senti
completament identificat amb
totes i cadascuna de les a-
firmacions que es van fent en
els diferents capitols, corn ha
passat al qui subscriu amb certs
matisos que els autors adopten
quan parlen de l'homosexualitat
i l'avortament; pen), 6com no
considerar aix6 un valor afegit
en un text d'aquestes carac-
teristiques?

Ignasi PuIgdeIIivoI

SMITH, PETER B.; PETERSON,
MARK F.: Liderazgo, organize-
clones y culture. Un modelo de
direcciOn de sucesos. Madrid,
Piramide, 1990. 214 pags.

Els professors nord-ameri-
cans de Psicologia Social (Smith)
i de Direcci6 i Administraci6
d'Empreses (Peterson) s6n els
autors d'aquest interessant
llibre que apareix a la coldecci6
"Psicologia* de l'editorial Pira-
mide de Madrid.

Encara que s'adreca a conei-
xedors de les teories de liderat,
sota la perspective del tram-
culturalisme, es configura una

nova manera d'entendre el
comportament de les organit-
zacions i l'aportaci6 dels liders
a aquestes. Amb la voluntat de
superar la concepcio tradicional,
en la qual s'admet la unidirec-
cionalitat del proces de liderat
sobre els altres, se'ns ofereix
l'intent de desenvolupar un en-
focament de transversalitat,
entenent la figura del lider corn
a participant, i donant resposta
a les necessitats de la culture
especifica d'una organitzaci6.

Aquest estudi dedica tota la
seva primera part a la revisi6
de l'evoluci6 del concepte de
liderat, i fa un repas critic dels
supOsits mecanicistes del
conductisme i del subjectivisme
individualista de la psicologia
cognitive. Els autors plantegen
que es el context social de les
accions all() que d6na significat

conseorientment, efecte als
processos de liderat.

Segons els autors, no s'han
afegit grans conceptes nous,
d'enca que Maquiavel, el segle
xvi, s'interessa per corn un
princep, en els estats de la Italia
medieval, podia manar eficac-
ment, amb la idea de "mantenir
un flux adequat d'informaci6
fiable sobre aquells assumptes
en qua cal prendre una decisi6, i
al mateix temps mantenir el
respecte suficient per autoritzar
que es portin a terme les deci-
sions".

Els primers estudis moderns,
especialment a partir de proce-
diments d'avaluaci6 psicorne-
trica, s'encaminen a desenvo-

t:
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lupar investigacions entorn al
liderat corn a estil de comporta-
ment. Categories de trets, estils
o motrius, que si be contribuei-
xen al liderat eficac, no suposen
un gran avenc en els fonarnents.
I l'aportaci6 de la sociologia
clessica de les organitzacions,
que encara &ma menys impor-
tencia al tret de la personalitat,
i més a l'assumpciti d'un paper
en una organitzaci6, ajuda a
estancar més el terna.

Un dels models alternatius a
l'acci6 del liderat ha estat el
cognitiu, que no enten, corn
abans, la personalitat corn a in-
dicador d'estils particulars i

invariables, sin6 a partir de
processos d'actuaci6 on es
produeixen situacions experi-
mentades, processos d'elecci6 i
elecci6 d'una conducta determi-
nada. S6n nous camins d'inves-
tigaci6 que desenvolupen models
eventuals (de contingencia) que
s'aprotiten d'altres arees de
coneixement fora de la psicologia
social, corn l'estudi i la corn-
prensi6 de les percepcions del
lider i dels liderats, i tecniques
mes rigoroses d'analisi.

En la segona part del Ilibre,
s'hi analitza el liderat en el seu
context social "amb la intenci6
d'entendre'l corn un aspecte
particular de la conducta de
l'organitzaci6, més que no pas
corn un aspecte alllat i insoluble
de la psicologia social": corn els
liders intenten dominar els
esdeveniments (lets construIts
per un observador des de
l'experiencia, que es fonamenta
tant en les estructures de
268
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coneixernent intern corn en els
processos externs que s'ob-
serven"); i corn el liderat esdeve
una acci6 localitzada diferent en
les diverses cultures i sub-
cultures ("formes acceptades
d'interpretar els signes, els
simbols, els artefactes i les
accions").

Sorgeix aleshores la neces-
sitat de cercar diterents inter-
pretacions culturals de l'orga-
nitzaci6. I el liderat des d'aquesta
perspective, segons els autors,
pren una nova dirnensi6: la
d'entendre i donar resposta a una
culture especifica. Resposta que
es tradueix, i els capgira, en els
conceptes de carisma, expe-
riencia, autoritat, informed() i

contactes, per negociar, rela-
cionar, rnanar o representar.

A partir d'aquesta densa re-
visi6 dels models, les investi-
gacions i les teories sobre el
liderat, els autors van construint
la comprensi6 d'un nou model que
influire en noves investigacions,
especialrnent pel que fa als pro-
cessos de formaci6 dels liders.

Enric Ripollès
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ARNOLD, P.J.: EducaciOn fisica,
movimiento y curriculum. Ma-
drid, Ministeri d'Educaci6 i

Ciencia-Ediciones Morata, 1991,
trad. G. Solana.

No hi ha dubte que reducaci6
fisica es un aspecte de la
formed() integral que haure de
prendre progressivament més
importancia ens els curricula
escolars. Aquest Ilibre d'Arnold
ofereix bones raons per justifi-
car tal importancia. Ofereix una
interessant reflexi6 teOrica i

conceptual, relacionant, entre
altres coses, reduced() fisica
amb l'educaci6 moral i reducaci6
estetica. Tambe d6na pistes so-
bre la planificaci6 del cur-
riculum, revalued() i el paper
del professor en la dimensi6
educative del movirnent i

l'activitat fisica.

BARRIO MARTINEZ, Cristina del:
La cornprensiOn infantil de la en-
fermedad Un estudio evolutivu.
Barcelona. Ed. Anthropos, 1990,
prbl. J.del Val

L'autora. professore de Psi-
cologia Evolutiva a la Universitet
Autbnoma de Madrid, exposa en
aquesta obra una recerca sobre
les idees dels infants entre 4

;44
:1%

13 anys sobre diversos aspectes
de la malaltia: corn la defineixen

avaluen la seva gravetat, corn
n'expliquen les causes i la
cured& etc. El Ilibre tambe in-
corpora algunes consideracions
sobre l'aprenentatge de contin-
guts relatius a la biologia, sobre
l'educaci6 per a la salut i sobre
la relacid de l'inf ant amb el
rnetge.

GARCiA CARRASCO, Joaquin: La
educaciOn basica de adultos.
Barcelona, Ceac, 1991.

La bibliografia sobre educed()
d'adults és ja forge extensa; no
obstant aixd, no n'hi ha tantes
obres sobre aspectes especifics
de la mateixa. Aquest Ilibre del
professor Garcia Carrasco, de
la Universidat de Salamanca.
tracta concretament de redu-
ced() besica d'adults. Es un llibre
que combina molt be la rE.flexi6
te6rica i conceptual amb apor-
tacions curriculars i practiques
Entre els aspectes que hi sOn
tractats, hi ha els de la identi-
tat de l'adult, rimportancia so-
cial de reducaciO basica,
l'analfabetisme funcional. el
disseny de reducaci6 basica
d'adults. etc.
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FULLAT, Octavi. Viaje inacabado.
La axiologla educativa en la
Postmodernidad. Barcelona,
Ceac, 1990.

L'autor, catedrAtic de Filo-
sofia de l'Educaci6 a la Univer-
sitat Autemoma de Barcelona, i
actualment president del Consell
Escolar de Catalunya, ofereix
amb aquesta obra el segon
Iliurament d'una trilogia de no-
velles pedagOgiques (la prime-
ra fou Eulalia, la ben parlada).
Amb clau litera.ria i a partir de
l'estructura narrativa d'un
viatge per diferents paisos
asiátics, l'autor va introduint les
seves reflexions filosOfiques i

pedagogiques -fonamentalment
d'axiclogia educativa- amb la
referència constant de la
postmodernitat.

MOYLES, J.R.: El juego en la
educaci6n infantil y primaria.
Madrid, Ministeri de Educaci6 i
Ciència- Ediciones Morata,
1990, trad. G. Solana.

SMISI

La utilitzaci6 educativa del
joc és un recurs Ilargament uti-
litzat en la histOria de la peda-
gogia, pert) de la qual encara no
s6n prou conscients els profes-
sors. El Ilibre de Moyles, partint
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de nombroses investigacions
sobre el valor psicol6gic i edu-
catiu de l'activitat 16dica.
demostra perque cal estimular-
la i promoure-la en les aules.
Se centra en el perfode situat
entre els 4 i 8 anys, proposant
diferents formes d'integrar el
joc en els curricula cor-
responents.

TIDOC-PROJECTE: Escola i noves
tecnologies. Barcelona, Ceac,
1990.

Aquesta obra, escrita per un
grup de recerca Iligat al Centre
Educatiu Projecte, ha estat
guardonada amb el xiiè Premi
d'Educaci6 Josep Pallach'. En el
mare d'una reflexi6 sobre el Hoc
de la tecnologia a l'escola, el
Ilibre exposa diverses ex-
periències d'aplicaci6 pedagOgica
de les tecnologies de la informa-
ci6, la documentaci6 i la comu-
nicaci6, algunes d'elles realit-
zades en el mateix centre
esmentat. Es tracta, en defini-
tiva, d'una proposta oberta per
inserir la instituci6 escolar en
un proces de renovaci6 en un
context social en el qual infor-
maci6 i tecnologia en sem ele-
ments fonamentals.



Notes blbliografiques

TORRES, Jurjo: El curriculum
oculto. Madrid, Morata, 1991.

L'expressiO curriculum ocult
ha fet fortuna en la terminologia
pedagdgica. Aquest !fibre es una
aportacid per continuar re-
flexionant sobre aquest concepte.
Corn es diu a la contraportada
del Ilibre, l'autor intenta rein-
terpretar el que succeeix a
l'interioi e l'escola per tal de
subratIler les possibilitats de
desenvolupar-hi prectiques
educatives ernancipadores,
comprorneses amb la defensa
d'una societat mes solidaria i

democretica. Entre altres ternes,
el llibre tracta de les teories de
la reproduccid, de les discrimi-
nacions sexista i racista, de la
desqualificaci6 i requalificaci6
del professorat, etc.

VALLE ARROYO, F.: Psicolin-
gaistica. Madrid, Morata, 1991.

L'autor d'aquesta obra es
catedratic de Psicologia de la
Universitet d'Oviedo. Despres
d'un capitol introductori, en el
llibre es dediquen sengles
apartats a tractar de la corn-
prensi6, la producci6 del
Ilenguatge i la neuropsicologia
cognitive del Ilenguatge. Una de

les conclusions del Ilibre es que
no es pot parlar ni de la corn-
prensi6 ni de la produccid corn si
es tractas d'operacions uniteries
i indivisibles, sind que cadascuna
es pot subdividir en una serie de
funcions diferents, totes les
quals resulten imprescindibles
per parlar i comprendre.

DE LA GARANDERIE, Antoine:
Comprendre i imaginar. Bar-
canova, 1990

Un nou Ilibre d'aquest pedagog
frances, en qua l'autor analitza
els gestos mentals. Aquesta
anelisi ha de permetre coneixer
millor els processos mentals dels
alumnes. Comprendre: quan
sabem corn es constitueixen les
nostres representacions (visuals
i auditives), quan sabem corn
utilitzar les evocacions mentals
en la diner-nice del projecte de
comprendre...aleshores corn-
prenem. Imaginer: quan sabem
corn gestionar rnentalrnent les
evocacions en la diner-nice del
projecte de descobrir o d'in-
venter... fern prove d'imaginaci6
creadora. Antoine de La Ga-
randerie ens descriu precisarnent
aquests gestos i ens ddna les
pistes pedagogiques per poser-
los en prectica de manera eficac.
Es a traves d'aquesta practice
que podem aconseguir una bona
gesti6 mental i descobrir la clau
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do l'exit escolar. Es unalectura
entenedora i encoratjadora, que
s'afegeix a les grans tradicions
de reflexi6 pedagOgica, sense
pretendre imposar-s'hi, ans
senzillament afegir-s'hi.

MAURI, T.; SOLE, I.; CARMEN, L.
DEL; ZABALA, A.: El curriculum
en el centro educativo. Barce-
lona. ICE de la Universitet de
Barcelona/Horsori, 1990.

Aquest llibre preten ajudar a
comprendre i ampliar les ques-
tions basiques relatives al
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curriculum i al seu desen-
volupament en els centres. Es
tracta d'una bona contribuci6 a
l'análisi dels processos educatius
i a Ilur possible millora. Este
organitzat en quatre grans blocs;
"Curriculum y enseñanza",
°Bases psicopedag6gicas de la
prectica educative", "Proyecto
curricular de centro", i "Mate-
riales curriculares°. Es un Ilibre
sobre teoria curricular, per6 fet
des d'una perspective propera al
professor i a l'aula, i de lecture
profitosa per als professors de
tots els nivells educatius.

Es el quart exemplar de la
col.lecci6 Cuadernos de Educa-
ci6n, editada per l'Institut de
Ciencies de l'Educaci6 de la Uni-
versitet de Barcelona i l'editorial
Horsori.
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1r. sernestre 1989, 308 peg ines

Monografte: PAULO FREIRE

Presentacid. Ramon Flecha
- La relacid teoria-preet;ca en la pedagogia de Paulo Freire. Jaume Tri/la

Freire i reducacid d'addts a Catalunya. Jaume Botey, Alfons Formariz
De l'apostolat educatiu. El context cultural de l'obra de Paulo Freire.
Claudio Lozano
La influencia de Paulo Freire en reduced() d'adults als paIsos de parla
anglesa. Peter Jarvis
La practice educative. Paulo Freire

- Discurs pronunciat l'acte d'investidura corn a Doctor Honoris Causa
per la Universitet de Barcelona. Paulo Freire
Conversant amb Paulo Freire. Ramon Flecha

- Bibliografia.

Tribune: EL PROJECTE PER A LA REFORMA DE L'ENSENYAMENT

El projecte de reforma del sistema educatiu. Algunes reflexions i
propostes. Miguel Martinez
La qualitat de reduced() en el Projecte per a la Reforma de
l'Ensenyament. Sebastian Rodriguez
Consideracions sobre el curriculum en el Projecte de Reforma de
l'Ensenyament. Viceno Benedito
Reforma educative i formacid del professorat. Francesc Imbernon

Refiexions I recerques

- El futur de l'educaci6 (Reflexions d'un polones). Bogdan Suchodolski
Literatura tradicional, escola i territori. Gabriel Janer
CREI-Sants: Un model multiintei vinent i contextual per a la formaci6

Mestres d'Educacid Especial. Feliciano A. Castillo
Situacions vitals i components motivacionals de la personalitat de
base en la preadolescencia. Dello del RincOn

Recensions i notes bibliogrefiques

Versió castellana de la Monografia
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TE,2 2n. semestre 1989, 400 pagines

Monogr& la: BASIL BERNSTEIN
Presentaci6. José Luis Rodriguez Illera
Basil Bernstein: Societat, Ilenguatge, educaci6. José Luis Rodriguez
Illera
El contacte del nen amb la socialitzaci6 pUblica al parvulari i a
l'escola. Guni Ha Dahlberg
Interrupci6, reproducci6 i colonitzaci6 pedagOgica de la vida quoti-
diana: classificaci6 i emmarcament de l'experiència del treball i de
l'educaci6. Paul Atkinson
Poder, coneixement i sistemes educatius: introducci6 a les catego-
ries de Bernstein. Cristian Cox
Poder, subjecte i discurs pedagOgic: una aproximaci6 a la teoria de
Basil Bernstein. Mario Diaz
La teoria de la practica pedagOgica de Basil Bernstein: On anem?Alan
R. Sadovnik
El curriculum en la societat tancada. Philip Wexler
La teoria dels codis. Una entrevista a Basil Bernstein. Jose Luis
Rodriguez Illera
Notes bibliografiques sobre l'obra de Bernstein. Jose Luis Rodriguez
(Hera

Tribuna: EDUCACIO I VALORS EN UNA SOCIETAT DEMOCRATICA
Presentaci6. Josep M. Puig
Educaci6 i valors. Josep M. Puig
Educar moralment és educar democraticament. Victdria Camps
La sortida del propi jo per establir una relaci6 amb els altres. Josep
M. Rovira Belloso
L'ensenyament, ho vulgui o no, fa proselitisme. Jaume LorOs
Pluralisme, tolerancia i obertura sOn valors que poden adquirir
universalitat. Joan Mestres
Dotar l'educand de la capacitat de redecidir el que esta be o malament
és donar-li una educaci6 progressiva. Josep González-Agápito
L'educaci6 en valors pot considerar-se un aprenentatge innovador.
Rafael Grasa

- Taula rodona. Josep M. Puig

ReflexIons I recerques
L'humanisme liberal. Pere Grases
Wittgenstein i Freinet, el f il6sof mestre i el mestre f il6sof . Pierre
Clanché
Concepcions i raonaments en l'Os de sistemes de referéncia galileans.
Marina Castells
L'educaci6 cientffica a l'escola primaria. Fiorenzo Alfieri.

Recensions I notes bibilografiques

Vers)ó castellana de la Monografla
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1r. semestre 1990, 290 pa

Monografia: L'ENSENYAMENT/APRENENTATGE DE LLENGOES
ESTRANGERES

Presentació. Margarida Cambra i Miguel Llobera
- Aprenentatge intercultural i competencia discursive Entrevista a

Claire Kramsch. Margarida Cambra i Luci Nussbaum
- Dimensi6 educative de l'aprenentatge del discurs oral en una llengua

segona o en una Ilengua estrangera. Miguel Llobera
- La consciencia lingOistica i l'aprenentatge de les IlengOes estrange-

res a l'escola a Catalunya: Problemes i perspectives. Michèle Pendanx
Quin és l'esdevenidor de l'ensenyament de les Ilengues estrangeres
a l'escola elemental?. Michèle Garabedian
"Bueno doncs, on commence? Plurilinguisme a classe de Ilengua
estrangera. L. Nussbaum
Fonaments per a la formed() del professorat de Ilengües. Henry G.
Widdowson

- Bibliografia comentada

Tribuna: UNIVERSITAT I ADMINISTRACIONS PCJBLIOUES

- Elements per a l'analisi de les relacions entre la universitat i les
administracions pObliques. Serali AntOnez
Les relacions entre universitat, administraci6 pOblica i les necessi-
tats de recerca i de formacid avançada. Ramon Juncosa

- Entrevista a Eulalia Vintr6. Seraff AntOnez

Reflexions recerques

Guies per a l'elaboraci6 d'un currOculum parcial (12-16). Geografia
i educed() per a les activitats de Ileure. Alberto Luis GOmez

- La Ilengua i la literature catalanes en els Ilibres de text de l'epoca
franquista. Joan Perera i Parramon

- Investigar en organitzaci6 educative: algunes aportacions dels
Estats Units. Nbria Borrell Felip

- Filosofia I pedagogia. Notes sobre una posiciO limitrofe. Jorge Larrosa

Recensions i notes bibliografiques
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2n. semestre 1990, 400 pagines

Monografia: L'EDUCACIO FISISCA: A LA RECERCA D'UNA IDENTITAT
Presentacid. Conrad Vilanou i Torrano
Sobre l'origen de les activitats fisiques i esportives. Miguel Angel
Betancor Le& i Conrad Vilanou i Torrano
Cap a una pedagogia de l'esport. Alexandre Sanvisens i Marfull
Fisiologia de l'exercici en l'infant i l'adolescent. Algunes considera-
cions. Dr. Joan Ramon Barbany
L'educaciti fisica avui: Contingut. Finalitat i principis. Jaume Casamort

Educacid ffsica i educaciO biologica. Josep Roca i Balasch
- Aspectes biolOgics de l'esport en edat escolar Ferran A. Rodriguez
- EducaciO fisica i globalitat de l'ensenyament. Teresa Lleixa Arribas
- El material corn a mitjà d'aprenentatge i de relacid pedagdgica.

Javier Hernandez Vazquez
Enlairament, vol i aterratge. Els nous esports californians i els
adaptats: possibilitats educatives. Julian Miranda

Tribuna: LA FORMACIO PERMANENT DEL PROFESSORAT A L'ESTAT
ESPANYOL

Presentacid. Maki Echebarria Aranzabal
La formacid permanent del professorat: la proposta del Mlnisteri
d'Educacig i Ciència. Joaquin Prats Cuevas

- Formacid permanent del prof essorat a Euskadi. Fermin Barcelb
GAIdakano
Formacid permanent del professorat a Catalunya. Joan Badia i Pujol
i Irene Rigau i Oliver

Reflexions i recerques
Les bases de dades educatives i el .Thesaurus Catala, d'educaciO".
Joan Mallart i Navarra
La dissoluciOde l'educant. Assaig d'arqueologia dela novel.la alemanya
de formacig. Anna Poca
La participacid dels diferents agents educatius en el desenvolupament
del currrculum: un enfocament democrMic per planificar-lo. Albert
Cots
Bases filosofiques per una ciéncia critica de l'educacig. Una entre-
vista a Wilffred Carr. Jorge Larrosa Bondia

Recensions i notes bibliogridiques
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Presentaci6
Ignasi PuigdellivoI

La integracib escolar es un tema avui molt debatut dins l'ambit
educatiu, corn també ho és a nivell social la integracib en la seva
accepci6 més amplia. Per6 no es tracta d'una moda, ni tan sols seria
just considerar-ho una tendencia de la pedagogia contemporania. Aix()
es el que hern intenat argumentar en l'article que encapcala aquesta
monografia i al nostre entendre, el que confirmen la resta de treballs
que la componen. I esque el desenvolupament de programes d'integracio
escolar no suposa Onicament l'oferiment d'atenció educative els
alumnes amb necessitats especials dins l'escola conjunta. Corn
assenyala Moon K. Chang, professor de la Universitet d'Alabarna
(EUA), la cooperaci6 entre les diferents persones involucrades en
projectes d'integraciO escolar (alumnes, mestres, pares, altres
professionals, adrninistraciO, etc.), es quelcorn imprescindible per a
l'exit d'aquells prograrnes. Aixi, malgrat la Ilarga experiencia d'IE
amb que es compta als Estats Units, on aquell moviment ha tingut una
amplia repercussiO social per haver-se inscrit en el context de la
Iluita contra la segregaciO i en favor dels drets civils, la integraciO
del treball dels professionals i en general de totes les persones
involucrades en els programes d'integraciO escolar és vista corn una
de les principals fites pendents d'assolir.

Des de l'altra banda de l'Atlántic, el director de la National
Foundation for Educational Research, d'Anglaterra i Gal.les, Seamus
Hegarty, ens ofereix una amplia visid del pas que en aquests palsos
s'esta donant des d'una estructura molt consolidada d'escoles i serveis
especifics d'educaciO especial cap a fOrmules integrades, oferint una
reflexid entorn dels aspectes ries controvertits d'aquest proces.
entre els quals destaca l'adequaciO dels recursos que s'ofereixen a
l'escola en forrna de suport més o menys especific, la col.laboraci6
entre escoles d'educaci6 especial (i en alguns casos la seva progressive
transtormaciO) I les escoles conjuntades, i finalment l'imprescindible
replantejament de la formed() del professorat.

Des d'un context més proper, el professor de la Universitat de
Bolonya, Andrea Canevaro ens amplia aquestes consideracions amb
una reflexio entorn del procés de receica de la prOpia iderititat,
procés fonamental en el desenvolupament de la persona que ho es,
amb mes intensitat si es pot, en la persona afectada per qualsevol
mona de handicap. No li sera difical al professor Canevaro vincular
aquesta necessitat amb l'of eriment d'entorns mtegrats als alumnes

15 ?,t3
7



amb necessitats especials i obrir aixi un debat d'interes en l'analisi
de les possibilitats i els limits de la integracid escolar al servei del
desenvolupament del nen. Aquest debat el portara també a plantejar-
se el paper de l'escola en relacid amb la familia i la resta d'institucions
socials vinculades directament o indirecta amb l'activitat educative
La qUestiO de la discontinuitat entre les tasques desenvolupades en
diferents contextos -que no sempre es considerada corn a negative-
constitueix un segon element de reflexiO d'important transcendencia
en l'atenció de l'alumne amb handicap. I finalment caldra prestar una
especial atencid a l'enforament prospectiu amb el qual s'apunta la
presumible evoluci6 de les dernandes d'educaci6 especial en un intext
tan proper corn l'italia, per la transcendencia que pot tenir també a
casa nostra.

Obviarnent, no és casual que presentem aquestes dues col-labo-
racions, provinents del que podriern anornenar ['area anglosaxona i la
italiana. El movirnent d'IE a casa nostra ha estat influ'it per elles de
manera notable, i es per aixO que ens ha sernblat Otil obrir la monografia
amb aquestes collaboracions.

PerO per les caracteristiques de la prOpia revista, el nostre prin-
cipal interes ha estat l'oferiment d'una visiO de la situaci6 de la IE
en els entorns que ens sOn mes propers. I en aquesta linia hem tingut
la collaboraciO de l'equip que va dur a terrne l'avaluaci6 del "Pro-
grama de IntegraciOn de Alumnos con Deficiencies" del MEC.
Possiblernent la rnajoria dels !ectors coneguin l'amplitud d'aquell
treball d'avaluaciO que fa especialrnent irnprescindible la presa en
consideracid de les conclusions que se'n deriven, i de les quals s'ocupen
als autors de l'article que presentem. Es interessant destacar la
irnportancia que prenen el que destacariern corn a condicions
inespecifiques: la vertebraci6 dels centres, les necessitats de
coordinaci6 i formaciO del professorat, etc., fet que d6na la idea de
la integraci6 corn un proces que afecta l'escola. no d'una rnanera
tangencial, sin6 en la seva prOpia estructura.

El treball del professor Carles Monereo encara precisare més
aquesta analisi. L'autor s'esten en !a consideraci6 de la resposta que
els diferents models psicopedagOgics donen a la diversitat I apunta.
tambe arnb una visi6 prospective, els canvis que al seu entendre
esdevenen ineludibles, no sols per afavorir la integraciO, sinO per
respondre a una concepciO actual del que és el proces d'ensenyarnent-
aprenentatge. En aquest sentit, la individualitzacid de l'ensenyarnent.
l'atenciO al desenvoluparnent de les habilitats rnetacognitives i la
prOpia coherencia de 101 oanitzaciO de centre a través de Proiectes
Educatius que afavoreixin Ia seva insercio en el medi social on estan
emplacats sOn elements essehcials

La implicacig dels diferents profesionals es imprescindible, i el
paper lel prof essorat resulta basic en qualsevol programa quo afecti
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d'una manera tan directa s,ibstancial l'escola L'article que signen
Joaquim Puig i Teresa Romeu cos mostra els resultats d'una recent
investigació en la qual s'analitza l'opini6 del professorat. Caldrà
prendre nota que les propostes d'integraci6 que avui es fan a l'escola
siguin enteses pels mestres, en el seu conjunt, corn a quelcom molt
utOpic. Corn es deia en un dels articles inicials, el marc legal i

administratiu es necessari, per6 no suficient per a [exit dels pro-
grames d'integraciO. En aquest darrer article percebem !a conside-
rable distancia que hi ha entre les disposicions legals i la realitat
viscuda a l'escola; distancia que ha de portal a la reflexiO entorn de
la validesa dels canals de comunicaci6 establerts entre la realitat
escolar i els estaments que, a diferents nivells, se n'han d'ocupar:
des de les diferents administracions fins a la mateixa Universitet.
pel Aue afecta a la formaci6 dels mestres i a la recerca.

La monografia acaba unes reflexions entorn de la bibliografia en
les quals les professores Caterina Lloret i Merce Pa nejà proposen
una interpretaci6 de les principals dades que es desprenen de la

recerca de bibliografia especifica. i ens ofereixen una relaciO del que
destaquen corn a principals fonts documentals.

Una monografia corn aquesta no pot exhaunr mai un tema tan ampli
corn el que ens ocupa. En el millor dels casos ens haura permas
abordar el tema de la integraci6 escolar des de diferents enfocarnents.
cada un dels quals caldria tractar, alhora. amb més profunditat i

deteniment. Es per aix6 que la intenci6 de la monografia que presentem
no s'esgota en eila mateixa Més aviat hauria d'esdevenir el punt de
partida d'un proces de reflexió entorn de les possibilitats i

realitzacions de la IE que, en el benentes que es tracti d'un proces que
afecta absolutarnent tots els ambits de coneixernent i intervenciO
educativa, haura d'impregnar. sens dubte. la rnajor part dels treballs
cruna revista centrada en ternes educatius Obviament, aquest fet
sena una autentica mostra d'integraciO
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Les fronteres de la integracid escolar
Ignasi Puigdellivol *

Pocs conceptes se'ns presenten avui amb connotacions de relativitat
tan amplies corn el de frontera. Es per aixO que m'ha semblat adequat
encapcalar aquest article fent referencia a les fronteres de la
integracio escolar: voldria suggerir al lector la idea de la integraciO
escolar (a partir d'ara 1E) corn un procés que afecta internarnent els
sisternes educatius on es planteja i que, a més, es troba en expansi6
1, per tant, intentant superar unes fronteres que el limiten, a vegades
d'una manera imprecisa i d'altres d'una manera ben contundent.

Caldra, doncs, fer un recorregut per aquest perimetre fronterer
analitzant-ne els cornponents i diferenciant-ne els que apreciem corn
a auténtics limits, dificils de travessar arnb les eines de qué disposem
ara, i els que en realitat sOn paranys que responen rnes a prejudicis
i tendencies a la irnrnobilitat que a cap altra cosa.

Dificil resultaria l'analisi d'aquest perirnetre sense haver definit
el que hi ha dins. Qué entenern per 1E?

La integraci6 en el sentit arnpli la podriern concretar en el dret que
assisteix qualsevol ciutada a participar plenament en la societat a la
qual pertany i, per tant, a fruir d'una manera no discrirninada de tots
els seus serveis. Es tracta d'un principi acceptat a la irnrnensa rnajona
del que considerern societats avanoades.

PerO al concepte d'integraci6 escolar Ii podern donar dues
accepcions. La pnmera consisteix a definir-la corn una derivaci6 del
principi d'integraci6 al qual feiern referencia abans. Sernbla lOgic que
si argumentavem llavors el dret a participar plenament de la societat
a fruir sense discriminacions dels seus serveis tot aixO es reflecteixi

en una escolantat no segregada de la poblaciO

Ara be, aquesta transposici6 mecanica del principi d'integracie a
la realitat escolar pot provocar confusions quan no es te en compte
que la IE no pot ser un principi de la mateixa rnanera que ho es la
integracio social la instituciO escolar, de tet. es una Institucib

till41( 1,00( d (I'd dr
Me(drer; Id UE) s Coordsrsadni des (irup cii Trel),III 'Adequdesons Cursiuulars per a I,s
solu(pielaciu i dir de nuns dinl) NEL a I ICE du a UAB PubIssaulosis aloe; 'IrisIersa
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mediadora. La seva prOpia activitat va adrecada a la integraci6 social
dels qui en sOn els principals usuaris, els alumnes. En conseqüencia,
la IE no esdevé una finalitat en si mateixa, sinO un mitja per a la
integraciO social. Per tant, estariem en condicions de fer dues
af irmac ions:

1. La integraciO social es una fita irrenunciable per a tots els
components de la comunitat, amb independencia dels seus limits i de
les seves possibilitats de desenvolupament.

2. La integraciO escolar es una estrategia que sembla adequada i
convenient per facilitar la integraciO social. PerO com a estrategia
que és, sols disposa de la bondat que Ii atorguen els seus resultats.

Entendre la IE corn una estrategia ens obliga a analitzar-ne els
resultats i a no deixar de provar l'Os de diferents entorns (més o
menys integrants) amb la finalitat de potenciar el desenvolupament
dels nens arnb algun tipus d'afectació i les seves possibilitats
d'integraciO social. Potser el canvi més important que en aquest
sentit ha comportat el moviment integrador sigui que, actualment, la
majoria de professionals coincidiriem a dir que. davant l'absencia de
sOlids arguments en contra. la ubicaciO adequada per a qualsevol nen
es l'escola conjunta. Subscriuria aixi les paraules d'A. Fierro quan
argumenta:

nen deficient te constitucionalment el dret de rornandre en les
classes ordinaries. L'exercici del seu dret nomes esta supeditat al
fet que la seva permanencia alla no el perjudiqui en el seu aprenentatge
desenvolupament. ni tampoc els seus companys d'aula. PerO aquest

perjudici no ha de ser presumit per endavant. sin6 que més aviat cal
demostrar-lo positivament: i mentre no es dernostri. la pressumpciO
sera a favor de Ia permanencia en l'escola conjunta.-

A. Fierro. 1987. pag. 126

Efectivament. a manca d'altres consideracionc en ferm. sembla
lOgic optar per l'entorn escolar integrat. Ara be. quan presumim
raonablement que un altre entorn contribueix millor al desenvoluparnent
del nen. no hem d'estar lancets al seu us. ja que la IE en cap cas no
..sdeve un fi per ella mateixa

El model social i la funciô de l'escola

Intentare argumentar Com la dinamica social dels diferents entorns
on s ha desenvolupat la IE ha contribuit, a l'ensems, al seu ongen
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al fixament d'unes limitacions que l'escola dificilment pot travessar
sola. Les expectatives i la funcig social que s'atorgui a l'escola
influiran tambe a delimiter les possibilitats de dur a terme una autentica
i eficac integracig dels nens amb necessitats educatives especials (a
partir d'ara NEE).

El mateix concepte d'IE i les primeres accions que vers ella s'en-
carninaren no van sorgir exclusivament de la instituciO escolar i dels
seus professionals. Aixi, la poca efectivitat dels sistemes segregats,
amb escoles i aules especials (tancades) per a deficients, s'havia
constatat molt abans de l'inici d'experiencies integradores. Als Estats
Units d'America, ja s'havien realitzet, entre la decade dels trenta
(Bennet, 1932) i la dels seixanta (Goldstein et al., 1965) nombrosos
estudis que, corn feia veure Gottlieb en una posterior revisit) (1981)
a l'American Journal of Mental Deficiency,2 no mostraven cap di-
ferencia deguda a la ubicacig dels nens en entorns més o menys
integrats. o be en rnostraven a favor dels que s'ubicaven en aules
ordinaries.

L'Onica excepciO. encara que important. consistia en les dificultats
en [accepted() social dels nens integrats. concretament en el cas
dels nens amb diferents graus de deficiencia mental. La hipOtesi que
el simple contacte milloraria la seva accepted() social ha estat des-
menticla repetidament (Cavallaro I Porter. 1980: EspOsito I Peach,
1983; Morrison i Bothwick, 1983. per citar-ne tres exemples
significatius).

Per() el que aqui ens interessa és que malgrat els estudis d'eficacia
dernostressin. ja des dels anys trenta. la inadequacio d'un sisterna
sP9regat. la IE als EUA no va comender a prendre forma fins que a
ia decade dels seixanta. confluiren arnb l'efervescencia d'el rnoviment
antisegregacionista i per la defense dels drets civils

Una coneguda rnanifestacig d'aquesta confluencia fou la sentencia
del jutge Wright del Distncte de ColOrnbia' ordenant l'aboliciO dels
nivells (Track System) amb qué funcionava l'escola i que suposaven
l'agrupacig dels alumnes segons la seva capacitat [argument de la
sentencia es basava en la discriminaciO que aquell sistema comportava
per als alumnes socialment o economicament desfavonts. la qual
cosa s'entenia corn una violaciO constitucional.

Tambe en contextos més propers podern apreciar la influencia dels
canvis socials en la implanted() d'iniciatives d'IE Els mateixos canvis
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experimentats en els models medics i assistencials, especialment als
paisos nord-europeus, tindran molta influbncia a afavorir una
concepciO també diferent (sectoritzada i d'enfocament més preventiu)
en la provisiO de serveis educatius (Monereo, 1988, pa?. 20-23).

I finalment, ,com es pot negar el fort contingut :ocial, i que
abasta molt més enlla de la prOpia realitat educative, del Moviment
de CooperaciO Educative sorgit a la decade dels cinquanta a Italia,
imprescindible per entendre l'impuls de la 1E, que en aquell pais es
desenvolupava paraldelament a una radical reforma de rassistencia
psiquiatrica?

El model social, les prOpies contradiccions i fins i tot el seu
esgotament més o menys parcial, ha influit en gran mesura en el
sorgiment de les diferents politiques i experibncies d'integraciO.
Passarem, doncs, a preguntar-nos com i en quina mesura esdevé una
de les fronteres de la IE.

Per arribar a aconseguir una escola autenticarnent integradora,
cal que aquesta assoleixi un paper molt actiu en reducaci6 del nen,
ja que si els nens en general acostumen a aprendre molt d'una manera
espontania I informal, quan presenten NEE acostumen a requerir una
intervenciO directa que estimuli el seu aprenentatge.les dificil esperar
aix6 d'una escola on encara sembla primar una funci6 de custbdia dels
nens. i netament reproductora. corn ens indiquen nombrosos treballs
fets des de la sociologia (Lerena, C., 1986: Bourdieu, P. i Passeron,
J.C.. 1981; Berstein, B., 1988; o Atkinson, P.,1989). La funcid de
reproduccib de l'escola se'ns fa palesa encara més quan observem el
repartiment dels indexs de fracas escolar entre la poblaciO (Forquin,
J.C., 1984), o les taxes d'accés a rensenyarnent superior i dins
d'aquest. els trets diferencials en releccid de carreres (Mateos,
S .1990). Tot plegat facilita ben poc la compensaci6 de les dificultats
que els nens poden experimentar en l'aprenentatge.

i,Com afecta aix6 els nens o els estudiants que presenten necessaats
educatives especials? La pertinence a un grup social i, en definitive.
restructure de la societat on s'ubica l'escola, influeixen tant en la
forma que adoptaran les NEE dels nens corn en les possibilitats que
rescola tindra d'integrar-los adequadarnent.

En primer Hoc, perque els nens amb NEE es distribueixen també
d'una manera irregular entre la poblacid. sobrecarregant el
desavantatge dels sectors menys afavorits socialment. I les raons
sOn assistencials, tambe de condicions de yida. pere esoecialment
socio-culturals

En segon Hoc, perque els nens amb NEE i. en general, les persones
amb algun tipus de hane.cap tormen un grup desfayont dins ol grup
social al qual pertanyen Pere per copsar l'abast d'aquesta atirmacie
cal tenir molt en compte la tercera consideracie
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Aquesta es basa en l'extraordineria incidencia de l'origen social
corn un dels elements determinants del perfil de NEE que presen t?. el
nen. En aquest sentit, qualsevol persona minimament familiaritzada
amb el treball amb aquests nens haure pogut constatar que hand:caps
ben Ileus comporten necessitats educatives de molta intensitat quan
es donen en nens provinents d'ambients desfavorits socialment i

cultural. En canvi, handicaps molt més greus en nens que han pogut
rebre molta atenci6 del seu propi entorn, comporten necessitats d'una
especificitat molt menor a la que hom podria esperar a partir de la
freda consideraci6 del tipus i de la gravetat del handicap que els
af ecta.

Fins i tot quelcom aparentment tan .objectiu corn l'aspecte
fisic, que influeix clarament corn a element discriminador entre els
nens que presenten diferents deficiencies (Richarson i Royce, 1968:
Rose i Salvia, 1975), s'ha vist que en moltes ocasions no es derive
de la deficibncia que presenta el nen, sin6 de la seva pertinence a un
grup social desavantatjat, corn apunten els treballs de Zuker i Priesto,
citats per Garcia i Alonso (1985).

La IE es pot veure, doncs, seriosament cornpromesa quan l'escola
resta fixada a una funciO reproductora. Aixi, una visi6 molt poc
arnbiciosa de les seves funcions explica, per exemple, la idea. force
generalitzada, que la IE sere més feed a les escoles on els nivells
d'aprenentatge siguin més baixos. Darrera d'aquest concepte s'amaga
una disminuci6 d'expectatives vers el conjunt de nens de l'escola,
sovint deguda a la seva procedencia social. El baix nivell s'assumeix;
no s'hi Iluita, ja que en aquest cas s'interpretaria mes aviat corn una
contraindicaci6 per dur a terrne qualsevol programa d'integraciO.

La IE no es veu facilitada pels suposats baixos nivells academics
quan el que es procura Cs una autentica adequaci6 del treball del nen
integrat, nité perque contribuir a la disminuci6 d'aquells nivells, per
que sovint es posa de manifest davant l'aplicaci6 de programes
d'integracio. Les anelisis d'experiencies dutes a terme amb els re-
cursos i el suport necessaris,4 coincideixen a apuntar que l'efectivitat
de l'aprenentatge del conjunt d'alumnes no es veu periudicada per la
presencia de nens amb algun tipus de handicap (Duenas. 1988, Aguilera
et al., 1989; lbeas i Garcia, 1991).

Malgrat tot, encara sOn majoria les situacions d'integraci6 que no
compten amb els recursos ni el suport adequat. Podern descartar
efectes contraproduents en aquests supOsits? L'obligatorietat
d'atendre alumnes amb NEE en situacions deficients quant a recursos

(4) Encara quo Cap d no qualiliqui d Optima icc siluaco dels rerursr,;.. en les
expefiencier. andlIzadet.,

(5) Clue ern quaidare orou do,cutir Una (os,c sera llavms icc radicaloat wrh
que 5 han d exigir els recin sof; neces,,;aw., per din terine tin aulent,c progra-
ma d'InImirar.n..
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pot perjudicar. de fet, les possibilitats treball del mestre i la

dinamica del grup-classe: perjudici amb el qual no es trobaran eis
centres que puguin ser selectius. Es necesseri assumir, doncs, que la
IE esdeve un proces costOs, que ca: dur a terme juntament amb una
acurada dotació de recursos a l'escola.

A mesura que l'escola es professionalitza elevant les expectatives
que posa sobre tots els seus alumnes I atenent el punt de partida i les
limitacions que cada un pugui presentar, avarice en allib que hem
convingut corn la frontera del model social i la funciO de l'escola.

La necessitat d'aprendre I les possibHitats d'ensenyar

En aquest punt intentare argumentar corn el deficit que inicialment
presenta el nen te un pes relatiu. al costal d'altres factors, en la
configuraciO del que seran les seves necessitats educatives. i apuntar

la delicada q tiO de les possibilitats educatives dels nens amb
afectacions molt greus Sera necessari fer referencia a alguns estudis
encarninats a delimiter els efectes directes dels handicaps en el
desenvolupament. Una autora anglesa, Viky Lewis (1987). ens
n'ofereix una interessant recopilaciO.

Pei que fa a les afeccions motores, els estudis longitudinals de
Gouin Décaire (1969). després en col. laboraciO amb O'Neill (19 2.-
74), realitzats amb nens afectats per talidomida' mostren la poca
mcidencia de les dif;cultats I en alguns casos impossibilitats
manipulatives en el desenvoluparnent cognitiu del nen. Pert' potser
sOn més aplicables at nostre cor,text les investigacions de Lorber
citades per Lewis (op cit . pag 87-88) amb nens afectats d'espina
bifida.' Entre altres coses. aquest autor va deixar pales que el

desenvolupament cognitiu dels nens no depenia de la intensitat de la
seva afectacie motora. perO si es relacionava. en canvi. amb la
possible presencia de lesions cerebrals.

D'altra banda. estudis fets amb nens cecs permeten canviar
que tradicionalment es donava del seu retard a assolir

determinades ites de desenvulupament. Bower (1974). per exemple.
fent la comparacio entre cecs i vidents va amber a la conclusio que
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el retard atribuit gerrJralment als primers a assolir la permanencia
de I objecte era mes aviat una acomodacio a les condicions en que els
nens ceco, havien de dur a terme les proves que se'ls presentaven,
acomodacib per la qual també optaven els nens vidents posais en les
mateixes condicions.

Amb identics arguments explica Schwam (1980) alguns tradicionals
retards atribults a la sordesa. encara que en aquest cas, les dificultats
d'adquisicib de la parla influeixen clarament en el desenvolupament
intellectual del nen. Aixb no obstant, treballs tan importants corn
els de Furth (1981), o al nostre pais Marchesi (1987) han contribufl
a una visiO molt més matisada de la sordesa, descrivint la importancia
dels components no-verbals del pensament, realitzant una meticulosa
critica a la inadequaciO de determinats instruments utilitzats en l'estudi
del desenvolupament cognitiu dels nens sords i avaluant la important
incidencia de factors independents a la prOpia sordesa. especialment
el niveli cultural dels pares i el fet que es tracti de pares sords o no
(en el primer cas els rendirnents dels nens acostumen a ser inicialment
superiors).

Dins [ambit de la deficiencia mental disposem d'un estudi que.
malgrat els anys que han passat des de la seva realitzaciO. esdevé
molt illustratiu. Es tracta d'una investigacib de caracter histbrico-
comparatiu realitzada per Kucera (1969) en la qual s'interessava
per constatar l'edat en qué aprenien a caminar els nens afectats per
la Sindrome de Down. separant les dades obtingudes dels nens nascuts
abans del 1955 de les que corresponien a nens nascuts entre 1955
i 1966 Els resultats mostraven que els primers havien apres a
caminar en una mitjana de trenta mesos d'edat. mentre que la mitjana
del segon grup s'avançava als vint-i-dos mesos Lambe Lambert
(1987, 141-2) ens ressenya un conjunt d'estudis més actualitzats
que mostren l'avui ja no sorprenent correlaciO entre el nivell cognitiu

l'origen sbcio-cultural en nens amb deficiencia mental.

Encara que estiguin molt centrats en aspectes parcials del
desenvolupament, sobretot l'evoluciO motora i cognitiva. aquests
altres estudis que no cito aqui han permés moure la frontera que per
la IE representaya fa sobrevaloracib del handicap Cada vegada
apreciem amb mes claredat corn el handicap que inicialment a fecta el
nen deterrnina fins a un cert punt les seves necessitats educatives
(vegeu fig 1) Per() es la mesura en que els diferents ambits
d'intervencib educativa s'adapten a aquelfes necessitats el que fará
que les possibilitats (o potencial) d'aprenentatge del nen es vegin
incrementades o ho I contran disrninuldes l.a inaduquacid de la
resposta educativa (eri forma de sobreprotoccio, per exemple).
contribuira, a més. en la genesi i el dosenvolupament del que anomenem
deficit secundari (on forma. per exemple d'infantil!srne o d'irrirna-
duresa en les relLicions interpersonals), quo sovint portorha més
possibilitals educatives del non quo el rmiteix deficit priman
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Deficit primer'

Deficit secundari

(augment)

Potencial
d'aprenentatge

(disminuclo)

AMBITS
D'INTERVENCIO
EDUCAT IVA
Post de la
resposta a les
necessitats
del nen

Figura 1. Incidencia del handicap i de les intervencions educatives
en les possibilitats de desenvoluparnent-aprenentatge del nen

Perb també cal ser conscients que. salvat aquest principi. la
gravetat d'afectaciO constitueix en determinats casos una frontera
extraordinarinient dificil de moure Es important tenir-ho en coi,pte
per evitar la tendencia a reduir les analisis de la IE als nens amb
afectacions més Ileus I a extrapolar-ne els resultats a tota la poblacio
infantil, obviant aixi la forta problernatica dels nens amb greus
afectacions. especialment en els plans intel.lectual I emocional

El treball amb nens afectats per deficiencies mentals prof undes.
per exemple, ens ha perrnes constatar que hi ha notables diferencies
entre ells i per tant entre Ilurs possibilitats, malgrat les dif icultats
de la psicometria per discriminar-les." Mentre uns arnben a ibenti-
hear l'adult, responen a determinats estirnuls i realitzen aprenentatges

sovint referents a l'autocura. n'hi ha d'altres que es mantenen
en un inaccessible ostracisme i dificilment manifesten canvis en la
seva conducta que puguin tenir la minima persistencia per ser entesos
corn a tals

En un altre ordre, també podriern citar els casos mes greus
d'autisme infantil en que les possibilitats del feed-back necessan per
a l'aprenentatge sernblen si fa no fa inexistents En arnbdos casos
salvant les notables diferencies d'etiologia i tambe de pronostic. un
clels problernes principals de l'actuac.6 educativa rau en la suposada
inexisténcia de feed-back Ressalto que es suposada, la que I estat
actual dels nostres coneixements no ens autoritza a concloure si el
problema es que aquests nens no ofereixen cap resposta a la nostra
estirnulaciO. si som nosaltres els que no disposem d instruments
adequats per captar-la o. el mes probable, si és la limitacio delc
nostres coneixements el que no ens permet adequar Vest imu.I arin (pie
els nroporc innem

(Hi 0111011.i .1 jiIii.ir oh, ii 111 do...0.0d
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En qualsevol cas, la pregunta, delicada pregunta, es e,P o d e m

parlar de necessitats educatives en aquests supOsits, La resposta
ers situa en l'extrem d'aquesta frontera, entre els conceptes
d'educacio terapia Esta clar que si donem al corsceote d'educaci6
el seu sentit mes ampli, qualsevol persona, en qualsevol moment de

seva vide, s'educa i, per tant, també aquells nens presenten
,..;essitats educatives. Pert) lOs funcional del concepte d'educaci6,
el que fern servir habitualment, fa referencia a un proces mitjancant
el qual accedirn al coneixement del nostre entorn a determinades
habilitats que ens permetran incidir-hi.

En els sup6sits que acabem d'analitzar. la rnanca de feed-back no
ens permet constatar cap d'aquells processos. I la ra6, a despit de
les interpretacions que els diferents models psicolOgics ens puguin
oferir, sembla relacionar-se amb el fet que aquells nens no han arribat
a un autoconcepte, a una construcci6 minima de la seva prOpia identitat,
la qual cosa els impedeix relacionar-se amb l'entorn. Quines s6n,
aleshores, les autentiques necessitats d'aquests nens?

Ai meu entendre es tracta de necessitats que podriem considerar
previes al que entenem corn a NEE. Aquest darrer concepte. tal i corn
Os definit avui (V. Warnok, 1987 o Brennan, 1990), ja hem vist que
fa referencia a l'adquisiciO de coneixements, per simples que siguin.
del propi entorn i d'habilitats per actuar-hi. Totes dues coses semblen
fora de l'abast dels nens als quals ens acabem de referir. Malgrat que
el desenvolupament propi es dOna en la interacciO amb l'entorn, sembla
raonable pensar que la intensitat de les necessitats d'aquests nens se
situa prioritariament en l'ambit terapeutic.

Es pot argumentar que l'educaci6 Os o pot ser, alhora, terapeutica.
Es cert. Corn tar-rape ho Os que determinades terapies, per exemple la
psicoanalisi, sOn a l'antitesi del que s'enten habitualment per activitat
educative. El que considero en aquest cas un error es la prioritzaciO
d'activitats de simple ensinistrament, sense abordar de manera
preferent una tasca terapeutica adrecada a l'assoliment de la prOpia
identitat. AixO es tan important a l'escola especial corn en les
expenencies d'integracio. quan aquestes sOn possibles.

En sintesi, diriem que els diferents handicaps, i sobretot el
coneixement que en tenim. constilueixen tambe un limit amb el qual
topern en IE. que es veu rediiit a mesura que assolim un coneixement
mes precis de les implicaciu.is del deficit i de les nostres possibilitats
d'intervencie, ponderant els ambits educatiu i terapeutic en funcid
(tuna correcta apreciacio de les necessitats del nen.

(9) Fri, ioloter,(1 .1 10 cool a IcraOla als sow. poslulals lormals Cosa
oen dapirot les trancendoirtals aporlacions quo ha tot on I ambit de
oducar,n
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Les actituds

El penültim limit de la IE que analitzarern constitueix una autentica
pedra de toc per al seu exit les actituds dels professionals,
especialment mestres. que treballen directarnent amb aquests nens.

Nombrosos estudis les han analitzat des de diferents perspectives.
En una revisio realitzada per Gottlieb (1979) es fa palesa, d'una
manera dificil de contester. la importencia de l'efecte de l'actitud del
mestre en l'estatus sociometric del nen integrat entre els seus
companys Estudis fets en entorns més propers (Garcia i Alonso.
1985) complementen aquestes apreciacions.

La manera corn el rnestre veu el nen i les expectatives que posa
en eil condicionaran [exit del seu procés. Aquesta és una constant en
qualsevol nen i en qualsevol situacib educative. Corn be remarca
Rogers (1987). [augment d'expectatives vers les possibilitats
d'aprenentafge del nen provoca una millora en les realitzacions de
l'alumne que. alhora. confirrna i incrernenta les expectatives del
rnestre: es crea aixi una dinernica positive en la seva relacib (vegeu
figura 2).

IExcec:a AL.,:ocon-

I rr,:'es-,:o
ses ae' I :cote oc

ACT,TUD
MOTIVACIO

I

Auge)e,t
o

4

F,TES
ACADEMIQUES

Figura 2 Efecte de les expectatives del professor en el rendiment
academic (basal en Rogers 1987)

En el cas de nens amb NEE aixO passe per una ajustada percepcio
de les limitacions que comporta el handicap i per la consciencia. per
part del rnestre. que l'educib del nen no dernana rebaixar nivells
corn a unic recurs. smu ajustar-los a les seves possibilitats
d aprenentatge. cosa que en cap cas no comporta automaticament una
disrninucib del niveli d'exigencia

Si disposern ciljn pmgrama adegual per al nen. dificilrnent pensarem
quo exigirn un esfore menor al gue han de ter els seus companys.
Potser mentre aquells tan un delicat treball amb escuradents dema-
narem al nen integral que sigui capac d utilitzar el pot de pintura i el

pinzeli adequadament i de recollir-los en acabar Pero de ben segur
que are no representa per a ell un progres menor a l'essoht per les
delicades composicions dots seus companys
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I aquest es un punt basic en el bon funcionament d'un programa
d'integració Perque la majona de nens, fins i tot amb deficiencia
mcintal, discrirninen si se'Is exigeix o si sels dona tasques de

que ni per a ell ni pei a l'adult no tenen cap interes
I l'exigencia es sinonim de valoracio, amb la qual cosa el nen aue se
sent exigit, se sent valorat alhora i augmenta aixi la seva autoestima.
Entre altres coses aim!) dernana una actitud del mestre adequada a les
condicions del nen i restabliment d'un bon nivell de relaciO.

Pena la descompensació d'actituds (sobreprotecci6, rebuig,
ambivalencia, etc.) es quelcom més que probable quan s'enfronten
situacions amb fortes implicacions ernocionals, si no es disposa d'un
marc adient on poder-les elaborar. Es tracta d'un procés delicat, ja
que les actituds en qualsevol persona poden instal.lar-se a dos nivells:
un de superficial, que es manifesta preferentment mitjancant els
canals de comunicaci6 mes elaborats, corn ara el Ilenguatge verbal,
i un de profund, mes consistent i que es manifesta sobretot en el pla
no verbal (expressi6 facial o corporal, apropament/allunyament,
evitaci6. etc.).

El problema d'aquesta diferenciaciO es que. sovint, es prima el
primer nivell. entenent la informed() corn un mitja quasi suficient per
al canvi d'actituds, mentre s'obvia o s'amaga el segon. Al meu
entendre, aix6 explica en part els resultats de la investigaci6 en qué
Larrivée i Cook (1979) mostraven corn els professionals més
estretament vinculats al nen (mestres i directors) manifesten actituds
rnenys favorables a la integraci6 de nens amb NEE que els que ho fan
d'una manera més indirecta (assessors, inspectors i cerrecs de
radrninistraci6). Es evident que per als primers no es tracta sols
d'una qUestiO conceptual, moral o de principis, sin6 que els implica
directarnent, despertant actituds prof undes tant en el sentit de
racceptaci6 corn del rebuig, mentre que en el segon cas és rns fecil
que les actituds es puguin mantenir en nivells més superficials.

Aix() no obstant, la frontera de les actituds s'ha mogut molt des
dels temps en qué reduced() dels qui es qualificava corn anormals no
es podia considerar de cap més manera que completarnent segregada.
La formed() dels professionals de l'ensenyament. entesa també corn
a formaci6 d'actituds, sembla una eina irnprescindible per avenger en
aquesta direccib

Els recursos

Dina que aquesta és una de les paraules que ines es pronuncia en
qualsevol conversa on es parli del terna de la integracio. sent la
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frontera que més clarament percebem en la quotidianeitat del treball
a l'escola Aim!) no obstant, la questiO dels recursos té dues lectures
D'una banda els recursos vistos corn a resposta a necessitats
immediates i, d'una altra, els recursos entesos corn a projecte
orogressiu de transformaciO de l'escola, que porti al fet que es donin
les condicions favorables per esdevenir una escola autenticament
conjunta i integradora.

Situats en aquesta segona perspectiva podem assenyalar que avui
estem en un proces en el qual és possible moure el que hem anornenat
frontera dels recursos. La reforma del sistema educatiu i el concepte
de curriculum en que es fonamenta podrien esdevenir eines Otils en
aquest proces.

Efectivarnent, si mirem els pressup6sits te6rics que fonamenten
el nou curriculum podem apreciar que es tracta d'un model curricular
semiobert (Coll, 1986), que implica l'oferiment a les escoles d'un
conjunt d'objectius i continguts, com a maxim precisats en forma
d'objectius terminals i de seqUenciaciO d'intercicles dels blocs de
contingut.

D'alguna manera, horn admet que les diferents que inspiren
el curriculum poden ser Otils per a l'oferiment dels nivells riles
generics de la seva concreciO (descrits corn a nivells u i dos), pelt
que l'activitat de l'aula es mou condicionada per molts altres factors,
i sols l'analisi pedag6gica del que hi passa pot aportar suficients
elements per avaluar la idonettat dels procediments a utilitzar (Coll,
1986;16).

Aquesta es al meu entendre, la principal novetat de l'enfocament
curricular que tot just comencern a aplicar: l'anomenat tercer nivell
de concreciO, en preveure que cada claustre i cada mestre adeqUi el
curriculum general a les condicions de l'escola i dels seus alurnnes.
Si aquest proces es porta fins a les Oltimes conseqUencies, les
possibilitats d'integraciO escolar dels nens amb NEE es veuran molt
afavorides, ja que l'adequaciO que aquests nens necessiten en la
majoria dels casos requereix un grau més elevat d'especificitat en
relaciO amb Ilurs companys, perb no té perque tractar-se d'un proces
diferent al que s'haura de realitzar per adequar el curriculum al
grup-classe.

Per6 perque aixO es pugui traduir a la practica. és necessari
admeVe que ia IE. tal i corn l'hem descrita aqui, es un procés
eciinOmicament costOs. Amb aixO discrepo d'alguns autors que utilitzen
[argument d'una suposada reducciO de costos en suport de les
politiques d'IE (lbeas I Garcia. 1991) Estudis rues espocifics. fins i

(101 (;(01 lop (:( ) (!;Incilld colicrptornow (.1),St('nwh)g.rd
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tot sense tenir en compte el cost de serveis complementaris que
considerana imprescindibles, argumenten en sentit contran (Mendoza,
1985) El desenvolupament d'un sisterna escolar no segregat suposa
costos directes indirectes importants que, Si s'assurnissin, podnen
revertir en una millora de la qualitat global de l'ensenyament.

En conse'quencia, dificilment podra reeixir la IE si no esdevé una
autentica prioritat en la planificacib dels recursos educatius; en altres
paraules, no pot prosperar un projecte d'IE entés corn un simple
apendix de la politica educative.

Esdeve també una necessitat viscuda intensament pels mestres
que treballen en IE l'analisi rigorosa de les esperiencies que s'estan
duent a terme. Actualment molts mestres es veuen obligats a
reinventar recursos que sovint ja han pogut experimenter altres
companys que, al mateix temps, no han disposat de l'oportunitat
d'analitzar-los en orofunditat ni de divulgar-los. So Is l'acurnulaci6
d'analisis d'experincies diferents ens permetra, en el futur, afinar
més en la previsib dels recursos necessaris per a cacin cas en concret.

Finalment, hauriem de considerar imprescindible una avaluaci6
longitudinal dels processos d'IE duts a terme. Corn deiern a l'inici de
l'article en parlar de la integraci6 corn a estratégia, la bondat d'aquesta
dependra de la rnanera en clue hagi afavorit la integraci6 social de
l'alumne ja fora de l'arnbit escolar; de la manera en que Ii hagi
permés trencar fronteres.
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Integració escolar
Moon K. Chang

Algunes de les questions més importants relacionades amb la
integraci6 en els Estats Units, a part de les filosdfiques, es poden
resumir de forma practica en dues categories: una és la juridica i

l'altra reducativa.

Chiestions juridiques

Una de les causes que van produir un canvi d'actitud pel que fa a
la integraci6 va ser l'aparici6 de disposicions juridiques i sentencies
judicials: la clausula d'igualtat de protecci6 de la Catorzena Esmena
de la Constitucid dels Estats Units, que garantia els drets individuals
a la Ilibertat personal i a la igualtat d'oportunitats; el Decret d'Educacio
per a Tots els Infants amb Desavantatges, de 1975 (Dret POblic 94-
142), i la seva esmena: Dret Public 99-457 (1986), que garantia una
educaciO Iliure i apropiada en les condicions menys restrictives
possibles.

El moviment de la integraci6 va sorgir durant els anys cinquanta
corn una extensi6 del moviment dels drets civils. De mica en mica,
es va anar introduint en el camp de l'educaci6 pOblica i va donar Hoc
a nombroses sentencies judicials i a una legislaci6 que donava suport
a les persones amb incapacitats o impediments (Wook, 1989). En
poques paraules: mentre els casos portats a judici a la costa oest clefs
Estats Units (per exemple, Diana contra la Junta d'EducaciO, 1971
Covarrubias contra San Diego, 1971; Larry P. contra Riles. 1971)
estaven interessats que els nens mexicano-americans. negres i sino-
americans deixessin de rebre una educaciO especial. els casos judicials
a la costa est dels Estats Units (per exemple. PARC contra
Commonwealth of Pennsylvania, 1972: Mills contra la Junta

't I doclor Moon h (211,tng Ii,i estat plofe;,sor I,t Nichols Slate
aCithilment nl Dent of (:witculorn & hltitut lion (16 ColIcon of r litil ,11.1,11
.1 Aicchtlnia Co (_l de!" fot,,,Ilif)arno"i do Inufraronct mitec.ns
.; 1.. II rt.t cot I.thotol vtt Intlfltraototo, rofIcjo"tsos adfocoO; til !enc..; (.1; n1 ...on
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d'Educacid, 1972) es preocupaven per la situacid dels infants dins
l'educacio especial En el cas Diana contra la Junta d'Educacio es va
tractar de la inadequada classificaci6 dels alumnes es va exigir a
l'estat de California que els alumnes s'exarninessin tant en la seva
Ilengua materna corn en angles, que s'eliminessin les injustes proves
orals dels exarnens, que es reavaluessin tots els alumnes mexicano-
americans i sino-americans que havien estat adscrits en aules per a
retardats mentals educables (RME) i que aim) es fes només utilitzant
items no-verbals i examinant-los en la seva Ilengua native, i que es
desenvolupessin tests de coeficient interlectual estandarditzats
nornés per a mexicano-arnericans. En el cas Covarrubias contra San
Diego es va aconseguir que s'indemnitzes els demandants que havien
estat classificats corn a alumnes amb deficiencies. El cas Larry P.
contra Riles va forcer l'estat de California a deixar d'utilitzar tests
estandarditzats d'intel-ligencia que classificaven els nens negres
corn a retardats mentals educables o RME, va establir ei control de
la desproporcionada adscripcid d'alumnes negres en aules de retardats
mentals educables o RME, i va ordenar la reavaluacid de tots i cadascun
dels alumnes negres classificats corn a retardats mentals RME. En el
cas PARC contra Commonwealth of Pennsylvania es va demanar un
major esforo en la identificaci6 i avaluacid de tots els alumnes de
l'Estat retardats mentals, i que es reavaluessin tots els alumnes de
l'escola pOblica que estaven adscrits en aules per a nens retardats
mentals. En el cas Mills contra la Junta d'Educaci6 es va defu:isar el
dret dels alumnes que es complissin tots els tramits pertinents abans
que se'ls exclogués de l'escola. el dret dels alumnes amb incapacitats
o impediments a una educacid apropiada i la inconstitucionalitat de
l'exclusiO d'alumnes amb desavantatges de l'esmentada educaci6
(Prasse i Reschly, 1986; Salvia i Ysseldyke, 1988).

De fet. la decisid del Tribunal Suprem dels Estats Units en el cas
Brown contra la Junta d'Educaci6 de Topeka (1954), dictant sentencia
contra la segregacid, va crear un precedent que afavoria la igualtat
d'educaci6 dels infants amb desavantatges. L'article 504 del Decret
de Rehabilitacid de 1973 (Dret PUblic 93-112) va desaprovar
l'exclusiO de tota persona amb desavantatges dels estudis
professionals que rebien subvencions federals. El 1974, l'Article
111 del Dret POblic 93-516 va esmenar aquest decret i va exigir a
tots els destinataris de fons federals que proporcionessin una oferta
de serveis ocupacionals no discriminadora a persones amb
desavantatges. (Wood, 1989).

Els articles 94-142 del Dre^ POblic (1975), reconeguts corn una
fita en la legislaciO de l'educacio especial obligatOria, van ser pensats
per satisfer quatre objectius basics:

1 Garantir que els serveis d'educaciO especial estiguin a l'abast
dels nens que els necessiten

2 8

iia4b

nt-..itirtmAvirr:1,777;1117477.,f,fA



2 Assegurar que el proveiment c e serveis als estudiants amb
desavantatges es fad de manera justa apropiada

3 Establir procediments I requisits clars de gestic) d'auditoria
per a reducacio especial a tots els nivells de radministracio.

4. Proveir fons federals per ajudar els estats a educar els alumnes
amb desavantatges.

Els articles 99-457 del Dret POblic (1986). esmenes als articles
94-142 del Dret PUblic, exiaeixen als estats d'oferir una educaci6
Nblica Iliure i apropiada als infants entre fres i cinc anys d'edat en
el curs 1990-1991. A rnés a més, aquestes esmenes obliguen a
proveir subvencions als estats perque of ereixin serveis interdis-
ciplinaris als infant de menys de tres anys amb desavantatges i a
les seves families. Aquest projecte de [lei també exigeix que els
recursos i serveis fe(-1(,rals. estatals i locals no educatius estiguin a
l'abast de tots els nens amb desavantatges (Salvia i Ysseldye, 1988).
Amb les Ileis federals, els nens amb desavantatges van adquirir el
dret a rebre reduced() i els serveis que s'hi relacionen de forma
Iliure i apropiada i en les condicions menys restrictives possibles. En
consequencia, reduced() d'alumnes amb desavantatges va esdevenir
responsabilitat compartida per reducaci6 regular i per l'especial.

La legislaci6 va aconseguir integrar amb exit la majoria dels
alumnes amb desavantatges en les condicions menys restnctives
possibles. Segons el Desb Informe Anual al Congres sobre l'Aplicacio
del Decret d'Educaci6 per a Tots els Infants amb Desavantatges
(Ministeri d'Educacib dels EUA. 1988), més d'un 26% dels alumnes
amb desavantatges van rebre educacib especial en aules regulars.
un 41% mes van ser atesos principalment en aules amb recursos.
AixO significa que la majoria d'alumnes amb desavantatges van rebre
educacib especial I els serveis que sh relacionen juntament amb els
seus companys no afectats per aquesta mena de deficiencies.

Q0estions educatives

Generaiment parlant. es poden plantejar dues qUestions on s'han
de situar els alumnes amb deficiencies? Quin tipus d'educacio se'ls
ha d'oferir?
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Emplaçament adequat

La primera questio es relaciona amb la Integra= fisica (en I espai)
dels alumnes amb deficiencies respecte als seus companys no afectats,
en entorns integrats d'aprenentatge. Hi ha diverses opcions possibles:
el marc d'una classe regular amb les modificacions necessaries; el
marc d'una classe regular amb possibilitat de uonsultar un professor
qualificat en educació especial. el marc d'una classe regular amb un
espai especial diferenciat durant periodes de temps variables, depenent
de les necessitats pedagOgiques dels alumnes; l'emplacament
permanent en aules especials; i l'ensenyament a domicili (Wood, 1989).
Encara es debat sobre els pros i els contres d'aquestes diferents
opcions educatives: l'especialitzaci6, les aules regulars, i les aules
regulars amb espais especials diferenciats.

Els resultats d'un estudi sobre l'opiniO de 94 professors sobre
l'educacid regular del nord-oest d'iowa demostra que els educadors
sOn esceptics pel que fa a la possibilitat que alumnes amb deficiencies
Ileus puguin ser educats integrament en el marc d'aules regulars.
fins tot si se'ls facilita tecniques especifiques. classes de recuperaci6
o una possibilitat de consulta addicional. Molts educadors creuen que
els programes especialitzats no tan sols no s'haurien de retailer.
sinb que haurien d'augmentar per donar als alumnes que ho necessitin
una assistencia més personalitzada i, a més. poder atendre alumnes
que actualment reben assistencia en el marc d'aules regulars (Coates,
1989). De tota manera, els programes especialitzats poden presen-
ter el problema que s'apliquin a més alumnes dels que realment ho
necessiten. Un altre problema és la qualitat dels programes
especialitzats. En alguns casos. l'educaciO especial s'ha convertit en
un -aparcament- per a alumnes als quals és dificil ensenyar. perb
que no tenen, de cap manera. impediments o incapacitats. La idea
imolai de situar els alumnes en els programes especialitzats (es a
dir. programe d'aules de recursos) tenia la finalitat d'ajudar-los a
recuperar-se les seves dnficiencies quant a habilitats pet que
poguessin tornar a una classe regular corn més aviat minor. No obstant
aixo, una vegada situats els alumnes en programes especialitzats,
rarament sels en treu (Singer i Butler. 1987). Segons un estudi
elaborat en tres escoles urbanes, nornes un 4% dels alumnes que
rebien prograrnes especials van deixar aquests programes durant el
curs academic. A més, es perd una gran quantitat de temps per
desplacar-se fins a l'aula de recursos i tornar-ne, tot soyint, en els
pmgrame:-, especialitzats. els alumnes fan semr material pedagbigic
quo, no te rr.lacio amb el programa basic quo seguirien en una classe
regular (Gestern i Woodward. 1990), t la qualitat de l'ensenyament
que s'imparteix en els marcs especialitzats no és signiticatiyament
minor que la do l'ensenyament donat en una classe regular (Ysseldyke.
0 Sullivirn, Thurlow. i Christenson. 1989)
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EducaciO apropiada

La segona questiO tracta de quins sOn l'ensenyament apropiat I els
serveis que s'haurien d'oferir als alumnes segons les respectives
necessitats, i de la durada de la integraci6 en el programa. La questiO
se centra en la quantitat i el tipus de resultats academics i socials per
part dels alumnes amb deficiencies, en relaci6 amb els resultats
d'aprenentatge dels seus companys no deficients. Tambe cal posar
particular atenci6 a combinar adequadament els alumnes amb
deficiencies amb els seus companys no deficients. A més a mes de la
preparaciO académica, molts estudis destaquen la irnportancia de
l'aptitud social i de la baixa tendencia a crear conflictes corn a pre-
requisits essencials de la integraciO (Salend i Sa lend, 1986). La
diversitat racial cultural dels alumnes no te tan sols uns prof unds
efectes en el desenvoluparnent, l'aplicaciO i la revisi6 dels progra-
mes educatius, sinb que tarnbé té consequencies juridiques i politiques.
La integracib sociai dels alumnes amb deficiencies depen de les actituds
els esforcos dels educadors (Yager. 1985), i, per tant, els educadors

han de crear oportunitats perque els alumnes amb deficiencies
interactu)n amb els seus companys no deficients (Fitzgerald, 1985).
Tot I aixO, aquest tipus d'intervenci6 per part de l'educador nomes
te efectes positius al cornenr arnent. Despres, disrninueixen o es
capgiren tot I que l'educador continuiintervenint-hi. D'aixO es podria
deduir que la intervencici hauria de cessar gradualment un cop
establertes unes interaccions positives (Cole, 1986). Hi ha certs
indicis que la transiciO a les aules regulars té mes exit quan els
alumnes amb deficiencies s'integren aviat. Un estudi d'educadors
d'alurnnes amb deficiencies integrats no feia gaire provava que, mentre
els educadors estaven en general satisfets del progrés academic i de
conducta dels infants, la seva satisfacci6 disminuIa a partir del sise
grau (Schneider i Byrne, 1984).

Els alumnes tenen diferents ritrnes i estils d'aprenentatge, i les
escoles i els educadors tenen una capacitat limitada per respondre a
aquestes diferencies. Slavin (1990) suggereix dues maneres basiques
d'abordar el problerna de l'heterogeneltat de l'alumnat. Un d'aquests
sisternes consisteix a reduir l'heterogeneItat tot evitant que els
aiumnes quedin endarrerits; l'altre Os atendre una serie mes ernplia
de capacitats i estils d'aprenentatge tot posant-hi els recursos
necessaris

S'han suggent diverses estrategies per millorar les possibilitats
d'integracio estirnuiar el professorat d'educaciO regular (genera )
perque utilitzi practiques d'ensenyament etectives; tenir educadors
de consulta. establir equips de pre-selecciO; creel- situacions
n'aprenentatge cooperatiu: recOrrer a tutors-companys, usar mate-
rial pedagOgic comercialment assequible, amb vista a canviar les
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actituds dels no deficients (Gersten Woodward 1990 Hallahan
Kauffman, 1988)

Inicrativa per a una educacio regular

De fet, la iniciativa per a una educaciO regular tracta les dues
questions ja esmentades: l'emplagament i l'ensenyament. A mitjan
anys vuitanta, alguns experts van comenear a debatre sobre aquesta
ciOestio, t van arribar a la conclusie que l'educació dels nois de
rendiment poc satisfactori hauria de ser responsabilitat de l'educaciO
general. Els defensors d'aquesta idea creuen que es pot posar en
practice tot establint un sistema general d'educació amb un
f uncionament millor, amb prectiques d'efectivitat demostrable i

mitjançant la col.laboraci6 conjunta d'entitats educatives federals.
estatals I locals en proves experimentals de formes integrades
d'educacio per a alumnes amb deficiencies que ja reben serveis en
programes no integrats (Jenkins, Constance i Jewel. 1990: Reynolds,
Wang i Walberg. 1987).

Aquesta proposta de fustO de l'educactO especial i de la regular en
un sol sisterna unitari ha resultat atractiva tant per als seus Ileials
defensors corn per als que s'hi manifestaven critics. El suport a
aquesta iniciativa per a una educactO regular sembla haver arrencat
en els tres fets segOents:

1. La poc convincent viabilitat econOmica d'aplicar simultaniament
programes categOrics.

2 El fet que els cnteris que decideixen quins son els alumnes amb
deficiencies que han de seguir programes categOrics especialitzats
sOn questionables.

3 El progres insatistacton assolit pels infants amb deficiencies en
programes d'educaci6 especialitzada (Byrnes. 1990: Epps i Tindall.
1987: Hallahan, Keller. McKinney. Lloyd, i Bryan. 1988).

No senen gaffes els professionals del camp de l'educactO especial
que poguessin negar l'existencia de molts dels problemes assenyalats
pels autors de la iniciativa er a una educaciO regular.

De tote rnanera, han sorgit algunes critiques convincents a la
iniciativa per a una educaci6 regular. que han aparegut en diverses
publicacions

1 Un dels impediments generals per a l'aplicacto de la iniciativa
per a una educaciO regular en l'ensenyament secundari és la gran
descompensaciO existent entre els nivells d'habilitals dels alumnes
t les necessitats espacials en les aules de secunderia d'una banda, i.
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de l'altra l'ensenyament intensiu que es requenna per compensar
els deficits d'habilitat (Schurnaker and Deshler, 1988)

2 Es questionable el principi basic de la iniciativa per a una educacio
regular segons el qual els educadors d'aules regulars acolliran mes
facilment a les seves aules més aiumnes dificils d'educar a mesura
que esdevindran experts en l'Os de técniques pedagOgiques efectives
(Kauffman. Gerber i Semmel, 1988).

3 Hi ha una manca de suport a la investigacid dels models pedagOgics
alternatius que han proposat els autors de la iniciativa per a una

educaciO regular, tals corn el Model de Condicions d'Aprenentatge per
a l'AdaptaciO, l'aprenentatge cooperatiu. els equips de pre-seleccib.
els professors de consulta. i la tutoria d'un company; de moment.
l'evidencia de la utilitat d'aquests models és més suggestive que
concloent, (Hallahan. Keller. McKinney. Lloyd. i Bryan, 1988; Lloyd.
Gerber. I Semmel. 1988)

4. Deixant a part l'habilitat del prof essorat, només amb les
modificacions d'aules no n'hi ha prou per satisfer adequadament les
necessitats del grup heterogeni de nens amb deficiencies greus
d'aprenentatgeal perqué es diferiencien del nivell normal de
realitzacionS dels setis companys pel que f a al processament
d'informacid (Bryan. Bay, i Donahue. 1988).

Encara que calguin canvis pedagOgics perque la iniciativa per a una
educed() regular funcioni, no s'he descrit amb prou precisid quina es
l'envergadura dels canvis necessans en reduced(*) regular per donar
suport a la integracid permanent (Baker I Zigmond, 1990). El f et.
tanmateix. és que la majoria d'educadors d'aules regulars no tenen
el temps que els caldria, ni tampoc les aptituds pedagOgiques l'actitud
adequada per treballar d'una manera prou efectiva amb alumnes de
rendiment poc satisfactori (Davis, 1989: Kauffman. Gerber i Semmel.
1988). El resultat d'un estudi sobre 100 educadors d'aules regulars
va poser de manifest que desitjaven la seva participacio en el proces
d'integracid. classes reduides, serveis de suport. assistencia
paraprofesional i serveis de consulta (Myles i Simpson, 1989) La
unificacio de reduced() general I l'educacid especial aspire a un
replantejament i una reestructuracid fonamentals del sistema educatiu
Perque la iniciativa per a una educaciO regular relxi. cal perfeccio-
nar els proces d'ensenyarnent I d'aprenentatge (Milier. 1990)

Loucks-Horsley and Roody (1990) van sugperir que, perque la
miciativa per a una educed() regular pogues funcionar. caldna apli-
car els descobnments de ia investigaciO sobre el proces de canvi en
l'educacio Van establir una relacio dels descobnments segOents la
necessitat d'un temps adequat perque el canvi pugui donar-se. models
concrets d'innovacions perque els eciucadors puguin adaptar-los a les
seve prepies situacions. una assistencia feta a mida de les necessitats
dels cducadors a mesura que s'impulsa ci proces do canvi, oportunitats
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per als educadors de participar en la presa de decisions relacionades
amb els canvis, i que els educadors tinguin una three= i proteccio
adequades mentre es familiaritzen amb les noves actituds i els
procediments requents per al canvi

El paper I la funcio de la direccio son determinants en raplicaci6
de tot canvi desitjable. Quan la direcciO abona el dialeg professional
entre el professorat, les condicions escolars poden ser més favorables
a uns canvis reels. De tota manera, un estudi de reconeixement
demostra que les direccions i el professorat d'educaciO especial tenien
unes actituds refracteries a la linia general unitaria pel que fa als
assumptes administratius (Garvar-Pinhas i Schmelkin, 1989).

Molts dels fracassos de l'esforc d'integraciO van ser deguts a
problemes organitzatius, politiques destructives i falta d'habilitats
o de bona voluntat per part del personal escolar (Bogdan, 1983). El
professorat d'aules regulars va manifestar una actitud molt poc
positive amb vista a la unificaciO. compartida pel professorat d'edu-
cacti) especial quant als assumptes academics (Garvar-Pinhas i

Schmefkin. 1989). El professorat d'educacib regular estava més
interessat en els efectes que la integraciO tindria en els alumnes no
def icients i consideraven que l'actitud del prof essorat no era tan
important per a l'exit dels alumnes d'educaciO especial. mentre que
el professorat d'educacio especial generalment veia l'actitud del
professor com un fet basic per a l'exit de l'alumne d'educaciO especial
(St Paul Public Schools. 1984).

Els procediments de reforma, lOgicament. identifiquen corn a factors
essencials per a l'exit la collaboraciO de l'educaciO regular i de
l'educaciO especial i el fet de compartir coneixements i preses de
decisions Unes condicions (Os a dir, classes reduides, consulta,
professionals de suport. temps de plena icaciO) que afavoreixen
metodes i materials efectius. l'actitud de la direcciO i del professorat.
la oarticipaciO dels pares. l'us de plans d'estudis i de procedirnents
creats per facilitar una millor comprensiO i major sensibilitat de
care als alumnes amb deficiencies sOn, tot plegat. factors importants
(Simpson i Myles, 1990)

Les normes luridiques tambe son extremadament importants; no
obstant aixO, una integraciO significative no es pot aconseguir amb la
simple aplicacio de normes jundiques; cal trobar fa cooperaciO de
totes les persones implicades. mitjaricant la concertaciO dels seus
esforcos, per tal que la integracib sigui un exit A mes. s'haurien de
localitzar i desenvolupar mes estudis besets en tecniques i materials
pedagogics efectitis
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Existen dos cuestiones
bamas relacionadas
con la integraciOn la
cuestion juridica y la
cuestion educativa. Se
establecieron normas
juridicas que posibili-
taron la acertada
colocaciOn de una
mayona de alumnos
con deficiencias en las
cond ones menos
restrictivas posibles.
junto con sus compa-
neros no deficientes
No obstante.
integracien pedagogi-
ca es mucho alas
importante y dificil Ce
lograr y mediante
simples normas
jundicas no puede
alcanza:se Para que la
integracion sea un
exito se debe
procurar la coopera-
cion de todas las
personas implicattas. a
traves de la
concertacion de sus
esfuorzos Un cambio
de actitud el desarro-
ilo de matodos y
matenales pedagogi-
cos mas efectivos. la
i7olaboracion entre
profesionales la
participacion de los
padres. las politicas
construchvas y la
reestructuraciOn de
/Os planes de estud.o
son factores
viva told integracion
ofecii,ii
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Abstracts

II existe deux
questions essentielles
relatives a
integration la

question jundique 01
la question educative
On a etabli des normes
legates qui ont permis
le placement opportun
d une majonte

eleves ayant des
deficiences. dans des
conditions le moms
restrictives possibles.
avec leur camarades
non-deficients
Cependant.
integration

pedagogique est
beaucoup plus
importante et plus
difficile d atteindre
Les normes legales a
ones seules ne
peuvent pas y
oarvenir Pour quo

integration s I

succes ml faut procurer
la cooperation de
toutes les personnes
anpliquees moynnnant
leurs efforts
concertos Un
changement d attitude.
re develoopement des
methodes et des
inateriau,
pedagogiques pkis
efficaces. la
collaboration entre mos
prolessionnels 1.3

Participation des
parents. les polaiques
constructives el
rourganit,ation (ICS
Wags ri etudes soot
toids des facteuts
aecisifs pour one
intogratmon ofteol,to
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There are two major
issues related to
integration the legal
and the educational
issues Legal mandates
enabled successufuThi
placing a majority of
students with their
non-handicapped
peers However
instructional
integration is more
important and more
difficult to achieve
Legal mandates alone
cannot make it happen
Cooperation must be
sought through the
concerted efforts of
all persons involved in
order to make
integration a success
Altitude Crange the
development uf more
effective instrucnona;
method:: and
materials
collaboration among
professionals. parental
in mCivement
Constructive policies
and restructuring the
curriculum are ali
ompo,tarn ingredients
41 making integration
work

;
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L'Educació Especial en el Regne Unit
Seamus Hegarty *

L'Educació Especial en el Regne Unit

El Regne Unit consta de ouatre palsos: Anglaterra, Galles, EscOcia
i Wanda del Nord. Entre ells hi ha algunes diferencies administratives,
especialment pel que fa a l'educaciO. Aquest estudi se centre en
Anglaterra i Galles. que comparteixen un sistema educatiu comO,
per6 ocasionalment es faran referencies a dades del RU.

En el quadre 1 es resumeix certa informaci6 dernografica basica.
El 1988 la poblaci6 del Regne Unit era de 57.1 rnilions. El 20%, és a
dir, 11.5 rnilions, tenien menys de setze anys. Amb una població de
47.3 milions. Anglaterra és. de molt. el més poblat dels quatre
paisos. Anglaterra i Galles juntes representen el 88% de la població
total.

Les xifres de minories etniques sOn dificils de mesurar a causa de
problernes de definici6 I a la manca de dades del cens. La estimaci6
més probable suggereix que un 4.4% de la poblaciO s'identifica a si
mateixa corn a no blanca. Uns dos tercos d'aquests sOn d'origen afro-
caribenc o sud-asiatic. La poblaciO de les minories etniques esta
disseminada de manera irregular. i a algunes escoles del centre de la
ciutat hi ha una majoria d'alurnnes d'origen de minories etnipues.

La superficie del Regne Unit es de 144.100 quilOmetres quadrats.
la qual cosa significa una densitat de poblaci6 de 234 habitants per
quilOrnetre quadrat. Aixi6 significa que és un dels palsos de poblaciO
mes dense del mOn. Unes nou desenes parts de la poblaciO viuen en
grans municipis o en ciutats.

°L nugunal d aquest altcde ha e,aal publwat a I Infornahonal Jotimal of 1.).,11,i4
pet:OW:1)0W and Educanon 37 3

:-;ramw, Hogorly cc, (firo, Io i It N,Ihmistl I'W.11(1,Itte_(
Amil,Wqrd Ge! !, ltt M...u1);11.i (IP d Itt 'It .1 (1 I dirri.0 (1(' It mie(pacg,

01,1f

Lithe It's iloMbtose. put)iIcacums t,obry p1 11-111.1 lIC!,1.1(111(411 11.1001,ny 5rt`C7,if
NeCci!, Orthnori, School!: (19871 Jollithq stony of nnks holvven SpC( oIl
fiCh00;:, .in(1 offfm, !-.cnools (1988) II Itadwda I CIIaulla Ainnnorrndo
(Morata 1,199)
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Quadre 1. InformaciO demografica basica sobre el RU

PoblaciO % per sota Superficie Densitat de poblaci6

de 16 anys (Habitants per km2)

57.1 milions 20 244.100 km2 234

El sistema educatiu general

L'escolaritzacid es obligatbria dels cinc anys als setze. L'educaciO
pOblica es gratulta a tot l'Estat i en escoles subvencionades (la major
part religioses). Al voltant d'un 7% dels alumnes van a escoles
privades de pagament.

L'educaci6 pre-escolar no esta reglada i la seva organitzacid és
molt irregular. Menys de la meitat dels nens entre tres i quatre anys
van a un jardi d'infancia o a una classe d'infants dins una escola
primaria, i molts només hi van mitja jornada. Hi ha d'iltres opcions
per a nens de menys de cinc anys diverses formes de d'atencid de
dia i grups de joc organitzats per voluntans.

L'educaciO primaria cobreix els nens compresos entre Gino I onze
anys (cinc i dotze a Esc dela) (En algunes zones, des dels anys seixanta
s.ho posat en practica un sistema de tres etapes: escoles elementals.
rnitjanes i superiors. amb edats transitdries de vuit. nou o deu i dotze
o tretze anys respectivament.) El 1988 hi havia 24 482 escoles
primaries del sector public, que atenien quatre milions d'alumnes de
cinc anys en amunt La proporciO mitjana alui..ne-mestre era 21 9 i
el nornbre mitja d'alumnes per classe era de 26.

LeducaciO és obligatoria fins als setze anys, I els alumnes poden
seguir estudiant a l'escola durant fres anys riles. El 1988. al Regne
Unit hi havia 5.015 escoles secundanes del sector pOblic, que atenien
3.7 milions d'alumnes La majona de les escoles (86%) sOn integrades,
lot i que encara hi ha alguns instituts d'ensenyament secundari,
escoles d'ensenyament mitja I escoles lecniques: recentrnent s'han
creat unes quantes escoles d'un non tipus. conegudes corn a city
technology colleges La proporciO mitjana alumne-mestre I any 1988
era de 15 1. i el nombre rnitja d'alumnes per classe era de 21.

El 1085. a Anglaterra i a Gal. les es va introduir un sisterna
d'examen unic per als alumnes de seize anys en amunt Es tracta del
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General Certificate of Secondary Education (GCSE) que substitui els
nivells 0 del GCE i el CSE

Els loves de setze anys tenen diverses opcions prosseguir
I educed() secundaria (a l'escola de secundaria o al col legi supe-
rior), assistir a un col.legi de tres etapes o a un col-legi d'educació
posterior. apuntar-se a un programa de formacid juvenil subvencionat
per rEstat o entrar en el mercat de treball. La relaciO de joves de
setze a divuit anys que reben educaci6 és relativament baixa: el
1988 només el 35% de joves d'aquest grup rebien educaci6 o formaci6
tota la jornada. i un 34% mes assistia a cursos de mitja jornada.

Leducaci6 superior s'imparteix a 47 universitats. 30 escoles
politecniques. 14 institucions centrals (a EscOcia) i diverses facultats.
El 1988 hi havia 627.000 alumnes d'educaci6 superior amb horari
complert en el Regne Unit (incloent-hi 61 500 estudiants de
l'estranger).

Al curs 1987-1988 les despeses estatals globals en materia
d'educacib foren de 17.820 milions de Mures esterlines. Aix6
representa el 4.9% del producte nacional brut

Actualment es van introduint tota una serie de reformes importants
en el sistema creducaci6 public. El principal instrument de canvi Os
el Decret d'Educecio que es va aprovar el 1988 i les disposicions del
qual es duen a terme gradualment. Els canvis clau sOn: la introduccio.
per primer cop. (1. un programa crestudis nacional reglat: el control
dels pressupostos escolars es delegara a les escoles: les escoles
estaran facultades per escollir la no dependencia de radministraciO
local ser financades directament pei govern central) i una reduccio
del control de radministracio local sobre les institucions d'educaci6
superior i posterior.

Provisió d'educació especial

Tots els nens en edat escolar estan sota la responsabilitat de
Ministeri crEducaci6 i se'ls ha cfoferir provisio educative. Els alumnes
amb neessitats educatives especiaR- el terme handicap s'ha deixat
(fuser en descripcions formals- sOn akjuells que tenen una dificultat
d'aprenentatge que exigeix que sels faci una provisio educative

Eh el Decret dIducacio del 1981. la provisio educativa especial
es defineix COM a -provisio educative que sigui addicional a -o diferent
de- Li provisio educative que es fa generalment per als nens en
escoles finaneades per rautonitat educative local corresponent-.

4 1



Darrerament s'ha assurnit de manera force generalitzada la idea
que al voltant d'un 20% de nens necessita provisio educative especial
D'aquesta provisio nomes queda f ormalment determinada per
l'autontat educative local, mitiancent un procediment d'avaluacio
anotada en una RelaciO de Necessitats Educatives Especials, la que
correspon a un percentatge molt petit dels alumnes: un 2%. Molts
d'aquests alumnes, encara que no pas tots, reben educaciO en escoles
especials. Per a d'altres alumnes, la provisiO educative especial pren
la f orma de classes especials dins d'escoles normals o. més
comunament. de modificacions a la provisiO educative unificada.

El 1988, en el Regne Unit hi havia 1.873 escoles especials. que
atenien un 1.3% dels alumnes. S'hi inclosien 103 escoles independents
subvencionades. Al voltant d'una quarta part eren residencials.
HistOricament, les escoles especials s'agrupaven segons el tipus de
desavantatge -altered() auditiva. altered() fisica, subnormalitat
educative, etc- amb les escoles per a nens subnormals i nens amb
deficiencies fisiques, que eren les més nombroses. En suspendre's
[us of icial de categories de handicap, es ve deixar de recollir
informaciO classificada per tipus de handicap. Les escoles especials
particulars van continuer reclutant alumnes entre el seu electorat
tradicional, perO hi ha proves que indiquen que les escoles cornencen
a reclutar amb mes amplitud i tenint més en compte els requeriments
educatius especifics de l'alumnat.

La provisi6 educative especial en escoles normals es d6na
mitlancent classes especials, d'assistencia parcial o complete, o
mitjancant suport addicional en classes comunes. Un dels ternes
principals que se segueixen debatent es el de corn introduir la provisiO
educative especial dins l'escola global de forma que esdevingui part
integral de l'oferta educative de l'escola. disponible a tot l'alumnat
segons les seves necessitats i no nomes als alumnes tradicionals de
l'educació especial.

Serveis de suport

L'educaciO especial rep suport de diversos serveis externs a
l'escola Acosturnen a estar sota la responsabilitat de l'auto itat
educative local, tot i que alguns corresponen a les autoritats saniteries
o als departarnents de serveis socials Tambe existeixen organitzacions
de voluntans que proveeixen serveis de suport

La font d'ajut mes important es el servei de suport a l'aprenentatge:
la seva funciO principal es ajudar les escole,i normals en la tasca
d'educar els alumnes amb dificultats d'aprerentatge Els serveis de

4 2



MIMI&

suport a l'aprenentatge varien moltissim en l'estructura en la ma-
nera de treballar I fins i tot en el nom Alguns han evolucionat a partir
de servers terapeutics ambulants altres incorporen les funcions
d'especialistes d'alteracions sensorials, i d'altres contracten per-
sonal per former un servei de suport generic per a les escoles

El personal dels serveis de suport a raprenentatge passa la major
part del temps a les escoles, educant raiumnat i aconsellant el
professorat. La segona d'aquestes tasques es va fent més important
a mida que les escoles normals assumeixen més responsabilitat pel
.que fa als alumnes amb necessitats educatives especials. Quan el
personal dels servers de suport a l'aprenentatge educa l'alumnat dins
l'escola, cada cop te més probabilitats de fer-ho dins l'aula en Hoc
Tendur-se els alumnes per tal d'instruir-los separadament

La majoria dels responsables locals en materia d'educacib adrni-
nistren serveis ambulants d'especialistes per a alurnnes amb
alteracions auditives i alteracions visuals. A més dels educadors, el
personal inclou especialistes d'alteracions sensorials i treballadors
auxiliars. El personal d'aquests serveis treballa tant en escoles
especials corn en escoles normals. Entre les funcions que desenvolupen
s'hi inclouen: avaluaciO. recomanacions als mestres. seguiment del
progres. assessorament, formaciO permanent. consells sobre rüs
d'ajuts. i treball amb nens de pre-escolar i amb els seus pares.

Tots els responsables locals en materia d'educacib disposen
d'assessors/inspectors encarregats de proporcionar-los consell
professional i de dur el control dels serveis que es proporcionen.
Ultimament hi ha hagut un augment considerable del nombre d'assessors
de necessitats especials amb Hoc de treball fix Les seves funcions
principals inclouen: administraciO, desenvolupament de les provisions.
suport al professorat i formacib dels educadors en server.

Els servers psicolOgics escolars estan sOlidament establerts per
la mapria de les administracions i. de teL Ultimament s'han expandii
considerablement. Avaluar els nens i contnbuir a decrdir on emplagar-
los segueixen sent les activitats principals del psicOlegs.
Tradicionalment, aixO suposava per part dels psicelegs una impIrcaciO
puntual i relativament poc active en les dificultats d'aprenentatge
dels ncn La reacciO de molts psicelegs ha estat buscar Iligams més
proxirns amb les escoles i desenvolupar un paper gairebe consultiu.

A Anglaterra i a Gal les. sbn les autontats sanitanes de la zona
les que ofereixen els servers samtans escolars. Son els responsa-
bles de la provisio de personal medic, informers i terapeutes a les
escoles normals i a les especials. dels arraniarnents per a revisions
I immunitzacions. i de la supervisib de rassistencia sanitaria a les
escoles. (Els responsables locals en inateria cfeducacib han estat
recentment facultats per cobnr alguns servers terapbutics
independentrnent de les autontats sanitaries )
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Els seiveis de benestar social sOn competencia dels departaments
de servers socials dins les administracions locals (Tambe son
independents dels responsables locals en materia d'educacio, per6, a
dif erencia del servers sanitans, encaixen dins una mateixa estruc-
tura d'administracio i de gestic!) comunes ) A causa de les limitacions
de personal, hi ha relativament poc treball social basat en les escoles
L'input dels departaments de serveis socials en l'educaciO especial
inclou: avaluaciO, suport familiar. intervenciO en moments de crisi
i conexid amb els emplaçaments residencials.

La col- laboraciO entre els serveis sanitaris i els serveis educatius
i socials segueix sent un gran problema tot i la coincidencia parcial
de les seves fasques. Un important estudi financat pel govern va
trobar que hi havia hagut molt poca planificacib conjunta entre els
servers educatiu. social i de salut quant a la poste en practice del
Decret del 1981 (Goacher et al. 1988). Actualment hi ha molt d'interes
a millorar la comunicaciO entre servers i establir mecanismes de
planif icaciO i finançament quo facilitin la col. laboracib entre servers

Integracio

La politica sobre la integraciO a la Gran Bretanya és facil d'enunciar;
la practice és mes dificil de descnure. no solament a causa de la
usual distancia entre la retOrica politica i a realitat practice. sinO
perque la practice varia molt entre un i altre districte i fins i tot dins
Tun mateix districte.

El Decret crEducaciO del 1981 es el principal instrument legislatiu
que governa reducaciO especial. Conte un compromis sOlid, tot i que
pragmatic. amb la integraciO: si un alumne requereix educaciO especial,
l'administraciO local haura Tassegurar que el nen o !a nena s'eduqui
en una escola normal segons determinades condicions. Una vegada
l'alumne és a l'escola normal, s'ha de complir un requerirnent
addicional: -que el nen participi de les activitats de l'escola, juntament
amb d'altres nens que no tinguin necessitats educatives especials- .
Aix6 tambe s'ha de complir en deterrninades condicions. que ralumne
rebi la provisid que necessita. la provisiO d'educacio eficao als altres
alumnes. rOs adequat dels recursos i l'acord dels pares.

La politica i la retOrica oficials tenen el suport dim ampli consens
a favor de la integracib Lescolaritzacio especial te els seus defensors.
perO els partidaris de la integraciO els superen en nombre
probablernent els fan sentir assetrats. Els arguments contra la
integraciO tendeixen a centrar-se en les actuals deficiencie. de los
escules normals i en la soya incapacitat per atendre eficagment els
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alumnes amb necessitats educatives especials Fins aqui, les escoles
especials nornes es defensen corn al menor de dos mals 1, al rnenys
en principi, no tindran rao de ser quan les escoles normals hagin
superat les seves deficiencies.

No obstant aix6, el suport general a la integraciO no ha donat pas
a canvis radicals. La proporciO d'alumnes que assisteix a escoles
especials no ha variat rnassa en la darrera decade. Aixb es pot atribuir
a una sene de factors: la inercia i els problernes inherents al fet de
canviar un esquerna de provisie establert des de fa temps; la lentitud
del proces de poser remei a les deficiencies de les escoles normals;

la dificultat de modificar les actituds.

El progres cap a la integracie en les aules ha estat mes evident en
uns grups que en uns altres. Els alumnes arnb alteracions fisiques o
visuals s6n els que mes s'han beneficiat del moviment d'integraciO:
els alumnes amb dificultats d'aprenentatge moderades o greus se
n'han beneficiat bastant menys, i els alumnes arnb dificultats
ernocionals o de comportament, de fet, experirnenten una major
segregacio que anteriorment.

Es pot informar sobre dues arees de desenvolupament significatiu.
La primera es la creixent ;icceptacie de la integraciO corn a part de
la reforma escolar (per oposicib a l'acumulaciO de programes
individuals per a alumnes concrets). Corn la majoria de paYsos, Gran
Bretanya tenia una visiO tradicional de l'educaciO especial que no va
ser qUestionada fins a finals dels anys setanta. Estava basada en un
model de handicap deficitari, en el qual l'educacie dels alumnes es
definia segons els seus handicaps. D'aqui es va passar a una visiO de
la integracie corn a mitja de facilitar l'emplacament dels alumnes
amb deficiencies individuals en escoles normals.

A mida que els mestres i d'altres persones s'han adonat que molts
alumnes no aconseguien aprendre perque se'ls educava inadequadament
-o incorrecta- el model deficitari de handicap ha donat pas a un model
interactiu de necessitats educatives especials: l'exit el fracas escolar
son el resultat de la interacciO entre les caracteristiques
d'aprenentatge de l'individu i els factors de l'entorn d'aprenentatge,
incloent-hi l'escola. Aix6 ha donat pas a una visie de la integraciO
radicalment diferent. Si les escoles creen dificultats d'aprenentatge,
la reforma escolar es un requisit previ a la integraciO. Aquesta
relorma ha dabastar la totalitat de l'escola- el pla d'estudis,
l'organitzaciO acadernica, el personal, la formacie dins el servei, les
relacions familia-escola

El senon punt a tenir en compte quant a desenvolupament es
I apariciO de prograines vinculantls entre (.scoles especials i escoles
normals Un ostudi de la NFER (FundaciO Nacional per a la Recerca
Educative) que documentava l'aba:;t d'aquests vincles en el 1985 va
trobar quo les tres quartes parts de les escoles especials tenien algun
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vincle prograrnat amb escoles normals, pel qual alumnes de I escola
especial passaven ternps de classe en una escola normal primana o
secundaria (Jowett, Hegarty & Moses, 1988). Molts dels projectes
de vincles tambe afectaven el personal. tant mestres corn auxiliars
d'aula. La major part del personal que es va moure hc va fer de
l'escola especial a l'escola normal, tot i que també alguns ho van fer
en sentit contrari per donar suport a l'evolucie d'un pla d'estudis
especific. El professorat d'escoles especials que va passar a escoles
normals, tendi a dedicar-se a tres grans blocs d'activitats:
ensenyarnent. donar suport a cornpanys de la linia unificadora, i

supervisar els vincles entre els alurnnes.

L'apariciô de prograrnes vinculants es particulairnent significati-
ve a la Gran Bretanya, on hi ha una Ilarga tradició d'escoles especials
(arnb molts recursos). Es molt probable que, durant algun ternps,
segueixin existint corn a provisie educative especial. Per tant, Os
important trobar sortides per explotar la seva competencia i fer-la
rnés arnpliament disponible. Encara que de moment els projectes
vinculats tendeixin a ser puntuals, representen la prornesa d'un nou
tipus d'escola especial que no sena un centre de segregaciO, ans tet
el contrari, un centre de recursos que clones suport a reducacie
d'alurnnes amb necessitats especials en escoles normals.

Formació d'educadors especialitzats

Tot el professorat segueix un esquema com0 de formacie inicial,
independentment de si pretenen treballar en educaciO especial o no.
(La lirnitada formaciO inicial especialitzada de qua s'havia disposat
anteriorment va desapareixer corn a resultat d'un inforrne oficial
publicat el 1984 [ACSET. 1984)). La formaciO s'imparteix a les
universitats. a les escoles politecniques i als instituts d'educacie
superior i pot tenir la forrna d'una Ilicenciatwa de quatre anys o d'un
curs de postgrau d'un sol any.

Tots els cursos de forrnacie inicial necessiten una acreditacie en
regle. Els criteris d'acreditacie cobreixen totes les necessitats
especials. La circular governarnental pertinent assenyala que: als
estudiants sels han de presentar rnaneres cridentificar els nens arnb
necessitats educatives especials, se'ls ha d'ajudar a apreciar qué bs
el que pot i el que no pot fer l'escola cornuna per aquests nens i sels
ha de donar intoimacin sabre ajuda d'especialistes disponible i sobre
corn es pot aconseguir (DES, 1984).

No tots els cursos s'ajusten a aquets crituris igual de be. Trobar
temps per cobrir de forrna realista les necessitats especials bs un
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problema especialment en els cursos d un any L escassetat de per-
sonal amb competencia representa un fre per a algunes institucions
Un tema de debat important es si rinput de necessitats especials ha
d estar cobert per la institucio o si s'ha d integrar dins la formacio
corn a totalitat. Un estudi recent sobre corn es contemplava restudi
de les necessitats educatives especials en la formacid inicial del
professorat dut a terme per la lnspeccio de Sa Majestat. va trobar
mancances considerables. particularment en relaciO al desenvolupa-
ment de la cornpetencia dels estudiants en l'avaluaciO i en la concepciO
flobal i coordinada del conjunt de necessitats especials (DES, 1990).

Donada la cessacio de la forrnaciO inicial d'especialistes. la forrnaciO
en servei juga un paper de molta importancia. Les institucions de
formacio - universitats. escoles politecniques i instituts d'educaclo

son la font principal de formaciO adequada en servei. Es poden
distingir quatre lupus de formaciO-

Estudis de postgrau perllongats. So len ser a nivell de master o
de doctorat Es poden dur a terme seguint un horan cemplet 0 partit

poden perllongar-se d'un a cinc anys o mes. Els estudis a aquest
nivell, que sol tenir un enfocarnent academic. encara son relativarnent
poc comuns i constitueixen una petita part de resquerna general de
formaciO en serve!.

ii) Cursos de jornada completa dun any o el seu equivalent. Hi ha
mes de 80 cursos disponibles d'aquests tipus. amb horan complet o
partit Alguns tenen una estructura modular que permet una gran
flexibilitat i possibilitat d'elecciO Aquests cursos juguen un paper
clau en el desenvoluparnent de la competencia en necessitats especials
a les escoles Abans d'inscriure's en aquest tipus de curs. els mestres
normalment ja tenen una base sOlida d'experiencia en rensenyament
en escoles normals Els mestres normalment assisteixen a aquest
cursos corn a base de suport. amb vistes a assumir una responsabilitat
significativa de cara a la provisiO educativa especial. ja sigui en una
escola normal o especial A Dust(1988) es presenta un estudi empiric
sobre els cursos disponibles a Anglaterra i a Garles

iii) Cursos d un trimestre. Aquests cursos estan pensats per a
mestres responsables de nens amb necessitats especials en escoles
normals Els cursos es caracteritzen pel seu enfocament pragmatic
quant a provocar un canvi en les escoles dels membres (lel curs i per
estret Iligam entre la institucio de forrnaciO i radministracio local

A Hegarty, Hodgson (1988) es presenta un estudi dels 25 cursos que
s'impartien el 1985

iv) Curs a la Universitat oberta Entre els cursos de la Universitat
a distancia n hi ha un de molt popular sobre Necessitats Especials
d'EducaciO Cada any el segueix un gran nombre de mestres (mes de
1 000) I d altres persones incloent-hi pares
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Els responsables locals en matena d'educacio tenen un paper molt
important en la formacio en serve!, partioularment a l'hora
d especificar quin tipus de formacto atraura fons pert) tambe a l'hora
de proveir certa formaci6 en servei a tota la zona de la seva
competencia, ja sigui conjuntament amb una instituci6 de forrnacib o
a partir dels seus propis recursos. Les escoles també juguen un paper
cada cop més important a l'hora de definir les seves prOpies necessitats
de formaciO i de fer arranjaments per satisfer-les, tot sovint
mitjancant activitats d'ordre escolar.

Reptes per al futur

Actualment. a la Gran Bretanya. el repte principal de cara a
l'educaciO especial és el probable impacte de la nova legislaciO
introduida el 1988. La legislaci6 es molt emplia i passare bastant de
temps abans que es puguin veure els seus efectes. Algunes de les
seves provisions probablement tindran un impacte substancial. per
be qua no planificat. en l'educaci6 especial. N'hi ha dues que sobresurten
particularment: la introducci6 d'un pla d'estudis nacional i d'un
programa unificat de proves generals: ; la gerencia local de les escoles
per la qual se'ls designa un pressupost determinat en gran part pel
nombre d'alumnes, i se'ls dona Ilibertat per administrar-lo segons
els sembli adequat.

Hi ha una preocupaciO general pel fet que aquestes evolucions
podnen dif icultar la creaciO per part de les escoles d'una provisiO
integrada per a nens amb necessitats educatives especials o fins i tot
dificultar el mantenirnent dels programes existents per a alumnes de
baix rendiment academic. El fet de posar un emfasi excessiu en els
resultats de les proves, juntarnent amb un financarnent basat en el
nombre d'alumnes, podria exposer les escoles a forces de mercat que
resultarien hostils per als interessos dels nens amb necessitats
educatives especials (aixi corn a quantitats considerables d'altres
alumnes). Pot ser que les escoles que se sentin forcades a competir
per ser elegides pels pares trobin convenient de minimitzar o fins
tot rebutjar les ref ormes encarades a aconseguir una escola global.
una escola que dediqui una atenciO igualiteria a nivells ben diferents.
que garanteixi que els alumnes reixin i faciliti la maxima participaciO
per part de tot l'alumnat.

Corn a cosa positiva. un rnarc d'un pla d'estudis comu amb drets
estatutaris incorporats ben segur que crea oportunitats per als nens
amb necessitats especials En principi. tots els alumnes tenen dret a
la totalitat del pla d'estudis nacional I haunen d'estar capacitats per
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seguir un programa de treball ampli I equilibrat que sigui aplicable a
les seves necessitats individuals Es preveu que les excepcions que
es facin al pla d'estudis nacional global seran les minirnes, I quan es
facin, haura de ser a escala individual, amb una justificaciO detallada
per a cada cas. Es clar que, per als alumnes amb necessitats especials,
bona part de la consecucib dels objectius dependra de corn es traduexin
aquestes disposicions a practiques de treball.

Aix6 esta molt Iligat a un segon repte de la provisiá educativa
especial a la Gran Bretanya, és a dir, a ['exit de la ref orma de
l'escola global. Hi ha consens general sobre corn és de desitjable la
millora de les escoles i fer-les més eficaces per a tots els alumnes,
incloent-hi aquells que tenen necessitats especials. No obstant aim!).
fins ara. els progressos han estat lirnitats.

Es comprensible en vista de la complexitat de la tasca. La creacib
de tals escoles suposa prendre mesures respecte al pla d'estudis,
l'organitzacib académica, la pedagogia, el desplegament i els nivells
del personal, els recursos. el desenvoluparnent professional i la
implicaciO dels pares. S'ha de perseguir la reforma adequada a cada
component individualment, perb sense deixar de tenir en compte el
fet que estan interrelacionats dins d'un tot Onic. El repte per al futur
consisteix en basar-se en la practica i la informaciO d'investigacions
existents. de manera que es creIn a cada barri escoles que siguin
veritablernent integrades I que responguin a les necessitats individuals
de tots els alumnes dins un marc comü.

Subjacent a tots els reptes de la provisiO educativa especial resta
el proolema de l'assignacib de recursos, encara sense resoldre. La
questid és prou simple: ja que l'educaciO d'alumnes arnb necessitats
especials és mas costosa que la d'altres alumnes, corn es pensen
fixar i fer disponibles els costos addicionals? Les practiques arreu
del mOn exposen el dilema amb qué s'enfronten els responsables del
pressupost educatiu: una assignaciO massa especifica va en contra de
la idea de fer responsable l'escola de tots els seus alumnes i dels
riscos que corre en seleccionar-los; una assignaciO rnassa Iliure corre
el risc min els fons addicionals no s'apliquin a favor dels alumnes per
als qual ustaven pensats i que es malgastin els escassos recursos

La legica de la reforma de l'escola global apunta en la direcciO de
l'assignacie global. deixant que sigui l'escola Ia que decideixi quina
és la millor manera d'organitzar qualsevol recurs addicional que Ii
correspongui pel que fa a alumnes amb necessitats especials. La
lOgica de la programacib i l'atorgament de drets individuals, tanmateix.
apunta en la direccid contreria, ja que, perqué les declaracions
d'atorgament de drets siguin significatives han de recolzar en els
recui sos adequats Aixb és encara una tensie sense resoldre en
l'educacie especial a la Gran Bretanya. perb podna tenir un gran
impacte en la forma f inal de la provisio
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Autoconsciència
Andrea Canevaro *

1. Premissa: la recerca d'identitat

Un infant conquereix a poc a poc la seva identitat tot reconeixent-
se en els altres. Els epats, el bany les cures corporals sbn els moments
privilegiats en clue el menut coneix el seu cos i al mateix temps
reconeix el cos de l'altre: el reconeix semblant al seu. I no es tan sols
el cos. Observe que les seves funcions fisiques i psiquiques sOn corn
les dels adults que s'ocupen d'ell. El reconeixementli permet de sentir-
se semblant i diferent alhora. S'hi sent unit i alhora se'n sent separat.
Compren que la distencia que el separa dels altres es pot superar amb
les eines de la comunicacib. Descobreix que un objecte pot desapareixer
i al rnateix temps continuar-hi essent. Apren de recordar-lo, de
preveure'n l'apariciO, imaginar-ne la vida. I apren d'indicar les seves
prOpies necessitats, de reconeixer-les i expressar-les. Les respostes
a les seves peticions li con firmen que es protagonista de les seves
prOpies necessitats. Sent pronunciar el seu nom. Un dia i un altre
aquest nen conquereix la seva prbpia identitat per mitje d'una munib
de senyals emesos i rebuts, que sovint, per tenir sentit, es fonamenten
en la capacitat de cooperar amb l'altre i a fer compiementari and) que
fa eH i fa l'altres.

Quan neix un nen arnb un deficit, la conquesta de la seva prOpia
identitat pot ser mes dificii per part seva. Pot tenir dificultats a
reconeixer-se en els altres; aquestes dificultats sOn degudes a la
diferencia que el deficit comporta. De fet, cap de nosaltres no és
realment igual a ning0 altre, Os mes: cadascCi de nosaltres Os diferent
dels altres i alhora hi es semblant. Quan un nen es sa, els adults que
l'atenen adapten amb una certa naturahtat els seus gestos, la seva
veu, els seus cornportaments a la seva mesura, la qual cosa facilita
l'enliac dels dos termes, igual, es a dir semblant, i diferent. De vegades

'A Canevaro es professor de Pedagogia I EducacIO Especial a la Facultat de
Magislen di: la Univerfillat de Bolonya. on trebelia ectreta implleacio amb els
programes d integraciti duts a terme eli aguelle Iona d'Italia T nombroses publicacions
entoin al tome Corn a ines rocents podnern declarer L Integra/Ione depli handicapah
allraverso la scuola dr base (1980). /I corpo como misura (1980) Handicap e identrta
(1986) Entre les traduides ci catala destacanem Infants arnb delicrencres. (Rosa
Sense) Barcelona. 1979)
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aquests dos termes es connecten amb dificultat es precisament aqui
que neix un nen handicapat

Per facilitar-li conquesta de la propia identitat caidria que I infant
mateix es reconegues amb la seva deficiencia. Molt sovint, en canvi.
un infant disminuIt viu passant d'un extrem a l'altre: hi ha moments
en que tothom s'esforea a considerar-lo corn si la seva deficiencia no
existis: altres vegades es veu identificat arnb el seu handicap, i fora
d'aix6 sembla corn si no hi hagues res més.

Totes dues.dirnensions som semblants- i som diferents--
formen part de la seva vide, per6 no s'acosten ni es barregen. Es ben
cert que. malgrat tot, molts nens i molts adults conquereixen la seva
prOpia identitat. Un educador Iambs, si be no prou conegut. el suis de
Ilengua alemanya Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), va
escriure que sempre s'havia sorpres que la majoria d'infants puguin
resistir la seva educaci6 i sortir-se'n amb el cap sa i el cor no
pervertit. Malgrat tot, deia Pestalozzi, els infants esdevenen sub-
jectes. aconsegueixen aprendre, assolir capacitats d'elecciO i

d'organitzaciO de la memdria i de les previsions. Tot aix6 implica la
conquesta i assimilaciO d'una identitat autOnoma. Es aix6 que pot
resultar dificil per a un nen handicapat que no es pot reconeixer ell
mateix corn a realitat cornpleta. arnb la inclusiO del deficit.

Un nen disrninuIt rep moltes informacions dels altres. Corn tothorn,
hauria d'adaptar a ell mateix les informacions rebudes, per emprar
en cada circumstancia nornés les Otils i tenir d'aquesta manera una
comprovaciO de la connexiO entre l'esser semblant als altres i alhora
diferent.

Que pot passar si les informacions que el nen esta a punt d'adoptar
xoquen amb un fet que It resulta fosc, mistenOs i desconegut? 0 si
les informacions suggereixen moviments o actituds impossibles. o,
encara minor. si han esdevingut irnpossibles pel deficit ignorat?

Pot passar que el nen handicapat tanqui els seus canals de recepciO
de les informacions per no trobar-se en una situaciO hurniliant i no
patir frustracions. Mai no sabem prou fins a quin punt unes
determinades incapacitats, en un disminuit, son conseqUéncia del
handicap. mo pas el resultat (fun condicionament. Tot sovint, referint-
nos a un nen disminult amb una seg.Jretat que no admet repliques,
afirmern que -no ho entén- o que -no sap fer determinades coses"
De manera més savia i realista. algO assenyala que, en una
circurnstancia determinada. aquell infant semblava no entendre o que
no sabia fer certes coses. Aquesta puntualitzactO es extremament
oportuna ; deixa oberta la possibilitat que en una altra circurnstancia

. tinguem resultats diferents. En canvi, les sentencies absolutes poden
donar peu a equivocacions dramatiques. I ehminar I Ilevar tot valor
a la mateixa experiencia directa. SOn pocs els pares que, amb una
actitud realista, entenen el limit de les proves u les quals ha estat
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sotmés el seu fill I que donarien corn a resultat que no té el concepte
de numero» Aquesta indicacid contrasta amb les capacitats que el
mateix noi pot demostrar si sap agafar tres galetes en comptes de
dues. I no sOn gaires els tecnics que s'organitzen per tenir temps per
estudiar l'experiencia dels qui viuen amb un nen disminuit, no
considerant-la en sentit absolut sin6 comparant-la amb les proves
que ells mateixos poden plantejar al menut.

La identitat inclou la capacitat de reconeixer la prOpia deficiencia.
Cada Opoca i cada cultura ha tingut i té les seves eines especifiques
per ajudar en aquest sentit. No hem de pensar pas que tUnic
reconeixement autentic es el que acabern de mencionar: el model
cientific medic.

El reconeixement demana paraules i gestos, actituds. I les paraules
tambe poden ser les d'un conte, i no necesseriament les d'un tractat
de medicina. Les comunicacions complexes, verbals i no verbals,
poden englobar l'exhortaci6 i l'ajut per reconeixer-se en una veritat
que compren la deficiencia. En canvi, tot i la motivaci6 pietosa que
aix6 pugui contenir, fingir que la deficiencia no existeix es una
exhortaci6 a coneixer una realitat deformada i false. Pot ser expressi6
de bons sentiments, per6 no ajudare pas l'infant a creixer.

Un infant ha de poder adaptar a la seva realitat original les
informacions que rep. En els jocs d'imitaciO sOn igualment interessants
els aspectes de fidelitat ai model imitat i els d'invenci6 personal.
Aquests Oltims poden ser adaptacions a la realitat de les informacions
emeses pels altres. Tanmateix, quantes vegades, si aquestes
invencions i adaptacions tenen corn orotagonista un nen disminuTt,
no sOn immediatament corregides o destorbades amb l'Onica
preocupaci6 de reeducar o recuperar el petit? Fins i tot si el deficit
es de naixement, continuem parlant de reeducaci6 i recuperaciO. Aix()
significa que creiem que el nen en qUesti6 ha tingut, encara que nomes
en la imaginaci6 i fantasia d'algO, una normalitat cap a la qual ha de
tendir. Es ben cert que els qui l'esperaven se l'havien imaginat sense
cap deficiencia. I aix6 es un dels aspectes mes delicats i massa sovint
negligits: el Ilenguatge tecnico-sanitari es molt distant, gairebe
inassolible, respecte a la imaginaci6 dels qui esperen un nen. Parlar
de reeducaci6 i recuperaci6 es una conseqUencia gairebe inevitable,
ja que horn considera que una autonomia original, que potser posaria
en relleu la deficiencia, seria negative, quan fins i tot seria desitjable
un pas, ni que fos petit, cap a un model de normalitat. I aix6 explica
que una imitaci6 poc fidel I molt caracteritzada per la imagined()
personal, que posi en relleu la presencia del deficit, provoqui oposici6.
Sovint ni tan sols es considerada corn a imitaci6 i tot seguit ht ha una
actuacid corrective.

La imitaciO i/es activitats imitatives sOn importants per aconseguir
la mescla abans esmentada entre ser corn els altres I ser original. Per
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exemple. es molt important que el noi pugui disposer d'uns amagatalis
des dels quals poder observer el mOn i comprendre corn és, quan ell
n'es absent Aixb Ii permet d'aprendre tot observant, sense sentir-
se immediatament posat a prova Aixo tambe constitueix un punt
critic per a un infant disminu'it, que corre el risc de conaixer ben
poques vegades el mOn gracies a l'observaciO des d'un arnagatall. Pot
passar de ser objecte d'atencions excessives, i, de cop i volta, ser
o sentir-se abandonat. En un parvulari, mentre tots els nens normals
poden amagar-se sense que els educadors se'n preocupin imme-
diatarnent, un nen disminuTt Os controlat absolutament, i si s'amaga
en algun mob, de seguida sorgeix la preocupació perqua no prengui
mal. D'aquesta manera aquest nen corre el risc de conaixer nornes el
setge de les atencions dels altres i els moments d'abandci.

De vegades, la dificil construcciO de la identitat pot passar igno-
rada molt de temps. Les persones que envolten un disrninuIt poden
considerar que al davant tenen un individu que ta poca consciOncia de
qui és en realitat, poca comprensiO de la realitat cornplexa; i que
viuen amb un individu Onicament capac, i encara amb prou feines.
d'estar en la realitat contingent. Sembla que les uniques necessitats
que aquesta persona expressa siguin les immediates i que no hi hagi
histeiria, membria, i per tant un futur, una perspectiva.

Si as aixi corn percebem un disminult, no ens ha pas de sorprendre
que se'l consideri eternarnent un nen. Efectivament: un disminuit pot
passar d'una Ilarga infantesa a una rapida vellesa sense ser mai adult.
Es la negaciO del procOs d'identitat. I Os la negaciO dels diversos
aspectes que acompanyen i caracteritzen la identitat: la sexualitat,
la cultura, la politica, la religiO, etc. Cada una d'aquestes dimensions
pot ser objecte de negaciO o d'un tractament especial, corn en el cas
d'un nen queno creixera mai.

2. La integració entre :liferents institucions

L'adequada complementaciO entre les diferents institucions que
tenen cura de l'infant tindra molt a veure amb les seves possibilitats
de dur a terme el procas d'identitat. En passar del parvulari a l'escola
obligatOria, l'infant passa de les atencions d'un equip a les d'un sol
mestre. Sovint no hi ha una coordinaciO satisfactbria en les unitats
sanitaries locals (USL). entre servals infantils i socials. Aquesta
falta de continuitat de les actuacions genera sensaciO de poca confiança
en els mateixos educadors i malestar entre les families.
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Pel que fa a la falta de continuitat en velem rAues dimensions una
de vertical i una d'horitzontal l'objectiu ha ser la recerca de
modalitats organitzatives metodologiques de comunicacio actuacio
en totes dues dimensions.

La discontinultat vertical, és a dir. el trencament de la histOna
del nen en passar d'una institucig escolar a l'altra que sovint s'intenta
resoldre amb una mena de persecuciO del niveli superior per part de
l'inferior cal considerar-la un «pas" productiu quan, gracies a una
formacie apropiada dels professionals i a possibilitats de recerca i
experimentacie conjunta. s'aconsegueix de crear les condicions per
afrontar-la, no pas per eliminar-la

Aquesta discontinu)tat. efectivament. obre espais de Ilibertat tant
per als infants disminuits corn per als altres. La resposta
educativa. sanitana a l'infant disminuIt ha de ser una resposta a
l'infant. que assumeixi i aculli el deficit.

Pel que fa a la discontinuitat horitzontal, tot I la coordinaciO entre
les diverses institucions. ambits d'actuacio i competencies
professionals, es planteja el problema de qui -ha de tenir el nen al
cap", es a dir qui ha de pensar a reconstruir la globalitat de l'actuacig,
ofennt possibilitats i garanties de tipus juridico-institucional. pert,
de fet sense esdevenir el que -tot sol, atén aquesta globalitat
Aquest problerna es planteja en cada institucie (sanitaria, educativa,
familiar. etc.) I entre institucions diferents.

Hi ha dues iniciatives de la regiO. sobre aquest tema que tenen una
pertinencia especial: la primera és una normativa que seguira la
sorgida del Segon Pla Sanitan Regional i afecta la coordinacio interna
dels serveis rnaterno-infantils. la segona és la represa dels contactes
amb els Inspectors de la regig per una comprovacig de la viabilitat
dels protocols firmats al Ilarg dels anys antenors.

El fenomen de la discontinuitat no és sempre ni totalment negatiu
en si mateix.

De fet. si es conseqUencia de la vanetat de les actuacions. de la
seva riquesa. de l'imprevist apropiat i estimulant. constitueix la
provocaciO util per a l'individu (i per tant tambe per a l'inf ant), que
es el protagonista conscient de la construcciO. determinada Inurement .

do la seva continuitat personal.

Si en canvi Os conseq0encia de moments i actuacions contradictenes
entre si en una mesura que sobrepassa la capacitat personal de
compensar-los. resulta un fenomen negatiu perqué frena. desonenta

afecta negativament el desenvoluparnent personal

1 I I iitor LI ci,4,-,14. 4,1 a 1 cxppr4c4nc 4a idI,IrIt I Int'S conc,(4tamvnt ia rl`glo d E M. hd
1-tomar,l
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Cal doncs, intentar reduir en la real.tat aquesta discontinuitat
negative, per garantir a cada nen unes condicions mes favorables
d'autonornia en el seu desenvolupament

Cercar una continuflat completa possiblement pot significar també
limitar l'estimulaci6 quan es d6na una entesa global que pot instaurar
un excés de control social.

Una forma eficae de disminuir la discontinuitat negativa consisteix
a augmentar el nivell de coordinaci6 entre els diferents professionals,
tot animant les diverses institucions i cadascun dels seus departaments
a no actuar exclusivament ells tots sols i adoptar sisternaticament
referencies d'altres institucions o serveis.

La barreja de referbncies, en plantejar contextos rnés amplis de
realitat i per tant abandonant la identificacici d'una Unica necessitat
amb la totalitat de les necessitats, crea l'espai per a un desenvolu-
pament elevat de la prOfessionalitat. Es fonamenta en la consciancia
d'un marc més ample on s'introdueix la seva actuaci6.

Les dificultats de coordinaciO sorgeixen de les discontinuitats,
que actualment sOn les segUents:

Discontinuttats horitzontals (entre regi6 i provincies, per Ilacunes
de recerca i informaciO: entre provincies: entre institucions de la
matei,,a provincia: entre departaments d'una mateixa instituciO).

Discontindltats verticals (educatives I assistencials en la histOria
i creixement del noi).

Hi ha dos Opus de discontinultat: una entr les actuacions dels
professionals de la mateixa instituciO I l'altra entre les actuacions
dels professionals de diverses institucions en l'ambit d'una realitat
territorial limitada. Aquesta discontinuitat és l'efecte d'una
insuficiéncia de la coordinaciO de les actuacions que, en part per
aquest motiu, assumeixen objectius sectorials: es concreta en una
sane de problemes que afecten les relacions entre les institucions
implicades.

Pel que fa als ifants, d'ença que neixen fins a sis anys, podem
considerar: l'escola bressol, la USL, l'escola altres recursos que
es poden usar en cada cas, i en cada situaciO sorgeixen problemes
d'informaci6 i de recollida de dades importants per a l'elaboraciO de
la membria, de construcci6 de projectes integrats: d'adquisiciO de la
capacitat de connectar amb moments anteriors, actuals I posteriors.

Tot aixb s'esdeve en tres nivells el dels professionals, el del
funcionament del servei I el de la politica de la institucib

En cada problema de cada instituci6 hi podem observar: l'aspecte
politic. l'administratiu I de gestic), i el tOenic.
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En proposern uns quants exemples La discontinuitat entre el
projecte I l'actuacio pel que fa a un nen amb deficit respecte al que
es fa en general (bressol parvulan), entre les actuacions dels
diversos professionals afectats: en la distribucio de les informacions
dins la mernbria: I. a més. la discontinuitat provocada per l'absencia
de referencies externes respecte a les actuacions anteriors realitzades
i projectades per altres institucions.

Cal destacar també la discontinuitat de la inforrnacio que hauria
d'acompanyar el nen en el pas d'una institucio a I altra: discontinuitat
generada perque es considera absolut el propi model teOric de
referencia del creixernent; i la discontinultat provocada per la falta
de disponibilitat de la pr6pia cultura professional comparada amb
altres cultures.

Aquests problernes mereixen la maxima atenciO i restudi
d actuacions capaces de promoure. donar suport i corregir.

propostes op ratives-

1. Preparacio de les condicions normatives. culturals. organitza-
Oyes per a la revisio de les -enteses- formals entre administracions
locals. escola I USL alla on la se n'han subscrit i per a la seva
actuaciO generalitzada també alla on encara no se n'han estipulat.

2. Una serie d'actuacions adrecades als professionals interessats
pel creixernent dels infants d'enca que neixen fins a sis anys en el
marc de la seva forrnaciO de reciclatge. Efectivament, cal incrementar
la caoacitat de treball col legial cap a una professionalitat oberta a
les relacions i els intercanvis interinstitucionals Les actuacions tambe
poden adrecar-se al personal de I iscola. si consten entre les
organitzades per a la requalificaciO del sisterna escolar.

3. Per completar tot allO que els centres territorials podran recollir
elaborar sembla Otil eloborar un pla regional per al coneixement.

l'estudi l'intercanvi entre les diverses experiencies locals.
identificades corn a recursos a explotar. Es tracta en definitiva
d'organitzar i supervisor un flu , rnoderat i ininterrornput de noticies
sobre allo que s'intenta i es produeix en [ambit local

4 La lorrnalitzacio Tuna relacio estable entre la regio i els instituts
regionals de recerca

3. Els indicadors en la perspectiva de la integració

Horn constata la necessitat de cercar indicadors quo ens oludin a
detectar la direccio en que avanca la integracio Constatem que aquest
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proces ja s'ha iniciat en el camp regional, tanmateix creiem que ha
seguit unes linies de tendencia diferenciades que han tingut resultats
positius o negatius. La direccig cap el pol positiu es caracteritza per
elements dinamics, innovadors, per sistemes complexos de lecture
de les situacions, per un Os elastic de les eines disponibles, per la
recerca més "imaginative" de recursos, per la utilitzaciO de diverses
formes de comunicacig, etc.

El pol negatiu, en canvi, es caracteritzat per la rigidesa de les
solucions adoptades, per l'immobilisme, per la defensa aferrissada
del funcionament del sistema tal qual, pel reforgament de les
distancies, per la pobresa dels Ilenguatges emprats.

Els indicadorsque proposem ens permeten valorar més la qualitat
que la quantitat dels objectius assolits pels diferents projectes
d'integracib partint de les respectives realitats educatives, tot
eixarnplant l'Optica del context social general per cornprovar la
solidesa de la -culture" envers la disminuci6.

Entre els indicadors de direcciO incloem els processos de feed
back social, es a dir, les regulacions i els canvis que tenen Hoc a
partir de la manifestaci6 de diverses exigencies.

Quan yam iniciar la integraciO a l'escola dels nens des de la
guardena, el model de referencia per a tots els components operatius
estava per definir; hi havia, aixO si, un model a rebutjar, el dels adults
disminutts a les institucions amb els seus historials de separaci6 i
allunyament Horn treballava i vivia amb la idea assumida d'anar
construint un mOn nou.

Avui. que per a molts aquell futur ja ha arribat, quina imatge o
model d'aduil disminuIt hem construit a través de la informacib de
massa sobre la quotidianeitat o sobre l'excepcionalitat?

Avui podem referir la integraciO dels nens fins a sis anys a les
informacions que ens poden retornar de redat adulta i plantejar aixi
un futur més clar, tot i que no programat de forma exhautiva fins al
punt d'eliminar-ne incOgnites i incerteses.

La vida adulta d'una persona disminuIda respecte a les possibilitats
dintegracib esdevé un indicador histdric actual, Onic, ja que abans
no hi era, sorgit de la histOria mateixa de la integraciO.

Per ser digna de credit, l'educaci6 ha de tenir una perspective
valida. Cal subratllar un aspecte: la integraci6 de la infencia tindra
lloc nornes si hi ha una integracici dels adults. En cas contrari, algu
es podna demanar si realment val la pena.

El compromis educatiu, sostingut per la incognita d'un futur en tot
cas minor que una instituci6 o el manicomi, orientava tothom, fins i

tot en una escala de motivacions molt amplia.
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Avui que podem veure els efectes d'aquella educacid I els resultats
de la Integra= hem d'augmentar l'esforc, tant per confirmar una
gran part d'allO que existeix en el camp de la recerca I de
l'experimentaci6 corn per recomanar una gran atenci6 a la vida de la
persona adulta i a les altres integracions, al treball, a la ciutat, ei
el medi natural.

No busquem pas una dada definitive que anivelli exigencies previstes
i resoltes, sin() un moviment de "regulaci6 continu.

En l'ambit escolar hi ha hagut molts canvis de condicions i modalitats
d'educaci6, que han aportat elements nous a les situacions educatives:

un Ilenguatge que sap entendre els deficits i les disminucions:

un plantejament cognoscitiu basat en la complexitat de la realitat
i en la relativitat de les maneres de set':

una importancia destacada de l'organitzaci6 dels contextos fisics
i relacionals i de les diverses formes de comunicar (atenci6 envers
el context i els codis linguistics):

una capacitat d'utihtzar el medi per crear uns suports de
l'autonomia

Voldriem relacionar [examen i la discussid dels aspectes educatius
i legals de la integració amb el primer gran tema, que consisteix a
valorar en termes de qualitat el creixement cultural davant la
disminuci6.

S'ha creat una cultura de la diferencia? Hi ha hagut intercanvi i

regulaciO entre les parts?

Per respondre aquestes qUestions voldriem subratllar i proposer
experiencies que desplacin el punt d'observaci6 des del noi disminult
cap als efectes produIts en els altres i en el medi tot procurant
identificar els signes d'una educacio a la cooperaciO. Simplement: clue
hi guanyen, els altres?

Al costat de tot d'experiencies escolars documentades de gran
valor, voldriem destacar corn a part prepositiva tedrica dues
recerques que també examinen eis altres: concretament la interaccib
entre nens disminuits i els seus companys i la tasca de suport de
reducador-mestre.

a) De l'informe presentat per R Vianello al VII congres CNIS del
novembre de 1989.

Guralnick i Groom. (1987) van analitza i. els comportaments de
parelles de nens de menys de cinc anys amb competencies iguals o
diverses, amb la presencia d'un nen amb retard mental o sense [ I

Va resultar que quan un nen amb deficiencia mental esta en parella
amb un de normal de la mateixa edat cronolOgica. es produeix el doble
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d'interaccions positives (jugar plegats amb una mateixa joguina,
'miter, ender Vatencio, etc ) la mateixa quantitat d'interaccions
negatives (comportaments agressius, agafar amb males maneres la
joguina de l'altre, etc.) que quan fa parella amb un altre nen retardat.
[...] En canvi, no hi ha diferencies entre una parella formada per un
retardat i un noi de la mateixa edat mental i la parella formada per
dos retardats mentals».

«Cole, Vanderkook & Rynders (1987) van fer una recerca aneloga
amb nois normals entre nc i dote anys i adolescents amb una
deficiencia mental greu (0.1. mitje inferior a 30). [...] En aquest cas
va resultar que era sobretot el normal, de la mateixa edat o be d'edat
superior o inferior, el qui prenia la iniciativa. A més a mes, en els
jocs Mures la situacie millor es produeix quan el normal té la mateixa
edat cronolOgica o es una mica (-nes gran que el retardat. [...] Aquestes
recerques suggereixen que la situacie d'integraciO en una classe normal
amb nois de la mateixa edat es la mes productive, ja que la situacie
en la qual la parella era formada per nois de la mateixa edat mental
no va donar pas els millors resultats».

b) La referencia es un estudi elaborat per Assistance Educative et
Recherches (AER), CTNERHI, Paris (1981) Integration du jeune enfant
handicapé en crèche et en maternelle.

Per a una aportaci6 a la reflexiO al voltant de la integracie per
part de l'educador indiquem els punts segOents:

La relaciO privilegiada entre el nen deficient i una educadora es,
sens dubte, un dels factors que faciliten la integracia pelt que al
mateix temps planteja problemes de carecter afectiu: per exemple.
la por de perdre aquesta relacia dificultat a deixar marxar el nen,
rivalitat amb les altres persones que se n'ocupen, gelosies per part
d'altres nens (peg. 36).

No es fecil determiner les motivacions de les educadores: les
raons que esgrimeixen per defensar la integracie sen:

per al nen es estimulant estar amb nens normals:

en una institucig especialitzada corre el risc de trobar-se amb
nens mes greus de recular:

els pares es tranquil. litzen amb el fet que el seu fill estigui amb
nens normals;

tambe per als altres nens es positiu estar al costat d'un company
retardal des de molt petits:

la tasca Os mes difieil. pet-6 alhora [-nes variada i interessant:
els primers progressos dels nens sbn molt gratificadors per a les
educadores. que fins i tot arnben a sentir-se responsables de possibles
absencies de progressos o de possibles regressions (peg. M).
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- Es important l'aportacid dels altres nois, de dos anys, i que per
tant la tenen acces al Ilenguatge verbal Un noi retardat té un paper
especific en el grup, I els altres descobreixen com l'han de tractar
(peg. 42).

En la culture que al Ilarg d'aquests anys s'ha format a partir del
problema de la disminuci6 hem de consolidar moltes linies de treball
i de recerca que provenen de les escoles i, mes en general. de les
situacions educatives: n'assenyalem algunes.

a- RECERCA I CONFIRMACIO DE LES COMPETENCIES

Un infant disminuIt pot trobar dificultats a reconeixer-se en els
altres: aquestes dificultats sOn provocades per la diferencia que el
deficit implica. Cal que, el nen s'arribt a reconeixer ell mateix amb
el seu deficit.

L'indicador de direcci6 es el Ilenguatge.

Quin Ilenguatge s'hi orienta. a la forrnacid d'una identitat?

- el flenguatge tecnic sanitari;

el Ilenguatge que acompanya l'activitat;

el Ilenguatge del conte;

- els documents per definir la prOpia histOria:

la comunicacib no verbal.

Tambe el Ilenguatge entra com a indicador en l'esforc d'exphcar
als altres el deficit. Es un llenguatge de la responsabilitat que no
defineix dun cop per sempre la realitat, sin6 que l'acompanya en les
seves variacions quotidianes. Es pot relacionar amb experiencies
directes de coneixernent i d'experimentaci6 de les possibilitats del
propi cos amb diverses potencialitats expressives (us de diversos
codis cornunicatius) i d'intercanvi.

b- VALORS CULTURALS DE LA INTEGRACIO

En aquest sentit podem definir l'indicador amb la paraula clau
cornplexitat. Cal educar en la complexitat, perqué conté diferéncies
i varietat d'oportunitats i cal arribar a considerar possibles maneres
d'interpretar la realitat diferents du la prOpia.

Complexitat es col-locar els elements en un context i preocupar-
se de relacionar-los entre ells organitzant-los en l'espai I el temps

Quan, a mes de l'ensenyant de suport, horn s'esforca a trobar els
suports adients (obiectes, ritmes de treball, regles. pnssibilitats
organitzatives) es disposa d'una perspective articulada amb els di-
versos recursos a l'abast
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4. Els problemes emergents

De les dades que es desprenen de l'observaciO epiderniolOgica dels
darrers anys es destaca clarament l'evoluci6 del fenornen "handicap.,
tant pel que fa a la seva tipologia corn a les causes.

Apareixen noves situacions problemetiques que se situen en
extrems oposats respecte a la gravetat: per un cantO, un nombre
constant (i més elevat percentualment) de malformacions,
disminucions i deficiencies gravissimes, que acosturnen a ser la
consequencia de disfuncions genétiques (IMER-EUROCAT. Observatori
EpiderniolOgic RegiO Erni lia Rornana «recerca sobre les malformacions
congenites", lnforme Anual 1983-84-85-86-87): per l'altre un
increment significatiu de deficiencies i disfuncions a nivell nomes
cognoscitiu. que acosturnen a ser consequencia de pre-rnaduresa,
dis-rnaduresa i de les terepies intensives amb les quals s'eviten
danys ales greus i que tanrnateix no sernpre poden «salver" totes les
funcions cerebrals, en particular les superiors.

L'aparicio d'aquestes ,,noves patologies oblige els professionals
i les families afectades a buscar respostes i solucions que rnoltes
vegades sOn diferents de les ernprades durant els anys anteriors
(sovint consolidades i en tot cas ja experirnentades) replantejant.
tant per la gravetat corn per la quantitat dels casos, les metodologies
d'actuaciO.

Pensern per exemple quines i quantes dificultats es poden trobar
les encarregades de qualsevol guarderia en l'atenció quotidiana d'un
nen arnb rnalforrnacions greus o arnb deficiencies gravissirnes: sovint.
les rnodalitats d'assistencia que aquestes situacions exigeixen s6n
ales prOxirnes a un tipus d'assistencia sanitaria en sentit estricte que
no pas a les ernprades norrnalment arnb els nadons.

0. al contrari. l'esforg que irnplica projectar I assolir la realitzacio
de diversos plans de treball personalitzats que perrnetin. en la rne-
sure possible. que els nots d'un parvulari afectats per deficiencies
cognoscitives activin les capacitats o els polencials cornplerts. o
totes dues coses alhora, per no caure en la insuficiencia rnental i

amber a l'escola primaria amb un bagatge suficient d'estrategies de
compensacio

Es clar que. en plantejar aquest tipus de problernes. no partim del
no-res. ja que l'experiencia d'integracio de tots aquests anys ha
produit prou material per poder plantejar projectes capacos d'aportar
resultats irnportants

Linrnateix. cruienr gm val la pena repetir quins sOn, a oarer
nostre. els elements positius due han sorgit en les actuacions dutes
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a terme i que cal consolidar per garantir un treball eficac per els dos
tipus de problemes que hem enfocat: a) gravIssims i b) mancances
cognoscitives.

a) - Comunicaci6 correcta (temps, maneres i Ilenguatge) del quadre
clinic de l'inf ant als pares per part dels professionals de la salut.

-Acolliment immediat per part del servei competent del servei-
sector de la USL del conjunt dels problemes sanitaris, psicologics,
educatius que la familia ha de resoldre.

Suport concret per a la identificaci6 d'un projecte global de vide
per a aquell,, fill.

Suport i conteniment de les angoixes o en tot cas dels components
més destructius de les experiencies viscudes pels pares.

1

Elaboració del "dol. respecte al nen imaginat que no va neixer.

- Mobilitzaci6 dels recursos (psicolOgics-pedagOgics de recu-
peraci6) possibles per realitzar el projecte.

Col.laboraci6 constaru entre professionals del Servei Materno-
Infantil i educadors de l'estructura (guarderia, parvulari) en la qual
es troba el nen.

(am

1

0
"6:
(1)

tO00

Comprovaci6 puntual dels objectius assolits i replantejament
conseguent d'objectius.

b) Identificaci6 precoo del trastorn cognoscitiu, sobretot en els
casos en qua no hi ha una simptomatologia -major,, o més greu.

Recuperaci6 personalitzada duta a terme amb una certa anticipaci6
a l'entrada a l'escola primaria.

Elaboraci6 i aplicaci6 de plans d'actuaci6 especifics a la guarderia.

Control constant de les manifestacions d'una simptomatologia en
el vessant relacional, provocades per les dificultats d'aprenentatge.

- Reciclatges especifics que permetin una atenci6-sensibilitat més
gran per part dels mestres de les guarderies envers el problema.

Tanmateix, davant de les patologies que es manifestin no podem
ignorar que, fins i tot ref organt o utilitzant de la millor manera
possible els punts que hem enumerat, toparem amb dificultatsdiferents
de les que hem conegut fins ara. No podem obviar, per exemple, el
conjunt dels problemes que van sorgir en diferents zones d'Italia a
conseqUencia de la introducci6 en les estructures educatives d'infants
seropositius o simplement fills de drogodependents.

Tot aix6 significa que cal rec6rrer al més aviat possible a noves
energies i modalitats d'actuaci6, tot trobant els niitjans i les modalitats
necessaries per fer-les rutllar, es a dir detectant tendencies de
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recerca i/o experimentaciO que, en un termini curt o mitja, puguin
produir respostes eficaces, extensibles als diferents entorns socials.

En aquest sentit, pel que fa al problema dels casos riles greus,
creiem que es fonamental de defensar amb decisi6 d'integrar-los en
les estructures educatives tot rebutjant amb fermesa les posicions
que en nom del cost elevat d'energies humanes i econerniques o, de
manera encara mes subtil, amb l'argument d'una millor eficbcia de
formes -privatitzades» de recuperaci6 o assistencia intensives,
prefereixen l'exclusi6 del nen disminuit dels grups de coetanis.

Es molt interessant la possibilitat de plantejar una recerca que
pugui analitzar en profunditat els oactors" , els projectes, els re -
cursos utilitzats, les formes de comunicaciô privilegiades, les
modificacions del context que s'han esdevingut en el transcurs de les
nombroses integracions realitzades o que es realitzaran.

Aix6 tambe ens pot ajudar a sortir del cul de sac del Iloc corrail
-Fet i fet, no hi ha res a fer!».

A l'altre cant6, el dels trastorns cognoscitius, es pot engegar una
experimentaciO en el camp de les guarderies i dels serveis materno-
infantils orientada a la creacie d'una xarxa capil.lar de professionals
diversos (per exemple pediatres de base, educadors) que puguin copsar
de forma cada cop més rapida aquest tipus de dificultat dels nens,
començant tot seguit l'actuaci6 de recuperaci6 en col.laboracie amb
especialistes del sector.

Finalment, cal destacar que aquestes -noves ttpologies de deficit"
poden donar pas a un Os incorrecte dels diversos termes, provocant
confusi6 de Ilenguatges i, per tant, comunicacions alterades i també,
sobretot, alimentant deformacions conceptuals de fons que arrosseguen
la conseqUencia inevitable de la construed() d'uns projectes d'actuaci6
no centrats per tant destinats a fracassar.
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Abstracts

La autoconciencia, tan L'auto-conscience, si Self-awareness, of
importante en la importance dans such importance in the
evolucien de toda Pevolution de toute growth of any person.
persona. se convierte personne, devient une becomes an indispen-
en requisite indispen- condition indispensa- sable requisi:e in mat
sable pars el desarro- ble pour le of a child with any
Ito del nino que developpement do type of disability. The
presenta argun tido de l'enfant ayant quelque article argues that
handicap. En el articulo handicap. Dans Particle this is a process which
se argumenta que se on argumente qu'il is both necessary and
(rata de un proceso s'agit d'un processus conflictive.
tan necesarro como aussi necessaire que particularly as regards
conflictive. especial- contest& discriminating
mente en el memento specialement quand il between the
de discriminar entre est question de faire difficulties
las dificultades que la discrimination entre experienced by the
experimenta el mho a les difficultes child due to the
cause del propio eprouvees par Penfant disability itself and
deficit y las que par suite du propre those derived from
derivan de lo que el deficit et celles qui what the author calls
autor senate como resultent de ce que -difficulties of life-.
vivencia, en gran parte Pauteur designe largely induced, of the
inducida. del comme un fait vecu. en personal and social
condicionamiento grande 'pantie induit. condition which we
personal y social al du conditionnement associate with
que generalmente el personnel et social disabilities
deficit suele asociar- auquel habituellement The author continues
se on associe le deficit, by assessing what are.
El autor continua Par la suite l'auteur in his opinion, the main
valorando lo nue. a su évalue. selon son indicators of the
parecer. son los critere. les poncipaux success of integration
indicadores principa- indicaleurs de la programmes and
les del exito de réussite des concludes with a
programas de programmes review of the new way
integracion. y acaba d'integration et il finit in which disabilities
con una seme de par une série de are presented to
referencias sobre la references autour de modern society
nueva configuracion la nouvelle
con que se presents la configuration que
deficiencia en la piend la deficience
sociedad actual pour se presenter

dans la secrete
actuelle
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Qué hem après de l'avaluació del programa
d'integració escolar?
Elena Martin, Gerardo Echeita, Cèsar Coil, Aivaro Marchesi,
Mercedes Babb), Marisa Galán *

introducció

El Ministeri d'EducaciO i Ciencia va engegar el curs escolar 1985-
86, en l'aplicaci6 del Reial Decret 3/6/86 sobre Ordenaci6 de
l'Educació Especial i en l'area de gestic!) de la seva competencia, un
Prograrna d'lntegraci6 Escolar (PI), l'objectiu del qual era aconseguir
crear les condicions que fessin possible l'educaci6 dels alumnes amb
alguna mena de discapacitat a l'escola ordinaria. Fins aleshores,
s'havien dut a terme experiancies d'integraciO en pocs centres o per
professors especialment compromesos amb aquest objectiu. El propOsit
del ministeri era establir un pla sistematic que permetés, de manera
progressive i realista, garantir l'educaciO d'aquests alumnes.

Horn s'adona que les condicions en qua s'havia de desenvolupar
aquest programa no eren tan favorables corn es voldria: professorat
arnb una limitada forrnaciO per encarar-se amb aquesta nova situaci6
educative, pocs recursos als centres, alguns recels per part de
determinats sectors de l'opini6 publica i dels pares. Tot aim) va fer
recornanable escollir una estrategia basada principalment en els punts
segGents (Echeita, 1991)

1r. Adoptar totes les mesures possibles encaminades a sostenir
la viabilitat del projecte a mig termini. Amb aquest rnotiu, es van
crear equips interdisciplinaris de prirnera atenciO, amb l'objectiu
prioritari d'atendre els infants amb discapacitats. Es van ampliar els
equips interdisciplinaris de sector; es va crear el Centre Nacional de
Recursos per a l'Educaci6 Especial. Es va millorar la dotaci6 econOmica
i material dels centres afectats i es van engegar accions formatives
per al professorat; també es van envier els centres professors de
suport i especialistes (fisioterapeutes, vetlladors, logopedes) en els
casos d'integraci6 d'alumnes amb dificultats sensorials o motrius.

Els autors ho son de la investigamo duta a terme entre 1985 1989 en la zona
corresponenl al MEC. solo el nom de -Evaluacion del Programa de Integiacion Escolar
de alumnos con delicienciol, . en la qual Iambi, van col laborar Maria Jesus Aguitera
Katie Alvarez Rosario Martinez Arias Els resultats estan publicats pel CIDE-Serv
Publ MEC Madrid 1990
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2n Desenvolupar la implantaci6 del programa de manera contro-
lada, actuant amb prudencia quant al nombre d'alumnes integrats en
cada centre (dos per aula) i en la seva selecci6; també desenvolupar
el PI progressivament, de tal manera que es va comencar names en
els nivells educatius de pre-escolar i cicle inicial, amb la finalitat
d'assegurar que els centres s'encaressin progressivament amb les
dificultats i que comencessin per les més passadores; i partint d'una
selecci6 entre aquells centres que volunteriament volguessin participar
en el Pl.

3r. Avaluar el desplegament del PI durant la fase experimental
(els tres primers anys). Aquesta mesura semblava imprescindible
tenint en compte les condicions generals en que es desenvoluparia,
d'una banda, i de l'altra, el fet que el ministeri no podia ni pretenia
indicar -com» s'havia de fer la integraci6 d'aquests alumnes, ja que
sOn possibles multiples concrecions, totes elles resultat de la interacci6
entre les caracteristiques dels alumnes i les del context educatiu en
el qual s'eduquen. Per tant, no es tractava pas de valorar si la
integraci6 era o no positive i, en consequencia, no s'esperava pas de
l'avaluaci6 un suport o un rebuig de la integració, sin6 que permetes
analitzar les condicions en les quals s'estava realitzant i els resultats
als quals estava menant, per tal de procedir a efectuar els canvis i
les rectificacions que calgues per poder assegurar l'assoliment dels
objectius.

La posada en practice d'aquesta Ultima condici6 es va concretar
en un conjunt d'accions avaluadores convergents (MEC, 1988; MEC,
1989 a i b), la més important de les quals va ser una avaluaci6
longitudinal duta a terme per un gran equip d'investigacido durant els
tres primers anys d'aplicaci6 del Pl.

L'objectiu d'aquest treball es fer una reflexi6 sobre els
aprenentatges» que ens ha proporcionat el desenvolupament
d'aquesta avaluaci6 longitudinal, i que ens semblen valids no nornes
per millorar el mateix PI, sine) també per desenvolupar d'altres
innovacions que comparteixen amb aquell el desig de millorar la qualitat
educative. Que ning0 no esperi d'aquest treball, doncs, una descripci6
detallada del marc te6ric, disseny, resultats o conclusions de
l'esmentada avaluaci6. que el lector interessat pot trobar extensament
en d'altres publicacions (diversos autors. 1987; Aguilera et al., 1990;
Marches!, Echeita i Martin, 1990). No obstant aim!), no és tacit
d'entendre ni d'assumir aquests aprenentatges sense una certa
informaci6 sobre el model teOric que s'ha adoptat per tal de guiar el
procés avaluador I sobre les caracteristiques besiques del disseny

(1) Aquesta avaluacin, I ha It:alit/add un equip de treball en el gual han partic.pat
dilerentr, moments les persones seguenk, J Aguilera. M &bin A Blanco

C Coll, G Echuila A riorro M Galan A Marches!. E Martin. Martinei.Anas
J Palacins M Rey A Rosa K Alvan et
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assumit En el segon punt d'aquest treball, per aquest motiu,
presentarem una breu descripci6 del marc general de la investigaci6,
i ens centrarem, en tercer i ültim Hoc, en l'objectiu prOpiament dit
d'aquest article, que es exposar les conclusions que es van obtenir
en l'avaluaci6 i, el més important, els suggeriments que se'n deriven
per millorar l'escolaritzaci6 dels infants amb necessitats educatives
en centres ordinaris.

Model tebric i objectius de la investigació

Tirar endavant una avaluaci6 suposa establir els indicadors que
s'utilitzaran per tal de valorar l'evoluci6 experimentada durant el
proces. Les diverses investigacions que s'han fet sobre prograrnes
d'integraci6 han fet servir diferents criteris que, corn remarquen
Hodgson, Clunies-Ross i Hegarty (1984), es poden aplegar en dos
grans tipus: els que fan referencia als canvis que s'han produIt en els
alumnes integrats i els que se centren en les modificacions en el
mateix sistema educatiu. El pes que s'atorgui a l'un criteri o l'altre
determinare, de fet, el model teOric de la investigaci6, corn tarnbé
l'enfocament rnetodolOgic.

En el nostre cas, es van emprar tots dos aspectes corn a indicadors
d'exit per dues raons derivades de la idea basica que la integració és,
abans de tot, un proces educatiu, amb peculiaritats, perO amb tots els
elements i les caracteristiques basiques de qualsevol procés
d'ensenyarnent i aprenentatge. Des d'aquesta perspective, cal tenir
sernpre en cornpte els dos pols del proces, ja que nornés la consideraci6
interactive dels dos perrnet entendrel D'altra banda, els canvis que
es produeixen en cada cas, encara que interrelacionats, sOn tambe
prou independents corn per estudiar-los separadarnent. Hi ha casos en
que ens podem trobar arnb dades force semblants pel que fa als
alurnnes integrats de dos centres diferents i, rnalgrat aixO, identif
car evolucions significativarnent diferents entre ells si considerern
el conjunt del centre corn a unitat d'analisi.

Per tot plegat, i coherentrnent amb el model teOric que exposem
a continuaciO, es va triar tres criteris d'exit del programa d'integraci6
que presentem amb ordre jerarquic: en primer Hoc, el progres en
l'organitzaci6 general de l'escola i en l'elaboraci6 d'un projecte
educatiu de centre que tingues en comple la integracib. en segon Hoc,
la millora de la practice docent del professorat a la seva aula: 1,

finalment, l'evoluci6 dels alurnnes i de les alumnes integrades.
fonarnentalment en relaci6 amb Ilur adaptacio social i Ilurs exits
academics.
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Aquests indicadors responen, corn ja hem remarcat, a un determinat
model tebric que ha presidit la investigaci6 I que ha estat una pega
clau per guiar-la, atesa la complexitat de les variables que interactuen
en un projecte d'integraci6 i el risc de perdre's entre la gran quantitat
d'informaci6 possible que aix6 comporta.

El model proposat és jerarquic i es compon de quatre grans
sistemes, entre els quals el primer te una més gran incidencia damunt
els altres tres, tot i que al seu torn els sisternes inferiors
repercuteixen en els superiors. Aquestes relacions s'exposen a la
figura I.

El primer sistema es el centre, definit per tres grans variables
fonamentalment rellevants per al PI: l'existencia d'un projecte
educatiu, el grau d'acord amb que es va prendre la decisi6 de par-
ticipar en el programa d'integraci6 i el nivell d'experiencia previa
amb alumnes amb necessitats educatives especials.

El segon, el constitueix l'ambient proper d'aprenentatge, on
s'inclouria l'estil d'ensenyament del professor, la seva formaci6 i
les seves actituds envers la integració. La variable "modalitat»
s'inclou tambe en aquest sisterna i fa referencia a la manera amb que
s'organitzen els suports de l'alumne integrat. La modalitat d'integraci6
pot dependre del projecte educatiu del centre i/o de l'estil
d'ensenyament del professor i de la seva formació, pelt tambe de
caracteristiques prepies de l'alumne.

El tercer sistema es refereix als alumnes amb necessitats edu-
catives especials. Les variables rellevants en aquest cas serien la
mena i el grau de dificultat que els alumnes palesen tent en Ilur
desenvolupament personal com educatiu.

Finalment, el model fa referencia a un quart sistema que es el de
la familia, que rep influencies de cada sistema, i al seu torn,
repercuteix directament en el desenvolupament de certes dimensions
de l'alumne, i names indirectament en els sistemes superiors.

Corn es pot observer en les fletxes que en el grafic senyalen
relacions entre els sistemes, tots ells estan intimament relacionats,
de tal manera que la intervenci6 en l'un d'ells repercuteix en la resta.
Aquest model sistematic dels elements implicats en el proces educatiu
ha estat clau per dissenyar i desenvolupar l'avaluaci6. A partir
d'aquest es van establir els quatre grans objectius de la investigaci6
I les seves hipOtesis:

El primer objectiu era estudiar corn es concretava a la realitat el
programa d'integraci6 ja que, corn Os un programa obert, podia aca-
bar configurant-se de maneres diverses. El segon, analitzar l'impacte
de l'aplicaci6 del programa damunt ['ambient proper d'aprenentatge
en quo es duu a terme. El tercer, analitzar l'impacte de l'aplicaci6 del
programa d'integraci6 damunt els infants integrats. I en quart i darrer
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Hoc, proposar estrategies d'intervenci6 adequades per tal de crear
les condicions que possibilitin, en funci6 de les caracteristiques del
centre, la modalitat o les modalitats d'aplicacig mes positives quant
a les seves repercussions damunt tots els elements implicats.

A partir d'aquests objectius, es van establir les hipdtesis
principals, que sOn d'interes ja que, un cop posades a prove, poden
orientar sensiblement la practice docent. Algunes d'aquestes hip6tesis,
for mulades ara de manera sintetica, van ser les seguents: el projecte
educatiu del centre seria el factor mes important a l'hora d'explicar
els canvis tant en l'estil d'ensenyament del professor corn en la
modalitat d'integracig i el desenvolupament dels alumnes. Quan no
existeix un projecte educatiu de centre, les variables del sistema
professor (estil d'ensenyament, formaci6 i actituds envers la
integracig) serien determinants de la modalitat d'integracig triada,
i ambdues dimensions influirien en el progres dels alumnes integrats.
Al seu torn, aquest progres influiria en les actituds del professor i
el motivarien perque millores la seva practice docent i participes en
el projecte educatiu. El progres dels alumnes tindria tambe una
influencia important damunt les actituds dels pares envers la
integracig.

Per acabar, s'establia corn a hip6tesi que la incidencia de les
diverses estrategies d'intervencig dependria de la mena de centre,
en especial del seu nivell d'estructuracig.

La complexitat dels objectius que revalued() es ve fixar, de
caracier fonamentalment formatiu i no pas tan sumatori, concretats
en les hip6tesis que acabem d'exposar. va obligar a fer servir una
metodologia en la qual convergien diferents estrategies: un estudi
logitudinal que va constar d'una primera fase quantitative i una segona
aproximacig qualitative a ravaluacig a traves d'estudis de casos i la
posterior intervencig en un nombre reduIt de centres (Aguilera et al. ,

1990) i, finalment, sengles qUestionaris que va respolidre el profes-
sorat dels centres d'integracig i els equips interdisciplinaris que hi
treballen (MEC, 1988 i 1989 respectivament).

En la fase quantitative, que es va prolongar durant tres anys, es
van triar 60 centres entre els 183 que van comencar el programa
d'integraci6 el curs 1985-86. En aquesta seleccig. s'hi van tenir en
compte variables corn: rural/urge, amb/sense experiencia previa
d'integraci6, i dimensions del centre. La mostra d'inf ants integrats
era de 379. Les variableS estudiades en cada sistema del model, corn
també els instruments utilitzats, es recullen en la figura I.

En la fase qualitative, es van dur a terme quatre estudis de casos
en centres que previament s'havien caracteritzat, a (raves de les
dades quantitatives, en tipologies relacionades amb els valors que
obtenien en les variables del sistema centre: centres molt vertebrats,
amb acord unenime i experiencia previa: centres amb una estructura
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FIGURA I Model tebric de la investigacid
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no gaire consolidada amb acord, pero sense experiencia, centres
sense projecte educatiu, en conflicte en ei moment de decidir afegir-
se a la integracig sense experiencia.

Per a aquesta fase, que es va dur a terme el tercer any del PI,
es va fer servir un model etnograft d'investigacid. Els instruments
basics consistien en l'analisi de dc:cuments i materials produits pel
centre. observacions en moments d'aprenentatge i de joc, i entre-
vistes semiestructurades a professors, alumnes families.

Quadre I RelaciO de proves aplicades i moments d'aplicacig

-Full descriptiu de les caracteristiques fisico-ambientals del
centre- (Principi del primer curs)

-QUAFE 80-- Questioned per a l'analisi del funcionament de
rescola (4 aplicacions: ai principi del primer curs, linia base,

final de cada curs)

-Informe qualitatiu sobre el centre-, realitzat per l'equip
psicopedagOgic (3 aplicacions, una cada curs)

-00estionari d'aspectes curriculars i instruccionals- i

-Questioned d'opinions pedagOgiques- dels professors (3
aplicacions. una cada curs)

-Escala d'actituds davant la integracid- per a professors (4
aplicacions lima base, i final de cada curs)

Full descriptiu de la Modalitat dintegracid- de ['infant (6
aplicacions principi i final de cada curs)

-Escales d'intel.ligencia de Wechsler- (2 aplicacions: linia
base i final del tercer curs)

-Test de marius progressives de Raven- (4 aplicacions: linia
base i final de cada curs)

-Test de Vocabulan Peabody, (2 aplicacions. linia base i final
del tercer curs)

-Escala do Desenvolupament de la Went [tat Personal- EDIP (4
aplicacions- lima base i final de cada curs)

f [ill Seguinient- de l'infant (6 aplicacions: principi i final
de cada curs)

-Escala d'ObservaciO de la Interaccid Social" (6 aplicacions:
principi i final de cada curs)

Proves Pedagegiques de Terrassa- (2 aplicacions. final del
tercer curs)

-f scala d'Actituds dels Pares davant la Integracid- (4
aplicacions linia base i final de cada curs)

I
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La intervencio es va prolongar durant un curs academic I es va dur
a terme als centres en que es realitze l'analisi qualitative. L'objectiu
del treball va ser semblant a totes quatre escoles, tot i que adaptat
a les caracteristiques especifiques de cada una d'elles. L'estrategia
d'intervenció basica consistia en sessions de coordinaciô amb el
professorat per tal de treballar sobre el projecte educatiu en el seu
conjunt o sobre aspectes més concrets d'innovacie per a un cicle o
una classe, fornint orientacions i recursos.

Per acabar, es van dur a terme dues enquestes sobre els principals
temes recollits en les hipOtesis, l'una a tots els professors que
havien participat en el programa, al cap dels tres primers anys de
posada en practice, i l'altra a tots els equips interdisciplinaris de
sector que estaven participant en el desplegament del Pl. L'analisi
convergent de tota aquesta informed() es la que queda sintetitzada
breument en rültim punt d'aquest treball.

L'avaluació ret compte

Tal corn ja hem remarcat abans, l'avaluacie del PI perseguia corn
a objectiu global i amb una finalitat clarament formative, d'una ban-
da, analitzar les condicions en qué s'estava desenvolupant el PI, i de
l'altra, suggerir els canvis i les modificacions que calgués per
assegurar el compliment dels objectius del programa. Considerem
que el treball desenvolupat ha servit per porter a terme satis-
factOriament tots dos aspectes, tot i que segurament es podrien
haver assolit de manera més complete. Per aim!), avui tenim una més
bona comprensiO de quina es la forma que han adoptat en la practice
els centres del PI, quins resultats els ha comportat aquesta innovació,
pel que fa al professorat implicat i als alumnes, per quines raons.
Igualment, creiem que el que s'ha apres pot servir -i de fet ha estat
aixi- per introduir canvis efectius que millorin el PI i, en definitive,
reduced() que reben no tan sols els alumnes del prograrna, sinO tots
els alumnes.

Cal dir, en primer Hoc, que restrategia seguida pel MEC en la
posada en marxa i el desplegament del PI ha contribuR a aconseguir
que la integraciO escolar d'alumnes amb necessitats educatives
especials sigui, ara per are, una realitat i un fet acceptats per la
major part del professorat i dels pares. Aquesta accepted& no cal
entendre-la, pern, corn a sinOrnin d'exit en tots els casos, en el sentit
que la major part dels centres hagin millorat la resposta educative
que ofereixen a aquests alumnes i que, en conseqUencia, la major part
d'aquests alumnes hagin progressat tant com sigui possible d'acord
amb Ilurs capacitats.
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El pas de l'-acceptaci& a l'«exit" vindre donat per un canvi
substancial als centres escolars i a través de la consolidaci6 de
veritables equips docents que siguin capagos d'identificar els punts
febles en el desenvolupament del seu projecte educatiu, corn tambe
de planificar i desenvolupar els canvis coherents per tal que hi tingui
cabuda la millor resposta possible davant la diversitat de l'alumnat.

CD

CI
0
&-

En aquest sentit, una de les consecpencies ales valuoses que s'han
obtingut de l'avaluaci6 es el fet d'haver pogut identificar menes de
centre en que és possible de pronosticar amb un significatiu grau de
fiabilitat corn s'hi dura a terme l'aplicaci6 del PI, i probablement la
d'unes altres innovacions. No s'han definit tan sols aquests tipus
teciricament, sin6 que s'ha pogut comprovar que existeixen en la vida
real dels centres, i que es comporten globalment corn es preveia en
el model, tant pel que fa als resultats que se'n podien esperar, corn
pel que fa a les vies triades per tal d'intervenir-hi. Tal corn acabém
d'anunciar, les variables més rellevants per a la diferenciaci6
d'aquests «tipus" s6n les que s'apleguen a l'entorn del projecte
educatiu de centre:

participaci6 del professorat en l'elaboració del projecte;

linia educative del centre;

estructura i funcionarnent del centre;

nivell d'acord per tal d'adscriure-s'hi el centre;
experiencia del professorat corn a equip docent.

Als centres escolars on la preocupaci6 per les necessitats dels
alumnes integrats s'ha pres amb una més gran seriositat, el projecte
educatiu de centre és alguna cosa més que un document. Es l'exponent
de la qualitat professional d'un equip docent que, en conseqUencia, és
capag d'analitzar-ne les limitacions i necessitats davant dels
complexos problemes que origina l'educaci6 dels alumnes amb
necessitats especials i es capag de proposar-hi respostes realistes,
intel-ligents i creatives. Els centres sense projecte educatiu o poc
elaborat ens indiquen que no sOn capagos d'encarar-se col-lectivament
a aquests problemes. Es per aixO que qualsevol innovaci6 que demani
una resposta grupal estara seriosament compromesa.

D'una altra banda, identificar aquests tipus de centres no resulta
especialment dificil. Els instruments estandarditzats emprats per a
l'avaluaci6 de tals variables, per exemple, el QUAFE 80 (Darder i

LOpez, 1985), tant corn les estrategies i els instruments més
qualitatius que tambe s'han fet servir (entrevistes, observaci6
participant, etc.), han demostrat ser fiables i valids per a aquesta
finalitat, sempre que s'utilitzin correctament.

Obviament, la importancia de tot plegat no rau en el mer fet de
la classificaci6, sin6 en all() que ens permet amb vista a la selecci6

J9
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dels centres apropiats, i a les intervencions que des de fora calgues
realitzar en termes de formaci6 del professorat o de dotaci6 de nous
recursos humans o materials.

Quan calgui fer l'engegada d'un programa, sobre un nombre reddit
de centres, corn era el cas del PI, el grau d'elaboraci6 del projecte
educatiu Os un excel.lent indicador de pronOstic. Novament cal in-
sistir que, quan parlem de projecte educatiu, hem de mirar ales enlle
del mateix document que i analitzar sobretot el nivell
d'estructuraci6 i de coordinacie., que hi ha al centre. En aquest sentit,
l'avaluaci6 va palesar clarament que la simple lecture dels papers"
era insuficient per avaluar realment la mena de centre davant el qual
Orem, i que centres que s'aplegaven en la mateixa categoria arran de
la documentaci6 aportada resultaven ser, en realitat, sensiblement
diferents quan s'hi feia un estudi qualitatiu mes profund i detallat. Fer
aquesta anOlisi fina dels projectes educatius, amb aquestes finalitats,
demana uns professionals especialment qualificats per a aix6, si es
que es vol encetar de debt) amb bon peu el dificil cami que suposa
qualsevol innovaciO.

Tot i que una tria adequada del centre es la millor garantia d'un
bon comencament. certamPnt no sempre es possible de fer-la i tambe
es cert que, un cop arribet el moment de la generalitzacib d'un pro-
grama d'innovacib, les necessitats s'amplien. Aix6 Os el que s'ha
esdevingut en bona part amb el mateix Pl, on passats els primers
anys ha calgut respondre al dilema entre el dret d'uns pares a una
educaci6 integrada de Ilurs fills amb necessitats especials i la
inexistencia de bons centres d'integraci6 en el seu sector. En aquest
moment, esdevenen crucials les questions relatives a corn i on inter-
venir als centres per tal de facilitar-hi el desplegament del progra-
ma. I en aquesta qUestiO l'avaluaci6 tambe ens ha permes d'estimar
l'abast d'algunes conjectures plausibles fetes a aquest efecte. La
mes elemental I previsible de totes elles es que l'estrategia de ,,cafe
per a tothom no sembla pas la mes encertada, i amb aix6 ens
referim a identics recursos materials per a qualsevol centre. igual
nombre de professorat de suport o identiques estrategies continguts
de formaci6 per a tots.

Crelem que quan un centre te un projecte educatiu solid, el mes
rendible fOra concretar els suports en el sistema centre, Os a dir, en
les estructures generals d'organitzaci6 de funcionament que el centre
coordinat, és probable que els ajuts --per exemple, en termes de
formaci6 . siguin ales rendibles si s'adrecen. en primer Hoc, als
mateixos professors. per assegurar una minima. perO adequada.
atencio als alumnes Es tractana, per tant, en aquet.t sogon cas, de
treballar en el sistema ambient d'aprenentatge, amb el professor
tutor i/o el de suport. i sobre els problemes concrets dels infants
integrats de la seva classe. AixO no s'hauria de fer en detriment total
de les mesures de suport al centre, que poguessin servir a mig
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termini per consolidar el projecte educatiu i fer menys necessaris
els ajuts individuals.

A ning0 no se li pot escapar que una intervenció a la carte"
requereix unes unitats tecnico-adrninistratives, en questions corn la
formaci6 del professorat, la dotació de recursos humans i materials,
etc., flexibles i dinarniques, la qual cosa comporta un elevat grau de
descentralitzaciO. L'existencia d'aquestes condicions apareix aixi
corn un gran condicionant del desplegament del PI o d'innovacions
semblants.

Aquesta avaluaci6 ha contribuIt a reforcar alit) que horn va sabent
grades a les investigacions que s'hi han fet, en aquest camp (Garcia
i Alonso, 1985), pel que fa a la important questiO del paper que tenen
les actituds en la consolidaciO d'un programa corn aquest. En el nostre
cas, ha quedat en evidencia una relaci6 circular entre les actituds i
la rnena de centre. El professorat dels centres que tenien un bon
projecte educatiu, que servia en part de guia per a la planificaciO i
l'avaluació continua de les seves intervencions pedagOgiques, tenia
en gerierai bones actituds, cosa que al seu torn li facilitava encarar-
se amb els problemes que planteja el PI al centre. No cal dir que sentir
que es respon a aquests problemes d'alguna manera contribueix a
mantenir actituds positives. D'altra banda, unes bones actituds inicials
entre el professorat facilita la implantaciO de la innovacib, en la
mesura que el professorat cornpensara les dificultats inicials a carrec
de les seves actituds positives. En tots dos casos, el que és important
és adonar-se que les actituds no s6n una variable estatica i no mo-
dificable, ans al contrari.

Les actituds davant la integraciO, sobretot entre els professionals
que estan més directarnent en contacte amb aquests alumnes, depenen
en alt grau del nivell de capacitaci6 d'aquests. Corn més preparat horn
se sent, rnés bones actituds horn té, cosa que ens mena a una de les
questions centrals en el desenvoluparnent de qualsevol innovaciO, el
tema de la formaciO del professorat que ha de desenvolupar tal
innovaci6, i indirectament a la qüestiO dels recursos i suports per
tirar-la endavant.

FormaciO, suports i recursos sOn condicions basiques per a
l'aplicaci6 reeixida de qualsevol innovacib de l'abast del Pl. Pere) en
cap cas la situaciO no es pot resoldre amb una mera opciO quantitative:
corn riles millor. Cal un marc de referencia que ens permeti de decidir
quins han de ser els continguts basics d'aquesta formed& quines les
estrategies formatives que cal impulsar, en quina quantitat i on s'han
de situar els suports i quina mena de recursos material!. sOn els mes
urgents i congruents amb la innovaciO que e!- )roposa. El
desenvoluparnent d'aquesta investigaci6 ens ha permes reforear les
nostres conviccions sobre els marcs de referencia que haurien de
servir per guiar tals processes formatius i d'assignacib de recursos.

v
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Quant a la formaciO, i des de la nostra creenga en el caracter
interactiu dels processos d'ensenyament/aprenentatge, els plans i

les activitats haurien de tenir corn a referent obligat l'objectiu de
millorar el proces i les capacitats mitjangant les quals el professorat
ajusta l'ajut pedagogic que els cal als alumnes, es a dir, tot all() que
els permeti reviser el curriculum que ofereixen als alumnes del
programa d'integraciO amb ajuda al professorat tant pel que fa a les
tasques individuals, adaptacions del curriculum, corn a les del tan
esmentat projecte educatiu. L'avaluaciO ha posat en evidencia que
aquesta continua essent una demanda insatisfeta i, per les mateixes
raons, una assignatura pendent, la recuperaciO de la qual no es pot
postposar sine die, encara que es comprengui que la magnitud de la
tasca justifica un desfasament inevitable.

Des del punt de vista dels alumnes, cal dir que la major part en
va progressar adequadament, sense que s'hi observes en general
desfasament de més d'un any escolar en els seus aprenentatges.

No hem d'oblidar, per6, que estem parlant dels alumnes que
encetaren el PI als nivells de pre-escolar o cicle inicial. Obviament,
no es pot generalitzar aquests resultats al que s'hagi esdevingut a les
etapes seguents. Paga la pena remarcar que es va poder comprovar
que els altres alumnes", companys dels del PI, no van veure
"afectades negativament" en cap moment Ilurs possibilitats
s'aprenentatge, tipica creenga sense fonament que encara
comparteixen moltes persones.

El que hem awes durant aquests anys amb aquesta avaluaciO no
acaba aqui. tot i que considerem que hem remarcat algunes de les
conclusions mes rellevants. Recordem al lector interessat a coneixer
aquestes dades o d'altres amb més prof unditat, que pot recOrrer a
la mernOria final publicada integrament (Aguilera et al., 1990). No
obstant aix6, voldriem acabar amb unes darreres reflexions sobre
l'abast formatiu que hagi pogut tenir el nostre treball, perque aquest
n'era un dels objectius centrals.

Potser resulti una mica estrany destacar. en primer Hoc, que el
treball realitzat ha estat molt formatiu per al mateix equip inves-
tigador --inclosos la major part dels equips interdisciplinaris que hi
van collaborar. especialment pel que fa a alit) que es pot esperar
de cada una de les metodologies utilitzades. Aixi, hem comprovat
molt significativament la importencia de les aproximacions qualitatives
(Woods, 1986) per a una investigaciO amb aquestes finalitats, i sense
el concurs de les quals hauria estat impossible entendre en la seva
magnitud i complexitat la dinemica dels centres educatius En aquest
!-entit, i si tornessim a començar, cons!derem que aquesta estrategia
tindria aleshores una mes gran presencia de la que ha tingut ara,
sense que aix6 signifiqui, pert). una renüncia total a la recollida i

interprutaciO d'informacions quantitatives, que en aquesta segona
oportunitat estarien molt mes ben aprofitades.
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En aquest mateix sentit,. hem comprovat tambe la irnportencia
decisive que ha tingut en tot el desenvoluparnent de revalued() la
presencia d'un model de la realitat que anava a ser avaluada, i que
aspirava a representar les dimensions besiques per entendre el
funcionament d'un centre d'integracib. En aquest sentit, creiern que
n'ha sortit reforgada la nostra visiO, tant dels centres educatius corn
a realitats sisternatiques, de manera que no es possible d'incidir en
un diversos dels subsisternes que hi ha sense que aixe no tingui cap
rnena de repercusiO en els altres, corn de les situacions d'ensenyament/
aprenentatge corn a processos interactius.

Creiern que les conclusions obtingudes han tingut rnés valor formatiu
per a la mateixa adrninistració que va encarregar aquest treball que
per als mateixos centres implicats: el nivell d'incidencia hi ha estat
més petit del que ens hauria agradat. Tot i aixe, les oportunitats que
hi ha hagut de retonar-los una certa avaluaciO del seu funcionament,
encara que escasses, han estat valorades corn quelcom positiu, situaciO
contraria a la creenca que els centres no volen aquestes avaluacions
externes.

D'una altra banda. alquns dels mes irnportants suggerirnents fets
als responsables de la direccib del PI al MEC han estat incorporats
en bona part en els posteriors desplegarnents del projecte. Aquest és
el cas de la importancia donada al pla de formaciO que s'oferire als
centres d'ensenyament secundari que s'incorporaran en un futur
prOxirn al PI (vegeu l'ordre ministerial del 16 de novernbre de 1990.
BOE del 20 de novembre de 1990). D'aquesta rnanera, ens ha quedat
clar que, tot i que és cert que la relació entre la investigaciO i la
politica i les practiques educatives no es en absolut ni lineal nt
unidireccional, hi ha entre elles embits d'intersecciO i influencia mOtua
que justifiquen treballs d'aquesta envergadura I permeten anirnar la
creence que sen possibles les innovacions educatives
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En el trabajo se
expone el marco
tebrico. las hipotesis
y la metodologia de
una evaluacion neva( la
a cabo sobre el
programa de Integra-
cion de alumnos con
necesidades educati-
vas especiales en
centros ordinartos
puesto en marcha por
el Ministerio de
Educacibn y Ciencia en
1985 Se resumen
astmismo las principa-
les conclusiones
obtenidas y las
sugerencias que de
ellas se derivan pare
favorecer la mejora de
este tipo de progra-
mas educativos Entre
estas conclusiones se
destaca principairnen-
te la importancia de
que ios centros esten
vertebrados Dor un
provecto educativo y
Un equipo docente
coordinado. como
connicion indispensa-
ble para el exito del
programa Se resalta
igualmente !a impor-
tancia de la formacion
del prolesorado QUO
trabaja con estos
alumnos y el Papel
determinante de las
actitudes de padres y
profesores hacia la
integracion. asi coma
la necesidad de
realirat una pmy ision
de recursos (humanos

vidteriales) aiustada
a las caracteristicas
de cada contra
escolar

Abstracts

On expose dans
l'ouvrage le cadre
theorique. les
hypotheses et la
methodologie d une
evaluation realisée sun
le programme
determine par le
ministesre de reduca-
lion en 1985 concer-
nant l'intégration des
eleves ayant des
besoins educalifs
speciaux dans des
etablissements
ordinaires On y
resume de memo les
conclusions essen-
tie/les obtenues et les
propositions qui en
resultent pour
avantager I ameliora-
tion de ce genre de
programmes educatifs
Dans ces conclusions
l'accent est mis sur
I importance que I on
accorde a ce Clue les
etablissements soient
articules par un prole(
educatif et par une
equipe d'enseionants
coordonnes. en tant
clue condition indis-
pensable pour la
reussite du
programme On y
souligne aussr
importance de la

formation des
professeurs qui
travaillent avec cos
Cleves et le rely
determinant des
altitudes des parents
et des prolesseurs
I egard de I Integra
hon, lout autant quo Iv
bosom (1 effectuer WU'
immoviSiOn (1('

adaptee auy
varactetisticlues dv
chaque otablissement
scolaiie

This article discusses
the theoretical
background. the
hypotheses and the
methodology for the
assessment of an
integration
programme carried
out with students with
special educational
needs by the Ministry
of Education and
Science in 1985 The
main conclusions
obtained and the
resulting suggestions
for encouraging this
type of educational
programme are
summarised Among
these conclusions.
significant is that
referring to the
importance of an all
-embracing
educational project
and centres and the
presence of a
coordinated teaching
team for the success
of the programme
Also emphasised is
the importance of the
training of teachers
working with these
pupils ano the crucial
i'ole of parents and
teachers in
integration, as well as
the need to provide
suitable human and
material resources
according to the
characteristics of each
school
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El tractament de la diversitat a l'escola corn a
reflex de l'evolució de les concepcions
psicopedagôgiques
Carles Monereo i Font*

1. Models psicopedacittgics i diversitat escolar

Nicholas Humprey en el seu Ilibre Consciousness Regained (1983)
explica corn l'home habil de la prehist6ria va haver de convertir-se
en un homo psychologicus quan es va veure obligat a descobrir els
objectius i les intencions que portaven els altres a actuar d'una
determinada manera, mitjangant la interpretaciO de senyals externs,
o de la seva mancanca, i endevinant les experiencies i els coneixements
previs de cadascir, per tal d'anticipar-se a les seves reaccions i

sobreviure.

Dins l'embit de Ia psicologia sabem que quan interaccionem amb un
altre. no ho estem fent d'una manera equenime. objective- dis-
tanciada, sinO que ens dirigim al model cognitiu que repidament hem
elaborat de l'altre (que sap/no sap, que pot/no pot entendre, a quins
valors/actituds respon...), primer a partir de senyals externs i

després a traves de la informaciO, directa o inferida, que ens va
arribant durant la relaciO, i que ens permet anar reajustant el model
primigeni.

En psicopedagogia, discipline que estudia les interrelacions i

interconnexions entre els processos d'ensenyar i d'aprendre. aquest
fenomen es especialment important, ja que el model cognitiu que el
professor hagi elaborat dels seus alumnes determinarb, en gran
manera, tant la forma en que els transmet els continguts que han
d'aprendre. corn les seves expectatives pel que fa al grau d'eficacia
que aconseguiran les accions pedagOgiques que posa en joc. Ara per
are, ens resultaria dificil identificar amb rigor tots els factors que
l'educador pren en consideraciO a l'hora de construir la "imatge

C,cnluc Mone,co Font cm.. Prolest,or titular del Depaqament de Ptocoleghi de
I iducau.o de IN UmversulaI Autonorna de Barcelona Punk Awas do in(or-
yonConi; del psieologo do Id oducaclon On Id intogfacIon IicIl, it (191-47) tntocp,li,o
educatrva sisternos i tOcrnq (MS 11988 ) Flaboracron dc Proyootas du Contra bisad,)s

ta dnrotsId,u1 oscolar (1990)
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cognitive» dels seus alumnes, perO acudint a la literature podem
afirmar que el docent parteix d'unes teories amb un diferent grau
d'explicitaci6, encaminades a explicar per que [infant apren o no
apren, i que hauria de passar perque el seu aprenentatge s'optimitzes.

En el cas dels alumnes amb necessitats educatives especials (NE) ,

aquest fet Os especialment transcendent. ja que les decisions
instruccionals que prengui l'educador. en funciO del model i de les
teories explicatives elaborades, tindran un efecte mes tangible en
comparació amb aquells estudiants que per les seves capacitats i

condicions puguin aprofitar-se de situacions educatives de caire no
formal i informal

Sense oblidar rinterès que suposa restudi de les teories implicites
que es troben a la base de la practice quotidiana del professor que
ensenya alumnes amb NE. (veure el respecte els interessants treballs
de Garcia Pastor. 1988, Garrido, Vasquez i Martinez. 1990: Gue-
rrero, 1991), nosaltres dedicarem aquest primer apartat a reviser
les principals teories explicites, de caracter osicopedagOgic, que
durant aquest segle han remarcat determinades interpretacions.
actuacions i tecnologies que han inflult, directament, els centres
d'interes I els avencos de la recerca en educacib especial i.
indirectament. postures d'entitats d'abast public (administracions
educatives, departaments universitaris, etc.) I particular (limes
editorials. idearis de corlectius especifics, projectes educatius de
centres escolars. etc ) pel que fa a la resposta educative que s'ha de
donar a la diversitat escolar.

A principis de segle. autors com Dewey. Claparede. Decroly o
Montessori, posaven els fonaments d'un moviment renovador que.
amb el nom d'escola nova o escola activa, propugnava una accib edu-
cative centrada en els interessos i ractivitat de l'alumne. Des del
nostre punt de vista (Monereo, 1988). sOn quatre els postulats que
perfilen el model cognitiu del nen amb NEE defensat per aquest corrent:

1. El respecte pels interessos i les caracteristiques de l'alumne
facilita la motivaciO de [infant envers l'aprenentatge. i l'ajuda a
progressar cognitivament i. sobretot. personalment

2 El treball en grups cooperatius (no competitius) afavoreix
raprenentatge d'habilitats de socialitzaciO conseq0entment. la
integraciO social de [infant

3 L'aprenentatge es potencia presentant la informacio de manera
qlobalitzada. es a dir. centrant els continguts tematics al voltant
d'experiencies o tenomens extrets de l'entorn quotidia a i alumne
no tragmentant artificiosarnent la realitat en arees inconnexes

4 L'alumne es troba en optima disposiciO per aprendre quan
s'encara activament a problernes que sent com a seus i en descobreix
per ell mateix la solucio
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Malgrat que tots aquests principis siguin encara vigents a molts
centres educatius, que els inclouen dins el capitol de .caracter propi
del seu projecte educatiu, i que la dicotomia escola tradicional davant
de l'activa continua fent-se servir corn a noció que diferencia dos
sistemes suposadarnent antitetics (l'escola centrada en els
conceptes" i en la formaci6 d'individus competitius, davant de
l'escola centrada en els procediments i els valors, i en la formaci6
humana i civica dels futurs ciutadans), la recerca que posseIrn
actualment sobre corn una informaci6 es converteix en aprenentatge
posa en dubte la validesa d'aquests t6pics.

Ara sabem que la significativitat i profunditat en l'adquisici6 d'un
aprenentatge no esta tan subjecta a la globalitat amb clue s'exposin
unes dades o al mbtode d'ensenyament emprat, per recepci6 o per
descobriment, sin6 que depen del fet que l'alurnne pugui establir
relacions semantiques entre la informaciO presentada i els seus
coneixements previs (Ausubel, 1973). En conseqiiencia, l'adopci6 de

mesures pedagOgiques que no s'ajustin al nivel!, la naturalesa
i l'organització dels coneixements que tenen els alumnes pel que fa
a una rnateria o experiencia, no garanteix en cap cas l'assoliment
d'uns objectius d'aprenentatge. Aix() novament es encara mes
inqUestionable amb estudiants amb dificultats d'aprenentatge, que
mostren serioses limitacions en totes aquelles operacions psicol6giques
basades en l'establiment de relacions conceptuals distals, corn ara la
transferencia, la deducci6-inducci6 o l'abstracciO.

Al voltant dels anys trenta va aparbixer la replica psicolOgica al
positivisme filosOfic de la ma de Watson: el ..:.onductisme. Per6 sera
Skinner, durant la decade dels cinquanta, l'encarregat de posar els
fonaments cientifics d'aquest nou enfocament de l'aprenentatge.
Partint dels seus treballs en el laboratori animal sobre el
condicionament operant del comportament, construeix una veritable
teoria psicopedagOgica emmarcada en els principis segiients:

1. S'ha d'af avorir lCxit continu en les respostes de l'alumne per
tal que Ii proporcionin reforgament, evitant al maxim la producciO
d'errors, font de desmotivaci6 i extinci6 de conductes pertinents.
Per aconseguir aquest objectiu, s'aconsella esmicolar els continguts
en etapes curtes de dificultat creixent que garanteixin el progres
permanent de l'aprenent.

2. Cal respecter el ritme d'aprenentatge de cada alumne,
assegurant-li el periode de temps que necessiti per avenger.

3 L'alumne ha d'actuar activament, emetent respostes suscep-
tibles de ser reforoades de manera immediate En situacions
instruccionals, el reforeador per excellencia es la confirmaci6 de
la correcció de cada respostn
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Associadament a aquestes directrius, Skinner i els seus seguidors
aporten tota una tecnologia pedagOgica que tindra repercussi6 diferent
durant els anys seguents: les maquines d'ensenyar, l'ensenyament
programat, la instrucció individualitzada o els objectius operatius
son exemples d'aquest Ilegat.

L'enfocament conductista, tot i que insisteix en el fet que el sis-
tema cognitiu és una "caixa negra- inaprensible des de la metodologia
cientifica amb "rnajOscules- (experimental), ens mostra una caixa
en certa manera "translOcida-, perque es d6na per certa etc:pine
mena de relaci6 directa entre la conducta observable i els reportoris
d'aprenentatge no observables que alumne posseeix ernmagatzemats
a "qui sap on- En qualsevol cas, la imatge cognitive de l'aprenent
que podem extrapolar. es fonamenta en una visiO "gimnestica- de
l'aprenentatge, on l'exercitaciO i a repeticiO sisternatiques faran
progressar l'estudiant cap a metes més elevades.

El concepte d'individualitzaciO del que parteix este vinculat a un
optimisme que ara ens resulta del tot ingenu: desglossant la informaci6
a aprendre tant corn calgui, seqUenciant correctarnent cada nou
aprenentatge de la cadena, introduint reforgament de forma contingent
a cada nova resposta encertada i permetent que cada estudiant avanci
amb la seva pr6pia velocitat d'aprenentatge, podrem aconseguir que
qualsevol alumne assoleixi qualsevol objectiu.'

Tot i la prepotencia d'aquest enfocament -utilitzant un terme de
moda-. que ha pretes capitalitzar el concepte d'aprenentatge i l'epitet
de cientific -, no podem obviar les seves consistents aportacions a
l'ensenyament dels alumnes amb NEE, moltes de les quals impregnen.
de forma mes o menys scterrada, les actuals propostes pedagOgiques:
la mesura dels coneixements d'entrada o pre-requeriments
d'aprenentatge, l'estructuraci6 en dificultat progressive dels
continguts, la definiciO clara i precise dels objectius, 1'0s intencional
de les contingencies socials (atenciO, privilegis, elogis. valoracions)

principalment, l'elaboraci6 de proarames individualitzats, entre
els quals caldria situar els primers PDI (Programes de
Desenvolupament Individual). dels quals parlarem posteriorment.

En termes generals, i tal corn fan veure Marchesi i Martin (1990).
el conductisme realitza Un Iloable pas endavant en revisal- la
consideraci6 d'incurabilitat que tradicionalment. i des dels models
medics. s'havia associat a handicaps corn ara el "retard mental-,
explicant el deficit i les possibilitats d'intervenciO a partir de la
mance d'estimulaciO de rentorn i de la correcta aplicaciO dels principis
d'apronentiOge.

1 I I DOI.,..11 Ur, 11011 nue iiiiiJui ,11 ,,11,011 lie!. any., 0111,(1900a i.1
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Les veus dissidents de l'excessiu reduccionisme skinneria es
col-loquen al capdavant del corrent a la decade dels setanta amb tres
protagonistes destacats, Bandura, Gagne i Meichenbaum, que
introduiran noves variables entre l'input (estimul) i l'output
(resposta), corn ara la retenciO i l'evocaciO de conductes, o la producciO
d'imatges reforgades o inhibidores. Podriem resumir les seves
aportacions en les premisses que s'exposen a continuacify

a) ralumne aprbn molts comportaments rnitjancant tant la imitaciô
directa d'un model present i prOxim, corn a partir de la imitaciO
indirecta o vicaria d'un model i un imitador allunyats i/o representats
(televisie, cOmics, cinema);

b) les conseqUencies, ref orgadores o castigadores. d'un
comportament es poden presentar de manera encoberta o imaginati-
ve, produint efectes similars sobre la conducta;

c) un aprenentatge implica l'assoliment d'un conjunt jerarquizat
d'habilitats de diferent naturalesa i de diferent grau de complexitat.

La influencia d'aquests postulats en la intervenciO educative es
traduira en un conjunt de pautes d'acciO i decisiO que tindran un paper
destacat entre els arguments de caracter tecnic que justifiquen la
conveniencia possibilitat de respondre a la major part de les NEE
des dels ambits educatius ordinaris. Entre aquestes aportacions
destacariem:

- l'interes d'estar en contacte amb -models adaptatius. per
poder imitar. i poder aprendre, habilitats socials que assegurin certes
competencies indispensables per sobreviure corn a ciutade adult
(Monereo. 1985):

la importencia d'aconseguir que l'alumne autocontroli els seus
propis comportaments mitjançant l'emissiO d'auto-instruccions i

l'aplicaciO de metodes d'auto-avaluaciO i d'auto-reforcament. cosa
que afavoreix la seva autonomia en l'aprenentatge:

- l'interes d'analitzar cada tasca d'aprenentatge identificant 1.3s
exigencies conductuals i cognitives que incorpora cada nou pas en la
cadena del comportament per aprendre, per tal d'estructurar
l'ensenyament en etapes de dificultat creixent, que han de varier en
nornbre I complexitat en fund() de les possibilitats individuals

A hores d'ara, l'alumne amb NEE torna a posseir una -ment- que
capta, reté i reprodueix informaciO, I que Os capag d'autogovernar
les seves conductes i adquisicions, per() sernpre ajudat per un en-
ti enactor competent, quo sovint pot ser un company de la mateixa
edat

Probablement corn a consoquencia desitjable de l'evolucib crulica
quo sembla mantenir el pensament huma i, SI se'm permet una nova
especulacrn. en un moment de mbs maduresa de la comunitat

8 9

%-",'



fica en l'arnbit educatiu. al Ilarg d'els anys vuitanta reneixen amb
force els paradigmes cognitivistes que postularen Jean Piaget i Lev
Semionovitch Vigotsky2 els anys seixanta, de la me de deixebles corn
Bruner. Ausubel o Feuerstein.

Aquesta revifalla dels models psicopedagOgics rnés evolutius es
complernenta amb les aportacions dels estudis sobre processarnent
d'inforrnaciO. Aixi, mentre els primers tracten d'explicar corn, a
través del seu desenvoluparnent, l'infant adquireix els esquemes i les
eines cognitives que Ii permeten coneixer el seu entorn, els segons
intenten identificar i analitzar els microprocessos que es duen a
terme quan el subjecte efectua tasques cognitives especifiques.

Tots tres models consideren que aprendre una informed() externa
implica construir una representaci6 interna d'aquesta informaci6, i
es aquesta coincidencia la que els ha agrupat sota l'epigraf de models
constructivistes

Continuant amb l'esquema iniciat, en sintetitzarem les bases
teoriques

Els conflictes s6n el motor del desenvolupament en produir
desequilibris entre els esquemes explicatius que posseeix l'alumne i
noves situacions que no es poden interpretar en funci6 d'aquests
esquemes. circumstancia que oblige l'infant a reformular-los. aco-
modant-los als nous esdevenirnents.

Els agents culturals (pares. mestres i companys) tenen també
un paper fonamental en el desenvolupament de l'estudiant perque
actuen de mediadorsentre l'entorn i el seu sistema cognitiu. Mitjancant
situacions interactives d'aprenentatge compartit, aquests agents guien
i'activitat de l'alumne transferint els processos de control que
exerceixen damunt la tasca a l'aprenent, que els va de mica en mica
internalitzant per utilitzar-los de rnanera independent més tard.

Aprendre comprensivament una informaci6 es reinventar-la,
altrament dit. personalitzar les dades relacionant-les amb els propis
coneixements i atorgant-los un senyal individualment significatiu.
Alguna vegada recalcant aquest fet, hem qualificat l'aprenentatge
significatiu corn a idiosincrasic.

En l'aprenentalge especific d'una informaciO. hi hem de distingir
ies habilitats de processament que actuen sobre les dades, gestionant
la soya manipulaci6 cognitive (observer, codificar, emmagatzemar.
recuperar) d'aquelles altres que supervisen o regulen aquests
processos (planificar. monitoritzar. regular), denominades habilitats

utivc!-;
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Per al model constructivista, l'aprenentatge ja no es el producte
de l'ensenyament, sin6 el resultat d'un esforc actiu de comprensio
per part del que apren. En el cas de l'alumne amb NEE, aquest esforg
pot resultar esteril per diferents factors, per6 nosaltres en
destacariem dos que han trobat un ampli ress6 en la bibliografia
especialitzada:

1. Per les dificultats que te l'alumne amb NEE d'aprofitar-se de
la mediaci6 cultural.

Feuerstein ha remarcat que la major part d'endarreriments
intel.lectuals.> responen a deficits en la rnediacib cognitiva
d'experiencies d'aprenentatge, a causa d'algunes caracteristiques
inadequades dels agents culturals responsables d'aquesta mediaci6
(absencia frequent, psicopatologies, drogaddicci6, privaci6 cultural
per manca d'identitat amb el grup al qual horn pertany) o del mateix
discent (deficits sensorials3 o emocionals greus). I no tant a
deficiencies en les estructures cognitives, prOpiament dites, i

nosaltres hi afegiriern que tambe s6n causats pel model cognitiu que
els pares assignen als seus fills "disminuIts". Els pares sOn els
primers a animar els seus fills amb NEE cap a un pensament concret
i literal, convencuts que mai no arribaran a ser pensadors abstractes
i reflexius (Wood, 1986).

Aquesta mancança mediacional afecta fins al punt que l'alumne pot
modificar els seus esquemes cognitius per adaptar-se a les demandes
de l'entorn, i consequentment limita de forma extraordinaria la seva
capacitat d'aprenentatge. Sigui corn vulgui, aquesta situaci6 no es
irreversible i es pot corregir introduint-hi sistemes Optims de mediaci6
que millorin les funcions psicolbgiques necessaries per resoldre
tasques cognitives.4

2. Per mancanca d'estrategies d'aprenentatge que Ii permetin
treure profit de les seves capacitats habilitats cognitives.

Per dur a terme eficacment habilitats de processament. corn are
comparar dos objectes, ordenar un conjunt de fets, representar
graficament un esdevenirnent o resurnir el capitol d'un Ilibre, cal
comptar amb la capacitat basica per fer-ho, amb deterrninats
coneixements Iligats al contingut darnunt el qual s'ha d'actuar i arnb
uns procedirnents concrets (sisternes, metodes I tecniques) que

t3) Per exemple Ia necessitat d una mediacio preferentrnent no verbal en el cas do
,n1ant .111lb tar doirt'it, audio(' oxplica quo el nen snrd de pares surds prosonh

L11111,0101. pronoslco Intel lectual en un pranoi moment quo el nee Cord de pares
nients

(4 ) J Galhla on el sou Ihnre Models cogmbus do rapwnonLitgo (1990 Rauna). inclou
una cila de Fouerstoin quo retlecteix ol seu esperancal punt do vista -Excepte
im els cusos 11101; hOVers d'unpedirnonts genetics I organics. I organ:tirTIO hurna
esta oberi a la modilicabintal a Iota eclat c estadi do desenvolupament- (pap 56)
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estableixin la manera de fer-ho, en funcio d uns objectius pre-definits
La major part d'alumnes amb NEE no presenten problemes en les seves
capacitats geneticament constituides, I poden coneixer prou be els
continguts d'un tema puntual; en canvi, plantegen dificultats especials
a l'hora d'utilitzer espontaniament, deliberadament i estrategicament
un métode o procediment d'aprenentatge.

La impossibilitat o limitacib en la utilitzaciO estratégica de les
habilitats de processament esmentades no només dificulta
l'aprenentalge sinO que, sobretot, limita les opcions de transferencia
del que s'aprengui en nous contextos.

La imatge cognitive que ens ofereixen els models constructivistes
de l'aprenent es la d'un sistema que posseeix unes habilitats i estra-
tegies que Ii permeten reinventar o reconstruir internament un con-
tingut. Les dificultats d'efectuar aquesta reconstruccib cognitive s'han
de mimmitzar i superar a travesderensenyament mediat d'habilitats
cognitives. de processament i d'estrategies d'aprenentatge.

Actualment, tots aquests models persisteixen associats a
col.lectius, publicacions i entitats diverses, pen5 pocs experts
discutinen l'hegemonia dels models cognitivo-constructivistes res-
pecte als altres paradigmes. I la demostraciO més palpable la tenim
en l'opciO que han pres les diferents administracions educatives a
l'hora d'escollir un context teOric i explicatiu que avalés el projecte
de reforma que s'esta instaurant, en especial pel que fa al marc
curricular per a l'ensenyament obligaton (Coll, 1986).

Des del nostre punt de vista, la influencia d'aquesta tria comenga
a potenciar, I ho f era molt més en un futur prOxim, linies de recerca,
programes de formaciO i projectes d'acciO educative en tres grans
fronts: en l'avaluaciO de les NEE, en la intervenctO a través de re-
cursos d'acces curricular i en l'ensenyament d'habilitats metacog-
nitives.

2. L'avaluaciô de les necessitats educatives especials des
dels enfocaments psicopedagogics actuals

En aquests moments. l'objectiu de l'avaluaciO ja no es trobar els
trets que permetin situar determmats alumnes dins unes categories
especifiques etiquetatge diagnOstic (vegeu al respecte l'evoluciO
d'etiquetes d'handicap des de 1886 fins a 1981 que presenta Tomlison
1982). sinb analitzar les seves potencialitats de desenvolupament
aprenentatge. valorant quins recursos educatius necessita I en quina
mena d'escola els pot trobar. Es en aquest sentit que el terme de
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-necessitats educatives especials» ha estat positiu perque mes
enlle de la seva imprecisi6 tecnica, ha significat un revulsiu historic
que ha permes relativitzar d'altres termes, corn -dificultats
d'aprenentatge-, -fracas escolar- o -normalitzar», vinculant-los
a la capacitat del centre educatiu per encarar-se amb una demanda
diversificada (Evans, 1985; Marchesi i Martin, 1990).

Des d'una perspective psicopedagbgica constructivista, l'avaluaciO
s'ha de cenyir-se als factors que determinen directarnent els processos
d'ensenyament-aprenentatge i. conseqüenment, hem de valorar el
subjecte en qualitat d'-aprenent-, i no en relacia amb papers aliens
a l'escola corn -malalt», -minusvalid», -rnarginat- o «psicatic».
Cal, doncs, identificar els requeriments cognitivo-conductuals que
suposa realitzar un aprenentatge i els recursos o mitjans dels quals
hem de disposar perque l'alumne es pugui aproximar a aquests
requeriments. partint de les habilitats i els coneixements que posseeix.

Son. doncs, dos els factors que s'han de valorar i que es troben
clarament interconnectats: el perfil cognitiu de l'alumne i, en funcia
daquest, els recursos que, des de l'escola. s'han de poser al seu
abast perque pugui accedir al curriculum com0.

2.1. L'avaluacui del perfil cognitlu de l'alumne

Corn molt encertadament explica Benedet (1988), en medicine
clinica l'Os d'etiquetes diagnastiques ha complert una funcia de
comunicacia interprofessional basada en un conjunt de taxonomies
patolOgiques ben definides, associades a quadres funcionals diafans
sovint, a indicacions terapeutiques d'un alt valor prognbstic.
Malauradament, en psicopedagogia l'extrapolacia de l'etiquetatge Os
del tot inaaequada, perque ni existeix cap taxonomia psicolOgica que
permeti definir, sense ambigOitats, les competencies i limitacions
d'una -classe- de subjectes, ni la multicausalitat que explica el
progres o l'endarreriment d'un estudiant en el seu desenvolupament
i en el seu aprenentatge. Iligada a la inexistencia de sistemes

int al.libles- d intervenciO. fan possible l'adopciO de prescripcions
-apnoristiques- Iligades a una etiqueta

IN) I es actquil', ("trier-am-el). relac,onats dila) el inorivi medo ..ubsisloenen on
folinulac sublin, polo on lie lerafwe.inualmont oniood, ii ol iiiii (1!,
00 es on aprenent peculiar sin0 on malall arob irrrrirrrr' I palologies quo hot)
do d'agnosticar a temps Aquesta optica h trobat resso en I actual clonal
univercitan sobre els nous plans d ostudi I son diveises les Vous (.4110 defense!'
les materies de poicopatolow diagnostic clinic in li formacio dels iuio
IMACopedoclocy.
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Mes enlla de proves generals, desconte <tualitzades I referides a
productes, necessitem instruments que aetectin quina es la gramatica
mental" a partir de la qual l'estudiant pensa I apren, per tal de
dissenyar unes prescripcions veritablement eficaces. Actualment, hi
ha poques proves d'avaluacie psicopedagegica referides a processos,
encara que per force n'haguem d'esmentar dues:

a) Dins dels instruments d'avaluacij estatica, el Test K-ABC
(Kaufman i Kaufman, 1983) que avalua la preferencia de codificaci6
d'informaci6 de l'alumne (entre els 2 anys i mig i els 12 anys), ja
sigui sequencial-serial o simultania-concurrent, i proporciona una
puntuacie global de la capacitat de processament d'informacie.

b) Entre els instruments d'avaluacie dinamica, el dispositiu per al
potencial d'aprenentatge (LPAD) de Feuerstein (Feuerstein et al. ,
1979; Sanchez i Prieto, 1987; Fierro, 1988; Gallif a, 1990), que
mesura els processos cognitius utilitzant un procediment test-
ensenyament-retest que combina l'ensenyament actiu i l'avaluaciO,
mentre l'alumne efectua una tasca de soluciO de problemes. L'objectiu
del LPAD és triple:

1. Identificar la quantitat i mena d'alut que l'alumne necessita
abans de realitzar la tasca de forma independent.

2. Conbixer la rapidesa amb que l'alumne apren una estrategia,
principi o regla per executer la tasca.

3. Copsar l'eficacia de retenir aplicar i generalitzar elle que ha
apres.

No es tracta d'una situacie de test, amb el caracteristic dis-
tanciament i imparcialitat de l'examinador, I les limitacions de temps
i material, sine que es una situaciO d'aprenentatge on el mediador
proporciona tasques variades quant a les operacions mentals, les
modalitats de presentaciO escollides i el nivell de dificultat exigit,
per tal d'avaluar, no el producte final. sine en quines condicions la
modificabilitat cognitive d'aquest alumne es factible.

Des d'un enfocarnent psicopedagegic. pert), aquesta avaluacie del
perfil cognitiu ha d'anar acompanyada d'una presa de decisions sobre
la ubicaci6 de l'estudiant dins del curriculum escolar. A continuacie.
ens referirem a aquest aspecte

2 2 L'avaluacio de la modalitat d'acces al curriculum

La instrucci6 individualitzada per als alumnes amb NEE no es una
opciI Os una necessitat (Laycock. 1978; pag. 29)

Les paraules de Laycock continuen sent absolutament valides a
hores d'ara. si be es cert que el concepte d'individwilitzaciO ha tingut
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te nombroses accepcions Des d'un punt de vista psicopedagogic,
individualitzar es tradueix per dissenyar entorns d'ensenyament-
aprenentatge d'on cada infant pugui treure profit segons les seves
possibilitats i necessitats; vol dir, en definitiva, facilitar recces
individual de cada alumne al curriculum comü.

Aquestes vies d'acces al curriculum han estat descrites per
Brennan (1988) a partir d'un conjunt d'estadis taxonernics que se
sintetitzen en el quadre segilient:

Modalitats d'individualitzacie del curriculum escolar

1. lndtvidualitzacie del ritme amb qué aprén l'alumne.

2. Individualitzacie de la seqUenciacie dels aprenentatges.

3. lndividualitzacie dels metodes d'ensenyament i de les activitats
d'aprenentatge.

4 lndividualitzacie de la complexitat cognitiva dels objectius
d'aprenentatge.

5. lndividualitzacie d'alguns continguts escolars.

6. lndividualitzaciO de part o de tot el curriculum.

(Font: Brennan. 1988)

Comentarem breument els sis estadis a partir dels quals un alumne
amb NEE pot accedir al curriculum general:

1- Permetre que l'alumne avanci al seu propi d'apre-
nentatge

Manipulant el factor temps, un gran nombre d'estudiants que pre-
senten dificultats en l'adquisicie de determinats continguts, o
contrariament, que demostren gran facilitat per aprendre. tindrien
l'oportunitat, en el primer cas, d'assolir els objectius minims comuns,

en el segon de temptejar objectius optatius.

2- Sequenciar de forma pertinent l'aprenentatge

Aquest segon nivell consistiria a efectuar una analisi de la tasca
o contingut per aprendre, i desglossar-la en passos de diferent am-
plitud i dificultat, en funcie de les possibilitats de cada alumne, de
manera que cada subobjectiu per assolir es trobi dins del seu poten-
cial de competencies.

Aquest dos primers nivells de la taxonomia. propostes introduldes
des dels models conductuals. afectanen principalment la formulacio
de les unitats didactiques.

3- Variar. apropiadament, els metodes i les activitats d'en-
senyament-aprenentatge
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Modificant la forma en que es comunica la informacio a la classe
(per exemple, visualment, auditivament, tectilment, per recepcio o
per descobriment), ajustant els materials de suport de l'aprenentatge
que s'utilitzen (amb diferents gruixos, textures, amb agafadors,
amb superficies no-Iliscoses), i/o adequant les formes en qué
l'estudiant pot demostrar el que ha apres (per exemple assenyalant,
dibuixant, gesticulant parlant, escrivint, construint), podrem
aconseguir que els alumnes que presenten dificultats en els canals
senso-perceptivo-atencionals, d'entrada de dades, i/o en els sistemes
efecto-motors de sortida d'informacib, puguin progressar en les seves
adquisicions.6

4- Adaptar la complexitat cognitive dels objectius d'aprenentatge

Davant d'un mateix centre o objectiu [emetic. podem establir
diferents graons de dificultat atesos l'esforc cognitiu que exigim a
l'estudiant a l'hora de realitzar un conjunt d'activitats d'aprenentatge
dissenyades. tenint en compte una taxonomia cognitiva (per exemple,
la de Bloom); la flexibilitat en els criteris de correcció que considerem
per tal de valorar l'execuciô de l'habilitat apresa; o les condicions
facilitadores o dificultadores de la tasca per resoldre.

Els nivells quart i cinque s'originen dins dels enfocaments
cognitivistes, i equivaldrien a les adequacions curriculars adrecades
a grups petits dins la classe.

5- Introd lir una porcig de continguts diferenciats dins el curriculum
general

Alguns estudiants necessitaran accedir al curriculum com0 ad-
quirint, amb anterioritat o de forma simultania, algunes competencies
basiques (habilitats d'autocura. d'aprenentatge, d'interacciô social,
d'auto-control, etc.) que de manera independent no podrien realitzar.
En l'altre extrem, a alguns alumnes, els caldria un cert enriquiment
o aprofundiment en alguns dels termes tractats.

6- Seguir un curriculum especific

Aquesta opciO final s'adreca als estudiants que. per excés o per
defecte, necessiten aprendre habilitats que escapen a les previsions
del curriculum escolar com0. per0 que s'hi troben directament
connectades.

Aquest dos darrers nivells requeririen ser tractats a partir de les
adequacions curriculars individualitzades, de les quals parlarem en
l'apartat seguent

(ED Ls ()mien trohar intorLn,sants 5u(Norunonls on aquorA soffit( on I (And do H Dunn
K Dunn (1)84) La ensvnim/a y VI osIdo indwaludi de aproodw.qo Madrid Anaya
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3. Adequacions curriculars

Del conjunt de canvis que incorpora l'actual reforma educative,
la proposta curricular esdeve, al nostre parer, l'aspecte més
intrinsecament "reformador i substancial. Aquesta proposta o
disseny curricular preveu diferents nivells de concreciO, que suposen
diferents graus d'interpretaciO i adequaciO del document curricular
base o (lr nivell de concreciO), que tenen Hoc en el moment de
respondre als interrogants sobre quins continguts ensenyem/avaluem
(que). en quins moments evolutivo-cronolOgics i sota quin ordre logic
els ensenyem/avaluern (quan), i mitiancant quina metodologia
instruccional ho fern (corn).

Quan la replica a aquestes tres questions correspon a un centre
educatiu concret I per a uns cicles determinats. parlern de projecte
curricular de centre (2n nivell de concreciO), quan afecta un grup-
classe.ens referim a les unitats didactiques (3r nivell de concreciO):
si correspon a un agrupament dins la classe. podem parlar
d'adequacions curriculars de grup (3r nivell de concreciO), i quan es
tracta d'un alumne concret s'utilitza la nomenclature d'adequaciO
curricular individualitzada o ACI (3r nivell de concreciO).

Les adaptacions curriculars del DCB. en el tercer nivell de
concreciO. son considerades l'estrategia educative idOnia per
respondre a la diversitat. i les ACI. el mitja instruccional que mes
be pot afavorir el progres academic d'aquells estudiants que haurien
de seguir. parcialment o completament, un curriculum diferenciat
(estadis 5 i 6 de la taxonomia de Brennan)

Experts corn Molina (1990). perO, han posat objeccions a les ACl
per considerar-les actuacions contextualitzades dins l'ambit d'un
curriculum general. referit a uns objectrus. nivells i Orees educatives
concretes dins del projecte curricular d'un centre que es poden
ajustar als alumnes amb dificultats d'aprenentatge, pert' en cap cas
als estudiants discapacitats que necessiten un curriculum especific:

"Es per aixO que un model de disseny curricular que no
accepti i potencii l'existencia de curriculums especifics convergents

complementaris de l'altre curriculum basic. es un model que. de
manera implicita i encoberta, condemna aquest segon tipus d'alumnes
a la classica xarxa parallela. integrada pels col.legis especitics
d'educacib especial D'aqUi que. per als qui propugnem una Unica
xarxa integrada I integradora, aquest model de disseny curricular
ens sembli incomplet I molt perillos (pag 176)

Molina recupera els programes de desenvoluparnent individual
(PDI) corn a recurs diferenciat i complementan de les AC!, considerant-
los plans d'acciO per estimular, reeducar i rehabilitar el desenvo-

9 7

' ".

MI1



lupament del subjecte amb handicap Nosaltres estem d'acord amb
aquest autor en la rnancança d'una referencia detallada i consistent,
per part de la nova proposta curricular de l'administraci6 pOblica,
respecte als alumnes que no poden accedir al curriculum general; no
obstant aix6, no creiem que la solucio es trobi a diferenciar entre una
doble opci6 individualitzadora ACI o PDI.

Histbricament, podem considerar els PDI corn hereus dels progra-
mes per objectius operatius d'enfocament conductista que van fer
furor als EUA els anys seixanta. Efectivament la proposta que el
1982 fa l'alesores Institut() Nacional de Educación Especial (INEE,
1982) delimita unes arees de competbncia en funci6 d'execucions
observables que augmenten progressivament en dificultat, i on cada
nova conducta es un pre-requeriment per a la segGent. Aquesta
concepci6 conductista, que es basa en els preceptes i la -imatge»
d'aprenent comentada en el primer apartat d'aquest article, plantejava
una clara contradicci6 amb els models constructivistes que inspiren
les actuals alternatives curriculars. D'aquesta manera, neixen les
ACI (Gine i Ruiz, 1990), que reben una triple influencia:

a) d'una banda, el taranna operatiu pels PDI, que defensa una
explicitaci6 clara i detallada de les intencions instruccionals;

b) d'una altra banda, l'influx dels Individual Education Plan (IEP)
nord-americans en l'adopci6 d'un enfocarnent contextualitzador,
tractant de vincular els objectius al curriculum comO, consensuador
en facilitar la negociaci6 formal entre les parts implicades, i promo-
tor al demanar explicitament les condicions que permetran a l'estudiant
passar a entorns educatius -menys restrictius

c) finalment, inclou la valoraci6 d'aspectes cognitius encara que
de forma una mica timida i poc definida. Aquest darrer aspecte es
podria completer proposant l'avaluació del perfil cognitiu de l'alumne
per tal d'identificar les seves preferencies de pensament-pro-
cessament i el seu potencial d'aprenentatge. i poder efectuar
prescripcions sobre la millor estrategia d'ensenyament-aprenentatge
que cal aplicar.

Per a nosaltres, la soluci6 a la dicotomia ACI / PDI passa per
establir zones d'intervenci6 entre el curriculm general de cada cen-
tre educatiu i els curriculums paraldels de tipus especific, subratllant
el continuum entre els aprenentatges inclosos en un ambit i l'altre.
Aquestes divisions compartides dibuixarien una linia curricular cen-
tral en diverses extensions que. en alguns casos, representarien
repertoris pre-requisits (minims per adquirir per tal d'afrontar-se
a ohlectius escolars comuns), I en altres, aprofundiment on
determinats conceptes. procediments o actituds. A partir d'aquest
marc de referencia, es poden formular les diferents adaptacions del
curriculum tins a amber a les ACI pertinents a les particularitats
quu cada casuistica &termini.
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4. L'ensenyament d'habilitats metacognitives

El tercer front que els models cognitivo-constructivistes han
potenciat este relacionat amb la noci6 de metacognici6: capacitat que
posseeix l'alumne per coneixer la naturalesa, l'estat i/o el
funcionament dels seus propis mecanismes d'aprenentatge, amb la
possibilitat de poder-ne optimitzar l'Os.

Ja hi ha un bon nombre d'estudis (Brown, 1974; Campione, Brown
i Ferrara, 1982; Borkowski et al., 1984; Gimeno, 1989; Marchesi
i Martin, 1990) que remarquen la simptomatica mancanca o pobresa
que respecte al coneixement dels propis mecanismes cognitius té
l'infant amb dificultats d'aprenentatge: en relaci6 amb l'atenci6 (que
he de fer per estar més atent? quina mena d'atenci6 és més pertinent
en cada situaci6: .connectar" o "clesconnectar,,?); en relació amb
la soluci6 de problemes (quines decisions he de prendre per avancar
cap a l'objectiu?); en relaci6 amb el raonament (quines idees previes
em serveixen? de quina altra manera es pot explicar aix6? que passara
si faig i en relaci6 amb la transferéncia d'aprenentatges (quines
habilitats pre-adquirides poden ser aplicables en aquest cas?). En
l'altre pol de l'espectre de les capacitats intellectives, els estudiants
denominats "superdotats" s6n els que presenten un minor
coneixement dels seus mecanismes d'aprenentatge.

Corn podem veure, es tracta d'un concepte que implica dos tipus
de fenOmens psicolOgics fonamentals:

A- La confecci6 d'una auto-imatge cognitive: mitjancant aquesta
capacitat, l'estudiant pot elaborar una imatge o un model d'ell mateix
corn a aprenent que, sens dubte, condicionara les seves expectatives
d'exit davant les tasques d'aprenentatge i, per tant, la seva motivacib.

B- L'activaci6 de mecanismes d'auto-regulaci6 cognitive: la
consciencia cognitive permet planificar, regular i avaluar els props
processos mentals, millorant-ne l'actuaci6.

D'una altra banda, la relaci6 entre aquesta capacitat metacognitiva
i la possibilitat d'ef ectuar un Os estrategic més deliberat i reflexiu
dels procediments i metodes d'estudi i aprenentatge (vegeu l'apartat
sobre la mancanca d'estrategies d'aprenentatge), sembla ser causal

La consistencia d'aquesta Ultima asseveraci6 permet formular
conjectures sobre el paper mediador que, entre intormaci6 i

aprenentatge, realitzen les estrategies cognitives auxiliades per
aquesta consciencia metacognitiva, I corn la mancanca o deficiencia
d'aquests processos mediadors (vegeu l'aportaci6 de Feuerstem),
no de les estructures que els suporten, pot explicar un baix rendiment
intel.lectual.
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Si aquesta hipotesis s'anes confirmant, la clau per a una millora
cognitive se centrana en l'ensenyament internacional de procediments
d'aprenentatge 1, simulteniament, d'habihtats metacognitives que
afavorissin una utilitzacio propositiva I deliberada d'aquests
procediments

S'escapa de les possibilitats d'aquest article descriure els sistemes
d'ensenyalient que s'han instaurat per potenciar un es mes conscient
dels procediments i de les estrategies d'aprenentatge. pelt en citarem
els mes rellevants:

- la imitaciO dels processos de pensament que segueix un expert
per resoldre un problema vinculat a un contingut escolar que cal
aprendre:

l'analisi i la discussiO retrospective dels processos cognitius
seguits pels alumnes d'un grup o una classe despres d'abordar una
tasca escolar:

- l'aplicaci6 de sistemes d'interrogaci6 per part del professor
amb l'objectiu d'ajudar l'estudiant que s'adoni de les fases, efectuades
mentalment, per planificar una resposta o per arribar a una soluciO.

Per a una informaci6 més detallada sobre les estratégies d'apre-
nentatge, es poden consulter les obres de Nisbet Schuksmith (1987).
Ashman i Conway (1990) o Monereo (1991).

5. El tractament educatiu de la diversitat durant el proper
decenni: claus prospectives

Despres de rellegir l'article, em fa l'efecte que el que he exposat
té un carecter molt generalista i és dificil de ser enquadrat en el
keyword d'educaci6 especial i amb tota sinceritat he d'admetre que
aquest resultat em sembla pertinent. L'interes per elaborar un model
del funcionament cognitiu de l:infant amb la -sindrome de Down-,
-ambliop- o amb oparalisi cerebral- s'ha d'anar substituint per
l'avaluaciO del perfil cognitiu de l'alumne concret, amb les seves
caracteristiques, habilitats i necessitats Oniques, dins un context
educatiu especific que també té uns trets, recursos i mancanges
determinats. L'objectiu no ha de ser la integraci6 dels sistemes i

pressupesits de l'educaciO especial dins l'escola ordineria. sine
senzillament ensenyar a tots els alumnes tenint en compte les NEE de
cadascO (Hegarty et al., 1988: Bigge. 1988: Ashdown, Carpenter i
Bovair, 1991).
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Corn 'tern vist, cada model psicopedagdgic defensa una imatge
cognitive de l'alumne corn a aprenent que determine una practice
educative que, a la vegada, produeix uns efectes concrets. No és el
mateix, per exemple, considerar l'error corn a punt de partida per
arribar a un aprenentatge més significatiu, que evitar-ho perque es
considerat font d'extinci6 de conductes i de desmotivaciO. En aquest
sentit, no podern estar d'acord amb Ortiz (1988) quan assenyala, en
defensa d'una suposada actitud oberta, flexible i interdisciplinaria,
que en Educaci6 Especial no ens podem adscriure a un &tic model
teOric ja que, segons ella, tots resulten valids en determinades
situacions.

Actualrnent, els models cognitivo-constructivistes sOn els que
expliquen millor corn apren l'alumne i, per extensi6, aquell que pre-
senta NEE. La influencia d'aquests models Os creixent i este afavorint
canvis profunds en les concepcions i formes d'actuacions que fins fa
poc imperaven al voltam de: terna de la diversitat escolar: d'entre
aquestes incidencies, n'hern c:estacat tres sectors d'importancia
cabdal: l'avaluaci6 de les NEE. recces al curriculum i les habilitats
metacognitivas.

Tractant d'inferir els efectes que tindra el desenvoluparnent
d'aquests factors i recollint els suggerirnents apuntats per diferents
autors (Blake i Williams, 1986; Marchesi i Martin, 1990; Monereo,
1990; Muntaner, 1991), creiern que estem en condicions de pronos-
ticar les .megatendencies. del tractement educatiu de la diversitat
els propers anys:

1- S'anira cap a un model d'escola basat en la diversitat on es
consideri l'aprenentatge corn un proces personal de reelaboraci6
cognitive, i on es respectin. no nornés les diferencies inter-individuals,
sin6 també les diferencies intra-individuals: un mateix alumne pot
ser competent en algunes destreses. tenir dificultats en unes altres
i rnostrar importants ',deficits en alguna habilitat.

En aquest sentit, s'haura de potenciar els mecanismes cognitius
peculiars de cada alumne, amb el benentes que els processos
d'ensenyament-aprenentatge sOn els que veritablement constitueixen
el fet educatiu, i que respondre a la diversitat escolar implica
respondre a la diversitat cognitiva I pstcolOgica de cada estudiant.

2- Complementariarnent al que hem expressat en el primer punt,
l'ensenyament s'haurb de centrar mes en l'alumne. en els seus
processos cognitius i en les seves estrategies d'aprenentatge.
interessant-se especialment en el fet que aprengui a aprondre coses
el let que sigui mes conscient de corn/es apren. arnb la finalitat ultima

de convertir-lo en protagonista autOnom del seu aprenentatge.

3- Els centres educatius no s'hauran d'obrir al medi social i na-
tural que els envolta. sine formar-ne part integrant, ester immergits
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en la nova concepci6 de ciutat educadora i aprofitar les situacions i
experiencies que aquesta Ii proporciona.

4- El docent haura d'anar adoptant el paper d'investigador actiu,
encarregat de reajustar el curriculum als seus alumnes, interessat
a coneixer la naturalesa i els efectes reals de les seves intervencions,
mitjançant sistemes de formaci6 que estimulin la reflexid -en l'accid"
i .sobre educativa.

5- Per la seva trascendbncia organitzativa i curricular, el
tractament especific que es doni a la diversitat, dins una escola
ordinaria. s'haura de reflectir en el projecte educatiude cada centre.

Aquestes cinc prospeccions respecte al tractament que es donara
a la diversitat escolar els propers anys, donen la ra6 a la célebre
frase de Myer. que ens atrevim a parafrasejar un cop ales: el que és
bo per a l'alumne amo NE, es sovint bo per a tots els alumnes.
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L'opinió dels professionals
Joaquim Puig
Teresa Romeu *

Par lar d'integraci6 dels alumnes amb minusvalies o dificultats a
l'escola ordinaria. es parlar d'un tema controvertit i que posa en
alerta tant els ensenyants corn la societat. Quan es planteja la
integraciO d'infants amb necessitats educatives especials sense una
sensibihtzaciO previa i un convencirnent, la reaccid més habitual és
el dubte o questioner-se la seva efectivitat. Integrar no és facil, perO
tampoc no és impossible. La societat ha de plantejar-se quines
possibihtats te d'afavorir la integraciO que este disposada a fer o a
canviar per tal d'irnpulsar aquest nou carnf.

Per aquesta rad es va realitzar una investigaci6 per esbrinar quin
era l'estat de la questiO de "l'escolaritzaciO a l'escola ordinaria de
l'alumne amb problernes especifics". Els motius fonamentalment varen
se r :

saber quin era el coneixement de la normative reguladora de la
integracio escolar (Decret 117/84 sobre l'ordenaci6 de l'educaciO
especial per a la seva integraciO en el sisterna educatiu ordinari) per
part dels diferents professionals de l'ensenyament, i

- coneixer quina era la situaci6 actual a Catalunya pel que fa a
escolaritzaciO dels alumnes amb problemes especifics dins el marc

norrnalitzador de l'escola ordineria

La diversitat de caracteristiques individuals dels alumnes i les
diferents necessitats educatives que presenten fa que els rnestres
hagin de diversificar les seves actuacions educatives, adaptant la
seva inte-venciO pedagdgica als diferents ritrnes de desenvoluparnc...
d'aprenentatge, sense que aixO vulgui dir rehaixar les exigencies de

cada un dels infants.

Cal trencar el patrO d'homogeneitat. adaptar les metodologies
d'ensenyarnent que s'utilitzen a les caracteristiques individuals dels
alumnes, tenir clar que Ilegir. escriure, r9petir. copier. memoritzar.
etc no sOn les uniques capacitats que el nen pot emprar per aprendre.

*.piaquo, crd iwda(log I nwrnt)o ,!,.! [(lug) ci A.:Scl.!..01:1111V1,1
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els alumnes també poden observar, escoltar, experimentar,
comprovar, manipular, inventar, etc. Aquesta és una altra manera
d'estimular els coneixernents.

L'escola, a més de posar unes bases d'aprenentatge, no pot re-
nunciar a uns valors que fomentin el respecte als drets humans,
l'actitud al dialeg i les relacions de convivència necessaries per a la
construcciO d'una societat democratica. Per aquest motiu cal promoure
el respecte a la prapia persona i a la dels altres, l'acceptaciO de les
diferéncies individuals i les prapies limitacions.

A nivell tearic, ja fa temps que esta sorgint una nova visiO d'escola
preocupada per la seva funcia social i educativa, que vol afavorir el
desenvolupament de tots els alumnes d'acord amb les seves
caracteristiques i les del seu entorn. Es vol aconseguir una escola
oberta a la diversitat que sigui fruit de la reflexia i el compromis dels
professionals de l'educaciO, dels pares i de la societat en general.

Perb aquesta nova visiO d'escola no esta assumida per tothom, i
és un fet evident que despres d'uns anys de publicada la Llei d'IntegraciO
Social del Minusvalid i el Decret sobre l'Ordenació de l'Educacib
Especial, aquestes no sOn ni coneaudes ni assumides.

Si realment es creu que les persones amb necessitats educatives
especials tenen dret a viure en el si de la societat, cal conscienciar
aquesta societat i per aconseguir aquesta conscienciaciO i compromis,
cal donar-li informaciO.

El camp d'investigacib es va centrar a les comarques de Barce-
lona, significatives de la poblaciO de Catalunya i. per tant, podien
donar una mostra prou amplia I fiable en aquest treball de recerca.

L'amplitud I la imprecisib del Decret 117/84 feia necessari de-
limitar els aspectes a investigar. Per aquest motiu es varen agrupar
en cinc blocs que feien referencia al Decret, a la integraciO a l'escola
i als alumnes a integrar. als recursos I a les perspectives de futur
vers la integracia.

De cadascun dels apartats s'analitzaren diferents aspectes.

Referent al Decret

Coneixement i ()pima que els diferents professionals de
Vensenyament tenen del Decret 117/84

Viabilitat i utopia pel que fa al Decret

Condicions necessaries per a la soya aplicacio

Perspecaes de f utur

Quant a la integracto

Concepte d'integraciO
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Positivitat i avantatges de la integracig.

lnconvenients penlls que comporta tenir alumnes integrats.

Pel que fa als alumnes a integrar

Criteris que s'utilitzen per escolantzar els alumnes en regim
d'integracig a l'escola ordinana.

Coneixer la tipologia dels alumnes escolantzats en regim
d'integracie.

Saber si tota deficibncia es integrable a l'escola ordinaria

Que pot of enr l'escola ordinaria l'escola especial als alumues
amb necessitats educatives especials

Quant als recursos

Saber amb quins recurscs compta l'escola per poder portar a
terme la integraciö.

- Coneixer quin tipus d'atencid pot oferir l'escola ordinana als
alumnes amb problemes.

- L'organitzacib d'aula i la metodologia de treball corn afavoridores
de la integracio escolar.

Pel que fa a les perspectives de butur

Plantejar corn hauna de ser l'escola on tingues cabuda tothom.

Projecte educatiu i diversitat de curriculums corn afavoridores
de la integraciO.

Formacid del professorat.

A.- Analisi de la normativa vigent

Coneixement i valoracio del decret 117/84

El Decret 117/84 de 17 d'abril sobre Ordenacib de l'Educacio
Especial per a la seva IntegraciO en el Sistema Educatiu Ordinan.
parteix de la circular del 4 de setembre de 1981 de la Secretana
Tecnica del Deoartament d'Ensenyament per la qual -s'estableixen
criteris d'actuacio en el camp de l'educacio cspecial. i engloha dins
els seus plantejarnents l'esperit de la Llei 13/82 de 7 d'abril sobre
la integracio social dels

En la investrgacie es volia coneixer si el decret era conegul n no.
pels difei nts professionals de l'em;enyament
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Les opinions erneses - 410 tutors dels diferents cicles d'EGB, pels
429 professionals de l'ensenyament (directors, mestres d'educaciO
especial. equips psicopedag6gics, inspecciO d'ensenyament i profes-
sorat universitari -Ciencies de l'EducaciO-) i 70 estudiants univer-
sitaris de Magisteri i Pedagogia Terapeutica-, varen proporcionar
les seguents dades sobre el coneixement o desconeixement del decret:

Coneixen Desconeixen

Tutors diferents cicles 201 49% 209 51%

Diversos professionals 375 87% 44 13%

Estudiants Universitet 50 - 71% 20 29%

De Is professionals que coneixien el decret no tots en tenien la
mateixa opinio. mentre uns creien que era viable. uns aitres pensaven
que era utboic i uns tercers opinaven que seria viable quan s'hi fessin
modificacions.

Pel que fa a la viabilitat. utopia o modificacions al decret, els
professionals que el coneixen opinen:

viable utôpic modificar

Tutors cicles (201) 76 38% 125 62% 0 0%

Altres prof essionals (375) 138 37% 196 52% 41 11%

Estudiants Universitet (50) 10 20% 21 42% 19 38%

Valoracions quant a la viabilitat del decret

Les opinions que els professionals donen sobre la viabilitat del
decret que regula la integracio escolar es fonamenten en diferents
raonaments.

Te presents les necessitats educatives dels infants.

Fa una analisi lcls recursos que calen a rescola per poder se
plantelar la mtegracio

Planitica els terminis en qub s ha d'aplicar
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Planteja els recursos necessaris per atendre els nens amb
necessitats educatives especials.

- Es un inici vers la total integraci6 i normalitzaciO del nen divers.

La seva viabilitat ja este demostrada en aquells centres on es
disposa dels serveis previstos en el Decret i hi ha una bona disposicib
per part del claustre.

En general és una declaracib de principis amb els quals tothom
este clacord.

El marc filosofic te una sblida concepciO pedagOgica.

Es viable. perb fan falta les ordres que el desenvolupin i el facin
aplicable.

Planteja la normalitzacib escolar dels alumnes, malgrat que tots
no podran seguir e! mateix cami.

Mostra una concepcib diferent de l'ensenyament i obre nous
camins a l'educacid.

El model d'altres palsos en qué la integracib este en marxa ha
de facilitar que en el nostre també es pugui aplicar.

- D6na les mateixes oportunitats a tots els nens.

Valoracions pel que fa a la utopia del decret

De les respostes donades es constata que hi ha tres aspectes que
sbn els més valorats per justificar la utopia del decret aquests fan
referencia a:

La manca de recursos humans

La manca de preparaciO del professorat

L'exces d'alumnes a l'aula

Entre els aspectes menys valorats I que sembla que no els pre-
ocupen. shi troben

La resta d'alumnes no rebran l'atencie adequada

Perludicara els companys en el seu rirvell d'aprenentatne

L'escola especial pot otendre mdlor els alumnes amb problemes

Altres aspectes manilestats per dif erents professionals i que
justifiquen la utopia del decret fan referencia a diferents ambits.

1, 6 ?
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tant en relació amb el decret corn a d'altres aspectes de reducaciO:
aixi agrupant les diferents opinions, aquestes fan referencia:

Al decret
Hi ha un ventall massa ampli de deficiencies a integrar, i no tots

els alumnes amb deficiencies sbn integrables.

No hi ha els mitjans ni els pressupostos suficients per dur-lo a
la practica.

- En teoria, el que preveu la llei es rnolt correcte, pelt a la
practica no hi ha els rnitians per portar-ho a terme.

No defineix un rnodel d'integraciO escolar que permeti atendre
tots els alumnes.

- LaplicaciO del decret comporta un canvi de mentalitat en els
educadors i tambe en la societat en general, i aquest canvi no
s'irnprovisa.

Fonarnentalment, el decret Os utdpic per la manca de preparaciO
del professorat i per la manca de recursos econdmics.

A l'escola
La realitat escolar no s'adapta a l'esperit del decret.

Les escoles ordinaries no estan conscienciades per rebre els
alumnes amb problernes

No es plantegen un canvi real per portar a terme la integracid.

La infrastructura dels centres és inadequada

Hi ha un excOs d'alurnnes crintegracid i no tots es poden atendre
a l'escola ordinaria.

No es planteja un canvi a l'escola ordinaria per portar a terme
una veritable integraciO.

Als mestres

Als rnestres els rnanca la formacio especifica

Manca flexibilitat a l'hora d'orgamtzar els grups de ciasse. en
funciO de les necessitats les caractenstiques dels nons

Fan falta les actiluds favorables per part del protessorat I de
Ia societat en general

Es molt dificil quo un professor de suport entengui I sapiga donar
iv:,posta uducativa a tola la varietal do

A la mtogracio

No s'ha fel un estudi previ de la situacio real de la integracio
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La integraci6 no es pot estandarditzar.

Hi ha deficiencies que no es poden atendre a l'escola ordinaria.

A partir dels 11-12 anys no es pot donar l'atenciO que demanen
els nens amb problemes especifics.

Tenint en compte les condicions o rnodificacions que caldria fer al
decret per tal que fos aplicable, les opinions queden agrupades de la
manera seguent:

Modificacions al decret

Ha de deixar de ser filosofia i passar a ser realitat.

- L'AdministraciO ha d'agafar un compromis seri6s vers la
integracib.

S'ha de desenvolupar i adaptar un compromis al marc escolar
concretant-se els supbsits teOrics.

Modificacions que caldria realitzar a la societal

La societat s'ha de mentalitzar que hi ha persones diferents.

Els ciutadans han de canviar la seva actitud i mentalitat vers les
persones disminuides.

- La integraciO ha de ser una questiO educativa i no una qUestio
politica.

Modificacions que cal portar a terme a l'escola

S'han de definir els requisits que han de tenir les escoles per
n oder-hi integrar alumnes.

El decret s'ha d'aplicar sols en els centres que ho desitgin,
concretant quines son les deficiencies escolantzables a l'escola
ordinaria

L'escola ordinana ha de canviar els seus objectius pedagogics
adaptar-se a la realitat de la integracib.

Cal no aplicar criteris d'uniformitat als alumnes

Aspectes que han de considerar els mestres

Els mestres han de prendre consciencia del tel inlegrador.

Hi ha d'haver un canyi d'actitud vers la integració.

Els mestres han d'aprendre a treballai amb la diversitat

S ha de disposar del temps suficient per a l'eLiboracio dels
progiarnes clefs alumnes

Cal c:,tabilitat en les plantilles dels professorats
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Modificacions referents a la integraciO

S'han de definir uns criteris integradors clars i justos.

- S'han de contemplar diferents modalitats d'inteoraci6.

La integraci6 ha de ser un estimul i no una imposici6.

Hi ha d'haver uh seguiment i una avaluaci6 de les experiencies.

- S'han de modificar i adaptar els curriculums escolars en funci6
dels alumnes disminuits.

Recursos humans, materials i econOmics que cal considerar

- S'ha de dotar les escoles de mestres d'educaci6 especial i

d'especialistes.

Ha de baixar la ratio actual de les aules.

- Han d'augmentar les plantilles dels EAPs.

Els pressupostos de l'escola ordinaria han de ser iguals als de
l'escola d'educaci6 especial per poder afrontar les despeses de la
integraci6.

Per aconseguir els objectius proposats. sOn necessaries un seguit
d'accions que afavoreixin la sensibilitzaci6 vers el terna de la
integraciO dels alumnes amb necessitats educatives especials a l'escola
ordinana. Aquestes accions hauran d'anar adrecades a diferents
corlectius socials, abracant des dels props alumnes, fins als
professionals de rensenyament, passant pels diferents estaments de
la societat.

La legislaciO educativa ha de planificar la implantacio de la integraci6
corn un fet natural i coherent amb la resta del sistema educatiu. La
integraciO escolar ha de deixar de plantejar-se amb termes
crobligatorietat. de conscienciaciO del professorat amb el voluntarisme
corresponent. i ha de ser una realitat que contempli totes les
necessitats i en garanteixi la realitzaciO.

El grau de responsabilitat vers reducacid I racceptaciO de la
diversitat no es el mateix ni per totes les institucions ni per tots els
ciutadans. Es per aim!) que cal pensar quines haurien de ser les tasques
a realitzar a fi d'informar I formar Iota la societal del fet que
representa assurnir i conviure en una cornunitat plural capac de
respectar les diferencies individuals

Si reducaci6 ha croferir a cada alumne aquells mitians i recursos
que ii han de pormelip accedir a les finalitats educatives . I partmt
del tel que tots els nois i les noies son diversos quant a procedencies.
capacitats. ambients. etc , sera imprescindible trobar normes
d'actuaciO educative, tant institucionals corn pedagegiques, que
possibilinn donar resposta a aquesta diversitat L'escolantzaciO de
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tota la poblaci6 planteja una forta diferenciaci6 quant a capacitats i
circumstancies d'aprenentage.

La integraci6 dels infants amb necessitats educatives especials a
l'escola ordinaria exigeix un curriculum especific per Ilurs
caracteristiques. Un curriculum flexible és la sortida a la diversitat,
perO per a l'aplicaci6 d'un curriculum flexible cal la predisposici6 del
professorat i l'ajut dels tacnics. En l'elaboraci6 d'un curriculum
especific cal posar l'émfasi en ia identificaci6 de les possibihtats
educatives de l'alumne i no en la classificaci6 i categoritzaci6 de les
seves mancances, Was que. com ja s'ha dit, els fins de l'educaci6 sbn
els mateixos per a tots els infants, i les necessitats educatives s'han
d'establir en termes dallO que cal proporcionar.

B. Una escola per a tothom

Escolaritzaciô d'alumnes amb necessitats educatives
especials a l'escola ordinària

Lescola le corn un dels seus objectius preparar i ajudar tots els
infants I joves a desenvolupar plenament les prOpies possibilitats.
oferint-los una formaci6 integral corn a persona. dins un marc idoni
de treball i convivancia. on els nois puguin exercitar-se en el dialeg.
la discussio I el respecte rnutu. entendre la Ilibertat no sols corn
una qUestiO individual. sino corn un fet col-lectiu.

Lescola. que es part important de la societal. no ha de ser entesa
corn una reproduccio en rniniatura de la rnateixa. sinb que ha de tenir
els props objectius la suficient autonornia per planificar les tasques
educatives que Ii sOn prOpies I alhora determinar quines ha d'assolir
en col-laboracio amb la resta de la societal

Ates que en el context actual el rnestre no Os IOnic posseidor de
la informacio. que la soya lasca docent esla en funciO de l'intercanvi
de metodologies I d'opinions contrastades. I que la seva activitat
depen dels alurnnes I dels objectius pedagogics. caldra que aquest
aporti metodes danalisi I de reflexib. per arribar a una cntica
constructiva I conscient. que Ii permeti crear un ambient
ci aprenentalge . tant dms de l'escola rum dins de i'aula quo
colturiiiment sigui [nes Oficac I pedagugicament mes estimulant

Ln pi FiilI d'informacio a les escoles num 0 (1981) del
Departament d Lnsenyamunt de lu Guneralitat de Catalunya. us
romentava que no es tracta que rescola prepan futurs ciutadans per
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viure en una societat ideal, sense Iligarns amb la realitat concreta
del medi escolar, ans al contrari. cal donar als infants els elements
de judici necessaris perque entenguin i puguin desenvolupar-se d'una
manera creadora dins de la societat en la qual hauran de viure
assumir un paper actiu.

Un dels elements basics per millorar la qualitat de reducaciO es
el proces d'adequaciO de l'escola a la seva realitat concreta. Cal que
l'escola s'adapti a les capacitats. possibilitats. necessitats i interessos
de cada alumne.

L'escola s'ensenyaria a si mateixa si s'acontentés sols amb
l'adaptaciO dels prograrnes escolars. Cal conbixer les actituds, les
motivacions, el nivell de coneixements I les necessitas dels alumnes
i del seu entorn. si es vol amber a trobar els rnitjans adequats per
a cada situaciO I poder aconseguir el maxim desenvolupament de les
capacitats personals de cada noi i cada nom.. Nornés en relacid amb
aquests elements es podra fer una avaluaciO del proces educatiu dels
alumnes

Tenint presents les opinions emeses en la investigacib realitzada
que fan refer' -icia a corn hauria de ser l'escola on tothorn tingués

cabuda. se'n desprenen diferents caracteristiques en relacid amb els
valors humans, principis pedagOgics. I aspectes metodolOgics i

organitzatius

a) Pel que f a als valorshurnans I principis pedagOgicsque hade con-
ternplarrescolaperquelothorn hi tingui cabuda. aquesta hauria de ser

solidaria

respectuosa amb les diferencies

tolerant

corn pr ensiva

receptive

oberta a les iniciatives

- oinarnica

rnotivadora

flexible

activa

nm dui°,

dumoeialica

Plural

apohlica
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b) Tenint en compte els aspectes metodolOgics i organitzatius que
l'escola ha de contemplar perque tot alumne hi tingui cabuda, se'n
desprenen els seguents.

- Ha d'oferir una atencib personalitzada.

Els mestres han d'estar motivats per la tasca que realitzen

Cal comptar amb recursos tecnics. pedagOgics. d'estructura
organitzatius.

Es necessari adequar els programes a les necessitats, les
possibilitats i les caracteristiques dels alumnes.

Ha de comptar amb una plantilla estable de mestres que. a més
de considerar els continguts academics. tinguin en compte els diferents
aspectes educatius. corn tambe la seva inserciO al medi.

- Ha de contemplar un curriculum obert.

Cal potenciar un projecte de centre dinarnic I multidisciplinari.
amb metodes actius i participatius, i amb una organitzaciO i rnetodoloola
que arribi a tota la comunitat escolar. que tingui confiança en els
alumnes. en la tasca que es realitza en les possibilitats de reducaciO.

Tots aquests aspectes no sols han d'estar contemplats en el projecte
educatiu del centre. sino tambe en l'anim del professorat

L'escola ordinaria pot oferir a l'alumne amb necesitats educatives
especials un seguit d'alternatives. de les quals cal destacar.

Un model social normalitzador que per imitaciO l'ajudi en el seu
desenvolupament

Un aprenentatge per imitacio I estimui

La possibilitat de ser escolaritzat en el Hoc que Ii pertoca corn
qualsevol altre alumne

Viure conluntament amb la resta de la societat.

Una situacio mes estirnulant i. per tant. mes socialitzant

Viure en un mOn mes igualitari.

Tenir una situacio social mes normalitzada

Una millora on comprensib acceptacio per part del grup que
forma la societrit

Un Iloc en la societat corn un éssei iiormal I no cent un individu
diterent

Pot aludar al fet que els alurnnot normals roquin rnes
nies t_iensibles davant certes pioblematiques

Que el vegin coin un nen ine;;
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- La no-marginaciO

Sentir-se membre del col tlectiu de la seva edat.

Una interrelacib més normalitzacia entre els diferents pares

- Un ambient més nc i estirnulant per al seu desenvolupament
psicolOgic Intel lectual

Una realitat social amb la qual es trobara un cop surti de rescola
especial

Un marc natural al qual tot nen té dret.

Tots els avantatges de Is socialitzacio.

Una relacio de joc amb companys del seu barri

Un intercanyi d expenencies amb altres nens sense problemes

Treure els nens amb problemes del cercle tancat on estan ats

La conscienclacio de la societal que aquests nens existeixen I que
sels ha de tenir en compte.

Una visio I ones maneres d'actuar diferents de les que esta
acostumat a yew(' a lscola especial

Un primer pas de normalitzacib que despres antra encarninat cap
a la vida social posterior

Aquests aspectes valorats tenen un caire socialitzador que preten
normalitzar ia relaciO entre els infants i al mateix temps potencien
el dret a la diversitat

Les estrategies per a Ia integracto dels alumnes amb necessitats
educatives especials han de conternplar dos aspectes fonarnentals. la
formacio del professotrat I la dotacto de recursos humans i materials.
que ban de permetre que la integracio sigui on tel real

No es pot pensar que mes formacio més recursos son la garantia
crinteoracio. cal. a mes. que les actituds vers la mateixa sigum
avorables i permetm que mes alumnes aprenguin cada vegada mes

alhora que es respect' el proces d'aprenentatge. corn tambe les
possibilitats i ns capacitats de cadascun d ells Per garantir una
resposta diversificada i assegurar el proces integrador cal optimitzar
lant els rocursos personals del prof essorat corn els del propi centre

Sovint en parlar d'intocpacio es (-Jell clue aquesta no es pot
!mum dispusa de !nes ieciiiSou del:, (Hi
Aquest let fa quo no es questioni Si una redr,tribucio dels (-Torsos
existents permetria realittar tasques de diterent manera. I ,ins tot
si so n podrien redlitzar d altres
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Cada professional posseeix uns recursos personals en relaciO amb
la prdpia actitud, l'interes, la preocupacio per disposar de més
informació I forrnació, la inquietud per buscar noves alternatives
metodologiques I organitzatives que permetin donar una atenciO més
especifica al grup-classe, I realitzar un treball en equip amb els
al ,s professionals. Es evident que no tots els centres disposen dels
re . zos suficients, perO tambe es cert que moltes escoles podrien
donar un tipus d'atenciO especifica a determinats alumnes si els seus
mitjans estiguessin més ben planificats o organitzats.

Les escoles, analitzant els recursos de que disposen i els que
manquen, cal que planifiquin els que precisen en funciO de les
necessitats plantejades i sollicitin a l'organ competent els que els
calguin. Cal tenir present que no totes les escoles precisen els mateixos
recursos, i que aquests han d'estar en funciO de les necessitats dels
alumnes.

Criteris, decisions i compromisos per a l'escolarització
d'alumnes amb necessitats educatives especials

Els alumnes amb necessitats educatives especials poden ser
escolaritzats a l'escola ordinaria en regim d'integraciO o a l'escola
d'educaciO especial. Aquests dos tipus de centre, per les seves
caracteristiques, of ereixen diferents alternatives i seran els pares
els qui, en Ultima instencia, optaran per un tipus d'escolaritzacib o
un altre.

Decidir a quins alumnes els cal una atenciO especifica o precisen
un tracte especial no sempre es una tasca fed!. Moltes vegades els
responsables dels centres escolars estan angoixats per haver
d'assumir determinats alurnnes pensant que l'escola ordinaria no els
pot oferir l'atenciO necesseria. Acceptar alumnes amb necessitats
educatives especials comporta que els mestres tinguin una actitud
positiva vers la diversitat i que comptin amb determinats recursos,

al centre l'obliga que dins el projecte educatiu contempli l'atenciO
a la diversitat.

Els criteris per escclantzar alumnes amb necessitats educatives
especials, segons els diferents professionals que varen emetre la
seva opiniO a través de l'encilesta realitzoJa, manifesten diversos
punts de vista quant als criteris emprats per considerar que un
alumne pot ser escolaritzat en regim d'integraciO, i aquests fan
reirencia a les deficiencies, a l'adaptacia escolar, al rendiment
academic, al diagnestic i a la normative vigent.
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Pel que fa a les deficiencies, es té en compte fonamentalment:

Si les deficiencies que presenten els alumnes son Ileugeres.

Si les deficiencies sOn de tipus ffsic, psiquic o sensorial greu.

Si la capacitat intellectual de l'alumne: fonamentada en el seu
coeficient intel.lectual.

Si presente greus problemes que facin que l'alumne no es pugui
valer per si mateix.

Si tenen alguna anomalia fisica o psiquica que no els permet
seguir el ritme dels companys de la seva edat.

- Si hi ha problemes afectius o psicomotrius.

Tenint en compte l'adaptaciO a l'escola:

Que presentin problemes greus de conducta.

Que presentin inadaptaci6 social.

- Que presentin dificultats d'adaptaci6 a l'escola o al grup.

Que presentin trastorns de personalitat.

Quan la seva actuaci6 o la seva problematica és diferent de la
resta d'alumnes escolaritzats.

Pel que fa al rendimentacadernic, consideren que sOn d'integraci6:

Els alumnes que no segueixen el nivell basic de la classe.

Ague Ils que la seva problematica implica un treball totalment
individualitzat dins de l'aula on estan ubicats.

Els que presenten diferencies d'aprenentatge respecte al grup,
tot i l'ajut del mestre de suport.

Ague Ils que els seus aprP ientatges requereixen una didectica
diferenciada.

Quan tenen dificultats d'aprenentatqe.

Quan presenten dos anys de retard en relacid amb la classe

Quan presenten retards de Ilengualge.

Quan no poden seguir el ritme del grup-classe I hi ha problemes
d'adaptaciO.



Respecte al diagnOstic, valoren:

Els criteris que dOna l'EAP, basats en l'exploraciO, l'atenciO i
la loraciO de l'alumne.

Els criteris que consideren els especialistes a través del
diagnOstic.

La inforrnaci6 rebuda a traves de l'entrevista amb els pares.

Els informes del tutor i els de l'equip de mestres.

Segons els resultats obtinguts en un test que passa l'escola.

Quan després de fer una exploraciO psicolOgica i caracterial es
detecta que necessita una programaci6 individual.

- Quan el diagnOstic fet pels professionals indica un baix
desenvoluparnent intellectual i una manca d'autonomia personal.

L'estudi de l'EAP, els informes de la mestra d'educaci6 especial
i del tutor.

Els criteris que s'utilitzen sOn discutits entre els mestres i es
fa dificil establir un marc concret i precis.

Quant a la normative vigent. manifesten:

- Els alumnes s'accepten en funcib de la normative establerta per
l'AdrninistraciO.

- Els criteris determinats pel Departament d'Ensenyament en les
seves disposicions per a la matriculaci6 en els centres pi-italics

Cada un d'aquests apartats ofereix un ampli ventall de criteris
que els diferents professionals empren en el moment de valorar quirts
sOn aquells alumnes que han de ser considerats d'integraciO. Uns es
basen en un unic criteri i uns altres en fan servir més d'un.

A través dels diferents criteris emprats es constata que hi ha
alurnnes que. tot i que presenten el mateix tipus de deficiencia o
problematica, tant estan escolaritzats en centres ordinaris en regim
d'integraciO corn en centres d'educaciO especial Aixi doncs, queda
pales que uns rnateixos criteris s'utilitzen per diferents finalitats. i

no sempre es tenen en compte ies possibilitats reels dels alumnes,
sin6 que més aviat es contempla la seva deficiencia i les seves
dificultats No es pot -etiquetar- amb la connotaciO d'alumne
d'integraciO aquell quo en realitat potser sols necessita una atencie
rnes individualitzada

Els alumnes amb necessitals educatives especials no tots estan
acceptats per part dels tutors de la mateixa manera. Lacceptacip
este en funciO del concepte que cadascun te de la integraciti Aixi, les
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dades obtingudes a la pregunta sobre si acceptarien a la seva aula
alumnes en regim d'integracio, el percentatge de les respostes fou

Preescolar.. . _ _. .

Cicle Inicial

Cicle Mitja
. _ _ .. _

Cicle Superior

Si

aacv
...,!-,./0 .

49%
. .

31%
... . .

23%

_

Si, per6 no
convencuts

26%

33%

43%

40%

No

19%

18%_
26%
37%

Majoritariarnent els tutors accepten tenir alumnes integrats,
malgrat que un percentatge considerable no es mostra totalment
convencut. Corn es pot observar, l'index de rebuig augrnenta en els
nivells superiors i no es rnanifesten els rnotius pels quals els
professionals mostren certes reticències a la integracid.

Concepte d'integració

En una apartat de la investigacid es va realitzar una analisi sobre
el concepte d'integracid i les repercussions que presenta a nivell
social. Partint de les definicions obtiogudes sobre el concepte
d'integracid i en base als resultats obtinguts en les conclusions, es
cornprova que no tothorn entén el mateix, ni ta el rnateix comprornis
vers la mateixa, perd si que tots els col.lectius opinen que la integracid
escolar ha de tenir uns objectius a aconseguir.

Aquests objectius han estat concretats rnitjancant els verbs
emprats pels professionals a definir el concepte d'integraci6. El
contingut d'aquests verbs permet deduir la filosofia que els ensenyants
tenen de la integraci6 i quines sOn les linalitats a aconseguir dins el
marc escolar. Aquesta concepcid de la integracid suposa un canvi a
diferents nivells, i per portar-lo a terme cal una bona predisposiciO,

unec actituds favorables que l'impulsin i el facin factible.

El concepte d'integraciO110 Os igual ni per totes les persones ni per
tots els palsos. N'hi ha que consideren que l'Onic tipus d'integraci6
real Os la incorporaci6 del deficient a l'escola ordinaria, d'altres
opinen que es poden utilitzar classes diferents, unitats especialitzades.
ajuts especialitzats dins les aules ordinaries o rebre atenciO espe-
cif ica temporal fora de les classes.
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Integrar es donar als alumnes amb necessitats educatives especials
una educacie que satisfaci les seves necessitats, d'acord amb una
varietat de procedirnents en el marc de I escola ordineria

Els alumnes amb discapacitats necessiten models positius per tal
de desenvolupar la seva prdpia personalitat, per aixe han de viure i
aprendre en una situacie que prornogui la interaccid amb persones de
la seva edat i amb la resta de la comunitat, en Hoc de relacionar-se
Onicament amb individus que tenen problemes similars en institucions
separades.

La integracie escolar té corn objectiu escolaritzar tots els alumnes
dins d'un mateix marc escolar, i la seva finalitat no és sols complir
la legislacie vigent, sine poder donar les mateixes oportunitats a tots
els alumnes, no discrirninant cap infant per les seves caracteristiques
individuals.

Si es te en compte que tothom pertany a una mateixa societat i
corn a clutadans os tenen els mateixos drets. l'escola haura d'acceptar
la diversitat i afavorir el desenvolupament individual de cada per-
sona. A ia concepcie tedrica de la integracie li cal un marc practic que
Ii permeti desenvolupar-se, passant de ser una idea a ser una realitat

La consolidacio del fet integrador no ha de realitzar-se Onicarnent
durant un determinat periode escolar, sine que paral.lelament s'ha
de portar a terme una tasca de sensihilitzacie que permeti a les
persones amb deficiencies trobar el seu Iloc dins la societat, tot
oferint-los una convivencia normalitzada al maxim.
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Reflexions sabre i des de la bibliografia
Merc6 Palleja Guinovart
Caterina Lloret Carbó

Parlar sobre el que s'escriu o es deixa d'escriure en relaci6 amb
les anomenades necessitats educatives especials significa entrar de
ple en la problematica que panteixa en aquest Ambit pedagogic. La
definici6 i la delimitaci6 d'aquest camp educatiu no sols presenta
problemes semantics sinb de fons. L'educaciO especial, la integracib,
la pedagogia de la diversitat sOn referències que encara no estan prou
articulades en la teoria ni en la prActica per organitzar-se en un
conjunt coherent més enllA d'algunes concrecions, vAlides per6 sovint
parcials.

No és d'estranyar, doncs, que la dispersiO d'orientacions i criteris
sobre aquestes questions es reflecteixi, malgrat que hi hagi un marc
legislatiu i administratiu suposadament unitari, en les mancances i la
parcialitzaciO de la bibliografia a l'abast. Per aixb, més que selec-
cionar una Ilista de les publicacions existents, creiem important
valorar el sentit i l'adequaci6 de la bibliografia respecte a la demanda
de formació i informaci6 dels ensenyants implicats. Ensenyants que
d'acord amb les propostes institucionals vigents, almenys pel que f a
a la IntegraciO, haurien de ser tots. Aquestes consideracions sOn les
que ens porten a oferir aqui uns quants elements de reflexiO sobre el
tema.

1. Ens trobem d'entrada amb un cl, predomini d'articles alats
o que formen part de publicacions monogréfiques. i amb el fet que hi
ha moltes més revistes que Ilibres, la qual cosa afavoreix el tractament
fragmentat dels continguts. Aix() no seria en si mateix negatiu
alhora, la intormaciO, l'analisi dels problemes o la presentacib de les
propostes educatives quedessin prou contextualitzades I relacionades
amb el conjunt del sistema educatiu i amb els pressupOsits o models
que les fonarnenten Tampoc no és facil trobar 1" ires que vagin més
enlla d'aquesta Iimitacio. tant per la seva composic45 n'hi ha molts
que, en realitat, solen ser un recull d'articles corn per l'escissiO
que es produeix entre els estudis concrets de les dificultats i/o
necessitats educatives especials i els referents explicitament a uns
principis teorics o a un model ampli d'aplicacib

Profel:swer; ttularl, do I Escola Uffiserr,laria de Mage.Ici. do hi Univ(.1 Oat de
Barcelond
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Evidentment, la majona d'autors o autores des d'una adscripci6
a un determinat paradigma teOric practic, sovint mes parcial en el
psicologic o medic que englobat en el pedagogic Pero, fins tot
quan es fa amb un enfocament basicament educatiu, poques vegades
queda prou clar el Iligam entre les limes educatives generals i les
questions plantejades. No és frequent que es reflexioni sobre els
possibles limits i problemes que pot comportar el mateix model o que
es poden produir en el pas del model a una acci6 educative
contextualitzada. Llavors els lectors, davant d'una proposta parcial
i tancada, obtenen pocs elements per valorar la proposta, Ilevat que
tinguin assumit anteriorment l'enfocarnent o et model que la fonamenta.
També pot passar que els lectors quedin rnomentaniament enlluernats
o convencuts pensant que ja han trobat la soluciO a la seva dernanda
formative o informative sobre la qUesti6, pero a les persones que
treballen o pensen a partir de l'enfocament d'una realitat diferent els
sera dificil elaborar i aplicar les aportacions d'aquella publicacib.

2. En les publicacions sobre educaciO especial tenen molta
presbncia, d'altra banda, els continguts ternatics referits a tbcniques
concretes de rehabilitacib i reeducacib. Aquestes tecniques, més o
menys especifiques, estan distribuides de manera molt desigual segons
les categories de deficiencies organiques i psiquiques ja establertes
o segons la nova categoritzacib de les dificultats que es presenten en
l'escola o en el medi familiar i social. Respecte a determinats problernes
existeix una produccib bibliografica important (per exemple, sordesa,
dif icultats de Ilenguatge, motricitat, etc.) i en altres, al marge de la
seva qualitat. la producciO és molt més reduida (aspectes cognitius,
afectius I socials). No es tracta de contraposar aqui el servei que ens
poden oferir uns treballs rnonografics o uns altres, o unes tecniques
didactiques especialitzades o unes altres. Ara be, ens sembla digne
de reflexib que. en l'actualitat, hi hagi un predomini tan significatiu
d'estudis I materials concrets referits als deficits que semblen mes
recuperables i amb millors possibilitats adaptatives.

Un altre element a destacar és que quan s'ofereixen tecniques de
rehabilitacib i reeducaciO especifiques. degudament delirnitades segons
dificultats concretes, per categories o aspectes, sovint no es va més
enlla d'una visib molt delimitada del deficit, de les persones que el
pateixen o del context de l'acciO educative. Es corn si se'ns proposes

cada problema un remei- o una série juxtaposada de rerneis. que
es rr. I diferent de pensar en cada persona segons les seves necessitats
de desenvoluparnent integral. Aquest segon enfocament tarnbé podria
quedar en una declaracib de pnncipis si no aconseguissim situar les
tecniques en una \psi() de conjunt quo articules una accio educativa
global

Incloure I articulai un contingut :nonografic o especific en una
visiO de cnnjunt sol apuntar a la necesitat d'una :fansformaciO. de
fons I de lorma, de molts elements de l'actual ssterria oducatiu, la
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sigui normal o especial 6Podria explicar a,xd el fet que molts treballs
eludeixin el compromfs tedric I practic que suposa aquest
plantejament9 tEs una consequencia de l'escisi6 analitica de les
disciplines cientifiques i de la seva aplicaciô tacnica? No obstant
aixd, si volem treballar amb a favor de subjectes més o menys
educables o reeducables, no en tenim prou amb prOtesis d'adaptació
per als desfavorits. Ens calen també criteris i recursos per a una
autentica interacciO educativa molt més amplia que aculli tots els
nens inenes, siguin quines siguin les seves dificultats, diferències i
ubicaciO.

3. A part de les monografies existeixen tota una sane de materials
d'educaciô especial i d'integracid que recullen experiancies enllaoades
a practiques d'intervenció concretes i que ens acosten a una visiO
mOs contextualitzada dels problemes. La difusiO d'aquests documents
acostuma, perd, a quedar reduIda en ambits restringits. Aquesta
dificultat en la distribucid mo es refereix tan sols a materials d'altres
paisos, per exeMple italians, sin6 que fins i tot dins l'Estat espanyol
l'intercanyi d'experiencies entre unes autonomies i unes altres és
escas, fins i tot quan es tracta de documents publicats amb el suport
d'institucions pübliques o privades. En canvi, és precisament en
aquestes experiencies on podem trobar treballs force suggerents.
Encara que referits a aspectes i situacions concretes, n'hi ha alguns
que solen reflectir un enfocament de conjunt, més o menys explicit.
que la mateixa realitat de la practice els imposa. Altres, perb, sOn
més descriptius i no van acompanyats d'una suficient valoraci6 i

interpretaciO del sentit general de la mateixa practice. El que ens cal,
doncs, sOn materials que ofereixin linies de treball i criteris a partir
dels quals poder recollir els elerns,nts traslladables a altres cordextos
educatius. Si no es aixi, el perill es que acabin sent un receptari més
de fOrmules i propostes dificilment aplicables a d'altres situacions.

Ara be, quan la publicaci6 del que fan i pensen els mestres a partir
de la seva prOpia practice aconsegueix explicitar el sentit de conjunt
del seu treball, aquestes aportacions esdevenen Mayors instruments
privilegiats per a la reflexiO i l'analisi educative. Malgrat que des de
fa anys, és a dir des de final dels seixanta i dels setanta, abans de
les actuals reformes i de les Ilets d'integraciO. hi ha i hi ha hagut
experiencies d'educaci6 especial i d'integraci6 que ens podrien servir
de reflexiO i estudi. moltes no han trobat canals de recollida i

divulgaciO.

A vegades els i les mateixes mestres no valoren prou les
implicacions creatives de la seva feina si aquestes aportacions no
reben el suport d'autoritats academiques. administratives o editorials.
En altres casos la divulgaci6 i reflexiO des de la practice docent
tampoc no ha estat suficientment recollida per les linies de recerca
psicolOgica i pedagOgica. Creiem, doncs, que cal seguir promovent i
avancant en unes linies d'investigaciO qualitative i contextualitzada
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on mestres, criatures I altres persones subjectes d'educaci6 no
quedessin desdibuixades ni escindides de la seva realitat per un
determinat discurs cientifista

Es curies per exemple, que respecte a les possibles aportacions
des de la practica no s'hagi continuat traduint Ilibres i materials de
les experiencies institucionals franceses, cosa que dificulta conti-
nuar la valoraci6 l'aprofundiment de les seves propostes. Perque,
evidentment, la cultura pedag6gica no consisteix a seguir modes,
sine a analitzar degudament models i experieneies. Encara és més
sorprenent que. havent-se fet propostes institucionals en el camp de
la integraci6 educativa segons el model italia no s'hagin traduIt els
Ilibres i els materials més significatius d'aquest moviment pedagogic.
,Quin pot ser l'interes a declarer «passat de moda- o «poe vigent-
aquest conjunt d 'experiencies educatives? que les implicacions
politiques, econdrniques organitzatives corn seria el principi de
sectoritzaci6 no burocratica-- fan ara incOmodes les referencies a
aquest model? Pere), sigui quina sigui l'explicacie I les dificultats
d'aplicaciO en el nostre pais o a la mateixa Italia, és mdubtable que
la seva analisi ens podria aportar uns elements tedrico-practics de
reflexiO molt importants en aquests moments. En canvi, i sense negar-
ne la utilitat, velem actualment un clar predomini de les publicacions
que provenen de l'area anglosaxona referides a sistemes. tecniques
i formes organitzatives i que van Iligades a d'altres prr'ssup6sits
respecte a l'educaci6 especial i a la integracid. Si volem obrir cami
a la pedagogia de la diversitat. seria molt negatiu comencar a tancar
portes a partir de focalitzar les publicacions en una sola direcci6.

4.- No podem oblidar. per6, que quan considerem les publicacions
en relaciO amb el que hi ha i el que rnanca en educaci6 especial I en
integraciO, estem parlant alhora d'un mercat editorial. Una producci6
editorial en la qual també intervenen les institucions pUbliques des de
les seves pr6pies publicacions, orientacions i recomanacions. Es
determinen aixi vigencies forrnals o fins i tot sernantiques que
deixen en un segon pla treballs enfocats des d'altres perspectives.
Per entendre'ns: hi ha estudis que. sense coincidir amb la terminologia
oficial o oficiosa del moment (-necessitats educatives especials
-disseny curricular-. «adequacions-, etc.), poden aportar elements
molt valids respecte a aquestes qUestions. En efecte. la problematica
de fons de l'educaci6 especial i de la integraci6 va més enlla de la
conjuntura organitzativa i de les concrecions sernantiques establertes
en un moment i en un ambit administratiu determinat.

L'oferta editorial tambe este condicionada per les demandes dels
lectors implicats en el tema Aquestes demandes poden sorgir dels
mateixos professionals de l'ensenyament. els quals se suposa que
bur,quen respostes concretes i immediates per a la soya tasca, corn
si la seva feina queries limitada a una simple aplicacio de mesures
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educatives, restringint aixi I'Lloast teOrico-practic de la seva 5
CD

st.Una altra demanda bibliogrefica es la que prove de les persones en
periode de formed() basica, sigui per a mestres, pedagogs, treballadors
socials o d'altres camps implicats (sanitat, sociologia, etc.), que no
nornés necessiten temes especialitzats, sin6 estudis que ofereixin
una visi6 de conjunt.

Tampoc no s'haurien d'oblidar les necessitats f ormatives i

informatives de les persones de l'entorn familiar i social implicades
en situacions d'integraci6 i/o d'educaci6 especial; en aquest cas la
urgencia de delimiter i solucionar problemes, i la considered() que les
publicacions no van destinades a especialistes, pot portar sovint a
una difusi6 si. .plificadora de la informed& fet que dificulta un
abordatge de la problematica des de la complexitat de la realitat
viscuda. En la aLtualitat els pocs materials que cobreixen la demanda
d'aquest sector provenen, generalment, de les publicacions fetes per
les mateixes associacions d'afectats. ja que no troben prou suport en
les editorials, cosa que dificulta llavors una adequada distribuci6.

Hem parlat aqui de les demandes i necessitats de lectors que
treballen o han de treballar i conviure amb persones amb dificultats.
e;Podem parlar, perO, de materials i publicacions que sorgeixin de les
experiencies i vivéncies dels mateixos interessats o que els siguin
directament destinades? Realment encara es molt poc el que hi ha en
aquest sentit. No valdrien excuses de "poca rendibilitat- per deixar
de cobrir aquesta mancanca si es pensa que. a més d'ajudar les
persones directament afectades adults i criatures-- aquest material
afavoriria també la manera d'enfocar el treball i les actituds
convivencials de tots envers ells. No es tracta, en molts casos, que
els afectats siguin els autors literals d'aquest tipus de publicacions,
sin() que s'enfoquin de tal manera que permetin recollir l'expressi6
de les seves vivencies i els seus interessos; perque hi ha maneres
d'escoltar i f er arribar el sentir de les persones amb dificultats.

5.- Demanem, doncs. un esforg integrador en i des de la mateixa
bibliografia. Actualment la fonamentaci6 te6rica de la integraci6
educative dels nens i les nenes i de totes les persones que ho necessiten.
sol centrar-se en gran part de publicacions sobre aquesta tematica
en el dret de la integractO educative i social. Un dret que derive d'un
de mes generic, el de la igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes
davant de la Het, tal com es reconeix en les constitucions dels paIsos
democratics.

intervenci6.

Sense repent'. com ja s'ha tel sovmt. que una cosa sOn les
declaracions de principis i una altra la provisib de recursos perque
aquests principis puguin arribar a aplicar-se, cal remarcar que, en
la practice, aquesta oremissa socialment acceptada s'aplica de manera
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molt desigual Concretament, en la ment dels professionals de
l'educaciO poden coexistir el reconeixement dels drets dels nens I es
nenes amb deficits 1, alhora, models I practiques d'actuaciO educe-
tiva clarament .no integradores La integraciO sol tenir .poques
imatges,, que la representin, pot ester poc elaborada i desglossada
i, en conseq0encia, no estar instaurada en les prectiques pedagOgiques
de la nostra comunitat educativa.

Una de les propostes que ens permetria avancar en el procés
d'integraciO de les persones amb deficit podria ser precisament bus-
car, prover, pensar un ventall ampli de procediments i de maneres
d'actuar. Tornant, pert), a les questions de fons: el sentit, la
interpretaciO de conjunt de la humanitat corn a diverse, corn a
heterogenia, corn a rica i valuosa precisament per les diferencies
interpersonals i intergrupals. Aquesta recerca de sentitpot partir de
la reinterpretaciO de les diferencies hurnanes, de noves visions de
conjunt d'aquestes diferencies i d'una predisposiciO afectiva positive
respecte d'aquestes visions. SOn, doncs, necessaries teories del
coneixement que admetin enfocaments complexos, capacos
d'interpretar situacions aparentment contradictOries i paradoxals.

Aquesta reflexiO sobre el sentit de la humanitat diversa s'hauria
de fer des de diferents derides, revisant enfocarnents, revisant
conceptes i metodologies cientifiques, de manera que l'estudi de les
diferencies no cornportés jerarquitzaciO entre categories conceptuals
referides a les persones amb deficits, ni suposes aplicaciO
estereotipada d'aquestes categories, tant si &Sri mediques corn psico-
lOgiques, biolOgiques, socials, etc.

Resumint, en la bibliografia sobre educaciO especial es troba a
faltar un replantejament de la fragrnentaciO teOrica de les diferencies
hurnanes i del propi esser hurne individual i, en conseqUencia, sobre
la discriminaciO que es pot exercir sobre certs grups humans i certs
individus a partir de l'aplicaciO de determinades linies de treball
cientific lisc que en el nostre camp pot donar-se de rnanera riles
evident ell certs enfocarnents diagnostics i en certs models de treball
pedag6gic.

Tot i que en aquest article no esmentem titols concrets. oferim
una petita mostra de centres d'informaciO i docurnentaciO on es poden
trobar fons bibliogrefics importants:

Servicio Internacional de Informed On sobre Subnormales (SIIS).
c/ Reale Regente, 5, bajos. Donosti.

de InforrnaciOn y Documentacion de Ciencias Sociales y
Humarlidades (ISOC) (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)
c/ Vitrubio, 4, 6. Madrid.

Centre d'InformaciO i DocumentaciO Educativa Europea Rambla de
Catalunya. 8 08007 Barcelona. Tel. (93) 317 04 28
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Centre Municipal FonoaudiolOgic Tres pins, 28. 08004 Barcelona.
Tel. (93) 423 83 61.

Centre de Documentaci6 Begonya RaventOs (Fundaci6 Cate lana per
a la Sindrome de Down). c/ Valencia, 229. 08007 Barcelona. Tel.
(93) 215 19 88.

Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals a Catalunya
.Joan Amades. Carretera d'Esplugues, 102-106. 08034 Barcelona.
Tel. (93) 205 20 11.

Centre de Formaci6 i de Recursos .Pont del Drag6,, (Noyes
tecnologies al servei dels grans dismindits fisics). c/ Andreu Nin,
s/n. 08016 Barcelona. Tel. (93) 353 64 47.

HANDYNET. Reseau Communautaire d'Information concernant les
Persones Handicapées. 32 Square Arnbiorix, Bte 47. B-1040 Bruxelles.
Tel. (32.2) 235 01 03.

Biblioteca Universitaria de la U. de Barcelona, seccions de Psicologia
i Ciancies de l'EducaciO. Baldiri Reixac, s/n. (Tot i que el fons biblio-
gratic sobre educaciO especial és molt reduit. dispose d'un apreciable
nombre de publicacions periOdiques amb referbncies a aquella
tematica).



Abstracts

Este articulo recoge Cet article rhun t The article contains
una reflexiOn conjunta l'ensemble des the reflections of lhc
de las autoras sobre reflexions des auteurs authors on the
enfoques y contenido sur les approches et conceptual and
conceptual y les contenus methodological
metodolegico en las conceptuels et contents of
publicaciones del methologiques dans publications in the
ambito de la educacion les publicacions du field of special
especial. sin referen- cadre de l'education education, without
cias concretas a sphciale, sans faire specific reference to
tilulos o autores El neference concrete works or authors it
articulo centra vacios aux titres et aux pinpoints the
lernaticos. aporta auteurs CantiCle axe shortcomings and
ideas sobre posibles sur les vides proposes approaches
traduccrones y ofrece thematiques. fournit related basically to
propuestas subro des idees sur des the sense o I
lineas de Inabao quo lraductions possioles heterogenous. diverse
se relacionan basica- el presente des humanity as a
mente con el sentido propositions de lignes theoretical element in
de la humanidad de travail relatives rethinking the
heterogenea y &versa. essentrellement aux relations between
come elemento sens de l'humanite theory and practice in
tcdnico pars reflexio heterogene et diverse special education and
nar de nuevo sobre las en tant qu element the education of
relaciones entre theorique pour
leolia y

dvcrsity
piaCtiCs en repenser les felations

i

educacton especial y tneorie-pratique dans
en educacion de la I education speciale et
diversidad dans I education de la

diversite
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Temps d'Educació, 6 2on trhnestre, 1991

Presentació
Pi lar Heras i Tries *

El terna que es proposa des
d'aquest nUrnero de Temps
d'EducaciO, en aquesta TR I BUNA,
es un d'aquests temes dels quals,
malgrat que se'n parli molt avui,
no se n'ha acabat de treure
l'entrellat. sobretot quan
s'aborda la seva implicaciO en
termes de canvi d'actituds i de
preses de posiciO. Fa molts anys
que es treballa directarnent o
indirecta el tema de l'andro-
centrisme 1, a vegades, recor-
dar on comencen les opressions

les discriminacions es singnim
de reconeixer-nos-en respon-
sables o, si mes no. cOmplices.
En conseqUencia sovint ens
quedem en la superficie de les
analisis. per no acabar de
despullar-nos d'allO que ens fa
actuar corn si avui mateix
acabessirn' de descobrir que el
problema existeix.

Quan a Catalunya. l'any
1976, es van organitzar les

Filar Heras TTas es pretessora
de Soc.elogia de Educacio I de
Pedagegla Amblental a la Facultat de
Pedagog,a de la limversthil de Barctrie.

Hd part,..pat I particIra thverse::
recerque, relacionades amb e; sexisme

randrocentnsme Es autora d la
de doctoral Dona I educacio a Cat4tunva
Una miracla al se risme oducabu this d una
pedagogia social no androcentwa

Primeres ,Jornades Catalanes de
la Dona, el tema -Dona I

educacioii ja hi era present Des
de Ilavors han passat moltes
coses, pert) de vegades sembla
que el panorama no hagi canviat
gaire, i en tenim prove en el fet
que ara ens tornem a trobar per
tornar a constatar que, en les
relacions de sexe-génere, el
coldectiu femeni es el qui hi té
la pitjor part.

De les Jornades ence molta
gent, fonamentalment dones, ha
discutit en termes tegrics
debatut sobre la practice a

l'entorn de l'origen de la
discriminacid de la dona, dels
canvis que catdrien per tal que
no es clones. etc. Ara continuem
discutint a partir de moltes de
les mateixes bases que van
moure les primeres dones que
van anar forjant el moviment
feminista a casa nostra (que ara
és considerat -desprestigiat-).
S'ha dit que el debat no s'havia
estes prou a nivell de la poblaciO
en general: potser es cert i per
aixd cal continuer escampant-lo

aclannt-lo cada vegada més.
S'ha dit que el debat feminista.
sobretot el tegric, ha deixat les
organitzacions -de base- -amb
prou feines sobreviuen en un
context corn l'actual-. ha deixat
el carrer I s'ha traslladat a la
universitat, al -temple del sa-
ber - Pere aqui tampoc no
sembla haver arrelat suficient-
ment perqué s'hi sentin recto-
nalment I vitalment implicats els
diferents estaments (profes-
sorat. alumnat, personal ad-
ministratiu I de serveis, etc.)

G d
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Pi lar Heras i Trias

La universitat es andro-
centrica -s'ha dit que es un dels
espais mes androcentrics de la
vida social- i els discursos
universitaris en s6n una bona
mostra, malgrat que sembla que
en alguns moments tothom ha
entes el missatge de la no-
discriminaciO. Hi ha temes que
es posen de moda en un
determinat Ambit de la vida social
i/o acadernica perque algü "amb
autoritat" els proposa, o be
perque la mateixa dinAmica so-
cial -canviant, pero no tant- els
imposa. I amb tot, es continua
discriminant a partir de la
jerarquia de generes i es continua
educant en la discriminaciO amb
el criteri d'afavorir per damunt
de tot aquell model dominant de
ser home, occidental, blanc, de
classe alta. etc.

Aquest model androcentric,
classista, racista, etc.. sobre el
qual discutim gairebe cacka dia,
pert) nornes des de la retlexib
educative, resulta ser l'Onic
que es transmet en la practice
en tots els nivells i Ambits
educatius Una altra vegada la
persona que "pensa teOrica-
ment" i que fa disposicions sobre
la practica -sense atendre-la.
la major part de les vegades-.
es troba allunyada (generalment
no sOn dones) de la practica, amb
la qual cosa es fa forga
inversemblant la voluntat que
diuen tenir d'anar cap a un model
no androcentric de l'educacio

Corn qualsevol aspecte de
moda. el aiscurs sobre la no-
discrirninacin, el no-sexisme.
etc., tal corn i planteja ara de:,
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d'algunes pedagogies, passarA
(alguns ja consideren que "ha
passat de moda", que ja esta
superat), i quedaran encara
aquelles manifestacions quoti-
dianes a casa, a les aules, en les
relacions alumnat-professorat,
proisorat-professorat, se-
xistes i discriminatOries. Perque
aquesta Os la realitat androcen-
trice que trobem tan arrelada,
tambe, en els esquemes mentals
i en les prActiques quotidianes
de les persones que ens dediquem
a educar.

Perb a banda de la moda. hi
ha un sector de la poblaci6
educativa preocupada seriosa-
ment per aquest estat de la
qUestiO. Amb una part a'aquesta
poblacib hem volgut intercanviar
opinions i discutir sobre l'an-
drocentrisme, sobre sexisme.
Hem conversat -durant mitja
hora, en alguns casos, o durant
tres a quatre hares, en d'altres-
amb dones relacionades amb la
practica educativa que estan
reflexionant i duent a terme
accions. des de diferents Ambits.
per fer "una altra lectura de les
coses" menys androcentrica
per tant. menys etnocentrica.
menys jerbrquica, rnenys
classista... 1 hern volgut escoltar
tambe la versiO riles "oficial"
sobre algunes de les activitats
que es duen a terme en l'en-
senyarnent referides al tema que
ens ocupa.

Els resultats inteores de totes
les converses Os impossible de
transcriure, per raons Obvies
d'espai Per() n'hem volgut pre-
sentar una mostra que s'ha

.7v fit; e
';
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Presentació

estructurat de la seguent mane-
r a

1. "Punts de vista. Sobre
reflexions i vivencies"

Prirnerament, s'han extret de
cada conversa algun dels
paragrats que ens han semblat
mes significatius que expressen
les opinions de Marina Subirats,
NOria Perez de Lara, Caterina
Lloret, Montserrat Moreno,
Maria de Borja. Genoveva Sas-
tre, Antonieta Carreno, Merce
Palleja i Carme Panch6n (des de
la Universitet), de Gine Alvala-
dejo, Isabel Porta, Manuela
Rodriguez. Montserrat Roset i

Assumpta Sopefia (des de
l'Institut de Batxillerat), Pilar
Martin i Anna Piguillem (des de
l'Escola) i Irene Rigau (des de
l'administraci6 educative cata-
lana).

En segon Hoc, s'hi exposen
alguns dels que. corn i per que. a
manera d'apunts per a la
discussiO sobre temes corn el

rars.

tractament de l'androcentrisme
del sexisme, la igualtat

d'oportunitats. la diversitat, la
discriminaci6 positive, els
carrecs i les carregues docents,
el feminisme i els estudis de
genere Es tracta també de
paragrafs extrets de les con-
verses mantingudes amb les
persones esmentades.

2. "La reforma de les deri-
des socials en l'ensenyament
ser-ndari obligatori, joc de
paraules?"

Finalment, i ales que un dels
punts de referencia en totes les
converses ha estat la Reforma
educative. s'ha cregut conve-
nient de dedicar-hi un espai en
especial. Per aix6, sabent de
l'analisi comparative dels
dissenys curriculars de derides
socials de secunderia del MEC
de la Generalitat que Amparo
Moreno ha fet. s'ha pensat que
tenia interes demanar-li la seva
col.laboració en aquest sentit.
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Temps d'Educació, 5 2on semestre, 1991

1. Punts de vista. Sobre
reflexions i vivències
1.1. Necessitem un canvi cul-
tural molt profund que no es
pot aconseguir en dos dies...

Marina Subirats *

Pel que fa a la desigualtat de
géneres, en aquests moments i
a nivell general, jo crec que
partim d'un model que és el de la
societat tradicional, en el qual
hi havia una diferéncia entre
homes i dones molt marcada i
acceptada per la societat. En
aquest model, se n'hi ha
superposat un altre que és el de
no admetre la desigualtat formal.
que no pot ser que legalment hi
hagi diferencies quant als drets
i a les possibilitats d'homes i

clones: per tant. des del punt de
vista legal, s'ha anat acabant la
desigualtat. El que passa es que
es continua mantenint una forma
de desigualtat real, molt forte.

En aquest sentit, la situaci6
actual jo crec que es
caracteritza pel fet que hi ha

Marina Subirats prulessura
Iola( del Ileoariament de Su( icik.gia Or
la I IAB F s , uautoi a del Ilihrc Ros.iy 401
La ItantiMISIOn CIO 105 creficiros on in es

ror L niembre del Console
Rector del Institute de la Muier I direc
lora del Proc.]: ama de Ceeducacio de I ICE
de la IIAB

unes quantes dones que efec-
tivament han aconseguit d'estar
en el m6n pOblic, fent tot un
seguit de feines professionals,
alg.Ines bastant rellevants... Hi
ha etgunes dones de les que ja
tenen nom propi-per dir-ho aixi-
i que ja tenen un espai reconegut.
I aim) serveix per dir que tot ha
canviat molt... De fet, a la major
part de les dones, no Os cert que
aix6 els hagi arribat i, si be es
cert que ara poden fer re-
coneixer molt mes els seus drets
que no pas abans, en les situa-
cions reels, en les relacions
socials, les dones continuem
estant molt discriminades i ho
veiem, per exemple. en els
aspectes laborals. En l'enquesta
metropolitana que hem fet ara,
l'any 90, es veu molt clarament
que en els Oltims cinc anys a
[area metropolitana ha aug-
mentat molt el nombre de dones
que treballen, pero en els llocs
mes desqualificats, els sous sOn
més baixos... Es a dir, que de fet
aquesta incorporaci6 de les do-
nes al mOn pCiblic es fa, per6 amb
unes condicions mes precaries i
inferiors a les dels homes.

I en el mOn privet, la
desigualtat encara es mes forte,
perque les dones continuen
portant tot el mOn de la
reproducciO en prirnera persona
i nornes, sr de cas, amb ajuts
dels homes. per6 no amb unes
responsabilitats compartides al
cinquanta per cent

Des Tuna perspective gene-
ral, cal continuer insistint i cal
continuer fent que augmenti la
situaci6 favorable de les dones
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Marina Subirats

en el mon public, en el mon de la
produce* Que cada vegada hi
hap, més dones que tenen nom
propi. que tenen capacitat de
treball a alts nivells. que tenen
decisions, i al mateix temps que
s'obri el debat sobre el mOn
privat i que aquest sigui molt més
compartit a base de la incor-
poraci6 dels homes en aquest mOn
privat Aix6 vol dir bastantes
coss perque quan parlem de
reproducciO. tal com ho entenern
dins de la sociologia. no és només
la reproducciO de la maternitat.
és la reproduccib tambe en la
v!da quotidiana. és la reproducci6
en termes psiquics. de suport a
les persones. d'estimacib.
crajut, de tot un seguit de co-
ses. i en tot aixO els homes no hi
entren. I no hi entren potser
perque no se'ls hi ha deixat
entrar o perqub sels ha forget
molt a elirninar-ho de la seva
vida. Per tant, jo crec que aqui
necessitem un canvi cultural molt
profund que no es pot aconseguir
en dos dies. per6 que ja es el
moment que. de tot aix6. se'n
parli -se'n continu) parlant- per
tal d'avancar en aquest terrenv.

En reducacio hi ha un aspecte
quo ha de quedar clar el genere
De vegades ens confonern Del
genere. en parlern corn una
ccnstruccio social. per6 es una
construcci6 social profundament
encarnacla en els individus.
homes i dones nue no et pots
treure corn si et tragueqsis en
vestit Perque segons quina visio
en donem sernbla que diem

aixo era la naturalesa. aixO no
es pot tocar. despres ve allo
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social i aixo ho canvies corn
vols. De fet una vegada tenirn
una definicio de genere, es molt
dificil modificar-la. Entre la gent
adulta poden canviar algunes
relacions tradicionals entre
homes i dones -penso que
poden modificar i que moltes de
nosaltres hem intentat modifi-
car-les. tant en nosaltres
mateixes corn en la nostra vida
familiar i de parella-. pert els
canvis en profunditat sOn mes
dificils. Hi ha uns sistemes de
valors que ja t.han conformat i
es molt dificil que tu puauis
modificar-te totalment.

Per tal que les questions de
les relacions entre homes i do-
nes es puguin abordar d'una altra
manera I les questions dels
sisternes de valors dintre de la
F ocietat gairebé slla de
cornencar per la base. per for-
mar d'una altra manera les noves
generacions I que ja no tinguin el
problema o el tinguin situat cluna
manera diferent de corn rhem
tingut nosaltres

Jo crec que dintre de rescola
aquest tema ha entrat molt poc
encara. Se n'ha parlat.. pert, es
parla de tantes coses. ! Lescola
te el problerna que sembla que ho
ha de recollir tot, totes les noves
tendencies i sovint tampoc no es
pot Penso que dintre le les
families hi ha un esfoic; per
sortir de les formes rnes
tradicionals i que probablement
tampoc no s araba d aconsoguir
del tot. perque despres ye la TV
lens torna a -matxacar- en les
ampanyes de Nadal i de Reis.

per exemple. amb les diferencies



Per una altra lecture de les coses

en les joguines I corn aixo,
tantes altres coses que continuen
refermant unes diferencies de
genere i, a més, unes diferencies
jerarquiques.

A les escoles, la sensibilitat
va augmentant i el que puc dir es
que ara ja fa bastants anys que
m'he dedicat a fer xerrades
sobre sexisme, etc., amb els
grups de mestres, homes i do-
nes -sobretot dones-, i si que he
notat una gran sensibiliat quan
els en piles. Es un problema que
està corn tapat. Aparentment no
passa res, perque tots i totes
anem reproduint els estereotips
socials, la culture, etc., perd en
el moment en clue descobreixen
que aquesta culture amaga tot un
seguit de trets sexistes, les
mestres s'hi Ilancen moltissim.
Per tant, penso que amb una
sensibilitzacig canviare el pa-
norama, perO encara no ha
canviat.

1.2. ... quant a les fonts
pedagogiques, els models que
hem rebut i que, amb petites
modificacions, donem a
l'alumnat (...) son models que
perpetuen les divisions de
génere classiques.

Seminari Universitari
Interdisciplinari d'Estudis
de la Dona *

Jo crec que el problerna es
una mica el mateix en tot el
procés educatiu. Es transmeten
un seguit de continguts donats i
no es transmet la capacitat
d'anelisi, de reflexiO o de
relaciO . tot aixO. Per a mi es
fonamental plantejar la qUestiO
de genere corn una qUestici de
métode. I és un problema que no
cal plantejar-se'l necesséria-
ment des de la perspective
ferninista o de les dones, sinO
que es una questio que marcaria
una manera diferent de pensar,
de fer... Penso, per& que aqui si
que el feminisme té. les dones
tenim, aquesta caracteristica de

La conser Sd es va mantr..n,r arrib
prolessdres de les Far i.iitdis de
Pi,colo,pa I Podarindra IT., (Al
tin.vcr!,ozola dui Prolei.i.radl d I- GB rpre
torrnen part d'aquest Sernmari HI van
rifiervemr Nunn Pore/ de Lora. CalLitinn
L iorel Mowserral Moreno Cierloveva

o Antometa Correno Corme
Princhdri Mona de Berja Merce Palleja
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Seminarl d'Estudis de la Dona

treball diferent Un treball que,
d'alguna manera, porta a la
reflexi6 sobre les realitats,
sobre les practiques, etc. I en-
cara que no ho sembli, aquest
seria un tema molt relacionat
amb la qUestiO més academicista
que vivim nosaltres, d'.uns
continguts donats... i del seu
tractament.

Es tractaria de trobar al-
guna altra manera de treballar i
potser caldria parlar d'inter-
disciplinarietat... de veritat...

Aix6 també estaria rela-
cionat amb les fonts epistemo-
lOgiques del curriculum. I quant
a les fonts pedagogiques, els
models -ja no cal ni que ens fi-
quem amb grans teories del
coneixement- que hem rebut i

que, amb petites modificacions,
donem a l'alumnat sOn models que
perpetuen les divisions de genere
classiques. I aix6 és conceptual,
com deia ella. no és nomes orga-
nitzatiu.

Es que Os tot alhora. Fixeu-
vos que la converse ha comencat
amb aquest punt, abans. Hem
comencat a parlar ja fa estona
de continguts androcentrics, hem
passat a l'estructura sexista.
per la jerarquia i tornem a estar
als continguts... I em sembla que
nosaltres mateixes ens hem
encaparrat a dir que no es
ideolegic o que no es estructural
a que no es. . Es tot aixel

De totes maneres, en
aquests moments a l'empresa
pnvada comencen a apareixer
modalitats organitzatives que no
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son tan jerarquiques com les de
la universitat que, corn s'ha dit
abans, encara esta pendent de la
Revoluci6 industrial, encara
mante estructures de relaci6
feudals... Per exemple, en algu-
nes empreses s'este treballant
el concepte de promoci6 horit-
zontal versus el concepte de
prornoci6 vertical, que es el tipic
de la universitat. La promoci6 a
la universitat es de no numerari
o no numeraria a titular
posteriorment, a catedra, amb
uns grans daltabaixos; quan es
bloqueja l'expressiO de la
voiuntat d'acces a les catedres,
aqui de vegades trontolla el sis-
tema... S'ha pensat, segons el que
us deia, que no tothom pot arri-
bar a tenir primers cerrecs de
jerarquia vertical i han elaborat
el concepte de promoci6 horit-
zontal segons el qual hi ha una
promoci6 de tipus tecnic que
comporta augments de sous,
diferenciaci6 de funcions i que
no comporta ascensos verticals.
Jo suposo que aix6 pot ser pro-
blematic, per6 ho trobo interes-
sant perque em sembla que Os el
tipus de prr moci6 que propose-
riem corn a dones r-Jssiblement.
No se si parlariem de promoci6...
per6 si en parléssim segurament
seria aixi, corn més qualitatiu.
Es una idea per anar treballant
conceptualment a veure si ens
ajuda a modificar el paradigma
mental que hi ha darrera de
l'esquema jerarquic

A part d'aixa. jo penso que
en aquest moment. en [ambit de
la ciencia, de la teona del co-
neixement. el principi jerarquic
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Per una altra lecture de les coses

(principi com0 a la ciencia, a
l'organitzaciO, etc.), en aquest
moment, es pot dialogar amb un
altre principi que es l' hologrernic
(el tot este en la part), que podria
donar peu a aix6 que deiem abans
del treball interdisciplinari,
intercontinguts, continguts
interrelacionats. Jo penso que
conceptualment és un principi
prometedor.

Jo penso que es podria
arribar a aix6 quan les coses
estiguessin clares... Penso que
el "gran exit- de tota aquesta
estructura del mon universitari,
on estem nosaltres, Os que el que
es diu no es el que es vol dir.
Funcionem, la major part de les
vegades, amb interpretacions. La
definiciO clara, ning0 no la fa.
Precisament, els Ilocs de poder,
el que comporten és un acces a
la informaciO, per6 aix6 no vol
dir que aquesta circuli... Quan les
coses no estan clares i definides,
Os molt dificil d'organitzar-se
adequadament i mes de canviar
de maneres de fer. Jo compar-
teixo el que estaves proposant.
per6 veig que es molt complex.

Tot plegat aqui es molt
ambigu. molt imprecis...

Si agafem el que deiem
sobre la decisiO, l'execuciO, la
gestiO, etc., I si tenim en compte
la realitat en !a universitat on,
em sembla que hi estarem
d'acord, hi ha una ambigUitat
molt forte I una gran Imprecisid,
si tenim en compte que en els
cerrecs, en la major part de
casos i en els Ilocs importants hi
ha homes, arribarem a la con-

clusiO que aquests, a nivell
d'organitzaciO, sOn molt impre-
cisos, ambigus. Cosa que es tot
el contrari del que normalment
es diu. Si continuem i pensem que
normalment les dones volem
organitzar el desordre, la dona
sere sisternatica, organitzado-
ra... Cosa que tambe este en
contradicciO amb el que es diu,
que es riles emotive, no s'atura
a definir, a relacionar... En tot
cas, el que es segur i cert es que
en les institucions docents hi
domina l'home, el qual no s'atura
a definir, es pose a actuar sen-
se condicions gaire objectives...
I despres l'ambigUitat de tots
aquests individus es clarissima.
Entre la realitat i and que tebri-
cement es diu hi ha una gran
distencia.

- Aquesta imprecisiO que em
sembla que este clarissima, ja
els va be. Som nosaltres qui no
ho veiem be, si de cas, per6 "es
el nostre problema".

Posem un exemple: als nous
plans d'estudis se segueixen el
tipus de materies, el tipus de
classificaciO. Vull dir que real-
ment és per la paraula que hi
posem: "now., i perque parlem
de credits, que potser tambe ens
resulta nou. A Ies estructures.
velem que este tot ben Iligat per
tal que no canvil res del que fins
ara s'ha considerat fonamental.
En definitiva el que vull dir és
que la irnprecisib va molt be i

que en definitive es imprescin-
dible per no tiansformar res.

Potser caldria que ens po-
sessim més optimistes i inten0-1 43



Seminarl d'Estudis de la Dona

tessim veure que podem fer
davant de tots aquests aspectes
que hem anat comentant al Ilarg
de la converse

Jo crec que un element clau
es l'educaciO. Suposo que hi
estarem d'acord...

- Be, o una altra educació...0
la reeducaciO, perque em sembla
que en alguns casos estem
parlant de gent que -ja este
educada...

Doncs, potser cal parlar de
deseducacid..

1.3. ... Pescola es una escola
pensada per als nens on s'han
inclôs les nenes i les
professores. Nosaltres hem
hagut d'aprendre i estem
aprenent a ser professores i no
professors...

Gine Alvaladejo, Isabel
Porta, Manuela Rodriguez,
Montserrat Roset i
Assumpta Sopeiia *

Es que besicament l'escola
es una escola pensada per als
nens on s'han InclOs les nenes
les professores Nosaltres hem

Scol prolessccrc .. d I ol,eny.iment
Secundari TrebdIlw
publics dei Barceloncs
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hagut d'aprendre I estem apre-
nent a ser professores I no pro-
fessors, que es el que haviem
fet I el que expliquem tambe
Penso que es la gran trampa.
Expliquem una part, la histOria
dels homes, la ciencia que han
fet els homes...Perque les
poquetes dones que hi ha als
Ilibres..., es una cosa brutal: de
la Madame Curie, que es de les
poquetes de qui parlen diuen:
-era polaca y su marido era un
fisico notable". I ella va guanyar
dos premis Nobel i ell nomes un,
per6 be...

- I a nivell d'actituds, en el
cas nostre, jo rn'he trobat que
pel fet de ser una dona i explicar
unes materies que sOn -cien-
tifiques" i que sembla que sen
mes -masculines,,, hi ha hagut,
sobretot en aquests adolescents,
aquella actitud de pensar -un
ésser inferior ens explica coses
corn... un motor, per exemple.

- Hi ha mes mance de credi-
bilitat, pel fet de ser dona.
I problemes de discipline i pro-
blemes claltres menes. Per6,
encara penso que si fas ',ma-
tes" o fisica, corn que si porten
un suspens es mes greu per a la
familia que si el porten de
catale.

Les -ciencies- son molt
mes prestigiades en aduest
sentit, teniu al darrera el reforo
d'una -assignatura v... Al ma-
teix temps trnmagino que tambe
sOn mes reacis, pensen que és
estrany que tu ho expliquis, que
una per definicie en sap
menys
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Els nois -no sempre, per6
en general- et posen molt en
dubte. En el fons penso que tenen
una idea que jo explico una cosa
que no es o que no em toca expli-
car-la. Aix6, als 15 o 16 anys,
quan descobreixen que han de ser
molt mascles. D'una altra ban-
da, quan tu poses un problema,
els xicots es repten, ho han de
resoldre: en canvi les nenes
s'aturen més i, si de cas, et
diuen: no ho se fer".

- Aix6 és un tipus de
comportament que pot varier en
les noies. Per exemple. al meu
institut, on portem ja cinc anys
treballant el genere des de
diferents erees -catale i

histOria, fisica i quirnica i

rnatemetiques-, les noies i els
nois han corneneat a valorar els
continguts les prectiques
cientifiques tenint en compte
molt el genere. Saben que son
nois i noies. Si es treballe el
genere des de les diferents erees
i s'hi dOna una categoria
important tant en continguts corn
en el tractarnent, accepten que
sigui una dona la que estigui
portant una carrera d'espe-
cialista. cientifica, el que passa
es que les noies dubten de la seva
capacitat aix6 que tenen un
rendiment moltes vegades molt
mes elevat que els nois.

I el terna aquest de la
desigualtat de genere una cosa
que s'ha de plantejar molt a pri-
mer de BUP. 0 sigui si tu agates
an grap a primer et passes un
temps fent referencia a aquesta
desigualtat.. després ja s'hi han
familiaritzat. ho han assamit corn

una cosa que forma part de la
realitat. T'has de basar molt en
temes quotidians, perque a 14
anys han de trobar un punt de
referencia molt proper. S'acaben
adonant que realment existeix
una desigualtat i aix6 els prepa-
re per quan, despres, tu intro-
dueixes, per exemple, la divisiO
sexual del treball. Tampoc no sOn
tan reacis a rebre determinats
continguts o a assolir un deter-
minat tipus de coneixement. Si
tens un grup de tercer que no
has tingut mai abans ni han tingut
altres profes» que els n'hagin
parlat, ho notes, hi ha una
resistencia previa que costa de
trencar.

Jo em poso molt en la vide
quolidianal la fisica i la quimica
de la vide (si baixen pel tobogan,
si van en "bice, quan frenen). i
aix6 m'ha portat a ficar-me molt
a la cuina. Per tent, si que pots
arribar a valorar coses que. en

sembla que no tenen res
a veure amb la materia de curs:
les mestresses de casa i les
evies quan feien conserve sala-
da. en Hoc de mirar densitats hi
posaven un ou, coses d'aques-
tes. Lligues la materia i la vide.
Aqui les nenes saben més
d'aquestes coses que no pas els
xicots Poden explicar me-
tal.lOrgia rentant plats. fregues
l'Oxid d'alumini... I pots dir als
nois que no les saben, aquestes
cases, perque no cuinen o perque
no renter) els plats, ,perque si
vas tregant, treus l'Oxid
d'alumini amb aquests fregalls
forts, torna a quedar brillant,

s'autoprotegeix..

ti 5
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A mi em funciona bastant a
partir de jocs de representaciO.
Dintre del meu seminari sempre
els utilitzo. a part de l'enquesta.
Els fas dividir, els situes, ells i

elles han de defensar, pole-
mitzar. . I em serveix molt per
tal que després no hi hagi tanta
resistencia. Em serveix molt, en
aquestes activitats, la quoti-
dianitat.

A més hi ha una cosa. es
important relativitzar les coses.
Jo ho intento f er a nivell de
ciencies A la ciencia. el que diuen
els cientifics va a missa cal
saber que els cientifics sOn els
qui mes canvien d'op;niO, un da
diuen una cosa. després resulta
que elle) no es ni acurnulatiu.
aquesta teoria sen va per terra

err surt una altra. A l'alumnat.
aixO els neguiteja. perO cal dir-
los que de tot els que els
expliquern. hi ha unes quantes
coses clares, corn que el ferro
es rovella, I moltes daltres que
canvien. que han conviat d'enca
que me les explicaven a mi a la
universitat a corn els les poden
r..xplicar quan hi vagin ..En canvi.
la idea que es ven. és que la
ciencia és la ventat Jo sempre
els poso exernples de vide
quotidiana: el peix blau i el
colesterol: fa quatre anys el peix
biau era terrible per ai coles-
tero l. ara es veu que no Cal
desmuntar-los en aquest sentit
a nivell d'histOria tambe. A mi
nihauria agradat nue ens ha-
guessin dit la histOria que
expliquem és la dels homes.
blancs. occidentals. etc , I n'es
una part. perque l'altra I en el
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cas de la ciencia no és altra cosa.
els cientifics sOn els més
mentiders- en el sentit que
apuntava ara. Qualsevol pare-
digma te tot un muntatge tot
quadra fins que Penso que cal
donar-los les coses ; dir-los tot
aixO és probable..

1.4. No hem aconseguit n que
el 8 de marg sigui una festa
respectada per les escoles.Em
sembla que encara no hem
sortit del rtivell de la
marginació.

Pilar Martin i
Anna Piguillem *

Des de les mestres es molt
dificil de poder organitzar co-
ses- no hi ha infrastructure. no
hi ha temps Es un tema que fa
por A rnes. hi ha un altre aspecte
quo a mi em sembla moit
important !a mestra que es
preocupa pel tema de la
coeducacio a la vegada es una
mestra que este sempre posada
en altres temes. també. i que
l'hora de la ventat. corn que
aquest terna tampoc es el mes
urgent i sorgeix senzillarnent del
voluntansme i de ser una mica
militant arnb aixo i ha

' ,i fv1;irt,r1 . Ama
mi.mbes

p, 00, ''"
S(..-0. ri ,o,pc

I.1PIli



Oa

Per una altra lecture de les coses

d'esmercar-hi mes esforcos que
en altres temes amb mes
reticencies per part dels
companys i les cornpanyes, a
l'hora de posar-se a treballar,
opta per altres coses... Aix6
explica una mica perque Os tan
diffcil que surtin alternatives.

- En general, el que ens passe
Os que hi ha molt poca
participacie de les mestres. Som
les del grup i muntern coses amb
tante illusie... per6 no hem
aconseguit ni que el 8 de marc
sigui una testa respectada per
les escoles. No. Eni sembla que
no hem sortit del nivell de la
rnarginacie.

- Els Moviments de Renovacie
Pedagogica...? Parlem-ne. Jo
crec que no han acabat de fer
seu el tema... tot i que hi ha
documents on, per exemple, el
tema de la coeducacie s'esmenta.
Al mateix document de les -cent
propostes-, quan es parla de
nous valors per potenciar, es cita
la coeducacie i tambe la
diversitat: la sensibilitat davant
de la discrirninaciO.

Al Prat no hi ha un Moviment
de Renovacie.., per6 certament
les persones que podrien ser-hi,
gent que fan una revista, que per
exemple s'avindrien de seguida
a tor un estudi del medi, etc.,
respecte d'aquest terna tenen
molt poca sensibilitat. Es el cos
d'ensenyants i tambe una qUes-
tie del context social nibs ampli.
A mi, el que em sembla curies es
que el Prat, amb la didactica de
les IlenqUes estrangeres es
capdavantera, s'hi estan fent

coses d'innovacio pedagegica en
d'altres arees curnculars que
sOn clararnent importants; en
canvi, en aix6, no.Per6 jo diria
que aim) es el reflex del que
passe en general a la primana i
a la secunderia... I a la societat
en general.

Si mirem les Escoles
d'Estiu... nosaltres hem hagut de
tancar cursos que s'havien
organitzat sobre aquest tema...

Jo penso que Os important
que l'administracie porti la ini-
ciativa (posar-hi diners, etc.)
Pere hi ha dues coses, una es
que ja sabem que passa quan una
administraciO monopolitza les
coses i l'altra es que el proble-
ma es mes gros que tot aix6, va
mes

Quina és la posicie del
mestre i de la mestra ? -Jo no
en faig, de discriminacie, jo
tracto igual les nenes i els nens
i vosaltres m'esteu dient que hi
ha un problema on no hi Os._
Una mestra t'acceptara que fa
la classe malament, que fa les
maternatiques malarnent, les
experimentals, i que s'ha de
reciclar...per6 que discrimina les
nenes...!? Per a mi Os aquest el
problema. Com que -no veuen el
problerna-, corn que -de dis-
criminacie, no n'hi ha-, corn que
-tracto igual les nenes que els
nens... De que m'esteu par-
lant?-.

Jo em pensava, en un pri-
mer moment ingenu, que dinen
-si es cert, per6 aquest tema
no se corn abordar-lo-, per6 no.
Pas ofertes i las propostes di-
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dactiques I veus que no, que
seoons la gent "no hi ha proble-
ma». No és corn amb les materies
que la gent va a buscar les
receptes. En aix6 no en busquen,
ja esta be corn esta...

La gent no te por de plan-
tejar altres tipus d'innovacions,
pert) aquest tema...es el que
genera més resistencies.

1.5. El que hem de procurar
es que les diferencies no
impliquin desigualtat. En
aquest sentlt, jo diria: visca la
diferència!

Irene Rigau *

" Hi ha alguns fets en qua jo
diria que si, que hi ha maneres
de fer, de treballar correspo-
nents a una certa cultura mas-
culina o femenina. Per example,
en tot alit, que es quotidia, hi
donem riles importancia, em
sembla, les dones. 0 el que seria
propi de la cultura adjudicada a
la dona. Per administrar, segu-
rament que la dona esté molt
preparada per administrar la
casa i administrar un pressupost
familiar i aix6 segur que reper-
cuteix. Podem passar mes rapi-
dament d'un tema a un altre,

lrene Rigau és la sols-direclora
general de Formacie del Prolessorat del
Departament d'Ensenyament de la
Generalaal de Catalunya

1 4 8

perque estem acostumades a
passar d'una "maquinada» a una
telefonada de feina, a una grip
familiar, a anar a comprar al
supermercat... Estem molt
acostumades a solucionar pro-
blemes de diferent manera, de
vegades has pensat fer la plaga
d'una manera i l'has de resoldre
d'una altra, has de canviar de
menu perque no has pogut portar
all6 que havies previst...; aix6
estic segura que influeix. Tambe
es veritat que els homes, cada
vegada, en aquests ambients,
tambe hi collaboren mes. I, per
tant, penso que es una cultura
que s'anirà aigua avall. Ara, en
el tema de sensibilitat, si que
hi ha una sensibilitat diferent, hi
ha uns ritmes diferents. Pere) el
fet de portar una casa o d'haver
estat preparades per portar una
casa i haver hagut d'assumir tots
aquests temes, fa que les dones
puguem passar mes rapidament
d'un tema a l'altre, i aix6 es molt
important en un mOn on els mis-
satges arriben tant tots alhora,
que estas en una reuni6 i t'arriba
un fax i reps trucades ben dife-
rents... Aix6 si que ens va a f a-
ver.

Moltes de les condicions que
ara podem valorar corn a
positives de la vida de la dona, Ii
han vingut determinades per una
practica. Es clar que una senyora
que no hagi hagut de portar mai
el ritme d'una casa, per mes que
sigui dona, tampoc no sabra ad-
mmistrar una mesada ni una
setmanada No crec que sigui pel
fat de ser dona, sinO per les
practiques que la (lona ha portat
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a terme. El que hem de procurer
es que les diferencies no
impliquin desigualtat. En aquest
sentit jo diria: "Visca la
diferencia!. No crec que hagim
d'aconseguir que els nens i les
nenes siguin iguals. Cal que
tinguin els mateixos drets i que
ning6 no quedi perjudicat.

En la practice, hem de pro-
curar ja des de l'escola, a l'hora
de recollir les cadires, quan s'ha
de recollir els papers o a l'hora
d'arreglar el jardi de l'escola ,

de repartir les responsabilitats,
que tot aix6 sigui una practice
igual per al nen i per a la nena:
a partir d'aqui, entendre tota la
vide d'una case. S'hi ha de poder
introduir les nocions de cuina,
les d'administraci6 de la Ilar tant
per als nois corn per a les noies.
Perque es veritat que un home
ha de poder viure sol igualment
be que una dona quan viu sola.
I aqui encara no hi hem arribat.
En aquest sentit, l'home este en
situaciO diferent, te menys
possibilitats. Un noi que hagi
viscut en un pis d'estudiants to
moltes mes possibilitats de
sobreviure be sol a quaranta
anys que no pas un noi que ha
viscut sernpre amb la familia.
Per tent, es a cOpia de prac-
tiques. Hem de procurar que
reduced() i que la practice de
reducaci6 tingui aquests prin-
cipis clars. Jo, basicarnent, crec
que es aix6. Tu et mires una
familia que funciona be i veures
que es una familia que te
repartits els papers i que el
senyor, per mes carrera que
tingui, per mes sou que aporti,

és capac de buidar, per exemple,
la maquina de renter plats.

Fins ara, potser, hi ha una
adjudicaci6 de feines en les quals
l'home ajuda. Ara estem a la fase
que hi ha homes que ajuden.
Arribarem a la fase de la co-
responsabilitat en les tasques de
la Ilar, quan tambe hi ha la
coresponsabilitat econegnica.
Per6 hem de valorar tambb que
Os una fase positive, la de l'aju-
da, perque l'home tampoc no ha
estat educat en aquest sentit. Els
nens han d'aprendre a corespon-
sabilitzar-se i aixi, d'adults,
també ho faran.

Jo crec que el model an-
drocentric este esquerdat ja corn
a model. Jo tinc un vei que &ma
l'esmorzar cada dia a la nena i la
porta a l'escola, perque la dona
és metgessa... i Os un executiu
total. Que fa ? En comptes de
donar-li l'esmorzar a casa, Ii

&ma Ilet i un croissant al bar de
la cantonada. No es l'Onic ca
Dificilment avui una noia es es
clava si te independencia eco-
rid-nice. El que hem de procurar
es que puguin tenir una bona
formed() perque puguin ocupar
un Hoc de treball en igualtat de
condicions que l'horne. I la base
es que tingui una bona formaciO.

1.6. Androcentisme i/o
sexisme

La primera qUesti6 que
sorgeix en aquestes converses
fa referencia a la manera corn

""1
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Irene Rigau

es planteja el terna de la dis-
criminaci6 per motius de genere
i la perspective des de la qual
cal encarar-la. Les posicions sOn
diverses i no sempre responen a
uns mateixos prop6sits; algunes
d'elles ja han estat esbossades
en el primer bloc de punts de
vista. N'hi ha de més explicites
i de més ambigues, pert, totes
sembla que tenen en com0 que,
encara que des d'alguns sectors
no es vulgui parlar de la dis-
criminaci6 de la dona, en els
programes educatius o en les
propostes que es fan en els
diferents nivells i ambits de
l'educaciO, aquesta es la con-
seqUencia més clara d'un siste-
rna social que basa el seu
funcionament en les relacions de
domini. I en aquest cas, de domini
del genere masculi sobre el
femeni, amb la consegOent
considered() de centralitat
d'aquell masculi en tots els
ambits de la vide social.

Aquesta visi6 androcentrica
es la que trobem en els para-
digmes cientifics i academics, en
les practiques educatives de cada
dia. Ens eduquem i eduquem en
una visi6 de les persones i de les
coses centrada en all6
masculi; la resta, si de cas. en
serien excepcions.

Professores d'Ensenyament
Secundari: Cal parlar de se-
xisme? d'androcentrisme? Mira,
a la secunderia és molt important
el tema dels continguts i tarnbe
s6n molt importants els valors i
les practiques educatives. Per6
?Is continguts adquireixen molta
impertancia i es evident que tots
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els continguts que s'introdueixen
sOn androcentrics en el sentit que
volen fer passar -almenys en el
cas d'histOria i de derides
socials es bastant clar-, com a
histbria de tota la humanitat all()
que en realitat es la histOria
d'una part de la humanitat. Aix6
m'imagino que es extensiu a
d'altres materies. I sexista?
Evidentment, s'estableixen cla-
res jerarquies de valor dintre
de les activitats femenines i

masculines; per tant, les dues
coses sOn perfectament adequa-
des per descriure el tipus d'en-
senyament que es fa. Encara que
jo crec que el sexisme s'esten a
moltes altres coses mes: a la
mateixa concepci6 de la instituci6
escolar, a les nostres practiques
educatives, a molts d'altres
aspectes.

1.7. Igualtat d'oportunitats

A l'Administraci6 sempre
parlen d'igualtat d'oportunitats
i no mai de sexisme ni de
coeducaci6. Acceptaran la pro-
moci6 de la dona o aquest tipus
de formulacions supereformistes
i, per a nosaltres, gairebe ver-
gonyoses. No t'acceptaran cap
altra mena de plantejament més
estructural...

Marina Subirats: Parlar
d'igualtat d'oportunitats com se
n'ha parlat durant molts anys
volia dir anar a una escola on no
hi hagues Ileis discriminatOries,
per() despres figurava que ja
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depenia de cada persona. De fet,
quan analitzem els mecanismes
culturals, veiem que aix6 no es
ben be aixi, perque en la mateixa
culture ja hi ha mecanismes
discriminatoris; per tant, si es
tracta d'una igualtat d'oportu-
nitats formal, no es suficient,
sing que la igualtat d'oportunitats
real sera en el moment que
tinguem una culture que integri
tots els elements culturals valids
que s'atribuien al genere masculi
i els que s'atribuien al genere
femeni, i que aquests estiguin a
la disposiciO de nens i nenes. Aix6
ja se que Os una utopia co aquests
moments, per6 em sembla que
es la utopia que ens pot dirigir
una mica en l'actualitat i, en
aquest sentit, el tema del genere
Os fonamental. La igualtat
d'oportunitats formal, ni en la
questiO del genere ni en la de les
races. ni en la de les classes
socials, no ha demostrat ser
suficient corn perqué es produeixi
una igualaciO o, almenys, una
arribada als Hoes de nivell alt
igual per part de tots dos. Cal
anar amb mes profunditat.

Per a mi, a Mora de por-
ter -ho a Ia practice, aim) es
concretaii- en el que anomenern
coeducacib, perque dins de la
coeducaciO no cal nornes entendre
que nens i nenes vagin plegats a
l'escola, sinO que realment hi
hagi un altre concepte del que Os
la culture i de que Os el que se'ls
ha de transmetre. Qué es
important que sapiguen I que no
sapiguen i que aprenguin a les
escoles. Que no nornes facin
atenciO als elements que es pre-

senten corn a productius. sinO
tambe a aquests que es presenten
corn a reproductius. Que apren-
guin a cuidar el seu cos, a all-
mentar-se, a relacionar-se amb
els altres, que aprenguin tot
aquest altre mOn que apa-
rentment s'anava reproduint tot
sol, pert) que corn mes va menys
es reprodueix tot sol, perque
l'escola absorbeix progressi-
vament mes hores, i les ma-
teixes families no tenen gaire
temps de transmetre les coses i
tampoc no saben massa que han
de fer, etc.

1.8. La diversitat

Prolessores d'universitat.
Nosaltres, a l'escola. fern una
assignatura optative, que ano-
menem «L'escola de la diver-
sitat- . Tot i que el plantejament
es obert, intentant recollir la
diversitat que puouem copsar en
aquest moment dins de l'escola ,
els dos blocs que hem anat
treballant aquest curs han estat:
educaciO rnulticulturr.' igualtat
d'oportunitats per a nens i ne-
nes. La gracia que havia de tenir
l'assignatura era veure si es
podien fer plantejaments con-
junts per treballar els dos
subtemes dintre de l'escola.

La rneva experiencia es que,
quan fes una metodologia en qué
es preveu precisament la
diversitat, treballant les
diferencies. quan en aquestes
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diferencies la variable es el
genere, la introdueixes enllacada
-no corn una cosa i

articulada, hi ha rnolta més
sensibilitat. Si tu planteges una
rnetodologia en que l'element
genere tingui el pes que té en la
realitat i tant en l'analisi de les
practiques arnb nens nenes.
hornes i dones. corn en els
treballs rnés teOrics, aix6
d'alguna manera s'assumeix molt
més. I si a més. no es nornés una
assignatura, sinO que dintre del
rnateix curriculum, per exernple.
de les futures rnestres sels
planteja des de diferents
assignatures. en treballar
conjuntament. notes que hi ha una
circulaciO d'informacib. AixO,
penso que és molt important amb
vista al feminisme en general,
que sigui incorporat corn un
estudi de la realitat -mes que
no pas corn una tendencia
ideolOgica. que ho es-. perO una
analisi d'una cosa que existeix
que ha estat silenciada I aim) ha
implicat unes metodologies
incorrectes pel que fa a l'analisi
Per aixO. quan aquesta rneto-
dologia s'adapta a la realitat,
[element genere ja surt. no cal
que facis una predica ideolOgica
perque surti la cultura de la nena
o de la dona. El plantejament és
per a totes les persones que
estan ensenyant. des de l'EGB
fins als doctorats. i esta
clarissirn que hem d'optar per
un canvi de metodologia.

Es que mentre siguin
parcel les estanques. qualsevol
iniciativa en aquest sentit
sempre es anecci6tica Si depen
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es relaciona amb la teva
assignatura o amb la teva...
Mentre no hi hagi un canvi que
faci que aquesta linia transver-
sal de la diversitat en general o
del génere... sigui real, estern
fent la qüestiO anecdOtica.

Irene Rigau: Nosaltres hem
pensat sernpre que cal introduir
el tema en una dinamica de
projecte educatiu de centre
englobada en una pedagogia de
respecte a la persona. Ens sernbla
que no podem tractar secto-
rialment el multiculturalisme.
la diferancia d'origen social, la
diferencia de sexe. perque
tarnpoc no aconseguiriem res si
la persona fos respectuosa amb
el sexe . perb no ho fos en altres
camps.. Creiem que ha de ser
una politica de respecte inte-
gral a la persona en els seus
diferents ambits. si be donant uns
instruments i procurant que
s'elaborin uns materials perque
aixO es pugui dur a terme.

Marina Subirats: El tema
general és la diversitat. Dins de
rensenyament, s'ha de passar
d'un model que es el de l'home
blanc. occidental, culte. de
classe mitjana-alta... s'ha de
passar a una forma o'ense-
nyament que serveixi per a
tothorn. Es el problerna de la
diversitat Ara es requereixen
rnetodologies especifiques.
perqué aquella idea tan antiga que
quan fossim demOcrates hauna
desaparegut la discriminaciO de
les dones. ja slia vist que no ha
funcionat Lluitant per una altra
cosa. no s'arreglara pas aquesta
Hi ha d'haver accions espe-



Per una altra lectura de les coses

cifiques i el camp del génere es
un dels més clars per introduir-
hi els temes de les diferencies.

1.9. Discriminació positiva

Irene Rigau: Tu no pots dis-
criminar una persona en funciO
del sexe. No podem dir: .han de
triar una dona»; o «en aquest
centre no es pot triar un home».
Hem d'actuar globalment sobre
tothom, perque crec que no
podem discriminar ningü. Podern
intentar fer mesures que
afavoreixin, ara, discriminar
positivament Depbn del que
s'entengui per discriminar, és
una contradicciO en els termes.

Professores de Secundaria.
-Hi ha casos en que la dis-
crirninaciO positive és l'Unica
manera que les nenes no quedin
marginades.

Si, es cert que les noies
aprenen de manera diferent... Ja
s'este plantejant la possibilitat
de fer classes de matematiques,
per exemple, especifiques per a
noies I especifiques per a nois...
Encara que hi ha molta discussie
i que sOn coses quo estan
totalment a les beceroles... Pere
arran de diversos tipus d'estudis
que s'estan fent, si que hi ha
grups que opten per aquesta mena
de respostes...AixO, de fet, es
va plantejar l'any passat a les
Jornades de Coeducacib del Pais
Valencie, en alguna de les
intervencions, em sembla que la
de les angleses, es va dir que

aix6 podia ser corn una sortida a
no haver sabut o no haver volgut
tirar endavant seriosament el
tema de la coeducaciO...

Es que les motivacions &Sri
diverses. En els rnateixos te-
mes... jo penso que no podem dir
«temes de vida quotidiana on es
sensibilitza mes f Acilment les
noies, fern un grup de noies que
treballin aixO, i els nois, corn
que els agrada més la politica i
en el fons els costa menys
d'entrada...» Es perillosissim,
perque al capdavall estas fixant
encara més els papers de genere.
Aquest és el problema que jo hi
veig.

- Del que no es tracta ara es
de fer un curriculum separat. Si
de cas. s'ha de veure corn i clue.
Per() el que si este clar és que
determinats punts que sembla
que siguin importants de tractar
en determinats moments, si que
la discussie o el tractament o el
treball s'hauria o es podria fer
separadament. Jo crec que si. De
vegades sembla que si, que la
creaciO d'un espai on elles puguin
parlar, es puguin refermar i

puguin dir el que els passa pel
cap i puguin discutir determi-
nades coses, que pugui emergir,
al final, la seva propia expe-
riencia, jo crec que si que es
cert que s'ha de potenciar.

Una altra de les opcions
seria no separar noies i nois,
per() fer classes per a noies. La
qual cosa resultava que, a més
d'anar molt be per a les noies,
també anava molt be per als nois
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1.10. Carrecs i carregues

Professores de Secundaria:
Es que el sisterna educatiu, tal

corn este muntat, no d6na
irnportancia a alb fonarnental que
es l'ensenyament pr6piarnent dit
i la relaci6 entre el professorat
i l'alurnnat. Aix6 és el que menys
valorat este. Les jerarquies irn-
pliquen imrnediatarnent menys
hores de classe i els nivells rnés
alts. La part més educative, que
es la cosa que derive de la funciO
materna, és la que este rnenys
valorada 1, per tant, la que
tothorn defuig, especialment els
que hi estan menys acosturnats,
que sOn ells. Els homes.
tradicionalrnent. no se'n fan
carrec. d'aquests aspectes, ells
ho farien d'una rnanera rnes
pOblica... evidentrnent,no ho fan.
I pugen, corn rnés jove és
l'alumnat, rnes dones hi ha. I si
poden fugir de la tasca docent.
rnillor. els hornes. sigui perque
tenen negocis fora o perque
passen dintre de la carrera
professional, acadernica, a uns
nivells rnés elevats del sisterna
educatiu. Perque encarregar-se
de la gent. corn tantes altres
coses, te una connotaciO ferne-
nina.

Mestres d'Ensenyament Prt-
marr - Si, la relaciO va clara
ment en el sentit de deixar-nos
a nosaltres, les dones. el con-
tacte directe arnb l'alurnnat i ells
a pensar. i ser els Ilestos dul
sisterna

Professores d'Uniyersitat:
En aquest rnateix Serninari es va
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parlar al cornengarnent que, en
tot aquest sistema, que sernbla
tan irracional, s'aconseguia que
les dones carreguessin amb !a
docencia, arnb el rnaxirn nombre
d'hores de docencia, fent de
f<matxaques- de la instituciO
Aim) confirrna la jerarquia, no
nomes la jerarquia de l'es-
tructura de la universitat, sinO
la jerarquia de continguts. Si les
dones hern de carregar arnb el
maxim nornbre d'hores de
docencia, els homes dedicaran el
maxim nombre d'hores a la
gestiO i a la investigaciO. Es a
dir, nosaltres ensenyern i qui sap
el que hem d'ensenyar és
l'oinvestigador-. Arnb la qual
cosa tenirn que, a la practice,
les mestres faran de rnestres i

sempre hi haura d'haver asses-
sors, consellers, inspectors,
etc., que ens hauran de dir que
hem de fer i corn ho hem de fer.

Em fas tornar al que.deiem
abans: les coses sernblen fetes
directament a benefici dels que
tenen el poder. A la universitat.
el que es valora no és l'alumnat,
els plans d'estudi, etc., sinO el
-corn ens repartirem el pastis-.

Una unilersitat fortament
jerarquitzada... en una societat
també fortament jerarquitzada

I -curiosament-, aquesta
jerarquia es masculine...

Evidentrnent, es una forrna
d'organitzar la societat abso-
lutament rnasculina



Per una altra lecture cle les coses

1.11. El feminisme i/o els
estudis de gènere

Sembla. doncs, que cal on
replantejament de moltes coses
i aquest ateny tant les formes
de pensament corn les d'actuacib
i d'organitzacio. Per fer una altra
lecture de la realitat, sembla que
per a les dones un element
important es la reflexiO sobre la
prbpia practice professional i. en
aquest marc. la reflexió sobre
les relacions de genere que s'hi
desenvolupen. Perb hi ha tot un
aspecte conceptual que no cal
oblidar. un esforg per recons-
truir (deconstruir, per a algunes
persones) punts de referencia
que marquen les direccions
d'aquella practice professional.
En aquest sentit totes les
participants estan d'acord a
reconeixer. des de diferents in-
terpretacions. el pes det
feminisme corn a font de molts
dels canvis que possibiliten, en-
tre altres coses. que estiguem
fent una -tribune>, sobre aquest
terna.

Manna Subtrats: -En aquests
moments el ferninisme. corn a
feminisme militant o corn a
capdavanter d'un rnovirnent. este
bastant baix Sobretot perque el
moviment ha anat estancant-se
o desepareixent, la qual cosa no
vol dir que no pugui renéixer en
qualsevol moment, perb si que
es cert que els anys vuitanta al
nostre pais s'han caracteritzat
per ser una epoca en la qual
l'accio ha quedat molt en mans
de l'administracio i els movi-
ments socials hi han tingut poc

paper Per tent, aixO tambe ha
afectat els moviments de dones
i en aquests moments, el ferni-
nisme militant té poca preséncia.
En canvi, jo crec que ha penetrat
molt més en alguns Ilocs. corn
ara la universitat o en les dones
professionals, que s'ho plantegen
en diferents Ambits professio-
nals. Jo penso que, de fet, les
que estem a la universitat o
tantes i tantes dones que estan
en molts flocs sOn ferninistes, ho
diguin o no. 1... de fet, es aixib
avui el moviment feminista, més
que no pas un moviment orga-
nitzat de caracter grupuscular,
corn ha estat en altres Opoques.

La veritat Os que el ferninis-
me, quan tenia aquest caracter
grupuscular perque era un
movirnent bastant jove, vivia
encara molt dividit. Vivia l'etapa
que passen els rnoviments
socials. d'enf rontarnents dins del
mateix moviment, entre dif e-
rents grups. diferents objec-
tius. i en aquest sentit. moltes
vegades. tambe sovint ha estat
desacreditat des dels rnitians de
comunicaciO. . De rnanera que, de
vegades. no era facil que trobes
una linia d'integraci6 sostinguda

coherent. Penso que el que
s'esta fent des dels diferents
Ambits on som en aquests
moments les dones que treballem
aquestes coses. es intentar
trobar mes linies d'intervenciO
mes coheients I sistemetiques.
Evidentment es dificil. dificil per
la mateixa situacio, perque la
situaciO de les dones en aquest
moment a Espanya és molt di-
verse. a Catalunya tambe i. per
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tant, els objectius tambe poden
estar molt fragmentats, perque
per a determinades dones que
tenen una condiciO molt autOnoma
econOrnicament, els objectius
poden ser molt mes de l'estil de
corn corn parteixen les tasques de
la Ilar, rnentre que hi ha encara
moltes altres dories el problema
de les quals es, sobretot, corn
entren en el mOn del treball.
Llavors, aqui tambe tenim el que
s'ha dit 4eminisme de la
igualtat. i feminisme de la
diferencia", que es barreja i que
de vegades pot apareixer corn si
estigues contraposat. Per a mi
no es coritraposat, sin6 que
correspon a fases diferents del
mateix proces. Perd de vegades
tot aix6 socialment costa d'a-
clarir i d'arribar a posicions mes
coherents de tot el moviment.

Pel que fa al que s'ha ano-
menat estudis de genere-
crec que s'ha fet un gran esforc.
Perque en aquest moment hi ha
un seguit de seminaris, a les
universitats espanyoles, on hi ha
clones de diferents disciplines que
treballen intentant avancar
aplicant la perspective de la
diferencia de genere. El que passe
es que tambe es veritat que tot
aim) es una feina molt costosa,
que s'ha fet amb molts pocs
mitjans i d'una rnanera bastant
voluntarista. En aquest moment,
penso que s'este desenvolupant
d'una manera encara poc visi-
ble. Os a dir, que no és un canvi
rnolt gran, sinO que, corn tantes
coses que s'han let aqui. depen
de persones. de petits grups, de
molt d'esforç voluntari, de ma-
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nera que encara no en tenim una
florida de textos. Potser on s'ha
avancat mes es en la histOria i

en alguns estudis rnes de
carecter sociologic o psicolOgic,
perb en d'altres materies, es
clar, rernoure aixd és remoure
una pedra de segles. Llavors,
penso que costare anys.

De fet, si jo miro enrera i

penso en el que es podria consi-
derar corn un punt de partida,
les Primeres Jornades Catala-
nes de la Dona, ja fa quinze anys,
penso que des de Ilavors fins ara
l'aportaciO de les ,,academi-
ques>. -per dir-ho aixi- o de les
dones de l'ensenyament i la
investigaciO, corn l'aportaciO de
les escriptores, a la reflexiO ha
estat molt important. Es a dir
que, finalment, per la banda de
les inteldectuals hi ha hagut un
compromis bastant profund que
ha fet que repensessin la seva
activitat professional, des de
parametres que venien del
feminisme i que este donant joc,
més que en d'altres ambits
laborals o professionals, on Os
mes dificil repensar les coses.

Hi ha un esforo en aquest
sentit i penso que, fins i tot aix6,
ha substituR en part els movi-
ments mes organitzats, els que
els anys setanta potser van tenir
mes militencia.

Mestres d'Ensenyament
Primari: El que Os cert es que
les dones que treballen aquests
temes ja estan 'onscienciades
per altres bandes que no son
precisament l'escola el movi-
ment feminista o els sindicats...



Per una altra lecture de les coses

0 be, pel seu compte han
estudiat, Ilegit... Ara hi ha forge
material sobre els estudis de
genere, tot i que a primaria no
arriben oficialment ni les
possibilitats d'apuntar-nos als
cursos de post-grau. El magisteri
no té promocig, quan deixes la
mainada...

Ara hi ha moltes dones a la
universitat que estan treballant,
que fan estudis i investigacions...
i on s'hauria d'aplicar aix6, a la
practice quotidiana, no arriba.
A hores d'ara que ja hi ha forge
treballs, convindria establir que

sobretot, corn s'ha de fer
arribar a les escoles. Els estudis
de genere no ens arriben. Potser
perque consideren que les dones
que treballem a primaria no som
tan especialistes i no anem a
buscar elle) de -la dona a les
ciencies o a la histOria...
corn si no fessirn der-16es o his-
t6ria... Per() suposo que aquest
deu ser l'esquema.

Irene Rigau: Aquesta es una
qUestiO que pot resultar, a la
!large. una mica ir.grata. La gent
que fa de purta d'un tema
realment obre e1 carni i quan es
va per generalitzar, aquesta no
és la gent que es responsabilitza
del terna. Aix6 s'ha vist en altres
aspectes socials i politics,
tambe ha passat amb el movirnent
feminista. S'ha fet avenger molt
arnb posicions, de vegades una
mica discutibles, per6 que segur
que han estat necessaries per
arribar-hi, i en el moment de la
generalitzaciO, qui determina la
politica educative en aquest camp
o qui determina dintre d'un partit

la politica de la dona, no poden
ser aquelles dones més capda-
v3nteres. Pere), aim!), jo crec que
passa amb les politiques ecolo-
gistes, arnb les politiques de la
transici6 democratica...Jo estic
segura que ha servit, el movi-
ment feminista.

Nosaltres, per fer els pro-
grames del curs de sensibilit-
zaci6 de la dona, yam fer un
repas de veure qui, en la societat
i des de diferents camps, havia
treballat aquest aspecte, i

concretament yam agafar tots
els estudis de recerca que s'ha-
vien fet al respecte. I un .eguit
de noms i de propostes van sortir
de la publicaciO de l'Institut
d'Estudis Catalans en l'apartat
de les universitats. Vam mirar,
de cada area, que s'havia fet
sobre la dona. Perque ens sem-
blava que ho haviem de fer més
des del punt de vista de la re-
cerca i, per tant, que ja era gent
que si havia iniciat la recerca en
uns determinats temes, és que
ja n'era capdavantera.

Ara, els moviments socials
ferninistes no han entrat en el
pla de la formacig, perque tenim
la tendencia de fer-lo vinculant-
nos amb la universitat. Per6
queden coses del movirnent fe-
minista, encara que queda una
mica més rebaixat. Hem vist que
és un tema en que, a diferencia
d'altres, moltes de les persones
s'han implicat personalment, hi
ha rnolta gent cremada en aquest
tema. Hi ha gent que en la seva
vide personal s'ha identificat
amb la Iluita i tampoc no és bo,
després, anar a generalitzar amb
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aquesta imatge, per més lab que
tinguin. Has de triar els models
per a la generalitzaciO. I saber
distingir entre el que es fa de
manera institucional i el que és
una vivencia personal.

Potser aqui cal retornar a
aquell tema del cornencament de
la necessitat de veure el tema
que tractem dins d'un enfoca-
ment global de respecte a la
persona i dels valors de la per-
sona.

Professores d'Ensenyament
Secundari. Les dones que estan
intentant moure tot aquest terna
sOn persones Iligades al
moviment ferninista La gent que
estava treballant en aquests
aspectes no venia dels canals
institucionals. Les carnpanyes
institucionals poden ajudar a
nivell d'opiniO pbblica. perO les
dones que actualment estan
portant coses a terme als cen-
tres no han estat convenoudes
per les campanyes. Hi ha perso-
nes que potser ara accepten
plantejarnents que abans no
acceptaven. perque les cam-
panyes els han arnbat. Pent) no
es cert que aquestes persones
encepoalin un moviment anti-
sexista als centres. d'aix6, ni
parlar-ne.

- A part que les carnpanyes
institucionals, jo penso que aqui
arriben corn a rebot. Aqui el
moviment ferninista ha estat
relativament feble, almenys
comparativament amb el que ha
estat a fora. I aqui hi ha tot el
tema del Mercat ComO, perque,
al capdavall aquestes politiques
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d'igualtat d'oportunitats, d'on
vénen? Doncs, a partir de la
ComissiO Europea i de les
norrnatives que s'hi estan donant.
Llavors les porten aqui... i les
institucions s'han vist obligades
a acceptar aquesta politica i a
donar-hi carte de naturalitzaci6,
perque es veuen obligades a
partir de les legislacions que
s'estan portant a nivells supra-
estatals.

- Aix6 mateix es el que fa
que l'administraci6 plantegi co-
ses corn aquesta. A fora hi ha un
debat molt més ampli. Estic se-
gura que el cas de l'administraci6
educative catalana és un
clarissirn exemple d'aix6 que
cornentem. Perque es evident que
a una politica conservadora no li
fa cap falta plantejar el terna del
sexisme per tal d'eliminar-lo o
intentar-ho, per6 hi ha dispo-
sicions que vénen de mes enlle...

El mes important és que -ho
cornentevem l'altre dia- moltes
de les coses de la teoria han
arribat al m6n diari de les do-
nes, no nornés en l'ensenyarnent,
sin6 tambe al nivel' del carrer.
i estan corn assurnides. SOn co-
ses que ja es donen. que ja se
saben. I aix6 és a partir d'una
divulgaci6 de la feina d'unes
quantes que fa molts anys que
estan fent o van fer i aquestes
coses. totes les coses que es fan,
encara que siguin en grups pe-
tits... Sempre passa aix6 de la
-taca . Sempre s'esten
Aqui hi ha la feina, més que de
l'administraciO. del feminisme i
dels estudis de genere.



Per una altra lecture de les coses

La Ilestirna és que manca
molta relaci6 entre la universitat
i nosaltres. La universitat fun-
ciona pels seus canals i no este
pensada per ser una eina d'ajut
als professionals que es dediquen
a l'ensenyament a d'altres
nivells.

Si plantegem, en aquest cas
des del feminisme, una altra
concepci6 de les coses, es ben
segur que s'hauran de tenir en
compte tots aquells elements que
no han estat presents en el sa-
ber .oficial» i s'hauran de tenir
presents les anecdotes o les
experiencies practiques...

Jo crec que el que cal es
veure corn adaptes el tema en el
curriculum i -passer', del rigor
oficial, realment passer"
C'aquest concepte tal i corn
s'enten...L'altra possibilitat Os
intentar muntar, dins de la
secunderia, una EATP. Es a dir,
cada vegada mes intentar deixar
assignatures tradicionals de
contingut i muntar una EATP o
una assignatura de dues hores
setrnanals que et permeti
treballar d rnanera que puguis
reflexionar tu tambe sobre els
aspectes de genere a l'aula. El
que passa es que de vegades has
de parlar un nivell de gene-
ralitzaci6 que seria impossible
de "transcriure" el que
coneixem dels estudis de genere.

- I es que parles a gent de 15,
16 o 18 anys i, en definitiva, el
que cal en les ciencies socials
Os que entenguin el seu present.
I comprendre el seu present de
vegades es tradueix en pin-

zellades .. En definitive, a ells i
a elles els queda la idea que hi ha
coses, corn aquesta de la
desigualtat, que ja en el passat
existia i que ha configurat la seva
mateixa societat i hi ha una
identificaci6 de nois i noies, que
aquestes noies han tingut un
passat i Iligues Grecia i la
revoluci6 urbana i el paleolitic...
Llavors, potser no hi ha un estudi
profund del que seria o es la
divisi6 sexual del treball, per6
el fet que tu els vagis apuntant
certes coses els explica una mica
la seva divisi6 sexual del treball,
el treball domestic, etc.

Per6 si que hi ha una divisiO
entre el que Os el mOn de la
universitat i el mOn de la
Secunderia.
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2. La reforma de les
ciències socials en
l'ensenyament
secundari obligatori,
un joc de paraules?
Amparo Moreno Sarda

.No Os mes tea reformar
un govern que crear-lo de nou.
de la mateixa manera que Os mes
dificil d'oblidar el que s'ha apres
que no pas aprendre Der primera
veguda

ARist ol IL Politica

Moltes I molt bones intencions
han orientat la Reforma del sis-
tema educatiu , segons es despren
de les declaracions de principis
objectius de la LOGSE i d'altres
textos de rang legal inferior.
Pere si Ilegim atentament els
textos en qué es concreten les
noves propostes docents, al-
menys els que es refereixen a
Ciencies Socials, podem notar
que continua vigent la seritencia
que Aristetil va pronunciar fa uhs
dos mildenis i mig i que encap-
gala aquest text Certament, tot
que s'ha de reconeixer l'esforc

Amparo Moreno Sarda es eerie-
disla professor., di-I:stoma do la
onnInIcatao Socal a la UrnvcrsIal

Aulenoma do Barcelona Es aulora do
nombrosos !fetid Ils r.obro ci Imna dols
Ihbres Muleres en tut ho LI arduel,pe

plataganiSta at' la HIstorId i La oft,i
paltIrca dr. Arrsleteles

realitzat des de les instancies
oficials per combatre, amb un
Ilenguatge acurat, alguns preju-
dicis que Hasten el pensament
academic, aquests persisteixen
en les noves propostes que, Si
les Ilegim amb deteniment,
podem veure que no sen gaire
diferents dels anteriors pro-
grames, almenys pel que fa a
les Ciencies Socials. I és que la
reforma del que es transmet a
les aules exigeix. abans de res .

que els i les professionals -Os a
dir, les persones que professem
en aquesta forma d'explicar el
men- desaprenguem pautes de
pensament que yam aprendre
despres d'un Ilarg i dolores ri-
tual iniciatic I que avui cons-
trenyen la nostra capacitat per
a re-coneixer el que vivim.

Aixi, en la IntroducciOn al
Diseno Curricular Base del Area
de Geografia. Historia y Cien-
cies Sociales de la Educacion
Secundaria Obligatoria, elabo-
rat pel Ministerio de Educacien
y Ciencia,1 s'hi diu que una de
les actituds que orienta els
continguts de [area Os la
tolerancia i la solidaritat, -en
particular con las personas.
grupos y pueblos que padecen
discriminacien u opresien por
cualquier motive- edad, sexo,
religien, cultura, raze. opinien
politica, desigualdad economica
etc.- Aquest i d'altres paregrafs

I 11 0,sune Curocef,i, Bas,er, 01, cir,0
gralw Hi!,lorra v e,encras Sormiles
en la Eriuc,icIon Secuntl,ind
tor ma Minnaorm do Educac(0,, y
Ciencia
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semblants fan pensar que, en
aquesta proposta, s'hi ha
eradicat aquest sexisme adult,
classista I racista (andro-
centrisme) que afecta tants
textos academics. Pere) una
lecture atenta, tot fixant-nos en
la noci6 d'all6 huma, en el siste-
ma de valors i l'univers mental
que es propugna, permet d'ad-
vertir que no Os aixi. Per contra,
tals esquemes previs perviuen i
restringeixen la capacitat per
comprendre el passat i el present
de fa nostra vide social.

Lavoluntat d'eliminar aquests
prejudicis, juntament amb la
preocupaciO per desenvolupar
unes propostes docents mes
convincents, que aconsegueixin
interessar el professorat i

l'alumnat, es comuna tant als
textos elaborats pel ministeri
corn a la proposta del Departa-
rnent d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya,'. En els
textos del ministeri s'hi insisteix
amb freqUencia i de manera
explicita en l'eliminaciO dels
prejudicis discriminatoris tot i

que, corn veurern, arnb un to
planyivol sota del qual persisteix
l'androcentrisme; en els de la
Genera litat de Catalunya, s'hi
remarca la modernitzaciO i

l'ouropeitzaci6, i potser per aim)
s'exhibeix sense pudor (o
impOdicament) el Ilenguatge propi
de l'Opica tecnocratica. Malgrat

(2) Dissenv Curricular Ensenyamoot
Secundart Obligaton. Barcelona
Deparlamenl d'Ensenyament de la
Generalital de Catalunya. primera

juliol de 1989
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aques,s rnatisos, en ambd6s ca-
so s perviuen els mateixos
esquemes previs que orienten el
clue se selecciona corn a signifi-
catiu i el que es rnenysprea corn
a in-significant, el que es valora
positivament i el que es consi-
dere negatiu i fins s'oblida.

No Os facil de detectar
aquests esquernes: al cap i a la
fi, formen part dels habits de
pensarnent de les persones que
hern petit el mateix ritual ini-
ciatic escolar. Per6 una lecture
atenta, detinguda i en la qual
practiquem una saludable critica
autocrftica,3 fixant-nos en elk)
que els textos valoren positi-
varnent i negativarnent, i en alb
que inclouen i exclouen, ens
permetra descobrir el Ilast dels
nostres rnateixos habits rnentals.
I tambe, que sota la linealitat dels
arguments racionals hi ha sub-
jacent una estructura sirnbOlica
de carecter rnitico-religi6s, que
ens rnena a certes exclusions que
perrneten altres tantes inclu-
sions, a formular determinades
negacions en les quals es
fonarnenta allO que s'afirrna, i

apelden a profunds panics.

Comengare fixant-rne en els
models humans que apareixen en
els textos: de quins Ossers

(3) La rnelodologfa d'aquestes lectu-
res. l'he exposada I aplicada a
textos de batxIlerat I iniversl .
tans. respeLltvamenl. a Mx.4,,,)
'3/mei,. A (1986) El arquetipo toril
prutagonL9ta de la Historia Bar-
celona. LaSal. I (1988) La otra
'Politica de Aristoteles Barcelo-
na, Icaria



Per una altra lecture de les coses

humans es parla o no, a qui es
valora positivament 0 nega-
tivament. D'aquesta manera,
descobrirern la nocid d'alld_huma
que es propugna i amb la qual
s'identifica el jo conscientque ha
produYt el text. Exarninare, a
continued& de quines questions
es propose tractar i quins altres
aspectes s'exclouen, i quin es
el sistema de valors que orienta
aquesta selecciO i el tractament
de les dades.

I.- Concepte d'aII6 humA

Per detectar amb quina nocid
d'allô hume s'han constrult els
textos de la Reforma, analitzaré
prirnerament clue es diu de les
dones i de les criatures no
adultes.

a) Tractament de les dones

En les viutanta-vuit pagines
de clue consta el DCB del minis-
teri, només apareixen tretze
referencies especifiques, de les
quals set en l'explicacid dels
blocs de contingut; d'aquestes,
cinc es relacionen amb actituds,
valors i normes, i names dues
amb els fets, conceptes i princi-
pis. De manera que la (relative)
insistencia en la discrirninacid de
les dones, luntament amb l'esces
esment a fets i conceptes on
aquestes apareixen conl a acto-
res o protagonistes, provoca una
imatge sexista planyivola i ne-
gative que alirnenta, una vegada
mes, la creenca en el pro-
tagonisme i predomini masculi.

D'una altra banda, Assumpta
Sopena Nue)art, en la seva analisi
critica del Disseny Curricular de
l'Area de Ciencies Socials ela-
borat per la Generalitat de Ca-
talunya ,4 considera que «cal
destacar l'Os sexista del Ilen-
guatge en tot el redactat del
Disseny Curricular de l'Area de
Ciencies Socials».

Potser els treballs promoguts
per l'Instituto de la Mujer5 han

(4) SOPENe. A.(1991) Proyecto de in-
tervenciOn. Area de Ciencias So-
ciales, etapa secundana obltgato-
ria. Trebell per al Curs de Postgrau
per a responsables de formed() en
coeducacie, Barcelona.

(5 ) AnálisIs de los textos de la Refor-
ma Educatnra desde el punto de
vista de la igualdad de oportuni-
dades de la mujer . que conté els
resultats de l'estudi realitzat per
.52 prof esionales de la educacien
de distintos niveles y areas y per-
sonal técnico de diferentes espe-
cialidades relacionadas con la
educacrOn., corn tambe les mocli-
ficacions proposades. En aquest
text es restringeix l'atencie a la
discrirninacie per raons de sexe
encara més les que afecten les
dones Sens dubte. aquesta visi6
reduccionista repercuteix en que
finalment es digui que .sin modi-
ficar en absoluto la actual es-
tructura de DCB presentamos una
serie de enmiendas que pueden
fecilrnente adicionarse sin alterar
la linea con la que ha sido disenado,
excepto en aquello que concierne
a aspectos relacionados con la
discrirninacien por razen de sexo.
derando den sentado que, si den
en la mayoria de los casos la (its-
criminaciOn negativa recae sobre
la rimer, existen también otros
muchos casos en los clue el periu-
dicado es el hombre. al negarle, por
elemplo. el elercido de una forma
variada y rice de expresiOn de sus
senlimientos y ternores

_ 0 #
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incidit en el decret de continguts
minims del rninisteri,6 ja que
entre els Objetivos generates es
parla del rebuig de «las discri-
minaciones existentes por razOn
de sexo, raza, origen y diferen-
cias sociales», i que en el Bloc
3 dedicat a «El mundo actual»,
inclou «Contenidos actitudi-
nales», la «ValoraciOn de los
derechos humanos corno una
importante conquista histOrica y
rechazo de cualquier forma de
violaciOn de los mismos, asi
como de todo tipo de discrimina-
ciOn por razones de edad, sexo,
raza, nacionalidad, religion,
etc.» y la «ValoraciOn y respeto
por las funciones de las distin-
tas personas que integran la
familia y aceptaciOn del reparto
de responsabilidades entre las
mismas, sin discriminaciones por
razOn de sexo».

Certament, corn ja he apun-
tat, mentre que en els textos del
Ministerio de EducaciOn y Cien-
cia es diu insistentment que cal
eliminar els prejudicis sexistes,
etnocentrics i de qualsevol altra
discrirninaciO, en els textos ela-
borats pel Departament d'En-
senyament de la Generalitat de
Catalunya, nornés ocasionalment
es fa alguna referencia a aquest
problerna. No obstant aixO, el fet
d'insistir-hi mes o menys.nomes
afecta l'exposici6 d'intencions,
i en cap cas no transcendeix a

(6) EducaciOn Secunciatia Obligatona
Clencias Sociales. Geogralia e
Hisforra Mintsteno de EducaciOn y
Ciencia
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una modificaci6 dels continguts
docents que es proposen.

b) Tractament de les criatu-
res no adultes

Pert) si be es manifesta una
certa sensibilitat envers el
sexisme i l'etnocentrisrne, no
passa el mateix amb l'adultesa:
la creenca en la superioritat
adulta apareix assumida en
aquests textos corn a cosa natu-
ral, inqUestionable.

Examinern el lipus d'accions i
qualificacions que s'associen amb
les criatures no adultes (alum-
nes, adolescents...). En el DCB
del ministeri, s6n considerades
frequentrnent corn a subjectes
passius i pacients de l'activitat
docent, i rarament s6n valorades
positivament. Més encara, se
solen imputar (o atribuir) als
adolescents uns prejudicis i un
dogmatisme que no estaria
malament de reconeixer en la
prOpia rnirada adulta.

En el DC de la Generalitat de
Catalunya, el carecter adult es
referma de manera insistent en
una Iletania d'«Objectius
generals», on cadascun dels
quinze enunciats s'inicia amb
«L'alumne ha de ser capag de...»

Finalment, cal destacar que
en el text de Continguts Minims
del MEC, la discriminaciO per ra6
de l'edat no s'esrnenta entre els
«Objetivos generales», i nornés
apareix al final, entre els
-Contenidos actitudinales»
corresponents al tercer bloc
ternatic que tracta de «El mundo
actual».
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Per una altra lecture de les coses

c) El -jo cognoscent,, pro-
ductor de la Reforma

Perb el problema no s'ha de
situar en aquests essers humans
a qui s'esmenta poc i nega-
tivament. El problema fonamental
es troba en el model hurna que es
defineix positivament, amb el que
s'identifica el "jo cognoscent-
que ha elaborat el text, i que es
proposa inculcar en els i les
adolescents: un jo cognoscent
que es caracteritza no nomes per
estar definit en termes masculins
adults, sin6 tambe per una certa

male consciencia etnoce,:trica
sense conseq0encies. i deci-
didament insensible a les
diferancies de classe.

Es tracta d'un model opac, és
a dir, que no s'explicita clara-
ment, sine que s'encobreix. Un
model particular que es repre-
senta corn si es referis al conjunt
d'essers humans. I. a més, un
model el sistema de valors del
qual apareix corn si fos natural-
superior.

Certes frases delaten aquest
jo conscient que ha produIt el
DCB del ministeri: un esser que.
en la rnesura que parla de -so-
lidaridad con individuos y grupos
desfavorecidos, marginados y
oprimidos en nuestra sociedad
[...1- o de solidaridad con
pueblos y grupos humanos pobres
y explotados[...1-, "solidaridad
con personas, grupos y pueblos
que padecen discriminaciOn u
opresiOn por razOn de edad,
sexo, religiOn, cultura, raza,
opiniOn politica. desigualdad
econdmica[...]-, de -solidaridad

w
V7--;

con personas que padecen enfer-
medades asociadas al alcoholis-
mo y la drogodependencia[...]-,
.solidaridad con personas so-
cialmente desfavorecidas, en
particular las que se encuentran
sin trabajo[...]-. manifesta que
es considera no desfavorit, no
marginat, no oprirnit, que no
forma part de pobles i grups
pobres i explotats, que no pateix
discriminaci6 ni opressid pels
diversos motius indicate, que no
té mancances d'aliments ni de
recursos, ni pateix malalties
associades a l'alcoholisme o a la
drogaadiccid, i tarnpoc no es
troba sense feina. Aquesta acti-
tud de -solidaritat arnb perviu
en el decret de Continguts
Minims, en dos paragrafs que
evidencien el classisme no
contaminat pel problema de les
drogues d'aquest "jo conscient-
que ha elaborat el text. Aixi,
entre els "Objetivos generales-
es proposa la "solidaridad con
los pueblos, grupos socieles y
personas privados de sus dere-
chos o de los recursos econd-
micos necesarios-. I entre els
.Contenidos actitudinales-
corresponents al tercer bloc.
dedicat a -El mundo actual-. es
proposa el -conocimiento de los
efectos nocivos del consumo de
drogas- (se suposa que es parla
nornés en el pla tebric) i soli-
dandad con personas y grupos
que padecen por causa de enfer-
medades asociadas a ese consu-
me

Encara que de manera menys
explicita, aquest també es el j o
cognoscent que podem detect&

_
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en la proposta de la '3eneralitat
de Catalunya. Per6 en aquest cas,
tal corn ha assenyalat Assumpta
Sopefla, la insistencia en un pen-
sament «des d'una 6ptipa cata-
lane. delete una perspectiva
etnocentrica encara que tenyida
de catalanitat. A mes, els termes
i la perspective que s'adopten
cada vegada que es tracta del
problema de les migracions,
manifesta que no es correspon
als qui han emigrat, sin6 a qui
ha observat aquest fenomen corn
a immigracions.

IL- Al lo inclos / Al lo exclos,
alto valorat positivament /
negativament

Fixem-nos ara en el que en el
text es considera significatiu i

in-significant (el que s'inclou
el que s'exclou d'esmentar, el
que es valora positivament o
negativament), per tal d'aclarir
el sisterna de valors i l'univers
mental corresponents a aquesta
noel() d'all6 hurnO.

La tasca no resulta fecil.
Perque potser el més innovador
d'aquests textos es un abundant
Ilenguatge prOdig en bones in-
tencions psicopedagogiques, al
qual cal habituar-se per destriar
quines sOn les innovacions que
s'hi introdueixen i quins els as-
pectes que es conserven sota el
bagatge de la nova terminologia.

1 66

1G7/

a) Aspectes inclosos en les
diferents propostes

Certament, si examinem els
aspectes que proposa abordar
cadascun dels dissenys curricu-
'ars, i els que finalment ha re-
collit la proposta ministerial de
Continguts Minirns, el primer que
salta a la vista sOn les diferents
nomenclatures que s'hi utilitzen
i que indiquen, abans de res, un
conflicte de jurisdiccions entre
historiadors, ge6grafs i altres
estudiosos de les Ciencies So-
cials.

La proposta inicial del Minis-
terio de EducaciOn y Ciencia, de
Geografia, HistOria i Ciencies
Socials, preveu catorze blocs
de contingut, agrupats en quatre
eixos ternatics: «1, Sociedad y
Territorio: 2, Sociedades His-
t6ricas y Culturas diversas; 3,
Sociedad y cambio en el tiempo;
4, El mundo actual.. De cada
bloc, se'n proposa tenir present:
«Hechos, conceptos y sistemas
conceptuales; procedimientos; y
actitudes, valores y normas..

La proposta de la Generalitat
de Catalunya es molt semblant,
encara que altera l'ordre d'ex-
posiciO dels diferents elements.
Aquests s'estructuren, primer,
en «Fets, conceptes i sistemes
cOnceptuals: procediments;
actituds, valors i normes..
Cadascun d'aquests blocs es
desglossa, al seu torn, en

Continguts i objectius termi-
nals. I aquests es subdivideixen
alhora en un total de dos-cents
setanta-vuit enunciats. Aquesta
quantitat de divisions I subdi-



Per una altra lecture de les coses

visions en enunciats ordenats, no
se sap exactament amb quins
criteris, fa que resulti molt em-
bullet de percebre la coherencia
interna que orienta la proposta.
Per6 si centrem l'atenció en els
cinc blocs en qué se subdivideixen
els .fets, conceptes i sistemes
conceptuals-, advertim els trets
comuns i les diferencies que hi
ha entre ambdues propostes.

En primer Hoc, els continguts
que tradicionalment s'assigna-
ven a Geografia, i que el DCB
del ministeri engloba en el pri-
mer bloc sota el titol .Socie-
dad y Territorio- en la proposta
de la Generalitat de Catalunya
es desenvolupa en tres blocs:
.1. Humanitat i medi fisic;
2. Ocupaci6 del territori:
demografia. habitat I urbanisme;
3, Transformaci6 i explotaci6 del
territori: activitats econbmiques
i progres tecno-cientific-.
Mentre que els continguts cor-
responents a la Histbria . i que
en la proposta ministerial es
desglossen en els tres blocs
segOents: .2. Sociedades
HistOricas y Cultures diver-
sas: 3, Sociedad y cambio en el
tiempo:- i .4. El mundo

s'apleguen aqui en dues:
4, L'organitzaci6 dels homes i

del territori: politica i societat:
5, La culturalitzaciO del tern-
tori: manifestacions culturals i

artistiques-. Es podria dir que
en el plantejament catala els
continguts geografics ocupen un
Hoc preferent respecte dels
histOrics, i també que sels clOna
més atencib que en la proposta
ministerial.

Si, a més, Ilegim atentament
els diversos enunciats en que es
desglossen els .continguts i

objectius terminals- en que
s'organitza cadascun d'aquests
blocs ternatics, ens adonem,
d'una banda, que en la proposta
de la Generalitat de Catalunya
s'utilitza clarament un Ilenguatge
androcentric, de decidida exal-
tacib tecnocratica, molt mes
opac i diluit en el text ministe-
rial (els reformadors catalans
no tenen inconvenient a parlar
d'.explotacib del territori..-,
o de l'.organitzaciO dels
homes..."). I finalment, que els
dos blocs proposats per la
Generalitat de Catalunya per
emprendre la HistOria es
refereixen preferentment el
primer a la histbria de Catalunya
en la mes tradicional i restrin-
gida versi6 politica, i el segon a
una histOria de l'art i de la cul-
tura que abraca, a més de
Catalunya, el mOn occidental:
mentre que el tractament de la
Histbria en la proposta ministe-
rial es refereix sempre a la cul-
tura occidental i insisteix en un
bloc especific dedicat al .Mundo
actual-. No obstant aix6, en
ambdOs casos perdura l'esquema
cronolggic habitual i una pers-
pective etnocentrica que
s'intenta compensar amb refe-
réncies a d'altres cultures, per6
que no resol el problema de fons.
la pretesa superioritat de la
nostra cultura

Tot I aixO, si examinem
atentament els continguts que es
proposer). podem veure que, en-
cara que es parli de Ciencies
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Socials. s'estan condensant els
programes del que tradicio-
nalment era Geografia i Hist brie.
incloent-hi la Hist brie de l'Art
en el text catale.

Finalment, la proposta de
Continguts Minims per a Educe-
cidn Secundaria Obligatoria
Ciencias Sociales, Geografia e
Historia, elaborada recentment
pel MEC, només introdueix en el
seu mateix esquema inicial
petites modificacions En primer
Hoc, agrupa en tres blocs de
contingut el que anteriorment
desenvolupava en quatre. El
primer. iiSociedad y territo-
no", correspon a la Geografia:
I els dos segUents ("2. Socie-
dades histOricas y cambio en el
tiempo: 3. El mundo actual"). a
la Hist One A més. els blocs 1 I

2 s'obren amb sengles temes
dedicats. respectivament. a la
iniciacib als metodes geografics
i nistOrics.

Podem concloure. doncs. que
sota la selva del profds Ilen-
guatge psicopedagOgic. perviuen
els tradicionals programes de
Geografia I Hist One -1 en algun
moment també el d Hist Orin de
I Art PerO 6s'han moditicat.
almenys. els continguts Ta-
questes disciplines acaderniques?
6De que s'hi propose de tractar

clue se n'exclou d'esmentar"
6Que s hi valora positivament I

negativament

Per respondre a aquests in-
terrogants. cal passar a un segon
nivell de lecture. tenint en
compte alguns aspectes que ens
aludin a corregir els nostres
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propis habits mentals. Aixi, en
Hoc de restringir la nostra mi-
rada a les actuacions i perso-
natges propis dels escenaris

tal corn es habitual en el
pensament academic. partirem
de l'evidencia que la nostra
existencia personal i col.lectiva
transcorre entre els espais
domestics i privets i els es-
cenaris pUblics. Tambe tindrem
en compte que la nostra capacitat
d'entesa ha coexistit i coexisteix
amb aquesta capacitat de saqueig
i destrucció de que parlen
predominantment els textos
academics. Més encara. con-
siderarem la voluntat de domini
d'uns essers humans corn una
activitat antihumana. que sens
dubte ha estat contrarestada per
la capacitat d'entesa 0, si no. (a
no viuriem per contar-ho.

b) Predomini d'allO pOblic.
rnenyspreu del privet i na-
turalitat de les formes de dornmi
expansiu

Certament. en tots aquests
textos. s'ni detecta alguna dosi
de preocupaciO per tenir present
les motivacions I aportacions
personals. corn tambe per la vida
quotidiana i la familia

Tot i aixi, perO. en el DCB del
minister!. allO personal apareix
deslligat de la dimensiO histOrica
col lectiva i a l'inreves
l'organitzaciO familiar es tracta
desvinculada de la resta de
transformacions socials i. en
esmentar-se primer a propOsit
de la PrehistOria i després en
parlar dels iidesequilibrios y
conflictos del mundo contempo-
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raneo», no se sap que passa amb
aquesta instituci6 durant el llarg
periode intermedi. Fins i tot es
diria que la familia es aliena a
les fluctuacions dernografiques
(ja que no se'n parla en els te-
mes dedicats a «Sociedad y te-
rritorio») i que no té res a veure
amb la propietat privada (a
propOsit, que només una vegada
s'hi aerie de «las injusticias que
pueden derivarse de las des-
igualdades en la propiedad eco-
nOmica»).

També en la proposta de la
Generalitat de Catalunya, hi
trobern algunes referencies a la
vide quotidiana. Aixi, en l'ex-
posicid del «marc general» de
l'Educacid Secundaria Oblige-
tOria, es diu que «dins d'algun
tipus de credit tots els alumnes
hauran de tractar els ternes
seguents: el consum i el mercat;
educaci6 per a la salut i educaci6
sexual; el man laboral; economia
domestica; civisme respecte a
l'entorn; joventut i vida asso-
ciative; educaci6 per a la pau»,
temes que tots ells estan pro-
fundament relacionats amb la
vida quotidiana.

Tot i aim), la lecture del
Disseny Curricular de Ciencies
Socials, on sens dubte s'hauria
de tenir present , ens fa pensar
que aquesta problemética names
es percep des d'una Once p0-
blica, mai valorant corn a sig-
nif icativa la que s'obte des del
mOn domestic. Perque aquesta
dimensid de la vida social no
mereix ser considerada en el bloc
de «Procediments» ni en tractar
sobre «Interpretaci6 i repre-

sentaci6 de l'espai i del temps-,
ni .quan es parla dels «Pro-
cedirnents per obtenir i pro-
cessar la informaci6», de ma-
nera que es menyspreen aixi les
nornbroses dades que podrien
obtenir-se en i sobre la vide
dornestica i que poden ser
decisives per al coneixement de
la societat de consurn trans-
nacional. En el bloc dedicat a
«Fets, conceptes i sistemes
conceptuals., l'enfocament es
restrinaeix a and extradomestic
en els temes que tracten
d'«Humanitat i medi fisic. i

d'«Ocupacia del territori:
demografia, habitat i urba-
nisme», de rnanera que s'eludeix
qualsevol esment a l'apropiacid
privada dels recursos, a les
conseqUencies que l'Os i abOs
d'aquesta apropiaci6 produeix en
el medi, a la relaci6 entre
parentiu i dernografia... Solament
en el terna que tracta de
«Transformaci6 i explotaci6 del
territori: activitats econbrniques
i progrés tecnico-cientific»,
entre els continguts s'esrnenta
els -Circuits i mecanismes
economics quotidians»; perd en
Ilegir els «Objectius terminals.
corresponents, ens adonern que
tampoc aqui no s'enfoquen
realment des de la perspective
domestica; i res no ens indica
que es pensi en la relaci6 entre
la «transformaci6 i explotacia
del territori i la degradaci6 del
medi ambient» de que es tracta
en el tema primer. La perspec-
tiva pUblica preval tambe quan,
a propOsit de les «Actituds
personals en la vida quotidiana i
en l'estudi-, la lectura dels

?

1 6 9



Amparo Moreno Sara

enunciats indica que no es re-
fereix a la quotidianitat domes-
tica, ni tan sols escolar, sinb a
la que correspon a la vida pUbli-
ca.

En la seva analisi d'aquest
disseny curricular, Assumpta
Sopeña destaca dos enunciats que
apareixen entre els Dbjectius
terminals>, del bloc de Pro-
cediments":

4.7. Construir o confec-
cionar mitjancant diferents
materials objectes de la vide
quotidiana d'altres temps

4.8. Construir i simular
rnitjancant treballs manuals
diferents eines, maquines o
artefactes importants en el
desenvolupament tecnic de la
Humanitat

-Des de la meva opiniO -co-
menta- aquest redactat jerar-
quitza de forma clara els
instruments de treball. Els
"objectes de la vida quotidiana"
del passat es consideren a part
de les "eines. maquines o
artefactes importants en el
desenvolupament tecnic de la
Humanitar. Amb aquest redactat
s'infravalora automaticament
tot allO que afecta la vida
quotidiana"

A mes, d'acord amb
d'aquesta autora els continguts
del bloc de demografia ignoren,
l'essencial paper de la dona en la
reproducciO biolbgica I legitimen
el control sobre el cos de la
dona . no es planteja la ne-
cessitat de reconceptualitlacio
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de termes basics corn treball,
poblaciO active, economia...

El titol del tercer bloc,
TransformaciO i explotacie del
territori: activitats econbmiques
i progres tecnico- cientific». ja
pressuposa una determinada
concepciO del progres huma
lirnitat als fendmens de « trans-
formació i explotació del terri-
toriv, és a dir, a l'obtencid d'una
quantitat creixent de bens ma-
terials. i no a una millora de les
relacions entre les persones i els
grups humans...

Paral.lelament, es presenta
l'economia reduida a les acti-
vitats productives realitzades
en rest era pUblica. ignorant
completament el treball repro-
ductiu (reproduccib de la force
de treball i de les condicions de
la vida quotidiana). I curiosa-
ment, una de les escasses
referencies a la vida quotidiana
es fa en els termes segOents:
"3 20 Coneixer els conceptes
econdmics d'Os com0 en la
comunicaciO i vide quotidianes
pressupost, plusvalua, impost.
inflacciO, renda. PNB. etc."
aixO incorporar la vida quotidiana
en el discurs cientific?".
conclou

Aquesta limitacib de la mira-
da a [ambit public afavoreix que
s'assurneixi corn a natural el
sistema de valors que hi regeix:
es a dir. la voluntat de dommar
el mbn De manera que no s'evita
l'etnocentrisme eurocentric que,
de vegades, es denuncia, malgrat
les bones intencions de no
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incOrrer-hi que es declaren en
tots aquests textos.

En el DCB del ministeri, les
societats contemporanies que no
sobrepassen el marc de l'Estat
espanyol i de l'Europa occiden-
tal, queden relegades a l'eix
tematic que tracta de les «So-
ciedades histOricas y cultures
diversas-, i relacionades amb
un passat ja superat per la «so-
ciedad postindustrial-.

La mateixa jerarquia valo-
rativa es manifesta en alguns
paregrafs del DC de la Genera Mat
de Catalunya. Aixi, en el bloc
dedicat a .Fets, conceptes i

sistemes conceptuals-, entre els
-Objectius terminals- del tema
que tracta de la «Transformed()
i explotaciO del territori: acti-
vitats econOmiques i progres
tecnico-cientific-, es proposa:
-3.1. Distingir entre agricultu-
re de subsistencia, de mercat.
intensive, extensive, explicar
les caracteristiques de l'agri-
culture en els palsos desenvolu-
pats i subdesenvolupats-. No
obstant aixO. el que destaca en
aquesta proposta no On les fra-
ses negatives o despectives
respecte d'altres cultures, sin()
l'escassa atenciO que mereixen i
l'exaltaciO de la nostra culture.

També en el Decret de Con-
tinguts Minims s'ha redu'it
l'atenci6 envers d'altres cul-
tures. Entre els "Objetivos
generales-. s'hi proposa -va
lorar la diversidad lingOistica y
cultural como derecho de los
pueblos e individuos a su
dad, manitestando actitudes de

tolerancia y respeto por otras
cultures y por las opciones y
opiniones que no coinciden con las
propias sin renunciar por ello a
un juicio critico y autOnomo so-
bre las mismas-, idea que es
torna a repetir mes endavant. En
el primer bloc de contingut,
titulat «Sociedad y territorio-,
s'hi dedica un punt als «nivells
de desenvolupament economic i
l'intercanvi desigual», amb
aquesta terminologia que co-
mentevem abans; i tambe traeix
el Ilenguatge quan es propose,
entre els «Contenidos actitu-
dinales-, un «rechazo ante el
reparto desigual entre los pue-
blos del Planeta y solidaridad con
aquellos que sufren la escasez
de recursos y alimentos- , f ra-
se que manifesta no només
aquest generos punt de vista
etnocentric sin6, a mes, la nul.la
sensibilitat davant les dife-
rendes per ra6 de classe social
que es donen en el nostre
col.lectiu i que delete que nornés
es pensa en l'alumnat de les
classes acomodades.

Per() hi ha un paragraf que
exhibeix tota carrega de l'an-
drocentrisme en aquest text, fins
al punt de provocar una redacci6
de dificil comprensiO. Entre els
-Contenidos conceptuales- que
s'enuncien en el segon bloc,
titulat .Sociedades histOricas y
cambio en el tiempo-, el text
seguent requereix una lecture
Morita por tal d'entendre tot el
que stu vol I el que no s'hi vol
d i r :

"Sociedades y cultures di-
verses. diversidad y relativismo

'II I .
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cultural a traves del análisis de
algunos elernentos de cultures
distintas a la propia: culture
tecnologica y adaptaci6n al me-
dio, estructura social, sistema
de genera, sistema simb6lico,
creencias".

En parlar d'altres societats,
no es tracta de Ciencia i Tecno-
logia, ni d'una Econornia que
s'ocupa de l'explotaciO agraria,
o de les primeres rnateries, sin6
de la culture tecnolOgica i

adaptaci6 al medi. A més, en
aquestes cultures si que es pot
parlar del sistema de génere,
expressiO amb la qual se suposa
que es fa referencia a les
divisions socials en funci6 del
sexe I la problematica de la qual
no s'esmenta en tractar la nostra
culture. Perot també ara es parla
de ,,sisterna simbOlic,creences
enfront de la culture i l'art i

les tradicions religioses de
la nostra culture.

Ara be, igual corn en el
tractament de les dones i de les
cnatures no adultes podern des-
cobrir que el problema fona-
mental es troba en la rnasculinitat
adulta que es pretén superior,
tambe el menyspreu d'altres
cultures ha de conduir-nos a des-
cobrir que l'etnocentrisrne es.
abans de res, una actitud
d'autoafirrnaci6 que construeix
aquest reperton de negacions
exclusions per autoafirrnar-se.
Per tant. que no s'elimina aquest
prciudici amb proposits corn-
rniseratius envers ...iqui no par-
ticipa de la nostra envejable
situaciO! Cal reconeixer que
aquest Ilenguatge etnocentric
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expressa una practice també
etnocentrica, és a dir, un gaudi
privet i public del boti obtingut
gracies al saqueig del rnón.
Nornés aixi, si de deb6 pretenem
eradicar aquestes practiques,
haurern de comencer per doter-
nos d'un altre llenguatge i

d'altres explicacions que ens
permetin, si més no, reconeixer
corn es produeix aquest saqueicl
que genera uns beneficis del
quals gaudirn aquest terc de la
hurnanitat que participem del
banquet transnacional.

Perqub precisarnent es
aquesta realitat el que encobreix
sota uns conceptes i un discurs
que considera natural-superior
el procés hist6ric que ha conduft
a ['actual sistema mundial
d'organitzar les relacions hu-
rnanes, a cOpia d'exaltar l'ex-
pansiO territorial i, alhora,
silenciar les repercussions
d'aquesta expansiO en la vide
social del grup que la practica.
I és que, en reduir la vida social
a allO public i eludir considerar
la seva relaciO amb allb privet
-es a dir, amb el gaudi domestic
i quotidia de l'apropiaciO priva-
da dels recursos-, dificilrnent es
poden percebre les repercussions
que el boti obtingut corn a
conseqüencia de l'expansiO ter-
ritorial té en les condicions de
vida i en les activitats (privades
i publiques) del grup que la prac-
tice. Per aim) el discurs de les
Ciencies Socials no facilita de-
tectar aquesta relaci6 -que ens
consta que existeix- entre la
dinernica expansive que irnpreg-
na les nostres relacions perso-

. .
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nals i corlectives d'agressivitat
i connotacions berliques, i els
diferents nivells de comfort
domestic.

c) El mdn contemporani:
tractament de la culture de
masses

Tots aquests prejudicis
repercuteixen decisivament en
l'explicaciO del mOn contern-
porani, ja sigui en l'eix ternatic
que tracta -El mundo actual",
en el text ministerial, o en els
diversos enunciats de la proposta
de la Generalitat de Catalunya.
Perque no es poden abragar les
dimensions d'aquest -veInat"
transnacional al qual ens aboquem
des de la televisiO de casa nostra
si, en la millor tradici6 del dis-
curs andlocentric de les Ciencies
Socials, es menyspreen les
transformacions que s'han pro-
duIt en els espais domestics i en
el sisterna matrimonial-patri-
monial sobre el qual s'assenta la
resta de relacions socials (parlar
de les -transformacions
familiars , la familia corn a unitat
de consum , nous papers mascu-
lins i femenins i dels joves"
resulta massa pobre). I tampoc,
si atribuirn a les demarcacions
estatals i als actors politics un
protagonisme que, durant el segle
xx, ha estat superat per
l'aviaci6, la radio, la televisiO,
els saterlits de comunicaci6. .
els interessos financers que
potencien aquestes tecnologies,
en la fase actual de conquesta de
la Terra des de l'espai.

Potser per aix6, encara que
els mitjans de comunicaciO de

masses reben mes atenciO de
l'habitual en moltes obres
d'HistOria Contemporania, es
diria que es pensa en ells abans
de res corn un recurs didactic
atractiu -per la seva especial
idonellat per a alumnes menys
motivats per les tasques es-
colars o amb relatives dificultats
davant de determinades tas-
ques", per6, en canvi, se'is
acusa que poden -reforgar
actituds passives-, i que es
recomana utilitzar-los amb una
actitud critica que no es propugna
respecte als textos escrits
academics.

L'analisi del tractarnent d'all6
privet i d'all6 public i del proces
hist6ric d'implantaciO de les
trarm3s transnacionals prOpies de
la societat de consum i dels
rnitjans de comunicaciO de mas-
ses, ens permetre de detectar
fins a quin punt els textos que es
proposen reformer el sistema
educatiu proporcionen o no pistes
per comprendre el mOn en que
vivim.

Examinem, en primer lloc, la
proposta inicial del Ministeri
sobre l'eix tematic dedicat a -El
rnundo actual" i que abraca els
quatre blocs: -Desequilibrios y
conflictos en el mundo contem-
poraneo», -Arte y culture ac-
tuales", .La organizaci6n eco-
nOmica y el mundo del trabajo",
y -Poder politico y participa-
ciOn cludadana".

Hi ha en aquest esquema un
ritme que condueix d'una visiO
conflictive i fins catastrofista a
l'exaltacib de l'activitat politi-
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ca corn a potencialment re-
demptora d'aquesta situacie.

Aixi, entre els «Hechos,
conceptos y principios del pri-
mer bloc que tracta dels «Dese-
quilibrios y conflictos en el
mundo contemporaneo , s 'ab r a-
oa des dels «Desequilibrios eco-
nOmicos internos e internacio-
nales fins als -Focos de ten-
siOn y nuevos valores en las so-
ciedades postindustriales, on
es parla de «Los ritmos de vide
en las megalopolis; Las trans-
formaciones familiares (la fa-
milia como unidad de consumo,
nuevos roles masculinos y fe-
meninos y de los jovenes);
Nuevas elites y nuevos margi-
nados; Drogodependencia y nue-
vas enfermedades fisicas y
psiquicas: La publicidad y los
medios de comunicaciOn en el
cambio de actitudes y valores.

En la presentaci6 del segon
bloc, titulat «Arte y culture
actuales", es diu que es pretén
-desarrollar sobre todo la ca-
pacidad de los alumnos y alum-
nas para percibir y apreciar
criticamente el arte y la cultura
del siglo xx, asi como tratar con
cierto rigor aspectos muy pre-
sentes en la vida cotidiana del
alumnado (cine, video, müsica,
diseno, cOrnic, Aquest
plantejament no exempt de
regust elitista postmodern, que
es manifesta en el menyspreu per
la radio fins al silenci, es palesa
mes quan es desenvolupen els
«Hechos, conceptos y princi-
pios«. alhora que es contrasta
amb una nulsla referencia al
sistema escolar i al coneixement
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cientific, corn si aquest fos inocu
o indiscutiblement benefic.

En el tercer bloc, dedicat a
«La organizaciOn econOrnica y el
mundo del trabajo, no hi trobem
ni rastre de les prof undes
transformacions que s'han pro-
du'it en el sistema patrimonial i

en les dimensions i organitzacie
de la vida domestica, que han
convertit la familia en nucli basic
de la societat de consum. Per
tant, l'economia de que es tracta
es redueix a f enOmens insti-
tucionals publics, tot ignorant la
seva relaciO fonamental amb el
que surt d'aquest marc.

I, finalment, l'eix es tanca
amb untiltimbloc,l'objectiu prin-
cipal del qual es la -formaciOn
del alumno como ciudadano,,, on
la restricciO de la mirada cap a
alIO public de caracter politic es
definitive, de manera que l'estudi
d'«Espana en el mundo eludeix
considerar aquesta trama finan-
cera transnacional que s'esten
fins als reductes mes intims de
la nostra pnvacitat.

Aquesta vislO esbiaixada del
m6n contemporani es redueix
encara mes en la proposta de la
Generalitat de Catalunya la qual,
corn hem vist, nornes empren
aquesta ternatica en el marc dels
diferents blocs, sense dedicar-
n'hi cap d'especific, i amb els
mateixos esquemes previs que
en la proposta ministerial, nomes
alterada per aquesta Optica quo
podem definir corn a catalano-
centrica

Per acabar, en la proposta de
Continguts Minims del ministeri
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s'altera l'ordre de l'esquema del
bloc ternAtic dedicat a «El mun-
do actual>, i s'hi introdueixen
només petites modificacions.

Un joc de paraules?

L'anAlisi detinguda de tots
aquests textos ens permet de-
tectar que, sota l'embullat argot
psicopedagbigic innovador, s'hi
troben (o s'hi amaguen) els antics
programes de Geografia i His-

tdria, amb tots els vicis andro-
cenctrics tradicionais. Es diria
que es tracta simplernent d'un
joc de paraules, més encobridor
corn més ens modernitzem. I es
que nornés portant la critica fins
a l'autocritica de les pautes amb
qué hem apres a explicar el mOn
acadernicarnent, podern adonar-
nos de la persisténcia d'aquests
prejudicis que restringeixen la
nostra capacitat per a re-
coneixer el mOn en que vivim
Ja que, corn va advertir Aris-
tôtil, «es més dificil oblidar el
que s'ha apres que no pas apren-
dre per primera vegada.
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Abstracts

El objetivo de este L'objectif de cede The aim of this article
Tribune es presenter Tribune est celui di is to present the
las reflexiones, las presenter les reflexions,
vivencias y las reflexions. les experiences and
opiniones de un grupo experiences et les opinions of a group of
de mujeres profesio- opinions d'un groupe women working in the
news de la educacion . de femmes field of education,
preocupadas por el professionnelles de concerned with the
terna del sexismo y reducation. problem of sexism ans
del androcentrismo preoccupees par la male-centred teaching
que ester) trabajando sexisme et in schools, and who are
en ello en los distin- I androcentr:sme. qui working on this at
tos niveles de la sont en train de different levels within
ensenanza en Cataluna travailler sur ce sujet the educational

Para conseguir este aux differents niveaux institutions of
objetivo se han de l'enseignement en Catalonia.
mantenido una serie Catalogne The contents are
de ttconversaciones- Pour atteindre cet based on a series of
individuates y objeclif on a eu tin conversations, held
colectivas con Marina grand nombre singly and in groups.
Subirals. Irene Rigau. 'd'entretiens with Marina Sub/rats
profesoras de tndividuels el and Irene Rigau.
Univers/dad . de collectifs avec Marine university lecturers.
Pomade y de Secen- Subirats. Irene Rigau primary and secondary
dada donde se han avec des professeurs school teachers, where
expuesto y debatido de l'UniversitC. de they gave their
puntos de vista sobre l'ecole pomade el opinions on the state
la realidad educative secondaire ()if l'on a of the education
en cuanto a la expose et discute des system regarding
desigualdad de opinions sur la realite disequalities betwen
generos. la discrimi- educative quant 6 the sexes,
nacien de la mujer la i'megalite des genres. discrimination against
igualdad de oportuni- la discrimination women, equal
dades. la diversidad. positive. la hierarchic. opportunities.
la discrirninaciOn te feminisme et les diversity, positive
positive, la jerarquta. etudos de genre et la discrimination.
el feminismo y los Reforme educative hietarchtes. feminism
()studios de genero y Dans ce sens il taut and sex-based studies
la Reforma educative signaler l'artIcle de and the present
En este sentido cabe Amparo Moreno :: ddi Educational Reform.
mencionar la epode- concerning the last of
cion critic:a del which we should
articulo do Amp.do mention (he
Moreno Sat da contribution ot

Al Ilr;11() MO felli) Sa,t1,1
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Temps d'Educacid, 6 2n semestre, 1991

Ciència, tecnologia i escola: 1,Corn es pot
afavorir la col.laboracki entre professors i
investigadors?
Miguel Anxo Santos Rego*

introducció

El tema que ens proposem de tractar i desenvolupar en aquest
assaig té moltes perspectives, angles i derivacions en la seva analisi.
Tants que emprendre'l pot ser una temeritat, per no dir una impru-
dencia, si es fa pensant en un format com el que aqui s'assumeix. Tot
i el risc, el repte es estimulant. La qUesti6 es repensar. bo i considerant
la vehiculaci6 d'objectius i fins educatius clau en aquesta societat de
fi de millenni, una part de l'educaci6 de la deride i de la tecnologia
en el context escolar. Aixi, a partir d'observacions i acotacions de
caracter general sobre all6 que representa el coneixement cientific
i tecnolOgic per a l'home i la seva formaci6 en aquest temps, intentem
d'arribar a justificar i realcar papers i possibilitats professionals de
millora a través de noves estructures i vies d'aprenentatge
collaboratiu entre persones que duen a terme Ilur activitat principal
en la docencia o en la investigaciO.

Em fa l'efecte que no rn'erro si dic que fa dos o tres segles un adult
considerat "educat" estava familiaritzat amb una gran part, si no
amb la immensa majoria, del que se sabia sobre la deride. D'aleshores
enca, gradualment pert) sistematica, els humans hem presenciat un
enorme augment del coneixement cientific, el caracter del qual no va
experimentar canvis veritablement significatius fins a les albors del
segle xx. Es un fet que, per exemple, en els camps de la relativitat
i de la fisica quantica, els cientifics van comencar a descobnr la
natura en termes que semblaven inconsistents, i fins i tot contra-
dictoris, amb l'experiencia comuna.

Obviament, el creixement cognoscitiu ha continuat i. corn a
consequencia, el coneixernent en ciencla s'ha anat especialazatil de

MigueI Anxo Santos Rego es doctor I professor de la Facultat de Filosofia
Cienctes do t EducaciO de la Universitat de Santiago de Compostel la
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manera fermament progressive. Fins fa poc. el president de la nostra
Reial Academia de Ciencies afirmava, ni més ni menys, que les
publicacions dels darrers cinc anys relatives a matematiques, fisica,
quimica i biologia, convenientment arrenglerades, ocuparien una
prestatgeria imaginaria que en tindria els extrems a la Terra i a la
Lluna. i que el nombre de treballs rellevants en els ambits de la
fisica, la quimica i la bioloaia passa de tres milions (Martin Municio,
1991). Deixant de banda consideracions macroscapiques, la veritat
és que, avui dia, una persona que puguem considerar "entesa-en una
determinada especialitat no arriba a coneixer possiblement mes que

una fraccia del saber que es genera en la seva discipline. I. naturalment.
els que no romanen activament implicats en la investigacia o negligeixen

la seva tasca i actualitzacie en l'estudi dels darrers avencos, es
poden veure rapidament -fora de joc- en Ilurs camps d'activitat.

Ciancia i tecnologia: la distancia entre l'aveng i la
transmissid

La mutacib social i tecnolOgica. que és ja una constant a les nostres
vides, provoca inevitablement la mutacie dels objectius educatius
formatius (Danzin, 1988; Nickerson. 1986), encara que creiem amb
rotunditat que el sistema educatiu no pot representar Onicament el

paper de «servent- inexorable de les exigencies tecnolOgiques. Aim!)
demana un esforg mancomunat, segons els encertats mots d'un celebre
pedagog espanyol (Vazquez GOmez, 1988), de diversos enfocaments
construccions cientifiques per fer la pedagogia que exigeix el nostre

temps, a saber, la pedagogia del pensament tecnologic i la de la
tecnologia dels valors (vegeu també Castillejo et. aL, 1986).

Gairebe ning0 no dubta que la cibncia la tecnologia poden millorar
les condicions de vida de la gent Fara bo que aquesta idea arrelés
def mitivament en el nostre teixit social ja que. per diversos avatars

circumstancies que ara no fan al cas. Espanya no ha gaudit mai
d aquesta tradicie -ben destacada. per exemple, en el cas suec (Sydow.
1990)- que consisteix a creure que sense coneixement no es pot
gaudir d'una bona vida (Sanchez Ron. 1988). La realitat prexima la

realitat internacional estan demostrant que el progres fins tot la
supervivencia social i individual depenen en gran m;int.ra d'una
tecnologia avancada. inteHigentment utilitzada (Perntz. 1990.
Sanmartin, 1990) Ague Iles prediccions d'Alvin Toffler en el seu La
tercera onada ja no es poden considerar pas delins melodramatics
perque. efectivament. la nostra ja no és pas una civilitzaciO Indus-
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trial sin& més aviat, una civilitzaci6 tecnologica (Toff ler, 1983). La
rapida difusiO dels microprocessadors, indicava el mateix analista fa
sis anys, la biotecnologia, relectronificaci6 dels diners, la conver-
gencia d'ordinadors i telecomunicacions, la creed() de nous materials,
les exploracions de l'espai exterior, la intelligencia artificial, etc.,
no representen una extensid rectilinia de les grosseres maquines de
l'era industrial, sin() un salt a un estadi completament nou del
desenvolupament huma (Toff ler, 1984).

Tot aixO és besicament cert. Ara be, all() que conve de ressaltar
des del terreny educatiu en aquest moment, es la immery...a complicacid
que els mateixos avencos de la deride aboquen damunt el procés de
transmissi6 dels coneixements que s'hi generen. Els seus components
tecnicistes i abstractes salten a la vista amb el risc que, una altra
vegada, pugui ser percebuda com una cosa desesperancadament
allunyada de la vida de les persones (Quintanilla, 1989; Ziman, 1984).

La vertiginosa successi6 de canvis suscita, si més no, preguntes
coincidents des de diferents plataformes i espais amatents al bon
desenvolupament i millor transmissi6 de la deride i la tecnologia
e;Per clue cal ensenyar ciencia i tecnologia? Quina cibncia cal pre-
sentar i ensenyar a les generacions segOents? Com, on i quan cal
ensenyar-la? ,Com s'ha d'integrar dencia i tecnologia en el curs
principal de reduced() i de la culture contemporania? (Baez, 1988:
NOriez Centel la, 1988; Bentley i Watts, 1989).

Ens permetrem de fer un ',alto" conceptual en aquesta exposici6.
Estem segurs que a l'amable lector Ii agradara saber el nostre punt
de vista sobre qué entenem com a ciencia i com a tecnologia. Sobre
aix6, s'hi detecta moltes vegades una node general no del tot correc-
ta, ja que solen esmentar-se com a .avengos de la deride>, all() que,
de manera més precisa (ordinadors, dispositius electrOnics. etc.),
siOn desplegaments de la tecnologia a partir del progres en el
coneixement cientific. Ara be, per tal de no repetir notes empliament
conegudes al voltant de la veritable tasca cientifica, potser sigui més
entenedora una -distincie per exclusi6,.. N'hem trobat una que
considerem impecable: la feta en el marc d'un debat internacional
realitzat a Madrid ("L'educaci6 davant les innovacions cientifiques
i tecnolOgiques -funded() Santillana-) pel president honorari de la
Comissi6 d'Educaci6 de la Uni6 Internacional per a la Conserved() de
la Natura i dels Recursos Naturals, Alberto Baez, el qual, després
d'un categOric .1a tecnologia no és pas cap deride'', i d'associar
aquelle amb els coneixements preclics d'allO que 6.-1 pot ter i de
quina manera", hi afegia:

.No es tracta d'un conjunt de Ileis i principis
teOricament relacionats entre si. La tecnologia
es caracteritza per les tecniques, els dispositius,
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els procediments, els processos i els materials
que sorgeixen d'una activitat creative (...) La
tecnologia consisteix, més aviat, en un conjunt
d'informacions prectiques aplicables a la tasca
de dur a terme alguna cosa. (Baez, 1988: peg. 42).

Es preferible, doncs, no estendre'ns més en la distinci6, sin6
entrar ja en ambits més acostats a l'objecte de l'assaig. AixO ho
farem sense massa marrada. Estem convenguts que, entre les
paradoxes que han acompanyat el ritme i l'avenc dels exits en deride
tecnologia, hi té un Hoc d'honor la notOria discrepancia entre aquestes

consecucions i la manera en clue sOn tractades/presentades a l'escola.
Aleshores, quan ja no es resisteix durant ales temps la palpable,
encara que .callada., insatisfaccid pel que fa a l'estat de coses en
els nivells educatius, es quan comencen a algar-se veus -a propOsit.
no del tot compassades i harmOniques- a favor de reformes amb una
certa profunditat. Nornés als Estats Units van apareixer durant els
darrers anys mes d'un centenar d'informes critics i d'importantissims
estudis sobre educaci6; l'.educacid de la deride. (science education)
hi té un Hoc destacat. Un exemple d'aixO es que la comissi6 de la
prestigiosa National Science Foundation, que va informer de la situaci6
en matematiques, deride i tecnologia en nivells d'ensenyament no
universitari, advertia fa poc més d'un lustre:

.Un important nombre de joves estan
deficientment formats per tal de contribuir a
aquesta societat tecnolOgica i beneficiar-se'n
(...) En un moment en que la seguretat nacional,
el benestar econOmic i el liderat mundial depenen
de les maternatiques. la deride i la tecnologia.
la naci6 s'enf ronta a un seri6s declivi quant a
les habilitats i els coneixements que d'aquestes
arees té el nostre jovent. (National Science
Board Comission, 1985 ).

La continuitat, en fi. dels avencos en la ciéncia i la tecnologia
dependra d'individus ben formats en aquestes arees vitals. Al mateix
temps, perO. es planteja amb creixent i legitima force la qUestiO
educative dels no especiahstes. Encara que s'apelli a raons d'ordre
educatiu. social i etic, ja no es pot sostenir que el coneixement pugui
ser prerrogativa d'un reduit nombre de persones Si, tal i com s'afirma
des de diferents nivells, la construcci6 de la democrecia depen d'una
ciutadania (m)formada (Hamburg. 1984) aleshores el que queda és
el oefinitiu convenciment que el futur es ja una fund() de l'elevaciO
del nivell global de coneixement cientific I tecnolOgic a la nostra
societat (diversos autors, 1990).
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Educació de la ciència en temps de canvi accelerat i de
reformes escolars

Ara be, cal reconeixer que l'ensenyament de la ciencia, corn el
d'altres arees i/o materies integrades en el curriculum escolar,
forma part d'un complex sisterna els eixos del qual nornés responen
amb lentitud al canvi. Fins ara, l'organitzaci6 de l'educaci6 pre-
universiteria s'ha fet pensant en la bona preparaci6 discent (que,
diguem-ho de passada, tampoc no s'ha assolit) per al seu acompliment
posterior en l'Alma Mater, descurant olimpicament objectius for-
matius fonamentals per a la major part de la poblaci6, que no té accés
a les aules universiteries.

Els aspectes relatius al paper de la ciencia i la tecnologia en els
primers nivells i cicles d'educaci6 sOn radicalment importants en
aquesta etapa de reforma i de nova configuraci6 curricular a les
aules. No cal insistir més en el risc que correm actualment: obrir un
abisme entre els que entenen i fan servir els coneixements cientifi-
co-tecnologics i aquells les vides del quals sOn governades per ells.
Per tal de prevenir aquesta dissociaci6, la formaci6 cientifica no pot
ser nornés tractada per salver les aparences i comencar solament a
l'ensenyament secundari (Harlen, 1989; peg. 34). Aquesta formaciO
s'ha d'inscriure coherentment dins l'educci6 basica o fonamental. Tal
corn diu el professor Vazquez GOrnez (1988; peg. 70), hem de saber
construir un programa d'educaci6 basica, que permeti a l'home de la
societat actual i futura comprendre els fenOmens de la innovaci6 i del
desenvolupament tecnolOgic, i ordenar-los al servei d'una condici6
humana progressivament més justa, participative i lliure.

Recuperem el fil principal. Més enlle de la carrega lectiva en
continguts rebuts, el que continua sent una constant de la realitat
objectivable es que la major part dels alumnes acaben Ilurs estudis
amb una molt modesta consciencia cientifico-tecnoldgica. En aquest
sentit, potser calgui dir sense embuts que la tradici6 continua dominant
la lanera de fer les coses. e:,En que es fonamenta gairebe totalment
Inei ,senyament de les derides ara com ara? La resposta este canta-
da: en els Ilibres de text, vehicle primari d'ordenaci6 de contingut i
d'anivellament i seq0enciaci6 (Goodlad, 1984) que cal dir més
quan, per recollir part dels avencos en un camp s'acaba afegint més
material al text? El resultat ha estat, sovint, una més gran compressiO
del contingut per estudiar, amb la qual cosa no bs estrany trobar
conceptes fora de context amb molt poca, o cap, relaci6 amb
l'experiencia comuna. Aixi, hipOtesis, teories i afirmacions factuals
esdevenen indistingibles. A l'America del Nord, un informe sobre
Ilibres de text de ciencies va assenyalar que a cada pagina
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s'introdueixen al voltant d'entre set i deu nous conceptes, termes o
simbols. amb la qual cosa s'obstaculitza el desenvolupament de molts
cursos a causa de l'enorme quantitat de material declicat a atendre
més les descobertes recents que no pas a exalter l'esperit de la
ciencia (Budd, 1983).

D'altres aportacions van posar en relleu una "reveladora se-
quenciació dels mateixos textos. Es a dir, sembla que s'esdeve una
marcada tendencia a organitzar el material en termes de pre-requisits.
Primerament s'identifica un concepte i després se'n descomponen els
elements: posteriorment, s'ordenen serialment unitats d'informacie
altament prescrites. tal I com ho ressalten Pallrand i Lindenfeld
(1985): els alumnes han d'aprendre "A per tal de comprendre
"B": aprendre B per tal de comprendre ,<C": i aixi suc-
cessivament. Al principi, es presenta el material fonamental 1 es
deixa per a les pagines segOents el mes avancat. Es force notori que
aquesta ordenacie afavoreix un enfocament classic de la ciencia. a
saber, els alumnes han d'aprendre and que sels posa al davant. i aixi
se'ls prepare per tal d'aprendre el material subsegOent; el resultat
qualitatiu es que molt pocs arriben a conserver -suposant que l'hagin
arribat a adquirir- un nivell alt d'interes I de motivacie fins al moment
de poder fer servir de manera minimament significative I ardida el
que han acres.

D'altra banda. tampoc en l'ensenyarnent. concretament en [ambit
de la programacid, no han estat revolucionaris els canvis al Ilarg
d'aquest periode de continu desenvolupament cientific i tecnolegic.
cosa que explica en part la persistbncia d'aquest sistema rigid al qual
ens referiem en el paragraf anterior i el paupérrim foment d'aquesta
culture del nostre temps,. . Deixant de banda recomanacions rigoro-

ses. horn continua amb els prograrnes de sempre i. a la practice. la
innovacie no ultrapassa el limit d'uria presentacio mes efectiva de
conceptes, materials. etc. El que es greu. pere. es que el ferment de
la ciencia i de la tecnologia dels nostres dies passa tremendarnent
inadvertit en centenars d'aules (Aguirre de Carcer. 1985)

Explorant vies d'acostament

No hi ha sistemes per conrear a l'escola la substencia de la ciencia
la tecnologia Sovint, no hi ha ni tan sols massa possibilitats en vista

dels mitians de que horn disposa La meva intenció no es. ni per desig
ni per calcul de probabilitats d'exit, rivalitzar amb acreditats experts
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en l'ensenyarnent i l'aprenentatge de les ciencies (Gega, 1982: Giordan.
1985: Harlen, 1989: Shayer i Adey, 1984). Modestament, es tracta
de cridar ratenci6 sobre algunes vies d'acostarnent entre professors
i investigadors de laboratori, que estan donant corn a resultat f ruc-
tifers processos de col.laboraci6 i d'interacci6 i una rnillora pro-
fessional (pel que fa a interacci6 col.laborativa i millora de r en-
senyarnent, vegeu l'interessant article d'Ellis, 1990). Hern explorat
aquest punt de l'estudi, corn es logic, a traves de les pertinents
consultes bibliografiques i docurnentals, a partir de les afinades
observacions i propostes del professor nord-arnerica d'educaci6
George J. Pallrand, al voltant de possibles connexions d'aprenentatge
i desenvoluparnent entre cientifics i tecnOlegs que treballen en
laboratoris d'investigaciO i professors de ciencies a les escoles
(Pallrand, 1989).

Alguns prograrnes desplegats darrerament als Estats Units no han
estat aliens a la dificil replicaci6 a les escoles de rambient existent
en un laboratori d'investigaci6. Es va oferir l'oportunitat a professors
de ciencies en escoles secundaries de poder treballar en laboratoris
d'avantguarda durant alguna setrnana de l'estiu o, si s'ho estimaven
més, al Ilarg de tot l'estiu. Tot i que la configuraci6 d'aquests pro-
grarnes Os force diverse. la tendencia general Os que els professors
(corn acabern d'esmentar. docents d'ensenyarnent secundari) participin

treballin en la recerca que s'estigui duent a terme en aquests moments
pels cientifics. Cal esperar que, a mesura que els professors participin
en projectes de recerca, no nornés es faran particips dels mes recents
avencos. equiparnents i tecniques experirnentals, sin() que tambb
respiraran la mateixa atmosf era del laboratori.

Ara be. rhipotetic entusiasme del professorat motivat que es
derivi d'aquesta rnena e:,en quina mesura els ajudara
quan retornin al centre? La pregunta planteja que, a mes de la desitlable
participaci6 dels professors en la vida dels laboratoris de recerca,
cal preveure rajut suficient que els permeti transferir aspectes
presents en aquesta -culture a l'escola, transfer que podria
adoptar la forma d'experiments, materials. aparells o tecniques
pensades i desenvolupades en col.laboraci6 entre professors i cien-
tifics De manera concrete, els cientifics podrien formular i es-
tructurar alguns ternes. en tant que els professors es dedicarien a
organitzar seqUenciar materials i a examinar amb deteniment la
conveniencia i l'oportunitat de diferents entocarnents i metodologies
instructives Aixi mateix. s'endegarien canals interessants per tal
de poder aplicar directamcnt a les aules materials d'interes cientific
tecnologic actualment. per a la qual cosa fere bo un plantejament de

format de nous modular.
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L'experiencia modular corn a referent

Grades al treball de Pallrand (1989) i a alguns fullets trarnesos
des de la Higher Education Commission de l'estat de Nova Jersey,
estem en estat de referir alguns programes universitat-indOstria,
que inclouen elements corn els esmentats, per a l'educaci6 de la
ciencia en la Rutgers University (prestigiosa institucid sostinguda
basicarnent amb fons publics i que te el seu campus principal a la ciutat
de Nova Brunswick). Vegern-ne algun. El 1984, per exemple, un grup
de professors de ciencies en el nivell secundari van treballar
conjuntarnent amb cientifics i investigadors d'una firma de productes
farmaceutics (Merck & C.) i de la universitat de l'estat que acabem
d'esrnentar. L'estiu segOent, es a dir, el 1985, es va ampliar el
prograrna per tal d'incorporar-hi cientifics d'empreses tan importants
corn AT & Bell Laboratories i Bell Communications Research.

El propOsit era desenvolupar materials de curs en forrna de mOduls,
amb un format flexible i en els quals s'havia d'il.lustrar algun aspecte
de la derida i de la tecnologia amb demostrada influencia damunt la
vide contemporania, a mes, es clar, d'explicar principis cientifics
fonamentals. Va ser aixi corn es va cornencar a desplegar (fins a l'any
passat, 1990, que nosaltres sapiguem) un ampli ventall de temes,
des dels additius alirnentaris fins als semiconductors.

El procediment era completat de la manera segOent: a les classes
de tardor-hivern, els professors participants hi aplicaven els mOduls
que havien contribuit a confegir durant l'estiu. Un cop provats i

revisats plenament, passaven a formar part de programes i d'acti-
vitats de formaciO a fi i efecte de millorar la preparaci6 d'altres
professors de ciencies. Dos mOduls de biologia (-antibidtics» i

"enfocaments moleculars en l'estudi de l'activitat dels gens«) I cinc
mOduls de fisica («laser i naturalesa de la Ilum«, -ressonancia i

imatges per ressonancia magnetica», -comunicaciO Optica», "mag-
netisme i mecanismes d'enregistrament magnetic« i "semiconductors
i transistors«) eren objecte de tractament preferencial el curs 1989-
90 amb professors de l'area.

Tornem de nou als mdduls. Suposem que no cal dir que un mOdul
es una unitat d'ensenyament altament flexible dissenyada per poder
ser emprada durant un periode d'alguns dies o setmanes. El seu Os pot
permetre als professors la realitzaci6 de tants canvis corn considerin
oportuns dins el curriculum, i cadascun pot constar, o anar acompa-
nyat, d'un segment independent de malaria o contingut susceptible de
ser introduIt en els cursos ja existents, amb la qual cosa aquest
contingut incrementa les seves possibilitats innovadores i d'experi-
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mentaciO, I hi pot incloure tambe material d'interes cientific a nivells
i en formats diferents dels que normalment anomenern «conven-
cionals>>.

Un mOdul corn, per exemple, l'intitulat .enfocarnent molecular en
l'estudi dels gens,, introduiria els alumnes a un nombre determinat
de conceptes i tecniques dignes de ser conegudes en l'enginyeria
genetica, un camp que segurament continuara generant aplicacions no
nornés espectaculars, sine tambe molt controvertides. D'aqui la
necessitat d'algun coneixement en biologia molecular que, tot i ser
minim, ajudara una mica que els nostres alumnes puguin entendre
Ines be noticies i debats que sorgeixen, entre d'altres coses, a l'entorn
de la repercussi6 püblica i social de la recerca, experiencies, etc.,
en enginyeria genetica. El professor George Pallrand, que hem esmentat
abans, fa al.lusi6 a un rnOdul centrat en aquests temes, pelt concretant
en el gen ADH que es troba en la mosca de la fruita comuna (Drosophila
melanogaster). L'ADH especifica la formaci6 d'alcohol dehy-
drogenase*, un enzim que la mosca de la fruita fa servir per tal de
metabolitzar l'alcohol que es troba a la fruita podrida. Doncs be,
sembla ser que les mutacions induides en laboratori, destructores o
modificadores de la conducta electroforetica d'aquest gen, son
utilitzades per investigar la regulacio de l'activitat genetica.
Aleshores, les llicons apreses estudiant el control dels gens en la
mosca de la fruita es podrien aplicar en el maneig o la cura dels
errors innats del rnetabolisme i d'altres defectes d'origen genetic en
els essers humans.

En la mateixa linia, esta ben comprovat que els mOduls permeten
als professors fer servir una diversitat d'enfocament dins d'un curs
i, a mesura que s'hi afegeixen mOduls addicionals, poden ser introduits
de diferents maneres i en diferens moments, afavorint tant l'evoluci6
adequada del curriculum de ciencia com una resposta en regla als
desenvolupaments cientifico-tecnolOgics, i a les canviants necessitats
de cada situaci6 local, regional, etc.

Pensant en la comprensió i la significació

Tampoc no sOn aquests els Onics temes afavorits en el seu
tractament per aquest conducte. Quan, corn Os el cas als nostws dies,

Agraim en aguest punt les excel lents explicacions cir, valuosos comentaris
del nostre col lega. doctor Manuel Sanmartin (Departament de Microbiologia
P.irwolcilmila de la Universitat de Santiago de Compostel la)
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el coneixement s'eixampla amb tanta rapidesa. els alumnes arriben
a sentir-se incapacos de veure les connexions entre vida personal i
explicacions cientifiques; tot i el quotidia i sovint, critic encontre
dels mes joves amb la ciencia i la tecnologia (pindola per al control
de natalitat, transistors, xips de silici, etc.). Mai les tecnologies no
han exercit corn avui tal grau d'influencia damunt la vida de les
persones, ni tampoc mai no varn disposar de millors contextos i

mitjans per a la presentació i demostraci6 dels principis cientifics
basics. Per exemple, un mOdul sobre -el laser la naturalesa de la
[turn" pot implicar Ills del laser heli/neon per investigar moltes de
les propietats fonamentals de la Ilum, corn també el paper dels raigs
laser en la recerca contemporania. El laser serviria per centrar gran
part de la teoria principal presentada en el rnOdul, mentre que els
alumnes es plantejarien l'assumpci6 d'experirnents corn la mesura de
la longitud d'ona de la Ilum del laser, la mesura de la seva velocitat
a través de fibres Optiques, juntament amb una altra possible
investigaciO sobre la naturalesa de les seves particules d'ona tal corn
sbn revelades per un tub fotomultiplicador.

Gairebé de la mateixa rnanera, un mOdul sobre -magnetisme i
mecanisrnes d'enregistrament magnetic" faria servir un magnetOfon
infantil modificat i un floppy disk per proporcionar les bases d'un
sistema d'enregistrament simple. Les particules magnétiques
microscOpiques contingudes en aquest disc sOn les unitats emprades
per a I'emmagatzematge de la informaci6. Aleshores, allO que fa el
mOdul es descobrir la naturalesa d'a_luestes particules I les formes
d'Os amb la finalitat de Ilegir i escriure informaciO, oscil.lant des del
so d'una peca musical als bits en un programa de computaci6 La
virtualitat que cal destacar passa per remarcar la comprensiO de la
naturalesa dels materials rnagnetics. des de la preterita brOixola del
mariner fins a les troballes dels cientifics/tecnOlegs espacials a
l'entorn dels camps magnetics interplanetaris.

En resurn, conve anirnar un coneixement organitzat, que serveixi
per estimular la comprensiO de l'ambient tecnolOgic i per determiner
nuclis d'aprenentatge rellevants en agues( ambient, a mes d'afavorir
una millor comunicaci6 de la ciencia amb la realitat. Perque si es vol.
corn hem insinuat diverses vegades al Ilarg del treball, una bona
pedagogia de la ciancia. és clar que l'aprenentatge s'ha d'assolir en
primer Iloc a Mole de referents en el mbn proper de l'alumne. el que
coneix i el que procura comprendre en tot moment.
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Sobre el professor i la seva eficacia percebuda

L'incessable impacte de la ciencia i la tecnologia demana mes
atenciO i suport professional per a tot el professorat. En el cas dels
professors que [-nes directament s'ocupen d'erees, materies o disci-
plines de ciencies (rnatemetiques, biologia, quimica, fisica, etc.), les
coses no han anat be del tot la darrera decade. Alguns infor:nes
importants Higats a moviments i tendencies de ref orma educative
han criticat en gran manera la formed() rebuda o exhibida per molts
prof essors. Els def icits destacats en estudis amb l'abast dels
presentats a l'America del Nord pel Holmes Group (1986), la National
Science Board Commission (1985), o per Weiss (1987) indiquen
pronunciades mancances quant a domini de continguts disciplinaris i
d'insuficient preparacib pedag6gica, i tot plegat es tradueix en una
notOria disrninucib dels estendars d'exit en derides per part dels
alumnes (Coleman. 1985; Husen, 1983) i de l'augment, amb les
seqUeles afegides. de greus sentiments crineficecia en els professors.

Aquesta construcci6 d'<iautoeficecia és particularment inte-
ressant pel que fa al cas. Desenvolupat en el marc de la teoria sOcio-
cognitive, fa referencia a un mecanisme de processament cognitiu
que guia l'acci6 humane i es concreta, conceptualment parlant, en la
capacitat percebuda de cada un per realitzar una actuaci6 reeixida en
una situaci6 o activitat determinada (Bandura, 1982. 1987. 1989).
D'acord amb el plantejament. l'autoeficecia afecta igualment els
pensarnents, les accions I es emocions dels individus. Els pensaments
inclouen tota mena de cognicions sobre corn ens arrangem adequadament
en una situaciO o activitat. Naturalment, els judicis d'autoef icecia
afecten el nivell d'acornpliment i de les aspiracions, fins tot les
prOpies metes d'aprenentatge o d'una carrera professional (Santos
Rego, 1989). Sembla logic postular que la mes gran persistencia en
una tasca Os estimulada quan la persona creu en les seves aptituds
per sortir-se'n malgrat els possibles obstacles.

Si aim:, es percep a si mateix corn incapac de comprencj principis
cientifics de primer ordre, o de comunicar amb sentit explicacions
sobre temes o punts d'un programa, aleshores es probable que nom
no s'acosti de bon grat a determinades materies punts de la ciencia
i la tecnologia; o simplernent que tracti de defugir a tot preu situacions
que suposin una arnenaca i una font d'ansietat palesa, cosa que exigeix
l'esiudi d'aspectes inherents a una educaci6 de la deride amatent al
control del proces d'ensenyarnent-aprenentatge. Ara I aqui, coincidint
amb Czerniak i Chiarelott (1990, peg. 54), Os d'importencia crucial
valorar la importencia relative d'una creixent prepared() en continguts
de ciencia versus preparacib pedagOgica en estrategies d'intervenciO
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per a la millora del sentit d'eficacia d'aquests docents i del nivell
educatiu de Ilurs alumnes, si horn aspira amb rigor a un grau suficient
d'axit en l'actual dinamica de reforma educativa (vegeu l'interessant
estudi, que tamba esmenten els anteriors, de Wasterback i Prima-
vera, 1987).

Els darrers anys s'ha anat acurnulant una apreciable carrega
d'escepticisme en no pocs professionals de l'educaciO. Sels demana
molt i sels concedeix poc i, a més, sels parla de reforma en la
formaci6 i/o perfeccionament professional que mai no arriba o no ho
fa amb traces d'operativitat i pertinancia practica. I, tot i aix6, per
Ienovar i reformar el curriculum t les practiques d'educaci6 de la
ciancia i de la tecnologia cal entusiasme i disposici6 per anar mOs
enlla d'un treball formal a les aules, aprofitant les possibilitats
potencials que ofereixen les cases/museus de ciancies, els parcs
naturals i zoolOgics, els centres d'experimentaciO de conreus marins,
i d'altres molts recursos disponibles a la comunitat. Aqui destacavem
abans els avantatges d'una implicaci6 col.laborativa, tan directa
corn sigui possible, dels professors de derides en el disseny
desplegament de mOduls. Desvetllar i mantenir l'interas dels educands
per la cultura cientifico-tecnologica as impossible sense algun grau
de participaciO docent en aquesta cultura.

La col.laboració entre docents i investigadors: obrint
perspectives de formaciô

Estem persuadits que l'experiancia que podrien adquirir molts
docents en els laboratoris/centres de recerca seria inestimable des
de molts punts de vista. Les activitats dels cientifics d'investigaci6
en laboratoris (entesms aquests en un sentit obert) proporcionen models
d'indagaci6 cientifica; molts professors d'educaci6 secundaria
obligatoria, de batxillerat, etc., poden treballar i/o col -laborar amb
cientifics que estan planejant o duent a terme programes d'investigacib
experimental, cosa que els donaria l'oportunitat de discutir amb ells
aspectes de la seva feina Complementariament, aquests professors
assistirien a seminaris i participarien en diferents aspectes
esdeveruments de la vida intel lectual cue te Hoc en una comunital
investigadora. Si res de tot aix6 no es vist corn a plevisia realista
d'avenc, aleshores no aconseguim d'albirar vies de progressw
eixamplament de les perspecives docents (i discents) a l'entorn de la
ciencia. Recorrent novament a Pallrand (1989), ens convencem que
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no sOn aquests els Unics resultats que poden derivar de la suggerida
implicaci6 dels docents. Perque si considerem la qUesti6 del material
instructiu per fer servir i no oblidem que el coneixement que es
genera als laboratoris es de caracter moderat o altament tecnic (que
pot comportar un 6s disfuncional en el cas de persones no
farniliaritzades, totalment o parcial, amb aquest argot), convindrern
en la bondat de tornar a formular conceptes a fi de facilitar el
desenvolupament cognitiu dels alumnes.

En efecte, encara que suposi un repte, l'experiencia col.laborativa
entre docents i cientifics rnobilitzaria ressorts cara a la seva superaci6
avantatjosa. En igual direccid, podern esperar que, a mesura que els
professors cornencen a desenvolupar activitats, a re-pensar conceptes
i a elaborar materials basats en Ilurs experiencies viscudes en labo-
ratoris de recerca, el resultat sigui una més gran comprensi6 i, amb
aix6, una més gran profunditat en el coneixement de Ilurs disciplines.
Augmenten les probabilitats que les descobertes importants de la
investigaci6 arribin a ser percebudes, abans de tot, corn a idees
rnereixedores d'exploraci6 conjunta amb els alumnes, i no tant corn
a punts i epigrafs d'un Ilibre de text per impartir durant el curs
academic (Gil Perez, 1985; Gil Perez i Carrascosa, 1985).

Mentrestant, és possible que en el mateix desenvoluparnent
d'aquests mOduls instructivo-formatius apareguin un bon nornbre de
ternes pedagOgicament interessants. Sense anar gaire Iluny, un estil
narratiu en que es faci servir l'analogia i la metafora per relacionar
el material didactic amb l'experiencia i els coneixernents previs dels
alumnes ha dernostrat un grau acceptable d'efectivitat en diversos
plans de la intervenci6, incl6s, naturalrnent, el de la motivacid en el
proces (Egan, 1986; Santos Rego, 1990). No deixa de ser tampoc un
avantatge el rnanteniment del material d'ensenyament de rnanera que
estimuli la seva revisi6 a mesura que avanca el coneixement i en tant
que els professors aprenen a presentar de manera rnés efectiva els
materials del mOdul en questi6.

Ara be, per darnunt d'altres consideracions tecniques, els resultats
d'aquest desitjable acces presencial/teniporal dels professors en
laboratoris d'investigacib dependra que els cientifics els acullin i

acceptin corn a "collegues" i col.laboradors, ja que es aixi corn es
pot crear l'atmosfera necessaria per tal que els docents no nomes hi
trobin agradable Ilur estada, sin6 per tal que la considerin tarnbé
professionalrnent gratificadora i recompensadora. Igualment, ates
que elaboren i preparen rnaterials que han de fer servir a les aules,
o que corregeixen aquells que ja fan servir, és probable que es
rnostrin rnés ben disposats a l'exercici critic i reflexiu de Ilurs
competencies i habilitats (sobre el terna de les competencies, vegeu
Butzow i Qureshi, 1978). Aix6 enllaca amb un altre aspecte irnportant
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que cal tenir en compte per als professors participants, és a dir, Ilur
promoci6 gradual mitjancant l'acomplirnent de papers corn -professors
de formaci64"professors tutors»/"associats» -o corn horn vulgui
dir-, la tasca dels quals es fer particips a d'altres col.legues dels
plantejaments i materials que acaben de desenvolupar (a través de
seminaris i sessions de treball a les escoles locals, en un centre
universitari proper, en una empresa industrial ernplacada a la localitat,
etc., cercant sernpre f6rrnules agils de forrnaci6 en servei).

Aixi, doncs, f6ra bo refermar de manera equilibrada preparaciO
en continguts i en rnetodologies pedagOgico-didactiques que poden
ajudar decisivament a reduir l'elevat grau d'ansietat en l'ensenyarnent
de la ciencia, optirnant previsiblement de passada l'eficacia percebuda
dels professors que la imparteixen (Czerniak i Chiarelott, 1990;
Dernbo i Gibson, 1985). En aquest sentit, i tornant al que és més
important en aquest treball, introduir els professors en els mOduls
tan bon punt es dissenyin i comencin a desplegar-se (amb el suport
d'exposicions basiques), pot representar una manera suggeridora
d'actualitzaciO de coneixements i l'elaboracid/recepcid de materials
adaptats a les necessitats que va marcant la seva experiencia a les
aules.

Els mOduls poden ser presentats en un context de laboratori on els
professors tenen a la seva disposici6 infrastructura i equipament i
on, Obviarnent, poden participar en diferents activitats experimentals.
Els temes o punts d'interes academic que vagin lligats a aquesta
dinamica, sota la responsabilitat de cientifics procedents de la inclOs-
tria, de la universitat o d'altres "agencies», ajudaran segurament
a assolir una comprensiO més global i profunda de la matbria continguda
en el mOdul escrit. Es essencial no perdre de vista que alIô que es
pretén amb aquests temes d'avantguarda es inserir el mOdul en el
context dels més moderns sisternes tecnolOgics i de recerca cientifica.
Es en aquest marc on els professors han de comencar a considerar
diferents estrategies d'ensenyament i d'intervenci6 davant dels
alumnes, que els permetin .de comunicar, sense massa carrega
d'abstraccid, tant als alumnes corn a persones no-especialistes, els
principals conceptes cientifics.

Nota final: afavorir sistemes de suport

Malgrat aixO, no hi ha dubte que una iniciativa corn la que som a
punt d'acabar d'esbossar, requereix receptivitat, irnpuls I ajut concret
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per part de l'administraciO educative, i tambe per d'altres agencies
pUbliques i privades. Que nosaltres sapiguem, el programa resultant
del projecte esmentat pegines enrere va rebre el suport financer del
departament d'educaci6 superior de l'estat de Nova Jersey, per6
tambe el de la famosa National Science Foundation i de firmes
industrials importants. Un bon criteri de partenga per al programa ha
de ser servir en les seves primeres fases als professors de l'erea
amb els quals sigui possible i factible mantenir contactes frequents.

lgualment, per encoratjar l'us persistent dels materials i Ilur
permanent adaptaci6 a les necessitats més evidents, cal procurar-se
un sistema de suport continu a experiencies o activitats d'aquestes
caracteristiques, pensant sobretot en el suport que l'equip confi-
gurador de cada m6clul ha de proporcionar, incloent-hi aquells cientifics
que poguessin estar adscrits a universitats, empreses industrials,
etc.

Avui, la mateixa tecnol-ogia ens este oferint nous i efectius canals
encaminats a mantenr aquests sistemes de suport. Professors i

cientifics ja poden conferenciar o posar en marxa tot un seguit de
possibilitats gracies a l'Os de xarxes interactives d'ordinador que,
direm de passada, poden dur sense cap problema a fer realitat cercles
i xarxes d'aprenentatge intercultural (Riel, 1990; Riel i Levin, 1990).
No és dificil intuir que aquestes xarxes son un perfecte vehicle per
tal que els professors facin arribar suggeriments sobre els mdduls,
tent mentre hi estiguin treballant a les aules o be despres d'haver-
ho fet.

Enllestim. Els professors s6n, sens dubte, l'anella més important
en la cadena que enllaga la ciencia i la comunitat en general. Avui més
que mai sels ha de donar suport amb fets en la tasca de transmetre
els continguts i l'esperit de la ciencia als més joves. En aquest sentit,
creiem que la dimensi6 tecnico-professional de Ilur feina es pot veure
substancialment millorada per la via d'estructures col.legials i

cooperatives de formacid convingudes amb cientifics i investigdors
de la universitat o de la indOstria. Llur desafiadora tasca al servei
del que hem anomenat "culture de ia deride i de la tecnologia" en
aquesta canviant societat de fi de segle, te aqui un cami tan
potencialment beneficidts corn insuficientment aprofitat.

193



Miguel Anxo Santos Rego

Referències bibliografiques

AGUIRRE CE CARCER, I. (1985) "La enseñanza secundaria de las ciencias
ante la decade de los 90: cLes necesaria la reforma?». Revista de
Educacidn, 278, setembre-desembre, peg. 89-98.

BANDURA, A. (1982) Teoria del aprendizaje social. Barcelona, Plaza y
Janes.

BANDURA, A. (1987) Pensamiento y acción. Fundamentos sociales.
Barcelona, Martinez Roca.

BANDURA, A. (1989) "Social Cognitive Theory», a Yasta, R. (ed.):
Annals of child development. Greenwich, CT, JAI Press, vol. 6,
peg. 1-60.

BAEZ, A.V. (1988) "Cuestiones clave para la ensenanza de las cien-
cies», a diversos autors: La educacien ante las innovaciones
cientificas y tecnolOgicas. Madriri FundaciOn Santillana, peg. 41-
49

BENTLEY, D.; WATTs, M. (1989) Learning and teaching in school science.
Milton Keynes, Open University Press.

Buoo, R. (1983) "Science education: a framework for decision
makers.. Daedalus, primavera, 'Dag. 123-142.

BUTZ0w, J.W.; QURESHI, Z. (1978) "Science teachers competencies; a
practical approach». Science education, vol. 62, 1, pag. 59-66.

CASTILLEJO, J.L. et. al. (1986) Tecnologia y educacien. Barcelona, Ceac.
COLEMAN, J. (1985) "International comparisons of cognitive

achievement». Phi Delta Kappan, vol. 66, 6, pegs. 403-406.
CZERNIAK, C.: CHIARELOTT, L. (1990) "Teacher education for effective

science instruction -a social cognitive perspective-. Journal of
Teacher Education. vol. 41, 1, gener, peg. 49-58.

DANZING, A. (1988) "MutaciOn tecnolOgica y social. MutaciOn de la
educaciOn», a diversos autors: La educacien ante las innovaciones
cientificas y tecnolOgicas. Madrid, FundaciOn Santillana, pag. 50-
53

DEMBn, M.H.; GIBSON, S. (1985) -Teachers' sense of efficacy: an
important factor in school improvement» The Elementary School
Journal, vol. 86, 2, peg. 173-184.

EGAN, K. (1986) Teaching as storytelling. Londres, Althouse Press.
ELLIS, N.E (1990) "Collaborative interaction for improvement of

teaching-. Teaching and Teacher Education, vol. 6, 3, pag. 267-
278.

auk P.C. (1982) Science in elementary education Nova York, Wiley.
GL PEREZ. D. (1985) "El futuro de la ensenanza de las ciencias: al-

gunas implicaciones de la investigaciOn educative». Revista de
EducaciOn, 278, setembre-desembre, pag. 27-38.

194 171,i



Reflexions i recerques

GL PEREZ, D.; CARRASCOSA, J. (1985) "Science learning as a conceptual
and methodological change.. European Journal of Science Education,
vol. 7, 3, pag. 231-236.

GORDAN, A. (1985) La ensefianza de las ciencias. Madrid, Sig lo XXI.
G3ODLAD. J.I. (1984) A place called school. Nova York, McGraw-Hill.
HARLEN, W. (1989) Enserianza y aprendizaje de las ciencias. Madrid,

Morata.
HOLMES GROUP (1986) Tomorrow's teachers: a report of the Holmes

Group. Michigan, East Lansing.
HUSEN, T. (1983) .Are standards in U.S schools really lagging behind

those in other countries?. Phi Delta Kappan, vol. 64. 8, pag. 455-
461.

MARTIN MUNICIO, A. (1991) "El vocabulario cientifico y tecnico de la
Real Academia de Ciencias.. Politica Cientifica, 26, febrer, pag.
56-60.

NATIONAL SCIENCE BOARD COMMISSION -N.S.B.C.- CN PRECOLLEGE EDUCATION IN

MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY (1985) Educating Americans for
the 21st century. Washington C.C., National Science Foundation.

NICKERSON, R.S. (1986) "Technology in education in 2020: thinking
about the non-distant future.. Treball presentat a l'Educational
Technology Center (Harvard) Panel on Technology in Educations in
2020, octubre, pag. 15-17.

NUNEZ CENTELLA, R. (1988) "La ensenanza de las ciencias y de la tec-
nologia fuera de la escuela., a diversos autors: La educaci6n ante
las innovaciones cientificas y tecnolOgicas. Madrid, Fundaci6n
Santillana. pag. 61-65.

PALLRAND, G.J. (1989) "Science, Technology, and public knowledge..
Phi Delta Kappan, vol. 70, febrer, pag. 460-464.

PALLRAND, G.J.; LINDENFELD, P. (1985) "The physics classroom revisited:
have We learned our lesson?.. Physics Today. novembre. pag.
46-52.

PERNTZ, M.F. (1990) e;Es necesaria la ciencia?. Madrid, Espasa Uni-
versidad.

GJINTANILLA, M.A. (1989) Tecnologia: un enfoque filosOfico. Madrid,
Fundesco.

REL. M. (1990) "Cooperative learning across classrooms in electronic
learning circles.. Instructional Science, vol. 19, 6, pag. 445-
466.

REL, M.; LEVIN, J.A. (1990) "Building electronic communities; success
and failure in computer networking.. Instructional Science, vol.
19. 2, pag 145-169.

SANCHEZ RN, J (1988) Ciencia y sociedad en Espana. C S I.C.. Madrid.
SANNIARTIN, J ( 1990) Tecnologia y futuro humano. Barcelona,

Anthropos

195



Miguel Anxo Santos Rego

SANTOS REGO, M.A. (1989) "Auto-eficacia percibida, aprendizaje y
motivaciOn en el aula: repaso a un modelo». Borden), vol. 41, 4,
pag. 701-718.

SANTOS REG:), M.A. (1990) "El relato como integrador de procesos en
el aprendizaje del nirio». Darsena(Revista de la UNED-La Corunya),
2 gener, !Dag. 77-84.

SHAVER, M Amy, P. (1984) La ciencia de enseñar ciencia. Madrid,
Narcea.

Svoow, B.V. (1990) -La politica de investigaciOn sueca». Politica
Cientifica, 25, desembre, pag. 11-15.

TOFFLER, A. (1983) La tercera ola. Barcelona, Plaza y Janes.
TOFFLER, A. (1984) "Europa en la era de la tecnopolitica», El Pals, 4

de novembre.
Diversos autorS (1990) Ciencia y cambio tecnolOgico en Espana.

Madrid, FundaciOn lg de Mayo.
VAZQUEZ GOMEZ, G. (1988) "Objetivos y medios para la formaciOn de

especialistas en tecnologia de la informaciOn», a diversos autors:
La educación ante las innovaciones cientificas y tecnolOgicas.
Madrid, FundaciOn Santillana, !Jag. 70-73.

WASTERBACK, M.; PRIMAVERA, L. (1987) "Anxiety about science and
science teaching», a SPIELBERGER, C.D.: BUTCHER, J. (eds.) Advances
in personality assessment. Hillsdale (Nova Jersey), Erlbaum, vol.
7, pag. 175-202.

WEISS, I. (1987) 1985-86 National Survey of Science and Mathematics
Education. Research Triangle Park (Carolina del Nord), Center for
Educational Research and Evaluation, Research Triangle Institute.

ZIMAN, J. (1984) An introduction to science studies: the philosophical
and social aspects of science and technology. Nova York, Cambridge
University Press.

n -
.!1. t )

'!-7;":.%Vi? .



Reflexions I recerques

Abstracts

Este trabajo, conside- Cet ouvrage essaie This study attempts to
rado la vehiculacien de d'aider a repense. reflect on one aspect
objetivos y metas considerant la of the teaching of
educativas claves en vehiculation des science and
este sociedad de fin objectifs et des buts technology within the
de milenio, intenta éducatifs en tant context of the school,
ayudar a re-pensar una qu'element cle dans considering some of
parte de la educacien cette societe de fin de the important aims
de la ciencia y la millénaire. une partie and objectives of our
tecnologia en los de reducation, de la society as it
contextos escolares science et de la approaches the
Asi, partiendo de technologie dans le millenium. Beginning
observaciones y contexte scolaire. with some general
acotaciones de boo Ainsi. en partant observations and
general sobre lo que d'observations et remarks on the
representa el conoci- d'annotations meaning of scientific
miento cientifico y generates sur ce que and technological
tecnologico para el represente la knowledge to the
hombre y su formacion connaissance education of the
en este tiempo, se scientifique et individual in these
procura Ilegar a technologique pour times, we go on to
justificar y realzar l'homme et sa justify and enhance the
ciertos roles y formation dans cette role and professional
posibilidades prole- époque. on essaie possibilities of
sionales de mejora d'arriver a justifier et improvement through
mediante nuevas a mettre en valeur des new systems and
estructuras y vias de rOles et des structures of
aprendizaje possibilites collaborative learning
colaborativo entre orofessionnelles among professionals
personas que ejercen d'amëlioration par engaged mainly in the
su actividad principal l'intermedialre de teaching of science or
en la docencia o la structures nouvelles in research We
investigacion. se et de voies conclude by appealing
termina pidiendo que d'apprentissage for effective support
se propicien sistemas collaborateur entre systems for improved
de apoyo electivos en des personnes qui links between the
favor de una mejor real/sent leur activite school, science and
unien entre escuela y principale dans technology
ciencia-tecnologia l'enseignement ou

dans la recherche
Nous linissons par
demander que des
systemes d'appur
effectil en faveur d'un
meilleur assemblage
ecole-science
technologie si, ont
ai:rfiro!:
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El sistema educatiu davant les drogues:
proposta d'intervenció
Amando Vega*

Introducció

Srens fixem en el sistema educatiu, a ningü no li passa per alt que
falta un projecte coherent i compromes que conjumini esforgos i

estalvii recursos humans i materials per tal d'aconseguir els millors
resultats possibles. Resulta facil constatar la varietat d'enfocaments,
la multiplicitat de programes, l'abundancia de tecniques utilitzades
en la intervenciO dita -educativa, en una sospita, de vegades,
justificada, que el més important es fer sense preocupar-se gens ni
mica pels resultats que se'n puguin assolir. La droqa està de moda i
el qui es pre'i d'estar al dia i de tenir consciència social es veu obligat
a -fer alguna cosa". Pere), en el fons, sembla haver-hi el convenciment
que ben poca cosa es pot fer en els centres educatius.

Poques vegades apareixen projectes seriosos que, a partir d'una
comprensiO del problema de les drogues en tota la seva magnitud.
intentin donar una resposta educative coherent amb les necessitats
reals en un esforg compromés a curt i a Ilarg termini, i que amb
aquesta finalitat es disposi dels recursos humans i materials necessaris
per tal de dur a terme la intervencid proposada.

Ignorer la complexa realitat del problema de les drogues i totes
les variables que conflueixen en qualsevol intervencig educativa, no
justifica a ning0 que tingui un minim de sentit com0 i una etica
professional. Per -fer educacid», no n'hi ha prou de tenir bona
voluntat. Fins ara s'han presentat ofertes de tota mena davant la
problematica de les drogues: farmacologiques, repressives.
informatives. religioses, moralitzadores... i educatives, amb pre-
tensions d'oferir -solucions magiques al problema. Els
esdeveniments, perd, van mostrar que alguna cosa fallava en els
plantejaments quan el problema no només es mantenia, sinO que fins
tot augmentava. No hi ha solucions facils per a problemes complexos.

Arnando Vega OS professor de pedagogia de la Universitat del Pals Base
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Importa, per aixb, saber fins on podem arribar en qualsevol
intervenci6 educativa. En el nostre cas, fins on pot arribar la
intervenci6 educativa en els centres educatius.

Les drogues corn a repte al sistema educatiu

No es ara el moment d'estendre's en l'anAlisi del problema, tractada
d'altra banda en moltes publicacions (Nowlis, 1982; Vega, 1987;
diversos autors, 1987 Llibre Blanc sobre la Drogaaddiccio; etc.), pert
n'hi ha prou de pensar en la dependencia que precisament el consum
de les substencies anomenades "drogues. poden crear, per adonar-
se'n que l'abOs de les drogues aconsegueix precisament tot el contrari
que l'educaci6, es a dir, si la intervenci6 educativa te corn a finalitat
promoure l'autonomia, la independencia, la Ilibertat, l'abOs de les
drogues no mena més que a la dependencia i a la destrucci6. Per
aquesta ra.6, cada dia es valora més l'educaci6 entre les mesures que
cal tenir en compte en la Iluita contra els problemes de la drogaaddiccio.

Cal recordar que la problernAtica de les drogues no sembla minvar,
ans al contrari, amb nous consumidors afegits als yells, amb noves
ofertes de substAncies capaces de crear dependencies (per exemple,
drogues de disseny), amb nous estils en l'Os de les substencies
tradicionals, amb un inici corn més va més precoc, amb nous problernes
associats als tradicionals (per exemple, la SIDA). Es tracta, d'altra
banda, d'una problemetica a nivel] mundial, corn reconeix la Junta
Internacional de Fiscalitzaci6 d'Estupefaents (1988) en el seu infor-
me de l'any 88: "L'Os indegut de diverses drogues continua sent un
greu problema i continua amenacant tots els paisos i tots els segments
de la societat. Els riscos per a la salut augmenten amb el consurn
sirnultani de dues drogues o més, sovint en combinaci6 amb l'alcohol
i el tabac, a causa de l'aparici6 de drogues susceptibles d'Os indegut
més potents i quant a la seva utilitzaci6 de maneres corn més va més
perilloses..

Es, a més, una problematica amb implicacions personals i socials,
alhora que incideix en els diferents nivells de la personalitat humana:
fisic, psiquic, social i personal (espiritual), ra6 que demana el ple
compromis del sistema educatiu i de Ies seves institucions. Aquest
treball fa referencia sobretot a l'escola corn a simbol per exceldencia
del sistema educatiu que be podria denominar-se sistema escolar,
perb el seu contingut es pot estendre amb facilitat a qualsevol servei
o programa relacionat amb l'educaci6 de les persones. naturalment
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amb les oportunes adaptacions a les seves caracteristiques
especifiques.

L'educaci6 sobre drogues en els centres educatius constitueix aixi
un element imprescindible en qualsevol pla d'actuaci6 davant la
problemetica de les drogues. D'una banda, l'escola es la instituci6
educative per excel.lencia, responsable de l'atenci6 educative
d'infants i adolescents, alhora que els prepara per a la vide. A més,
el consum de drogues s'esten a les edats escolars, en principi a nivell
experimental, tot i que no hi falten casos d'abOs tant de drogues
legals corn d'il.legals (Vega, 1987; Mendoza, 1988).

La instituci6 educative te corn a primer recurs d'intervenci6 davant
les drogues la tasca educative ordineria; l'educaci6 en si ha de ser
la millor manera de prevenir i de tractar la problernetica de l'abijs
de les diferents drogues. Per& al mateix temps, pot posar en marxa
programes i serveis especifics sobre drogues quan calgui. No es
poden oblidar aqui tots els avantatges que l'escola te darnunt qualsevol
altra instituci6 atesa la seva relaci6 «especialitzada,, amb infants i
adolescents.

Malgrat aix6, la tasca educative en l'escola no es fecil donades
totes les limitacions que Ii venen imposades, cosa que provoca no
poques critiques a la seva actuaci6. Les declaracions de principis
sobre el paper de l'escola a la societat no sempre corresponen amb
l'oferta dels recursos necessaris per tal que aquesta pugui complir
la seva missi6. L'educació no sol ser un camp d'interes preferent
entre els politics ni en la societat en general, i quan s'engeguen grans
projectes de reforma, hi ha el perill que no s'esmercin els recursos
necessaris, per part dels uns i dels altres, per dur-la a bon terme.
Encara avui continua sent velida l'afirmaci6 de Huxley (1980):
«Despenern actualrnent en beguda i tabac rnés del que despenem en
educaci6"; sense oblidar al mateix temps d'altres despeses mes
grans orientades a la rnort i la destrucci6.

Al Pais Basc corn en d'altres llocs, s'han donat respostes de tota
mena davant la problematica de les drogues, mes o menys reeixides
en Ilurs resultats, tot i que resulta dificil, per no dir impossible, Ilur
valoraci6 precisa per manca d'avaluacions serioses (diversos autors,
1987; Vega, 1988; Perez Arrospide, 1988). Pert) conve coneixer el
que s'ha realitzat amb mes profunditat i valorar el seu impacte
educatiu per tal de tenir un coneixement precis d'allO que ha significat
i pot signif icar actualment l'educaciO sobre les drogues al nostre
pais.

No es pot oblidar que el fenornen del consurn de drogues es un
fenomen canviant arnb unes caracteristiques prdpies en cada context
sOcio-cultural. En aquest sentit, les respostes educatives dels cen-
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tres educatius tindran en compte el context sdcio-cultural i respondran
als problemes reals de consum que hi hagi en el mateix medi en cada
moment.

L'estes consum de les diferents drogues, tant de les legals (alco-
hol, tabac, etc.) corn de les il.legals (cannabis, cocaina, herolna,
etc.) entre la poblaciO de totes les edats, inclosa l'escolar, fa que
l'educaciO sobre drogues sigui una urgancia que necessita concretar-
se en respostes immediates. Perque el problema de les drogues té
totes les caracteristiques pro:Vies d'un problema educatiu, ateses les
seves implicacions en el desenvolupament integral de les persones.
Corn assenyala Perucci (1985), -es tracta d'un problema d'educaci6,
sense cap altra adjectivaciO substancialment reductiva".

Fins i tot el trafic de droga resulta un aspecte que caldra consi-
derar des del punt de vista educatiu en el moment que tambe aqui hi
ha unes persones implicades, directament les unes, indirectarnent les
altres, moltes més d'allb que a simple vista pugui semblar. Corn
assenyala un fullet publicat a Venecuela (CONACUID, 1988), «el trafic
de droga corn a indüstria il.licita transnacional és un problema d'ordre
politic, economic i social dels estats". Pere) aquesta situaciO mai no
pot servir de justificaciO per eludir les nostres prbpies responsabilitats
corn a persones, com a ciutadans i corn a professionals. «El comerc
d'estupefaents (...) requereix que es crei un determinat clima moral
en que el consum d'aquells estigui més "justificat", corn resten d'altres
habits, costums i pensaments (Caro Baroja, 1984). Queda clar que
si no hi ha una demanda de drogues, l'oferta no tindria sentit. Les
drogues s'acabaran quan la gent no les necessiti per a res. W. Burroughs
(1979), amb gran experiencia personal en aquest rridn, no pot ser
més expressiu quant a aixd: «Si volem anorrear la piramide de la
droga, hem de començar per la base de la piramide: l'addicte del
carrer, i deixar-nos estar de quixotescos atacs als dits "els de dalt",
tots ells reemplaçables a l'instant. L'addicte del carrer que necessita
la droga es l'Unic factor irreemplaçable en l'equaciO de la droga. Quan
no hi hagi addictes que comprin drogues, no hi haura trafic. Perb
mentre existeixi necessitat de droga, hi haura algü que la proporcioni.,,

Es veritat que avui les institucions educatives es van adonant a
poc a poc de Ilur responsabilitat davant el problema actual del consum
de drogues. La constataci6 de l'abils d'aquestes substancies, f ins itot
entre els seus rnateixos alumnes i le 3 seves demandes d'informacib,
les pressions dels pares, la conscienciaciO duta a terme per d'altres
professionals preocupats per la qUesti6 o la inquietud educative dels
mateixos mestres provoca que es busquin respostes que l'escola doni
tant dins corn fora del seu recinte.

Malgrat aim!), aque3ta recerca pot esdevenir avui una aventura,
ja que no hi ha unanirnitat de plantejament sobre la mena d'in-
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tervencions per fer a l'escola. Resulta facil detectar, en l'actualitat,
la diversitat d'enfocaments, metodes i tecniques emprades per a una
educaci6 sobre les drogues a l'escola, tant al nostre pais corn en
d'altres, cosa que provoca no poc desconcert entre els professionals
que s'acosten per primer cop a aquesta tasca educativa. De vegades,
pot semblar, fins i tot, que es busca de manera angoixosa un prograrna,
un rnetode, una tecnica .magica>, que resolgui de manera fedi i

ra.pida els milltiples interrogants plantejats per l'educaci6 escolar
sobre les drogues. Una consequencia d'aquesta inseguretat i d'aquesta
indefinici6 en la tasca educativa sobre les drogues es que professionals
que van cornencar a treballar amb il.lusiO en aquest camp, abandonin
tota activitat sobre drogues, entre el desencant i la desillusi6. Una
altra sortida davant d'aquesta situaci6 es rec6rrer amb facilitat a
respostes repressives de tota mena, postura corn més va més estesa
a la nostra societat.

Davant d'aquesta situaci6, el mestre, el professor, el professional
que vol intervenir corn a educador davant les drogues, es troba
perplex i.indecis sense saber que fer ni on anar per aclarir la seva
posiciO. Es la mateixa indecisi6 que també podern trobar en els res-
ponsables de l'Adrninistraci6 i en els politics, que no hi veuen clar en
una problernetica que perceben dificil i complicada. Sorgeixen,
aleshores, posicions de tota mena, des de la negaci6 del problerna fins
al cornpromis responsable en la recerca de solucions.

La responsabilitat del sistema educatiu

Els educadors dels centres educatius en general no sernblen adonar-
se de totes les implicacions que el consurn de drogues legals i il.legals
té o pot tenir per al futur desenvolupament dels individus. Nornés
rnostren preocupaci6 en el cas del consum de drogues il.legals, i

sobretot quan aquest consum te Hoc dins de l'edifici escolar. Les
drogues legals (alcohol, tabac, medicaments, etc.) no creen cap in-
quietud, ni tan sols en els casos de clar abOs. Per a les situacions
critiques, en que pot sorgir l'escàndol fora de les parets de l'escola,
te a la seva disposici6 un remei eficac: l'expulsi6. En els altres
casos, la mes gran preocupaci6 es no ,,provocar S'enten
aixi que siguin pocs els professors que consideren problema important
la drogaaddicci6 en els centres escolars, tal com apareix en l'enquesta
sobre aspectes professionals dels docents del CIDE (1986).

Per6 la realitat es que vivim en una cultura en la qual tent les
drogues legals corn les il.legals s'ofereixen corn a soluci6 a tota
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mena de problernes, quan no s'incita a consumir-les de diferents
maneres (publicitat, pressiO de grup, etc.). Aquest infant que va a
l'escola sera, en un futur no gaire Ilunya, consumidor d'alguna. Qui
educa per tal de no caure en el consum abusiu d'aquestes substancies?

esta l'escola per ensenyar a viure? Fins i tot els textos escolars
reforcen les actituds socials vigents davant l'alcohol, corn dernostra
l'estudi realitzat sobre els textos escolars (Lopez i LOpez, 1985).
Tamba a l'escola els mestres poden conaixer alumnes amb uns pares
alcohOlics (Vega, 1983), per no parlar d'altres situacions. Tampoc
no podern deixar de banda la possibilitat que alguns alumnes
s'irnplicaran en un futur més o menys Ilunyá en el negoci de les
drogues de rnanera més o rnenys directa.

En principi, alIô que esta ben clar as que el consum de drogues
dificulta l'aprenentatge i deteriora el pie desenvoluparnent educatiu
de les persones, incloent-hi aquelles que no han consurnit per si
mateixes les diferents drogues (per exemple, fills de pares alcohOlics).
Per aquesta raO, si l'escola no dOna resposta adequada a la problernatica
de les drogues, no cornplira amb la missiO que la societat li ha
encomanat. L'escola, corn a instituciO educativa, no pot estar al
marge de cap dels problemes que afecten el desenvolupament de les
persones.

Aqui importen poc les distincions entre drogues o els debats sobre
quina pot ser la mas perillosa. AII6 que importa és que els individus
confiats a l'escola puguin arribar a ser dependents de qualsevol
substancia que altera l'estat anirnic de l'individu, sense deixar de
banda d'altres possibles efectes negatius. En aquest sentit, caldra
donar un relleu especial a substancies corn l'alcohol, la droga per
excel.lancia al nostre pais, sense oblidar el consurn d'altres
substancies legals, corn el tabac i els medicarnents.

No és sobrer recordar aqui el cornentari de Glasser (1981) a
prop6sit del terna que ens ocupa: <,L'Os de drogues estupefaents i
d'alcohol va augmentant entre el nostre jovent, especialment en dos
grans grups a) els que estan fracassant en el nostre sistema educatiu:
i b) els que no veuen pertinancia del sisterna educatiu a Ilurs vides o
als problernes del rriOn.

La meta as aconseguir que els estudiants aprenguin a prendre
decisions sanes davant totes les drogues que la nostra societat ofereix,
siguin legals o il.legals A l'educador, Ii correspon posar els rnitjants
per tal d'assolir aquest objectiu, no nornés arnb intervencions
prepiarnent preventives, sine també amb un diagnostic i una intervencie
precog quan calgui, corn també amb les actuacions terapeutiques que
calguin. En aquest darrer cas, es tracta de promoure el canvi de la
conducta consurnidora de drogues per opcions sanes i encaminades a
la realitzacio de la persona.
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La societat, en el seu compromis educatiu, posare a disposici6 de
les institucions escolars tots aquells recursos que siguin necessaris
per poder assolir els seus objectius educatius. Perque, corn assenyalen
les Nacions Unides (1988), cal comptar amb programes d'educaci6
arnplis i eficacos, tasca gens facil i que cal considerar-la «corn un
proces continu i un Ilarg i ardu afany».

Pert el problema de les drogues en Ilur relació amb el sistema
educatiu no es pot reduir al fet que els infants consumeixin o no
drogues dins del recinte escolar. A la instituciO educative en el seu
conjunt, li ha de preocupar tant el «dins» corn el .fora», l'abans
i el despres, el consum i el trafic, i l'abüs, mes enlle d'all6 que
estableix la Ilei i de les actituds de la societat en general. Naturalment,
aquesta preocupaci6 ha d'incloure tambe tots aquells subjectes en
edat escolar, que no assisteixen a Ilurs aules (Vega, 1989). Aqui cal
considerar l'existencia d'una culture de les drogues (Comas, 1985;
Navarro, 1986; C.I.S., 1986), que envolta les institucions educatives,
arnb unes determinades implicacions tant per al consum de les diferents
drogues corn per a les respostes educatives que cal donar.

Al mateix temps, els mestres sOn membres vius de l'escola amb
unes actituds i uns habits, no estranys al problerna escolar de les
drogues. Avui este ciar que els mestres constitueixen un element
clau, sigui aixd bo o dc lent, a l'hora de comprendre el problema que
intentem d'analitzar. No t;'ha d'oblidar que una escola que no respongui
a les necessitats educatives de les seves drogues, en no oferir-los
recursos perque es puguin enfrontar amb els problemes de la societat
actual, entre el quals les drogues (legals i illegals) hi tenen un Hoc
preferent.

I corn que professors i alurnnes conviuen en els centres per oferir
i rebre una formaci6 integral, tarnpoc no es pot oblidar aqui els
programes educatius que es duguin a terme dins del projecte educatiu,
tractin o no sobre el tema especific de les drogues. No hem d'oblidar
l'existencia d'un curriculum ocult en els centres educatius on es
poden detectar informacions, actituds, valors i conductes no
precisament educatives en relaci6 amb la problernatica de les drogues.

Aquests tres elements (alumnes. professors, programes) siOn els
oilers basics del problerna de les drogues en els centres educatius.
per la qual cosa conve coneixer la seva relaciO amb les drogues, si
volem apropar-nos a comprendre el problema de les drogues a l'escola
I tot plegat, sense oblidar que l'escola este inserida en un medi sOcio-
cultural que l'envolta i la condiciona en totes les seves actuacions
Caldria tenir en compte, en aquest sentit, els pares dels escolars, els
mitjans de comunicaci6 social, el barri, l'AdministraciO. etc Perque
l'escola es un fidel reflex de la societat a la qual pertany
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Els centres educatius poden tenir una influbncia decisiva en l'estil
personal de vida de l'infant, després de la familia. En aquest sentit,
el suggeriment que Deniker (Vega, 1984) ens fa, constitueix gairebe
una denüncia per als educadors: "Quan un jove es droga, cal
interessar-se per l'educació que ha rebut cinc, deu o quinze anys
abans. Ciari (1981) encara va més Iluny: L'infant que ha viscut
cinc anys de veritable escola, de gendina educaciO, no nornés afronta
el mOn sense el perill d'experirnentar passivarnent les influancies
negatives de l'ambient, sinO que aporta al mateix ambient un esperit
actiu i se situa corn a agent transformador de l'ambient mateix.

Els fets pressionen, d'altra banda, cada dia amb més forca. Corn
més va més gran és el nornbre d'estudiants que consumeixen drogues
il-legals i abusen de les legais, qlhora que baixa l'edat d'inici en el
consum d'aquestes substancies, ranejant a l'edat escolar (Comas,
1986). De poc serviran la lectura, les maternatiques, etc., si després
qualsevol substancia anornenada droga trunca el desenvolupament de
l'individu. La realitat és que les drogues, legals o il.legals, cada dia
estan més al nostre abast. Els infants que assisteixen a les escoles
s6n els que es troben mOs indefensos davant d'aquelles. ,Qui els
protegira en aquesta situaciO??:,Qui els ensenyara a sobreviure enmig
de tanta oferta?.

SOn moltes les raons que ens rnostren que els centres educatius
estan en una posiciO avantatjosa per educar, sense que per aixb
s'oblidin els seus limits i d'altres condicionaments a la seva tasca.
Aixi, es poden tenir en cornpte, entre d'altres, els aspectes seguents,
sobretot en relaciO amb l'escola:

L'infant assisteix a l'esola precisament a l'edat en qué resulta
més educable: l'infant vol saber, vol craixer, vol viure.

L'infant passa la major part del ternps a l'escola o ocupat en
activitats escolars.

- L'infant esta en mans d'unes persones, en principi, preparades
per ethicar-lo arnb els mitjans adequats.

El professor té la possibilitat d'organitzar els prograrnes adequats
a cada nivell amb facil acces als alurnnes i la possibilitat de tractar
el tema de les drogues amb farniliaritat.

L'escola facilrnent pot obtenir la col.laboraci6 de les institucions
socials, sanitaries i educatives de la cornunitat en clue esta integrada.

L'escola aconsegueix facilment la detecciO precoc dels individus
o grups d'alt risc en l'abOs de les drogues, atés el seu coneixement
de l'infant.
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L'escola finalment, pot orientar (millor que ning6), coordinar i
dur a terme alternatives més interessants que l'abOs de les drogues.

Aquestas exigencia interna de la mateixa escola, de response-
bilitzar-se de l'educaciO sobre la drogaaddicciO, requereix tot un
proces, impossible d'improvisar, que planteja molts interrogants,
dubtes i dificultats que caldre resoldre a poc a poc i que requerira el
ple suport institucional i social.

Condicions de la intervenció educative

Este clar que l'educaci6 constitueix avui un recurs imprescindible
en la lluita contra l'abüs de tote mena de drogues, estiguin o no
culturalment assumides, corn ja hem dit. Si cal intervenir sobre el
trefic de les diferents drogues, es inevitable tambe actuar sobre la
demanda d'aquestes substancies per part de la poblaci6. En aquest
sentit, sense entrar aqui en els possibles factors que puguin porter
a fer-les servir, s'enten que hi hagi el dret a rebre una educaci6
adequada davant d'unes substancies que puguin ser perilloses per a
l'individu, ja que vivim en una .cultura de drogues-. Al mateix
temps, el problema es reduiria si no hi hagues unes altres persones
que ofereixen, de manera no sana, aquestes substencies que poden
provocar dependencia. Des d'aquest plantejament, les drogues
esdevenen un contingut que cal tenir en uompte a l'escola

Per6 conve rnatisar totes aquestes afirmacions per tal de no caure
en t6pics fecils, que ens duguin a una rnés gran confusi6 en un tema
per si rnateix dificil i complex. Nornés aixi podrem comprendre el
sentit i l'abast que te l'educaci6 i ens estalviarem esperar solucions
-megiques., d'una tasca que, si pretén ser eficac, ha de ser
tecnicament adequada sense oblidar tots els condicionaments socials
al mateix temps que compromet tota la societat per obtenir els seus
resultats a curt i Ilarg termini. Percy:JO l'educaci6 no es sin6
posada en marxa dels mitjans adequats per tal d'assegurar la formaci6
o el desenvolupament dels individus i grups socials dins d'una Optica
de promociO de la salut colIectiva (OPTAT, 1974).

L'educaciO en cap moment no es pot reduir a simple informaci6
sobre les drogues tot i que aquesta sigui molt objective i que es
plantegi amb els metodes més didactics. Avui este clar que, corn
indica Now lis (1982), .l'educaciO definida corn una informaci6 se-
leccionada, transrnesa de manera indiscriminada i acompanyada d'unes
exhortacions explicites o implicites. ha caigut en desgrecia: se l'ha
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considerada ineficae, quan no contraproduent en molts casos,,. Per6
tampoc no es pot confondre la intervenci6 educative amb el control
o la repressiO.

Tot i aix6, hi ha gent que pensa que amb anuncis, pel.licules,
documentals en TV, fullets o xerrades, es pot prevenir l'us indegut
de les drogues, sense tenir en compte el problema real existent. En
aquest mateix error, s'hi pot caure amb programes adrecats a grups
especifics que, encara que estan riles ben elaborats des del punt de
vista didactic, aporten més coneixements que no pas un canvi d'actituds
i habits de conducta.-Si es compren la complexitat de la drogaaddicci6,
s'entendra tambe la necessitat d'intervencions amplies que cal
emmarcar en tot el context familiar, escolar i social en def initiva
(ltza i Gonzalez, 1989). Si s'enten la complexitat del fet educatiu, es
veura també la necessitat d'una reflexi6 mes profunda a l'hora de
plantejar intervencions educatives concretes (Gimeno, 1986).

En aquest sentit, no es pot equiparar l'educaci6 sobre les drogues
amb els programes que parlin directament de les drogues. El que es
més important es que l'escola, i tambe la familia i qualsevol instituci6
amb una funci6 educativa, "eduquin" en el ries ple sentit de la
paraula. En definitive, es tracta d'educar per tal de prevenir o per
resoldre els problemes que ja existeixin. El tema de les drogues
apareixera de manera especifica sempre que sigui necessari i de la
manera ales normalitzada possible. En cada cas o situaci6 caldra
veure quin es l'enfocament tries adequat.

En el nostre pais, pel que fa a l'escola, no sembla pas que hagim
superat aquesta fase informative, resposta sovint a una demanda
angoixada de pares i professors, encara que no falten intents seriosos
d'uns programes preventius inserits en la dinamica educative escolar,
quan es diu que l'escola ensenya, per6 no educa. Quant a la familia,
hom troba a falter el protagonisme dels pares en el compromis educatiu
davant les drogues que superi pors I dramatismes inütils.

L'educaci6 sobre les drogues constitueix aixi un repte a la nostra
societat i ens ha de conduir a una analisi de totes les nostres actuacions
dites educatives, tant si es duen a terme a la familia, en l'ambit
social o ai barri. Aquesta reflexi6 ajudara, no nornés a comprendre
més be el problema de les drogues, sin6 tambe a planificar les
intervencions educatives adequades a la familia, a l'escola i a qualsevol
instituci6 compromesa amb el desenvoiupament integral de les per-
sones.

Avui esta clar que l'educaci6 sobre les drogues (legals I l.legals)
en el marc escolar continua sent una assignatura pendent. Davant del
sensacionalisme I lambigUitat dels mitjans de comunicaci6 de masses,
la inhibiciO de l'administraci6 educative i la por de pares I d'educadors,
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no falta gent que se n'aprofita per tal de mantenir el seu gran negoci
de produccig i venda de productes que poden crear un dependencia en
la persona. L'objectiu, corn es facil de constatar, es aconseguir el
major nombre possible de clients per mantenir la gran rendibilitat
econômica de les drogues, tant legals corn il.legals. El sistema educatiu
d'avui no sembla preocupar rnassa al .negoci- de les drogues.

No obstant aixd, cal deixar pales que corn més va més gran es el
nornbre de persones de totes les professions preocupades per la
problematica de les drogues i que, sense sensacionalisrnes ni pors,
intenten de fer una feina comprornesa pel ple desenvolupament dels
individus corn a persones, feina que no deixare de donar els seus
fruits.

Pert) no podem oblidar tots els problemes que el sistema educatiu
te per desenvolupar intervencions educatives sobre drogues. Només
si coneixem els condicionarnents de la intervencig educative en els
centres. podrem oferir respostes coherents amb la realitat dels
centres educatius.

En primer Hoc. caldia tenir en compte les disponibilitats i

limitacions que reducadO te en si mateixa. que inclou tant reducabilitat
l'educativitat o capacitat per educar, corn les limitacions conse-

qUencia de rherencia i del medi.

Caldra tenir en compte, en segon Hoc. la situació actual del sis-
tema educatiu i, en especial, de la instituciO escolar i totes les critiques
que rep des dels fronts mes diversos (Illich, 1974; Goodman. 1973;
Reimer, 1973; etc.). Es parla, en aquest sentit, de la crisi mundial
de reduced() (Coornbs, 1973) i del fracas de l'escola corn a instituciO
(Holt, 1977) o de la necessitat de reforma del sisterna educatiu
actual (MEC, 1989).

Els alts percentatges de fracas escolar reconegut sOn una mostra
palesa d'aquesta crisi. (Que hi apren, doncs, l'infant? Holt (1977)
ens clOna una resposta contundent: .L'infant apren de fet a viure
sense prestar atencig a res del que passa al seu voltant. Horn pot dir
que l'escola Os una bona HO de corn "desconnectar-se" dels altres,
cosa que pot contribuir a explicar perque tants joves que busquen una
mes gran consciencia del mOn i comunicacig que les que van tenir de
petits. creuen que nornés les poden trobar en les drogues..

El consum abusiu de les diferents drogues. legals I il.legals, esdevé
aixi un simpioma de la inadaptaciO escolar o un pas que pot abocar en
aquesta situaciO inadaptada, la qual cosa resulta justificacig suficient
perque el sistema educattu assurneixi la responsabilitat que Ii
correspon. sense oblidar el trafic de drogues
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Tot i aix6, cal matisar per no demanar a les institucions educatives
anti que aquesta no pot donar. Corn diu Chariot (1981), «l'escola es
alienant en la rnesura que reflecteix una alienaciO social davant
Pel que fa als mestres, conve tenir en compte les funcions reels que
la societat els atorga.

Aqui caldra considerar la mateixa implicacig dels mestres en el
consum de les diferents drogues. Fimian i Col (1985), en un estudi
sobre els professors nord-americans, assenyalen l'estreta relacie
entre situacie d'estres i Os de psicofarmacs i d'alcohol; entre i 6%
i un 11% del professorat admet una gran necessitat de fer servir
psicotrepics en situacions d'estres, mentre que un 3% i un 11% els
estava emprant en aquells moments de manera diaria o habitual, en
tant que un 10% recorre a l'alcohol en dosis elevades en epoques de
tensiO. Quant al nostre pais, hi ha algun estudi que mostra aquesta
mateixa implicaciO en el consum per part dels professors. A Biscaia
(Barreiro i Goiriena, 1986), el 63,8% dels professors consum al-
cohol. dels quals el 41% ho fa de manera habitual i el 58.8% de
manera ocasional: el 58,8% sOn fumadors, tot i que no tots ells
fumen dins del recinte escolar: el 51,2% declare fumar a la sale de
professors, un 29% afirma que fuma al pati del colIegi. i un 7,5%
fume tambe a classe Pel que fa als barbitOrics, només el 2,5% diu
que consumeix aquests tarmacs, cosa que els situa per dessota de la
mitjana nacional (5.3% de la poblaciO compresa entre els 15 i els 65
anys). Nornés el 2% dels professors admet que consumeix cannabis.
Encara avui ens consta l'existencia de professors que fumen dins de
la classe. malgrat la legislaciO vigent.

D'altra banda, cal tenir en compte tambe el poc prestigi que solen
tenir els professors per tractar el tema de les drogues dins dels
centres escolars. En general. els estudiants s'estimen més la
inforrnacig que els arriba dels mitjans de comunicaciO social (Edis,
1981). De tota manera. conve deixar palesos possibles canvis
existents, corn es pot detectar en l'estudi de Sant Sebastia (Elzo et
al.. 1987). on pares i professors sOn corn més va més valoi ats corn
a font d'informaciO sobre les drogues

Podem assenyalar d'altres dificultats a l'hora de dur a terme
l'educacid sobre les drogues a l'escola. En l'estudi realitzat entre els
mestres de Barcelona, semblava evident que ni els coneixements a
l'entorn de les drogues ni les técniques educatives utilitzades per
tractar el tema a l'escola responien al paper educador que correspon
al mestre Al mateix temps, apareixien postures contraposades en la
manera d'entendre l'educaciO davant d'aquest problema. que anaven
des de les postures repressives a posicions mes liberals (Vega, 1983)
S'hi podien recollir d'altres dificultats
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- Absencia d'una politica escolar davant de les drogues que delimiti
les funcions dins del sistema educatiu en el seu conjunt.

- Crisi de valors i problemes de salut mental en els mateixos
educadors.

- Mes.gran preocupaci6 per la transmissi6 de coneixements que no
pas per una autentica formaci6 humana.

Escas contacte huma del professor amb els alumnes, a causa de
l'excessiu nombre d'alumnes per classe, els continus canvis de
professors, l'absentisme laboral.

Manca de personal especialitzat que col.labori amb els mestres
a l'hora d'enfrontar-se amb els problemes de fracas i inadaptaci6
escolar dels alumnes.

Manca de recursos didactics adequats a les necessitats per fer
servir a la classe.

Poc suport per part dels pares de la comunitat en general a les
tasques educatives.

No podem oblidar tampoc el «malestar docent com a disfunci6
personal i professional (Imbern6n, 1989). Les causes sOn l'exces de
funcions i responsabilitats, el desig perfeccionista desenvolupat en
els professors i el baix status professional dels professors a la nostra
societat. Les conseqUencies provocades per aquest malestar sOn ja
conegudes: fisiques, professionals i pedagOgiques (Esteve, 1987). En
un informe sobre les dificultats previsibles en el desenvolupament a
Franca d'un programa educatiu, s'hi pot Ilegir: «Cal esperar les
maxirnes resistencies: la falta de motivaciO dels professors i el
rebuig a realitzar activitats de manera voluntaria deguts al
deteriorament de les condicions materials de la professiO i de la fella
de temps,. (Vuylsteek, 1979).

L'educaci6 sobre les drogues en el projecte educatiu

Avui ningC no nega la importencia de la salut tent per a les per-
sones corn per a la societat en el seu conjunt. Encara ales, hi ha una
consciencia creixent del sou valor, de manera que la salut ha esdevingut
avui un objectiu prioritan a la nostra societal actual. El dret a la
salut es un dels Drets Humans de la societat postindustrial, corn
indica R. Farson (Racionero, 1988). "Salut per a tothorm, és el lema
que més be defineix en aquest moment aquest dret progressivament
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més reconegut, ha de ser un objectiu permanent per a totes les
nacions fins a l'any 2000 i en endavant, corn es va dir en la reuni6
convocada per l'OMS (1988) a Riga.

Perd l'assoliment dels objectius de la salut, corn es pot comprendre,
exigeix molt més que disposar en el centre d'una assignatura centrada
en els terries de la salut. Cal abans de tot una escola sana per tal que
el prograrna d'EducaciO per a la Salut assoleixi plenarnent els seus
objectius. Des d'aquest plantejament, l'assignatura, quan hi sigui, ha
de ser el motor de l'educaciO de la salut a dins i a fora de l'escola.
El repte actual de la salut es concreta a construir una cultura de la
salut., cultura que és conseqOancia i funciO d'estils de vida saludables
adoptats per diversos grups humans (Polaino-Lorente, 1987).
L'educaciO per a la salut troba el seu ple sentit i desenvolupament en
el marc de la Promoci6 de la Salut, amb els seus objectius (Costa i
LOpez, 1986):

1. Desenvolupar habits i costums sans en la gent.

2. Modificar les pautes de cornportarnent de la gent insanes o
perilloses per a la salut.

3. Prornoure la modificacid d'aquells factors externs a l'individu
que influeixen negativament a la seva salut.

4. Aconseguir que els individus i els grups organitzats, quan acceptin
la salut corn a valor fonamental, assumeixin responsabilitats i con-
trol de les circurnstencies i condicions que l'afecten.

EducaciO i salut sOn, doncs, dos conceptes intimarnent Iligats,
encara que moltes vegades sembli que han estat sempre separats. El

ple desenvolupament de la persona es correspon perfectament amb el
concepte de salut que rnes es fa servir avui dia, en abastar aquesta
tant la salut fisica, corn l'afectiva, intel.lectual, social i personal
(Perry, Jessor, 1985, 1986). Resulta impossible dur a terme
l'educaciO per a la salut, per exemple, a l'escola quan aquesta institucid
és, per si rnateixa, antieducativa. Per() no hi podra haver una escola
comprornesa amb la salut en el rnés ple sentit de la paraula si no hi

ha una societat cornpromesa en la mateixa linia I, sobretot, de les
institucions mes relacionades amb la salut dels individus.

L'escola sernpre ha estat i sere fidel reflex de la societat a la qual
pertany, encara que no faltin esforcos per aconseguir el contrari.

S'enten aixi la resoluciO adoptada pel Consell i els Ministres
d'Educaci6 de les Comunitats Europees (BOCE, num. C, 3/2,
5-1-89), on es valora l'educaciO per a la salut corn "un arnpli proces
pedagogic que ha de ser assurnit tant per la farnilia corn per la cornunitat
docent i social..
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En el Projecte de Reforma (MEC, 1989), la salut corn a meta
apareix recollida en els objectius generals de les tres etapes (educacid
infantil, prirnaria i secundaria obligatbria). En aquest moment, no
s'hi recull en la secundaria obligatOria, encara que hauria de ser aixi,
coherentment amb la meta del ple desenvolupament de la persona a
la qual pretén dur l'educaci6 en general. D'acord amb aquests objectius,
la salut es desenvolupa en els objectius de cada nivell, en els blocs
ternatics i en els objectius de cada Area. El mOs important en aquest
document es que la salut es una cosa que cal tenir en compte en tot
el pla del centre. Ara depen dels educadors que tots aquests
plantejaments esdevinguin realitat en els nostres centres educatius
amb el cornpromis de tota la cornunitat educativa.

Tenim, doncs, dibuixat un marc adequat dins dol sisterna educatiu
que perrnet considerar la problematica de les drogues en tota la seva
magnitud dins de les intervencions educatives dels centres. Pert) s6n
els centres els que han d'analitzar en cada cas les caracteristiques
prOpies del problema de drogues que els incumbeix, per poder oferir
respostes educatives adequades dins del mateix Projecte Educatiu.

I si el Projecte Educatiu del centre ha de ser elaborat per la
comunitat educativa, en cada cas s'estudiara quin és el model orga-
nitzatiu que més be respon a les necessitats existents entre la poblaci6
escolar a la qual s'adrega l'educaci6 sobre les drogues, corn tambe
la disponibilitat de recursos humans i materials. Si que sembla
convenient que tots els temes relacionats amb les drogues es tractin
de la manera i amb el to més norrnalitzat possible dins dels centres
escolars, per a la qual cosa pot ser ütil disposar d'un curriculum
sobre drogues que serveixi de marc de guia per a tots els temes que
es puguin relacionar amb les drogues. Corn constata la Cornissi6
d'Estupefaents (1989) de les Nacions Unides, l'ensenyament sobre
drogues s'accepta cada dia més com a part normal dels plans escolars
d'estudi i es destaca la participaci6 dels pares, dels docents i d'altres
joves que poguessin influir en el jovent.

De tota manera, cal assenyalar que no podem restar satisfets amb
la resposta curricular, entesa aquesta en el sentit tradicional, en-
cara que estigui perfectament elaborada i aplicada amb precisi6 en
els seus programes. Al costat d'aquesta educacid formal, no es bandeja
l'educaci6 informal, la qual no esta inclosa dins dels prograrnes, tan
important, sin6 més, que l'educaci6 formal, atesa la seva influencia
en les actituds I els habits sans, tant la que te Hoc dins de l'escola
corn fora, amb la participacid o no dels centres (Vega, 1983). No
podem oblidar que, en definitiva, es tracta d'oferir l'oportunitat de
creixer corn a persones, d'aprendre a viure.

Tambe s'ha de valorar la importancia basica d'un clima escolar
sa, que constituelx el brou de cultiu que permet el creixement adequat
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de cada infant segons les seves caracteristiques prOpies. Si reduced()
te corn a meta el ple desenvolupament de l'individu, l'escola en el seu
conjunt ha de constituir un Hoc per excel.lencia on ['infant es trobi
amb ell mateix, amb els altres, amb el mOn, en una interrelaci6
positive per al seu creixement fisic, psiquic, social i espiritual
(curriculum ocult). En aquest sentit, caldre tenir en compte les
relacions interpersonals, el medi fisic escolar, la programaci6
adequada i el funcionament general de l'escola, corn a aspectes basics,
sense oblidar les variables organitzatives. Tambe caldre considerar
restres del personal, la implicaci6 dels estudiants, la participaci6 en
la presa de decisions, la resoluci6 de conflictes, les alternatives del
temps de Ileure i tots aquells aspectes que d'una manera o una altra
influeixin en el clime escolar (Bennett et al., 1978).

Finalment, caldra considerar tots aquells serveis que puguin
complementar, reforgar, compensar o corregir aspectes relacionats
amb reducaci6 per a la salut, estiguin dins o fora del marc escolar.
Perque l'escola per si mateixa no es pot enfrontar amb la tasca
educative sobre les drogues, per la qual cosa li cal el suport i la
col.laboraci6 de la familia i la comunitat.

A tall de sintesi, horn pot dir que no hi haura autentica educed()
sobre drogues en la mesura que aquesta no s'integn plenament en
tota la tasca educative en general. La intervenci6 educative escolar
sobre les drogues ha d'estar plenament integrada no només en el
curriculum, sin6 en tota la dinamica escolar. Nornés una escola sana
pot dur a terme una educaci6 por a la salut sobre drogues perque, en
definitive, l'educaci6 per a la salut, corn també reduced() sobre les
drogues confon les seves arrels més pregones amb les prOpies de
reduced() general.

Per tal de delimiter el pla d'intervenció en el centre educatiu,
caldra concretar, en primer Hoc, aquells principis basics que siguin
corn la filosofia del mateix. Aquests principis poden concretar-se en
punts corn els segOents:

1. Tots els estudiants han de rebre una informacio adequada sobre
les drogues segons el seu nivell. Cal evitar tant la simplificaci6 corn
qualsevol mena de dramatitzaci6 de l'afer.

2. El centre educatiu intentara identificar els estudiants que
consumeixin drogues o estiguin en risc de ser-ne consumidors
proveir-los dels recursos educatius adequats a Ilurs necessitats

3 Els professors han de reconeixer que el consum de drogues és
norrnalrnent una resposta a d'altres problemes i han d'intenter
mantenir a l'escola un clima que estimuli els estudiants envers un
desenvolupament d'hnbits sans i uns sentiments positius envers Si
mateixos.
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4. El centre educatiu prornoura la implicaci6 dels pares i dels
altres membres de la comunitat per prevenir i tractar l'abOs de
drogues. si es possible, amb la col-laboraci6 mOtua.

5. El centre educatiu en cap moment no sera utilitzat per a la
promoci6 de consum de drogues, siguin legals o il-legals.

6. L'escola disposara d'unes normes fermes i coherents davant la
possessi6, venda i Os de drogues dins del recinte escolar

Horn pot recordar questions més concretes. també importants en
un context educatiu. corn ara:

El consum de drogues (alcohol. tabac, etc.) dins del recinte
escolar o en activitats relacionades amb l'escola.

- La venda d'alcohol o d'altres drogues dins el recinte.

El consum de drogues entre el personal i els educadors del
centre, dins o fora de l'escola.-

Corn que el pla haura de tenir unes caracteristiques prOpies segons
la situaci6 escolar, podem plantejar d'altres qUestions que cal tenir
en cornpte de manera orientativa per establir-los:

,Creieu que la comunitat (pares, professors. barri) opina que la
s'ha fet prou en materia d'educaci6 sobre drogues. o que encara no?

rec6rrer a especialistes altament qualificats, o be es pot
dur a terrne aquesta tasca amb els professors o els maleixos alumnes?

L'educaci6 sobre les drogues, ?:,ha de ser un ensenyament autOnom
o conve integrar-la en els altres cursos del programa?

Les experiencies educattves triades. 6tindran efectes positius
o negatius a curt i a Ilarg termini?

4, Quin es el paper que han de tenir els diferents professionals que
treballen a l'escola i. en especial els mestres?

quina mena de serveis cal acudir per tal de completar les
tasques educatives de l'escola. tant en aspectes preventius corn
terapeutics?

Els delictes sobre drogues. 6s'han de denunciar mentre restudiant
estigui sota la supervisiO de l'escola pel personal escolar?

4, Quina és la posiciO de rescola quan els delictes sobre les
drogues son comesos fora del marc escolar. I no seta la supervisio
de I escola?

6Com caldna que actues l'escola quan l'estudiant es enviat a un
centre per l'escola. perque esta sota la influencia. o en possessio. de
drogues?
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La veritat es que son moltes les preguntes que tothom, en la feina
diaria i en els moments de reflexib més prof unda, s'ha plantejat
alguna vegada. Aquestes sOn les preguntes que ens ajudaran a elaborar
el Projecte Educatiu dels nostres centres educatius. El Projecte
Educatiu és, precisament, allO que defineix i dOna entitat prOpia a
cada centre, explicitant elk!) que volem aconseguir, seleccionant el
que es prioritari i la manera d'assolir-ho" (Blanco i Sotorrio, 1988).

No s'insistirà mai prou en la irnportencia de la coordinaciO per
aconseguir una intervenciO educative sobre les drogues adequada a
les necessitats. En aquest sentit, pot ser convenient que un o diversos
professors assurneixin aquesta tasca, amb la possibilitat que es
constitueixi una comissiO en que participin pares, representants
significatius de la comunitat i, fins i tot. estudiants del centre.

De tota manera, convé no partir de postures massa rigides a
l'hora de triar l'enfocament que es doni a les diferents activitats
educat:ves. ja que les millors respostes educatives sOn les que
responen a les caracteristiques sOcio-culturals de la poblaciO. I en el
cas dels centres educatius, resulta basic que hi hagi un acord de tota
la comunitat educative per treballar en un comprornis comü. Corn a
principi, podem dir que no hi haura autentica educaciO sobre drogues
en la mesura que aquesta no s'integri plenament en tota la tasca
educativa en general. L'educaciO per a la salut ha d'estar integrada
no només en el curriculum, sin() en tota la dinamica escolar Names
una escola sana, és a dir, un sisterna educatiu sa, pot dur a terme una
educaciO sobre drogues d'una manera eficac i coherent

Es el sistema educatiu en el seu conjunt el que pot oferir una
intervenciO mes coherent davant la problematica de drogues que es
pot presentar en el seu mateix medi Quan anteriorment presentava
principis basics d'intervenciO educativa sobre les drogues, apareixia
la importancia basica que té la comunitat educativa, I també l'entorn
educatiu dins I fora de l'escola. Corn que no hi ha fOrmules magiques
en educaciO, sOn els mateixos educadors els que, a partir del
coneixement del medi, compromesos professionalment en funciO de
directrius que han mostrat ser valides, han de concretar Ilur projecte
d'intervenciO educativa sobre drogues dins d'un projecte corm:J.
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Abstracts

La historia de las L'histoire des Many questions
intervenciones interventions pour la surround the history
realizadas desde el pravention de l'abus of interventions for
sistema educativo des drogues the prevention of drug
pare la prevencidn del effectuees par le abuse. It is now clear
abuso de las drogas systeme Educatif est that educational
esta Ilena de . entouree de points centres have serious
interrogantes. Hoy d'interrogation. responsibilities
esta claro que los Aujourd'hui, il est regarding the drug
centros educativos certain que !es problem, but it is also
tienen una grave centres Educatifs ont evident that the
responsabilidad ante une grave possibilities of action
las drogas, pero responsabiiite face of the educational
tambien es evidente aux drogues, mais il system are limited if
que el sistema est aussi evident que not accompanied by a
educativo no puede le systeme Educatif ne commitment on the
Ilegar muy lejos, dadas peut pas alter loin a part of society in
sus limitac,ines, si, al cause des limitations. general. The
mismo tiempo, no si, en marne temps, il consideration of the
existe un compromiso n'existe pas un drug issue in the
de la sociedad. La engagement de la Educational Centres
integraciOn de la sociate. L'intagration Project is a timely and
problematica de las de la problEmatique realistic response by
Magas en el Proyecto des drogues dans le the educational
Educativo de Centro Project Educatif des institutions to the
aparece como una Centres se revale une drugs problems
respuesta realists y raponse rEaliste et (concerning both legal
oportuna de las adequate de la part and illegal drugs)
instituciones educati- des institutions which exist or may
vas frente los Educatives aux exist within their
problemas de drogas problèmes des social environment.
(legates e ilegales) drogues (legates ou
que se presentan o se illEgales) qui se
pueden presenter en prEsentent ou qui
su entorno social peuvent se presenter

dans leur
environnement social
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La magoneria, escola de formació.
La seva presència a la Catalunya del dinou.
Bonaventura Delgado*
Conrad Vilanou*

Es cornunarnent acceptada lopiniO que la maconeria va contribuir,
durant els segles xviii i XIX, al triornf i a la consolidaciO dels valors que
horn ha convingut a anornenar moderns. La me), la dignitat hurnana, la
justicia i la Ilibertat van ser, entre d'altres, principis assumits pels
macons corn a propis, i damunt els quals s'havia d'edificar el nou
temple de la modernitat. Tarnpoc els projectes de filantropia, in-
terpretada corn un arnor envers la hurnanitat i millora del genera
hurna, no quedaven al marge de l'ideari magOnic. Es logic, doncs, que
aquesta filosofia fos assurnida per bona part d'una burgesia
progressista desitjosa d'anorrear qualsevol vestigi possible
d'obscurantisrne, i donant suport, naturalment, a aquells rnoviments
revolucionaris d'ascendencia liberal que pul.lulaven tant arreu
d'Europa corn d'Arnerica. De fet, tot i el risc de caure en un cert
reduccionisrne, podern vincular l'acció de la maconeria arnb el triornf
dels ideals burgesos.

No obstant aixd, fora sirnplista suposar que l'exit o el fracas de
les diferents revolucions democratiques s'haguessin d'apuntar en el
deure o l'haver de la maconeria. Corn ja hem indicat, la rnaconeria va
cololaborar decididarnent en la difusiO dels valors de la rnodernitat
politica i cientifica, pert) no hi va assumir -de cap rnanera- un paper
exclusiu i hegernemic. Segons la realitat concreta de cada pais, la
tasca de la rnaconeria va adoptar aspectes i caracteristiques prOpies.
La histdria de la rnaconeria esta determinada per les diferents
geografies nacionals, corn per les saves diferents cronologies. tot i

que la mateixa natura herrnatica de l'organitzaciO la va portar a
trebailar clandestinament en circumcancies, de vegades, adverses.

'Bonaveniura Delgado Cr.ado es caledrabc d 1e01,0 Histona de I Educacio de
Ia unversIat de Barcelona Ha publicat diferents Ilibies sobre cultura obrera po-
pular a la Catalunya contemporama

'Conrad Vilanou I lorrano és professor d H.storia de I Educacro a la Facultat de
Pedagogia de la Dniversitat de Barculona
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A Catalunya, la sort de la maconeria va cOrrer paral lela a la de
la seva burgesia 1, per tant, va estar sotmesa als avatars de la
burgesia al Principat Avui, feligment, disposem ja del primer estudi
rigoros sobre les activitats de la magoneria a Catalunya,' que
completa treballs de caracter més general, perO d'indubtable
rellevancia per a la nostra historiografia mas recent.2 Tenint-los en
compte, i segons les nostres mateixes investigacions, podem afirmar
que la magoneria es va perfilar aqui corn un movirnent marginal,
obligat a pactar amb diferents forces radicals i progressistes, per
tal d'articular un front com0 contra els tradicionalismes existents.
Ningü no ha d'oblidar que, juntament amb els idearis revolucionaris
i progressistes, tamb6 van arribar a Catalunya, corn a la resta
d'Espanya, aquelles visions romantiques de taranna conservador que,
en general, Onicament proposaven un retorn a la teocracia. Només
d'aquesta manera podrem entendre les continues topades, Iluites i

guerres entre liberals i carlins. El liberalisme va arribar a consolidar-
se tardanament, i encara a costa de patir crisis constants.

Abans d'analitzar la incidancia i participació de la maconeria en
les batalles escolars de la Catalunya de la fi de segle, no és pas oci6s
fixar els aspectes i dimensions amb qua es va presentar la magoneria
-culturalment parlant- als ulls dais liberals vuitcentistes. En aquest
sentit, podern apuntar que la maconeria apareixia, en aquells temps,
corn una autantica i veritable escola de formaci6. S'irnposa, doncs,
realitzar una analisi de les diferents caracteristiques que componien

continuen d'alguna manera integrant- el projecte pedagogic de la
maconeria.

La magoneria, escola de formació

La rnagoneria recull tradicions, assurneix propostes i planteja
alternatives ja conegudes en epoques anteriors. Ja Matila C.Ghyka,
en el seu Ilibre sobre El nOrnero de or& va enquadrar la maconeria
en el Hard esdevenir-se del pensament universal que, d'enca el temps

( 1 ) . . P ( 900) maçoneria 1 Catainnya (1Ntiti 19.3d) Barcelona
Nuntament de Barcelona-Edicions 62

2 A, ARE/ LAzak,. P F (1985) Masoneria y Librepensamiento en la Espana de la Res.
tauracion Madrid. Publicaciones UPCM

(3) Com,A, MC (1978) El numero de oro Ritos v ritmos PitagOricos en el desarrollo
de la cwilizaciOn occidental Barcelona. Poseidon
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de la Gracia antiga, arnba fins a ractualitat Es tracta, en definitiva,
del veil terna de les societats de filosofs que, des de Pitagores, estan
dedicades a restudi de les derides.

D'aquesta manera, la maconeria entronca amb aquelles rancies
aspiracions racionalistes que cercaven, a través d'un neoplatonisme
enriquit amb les aportacions lullistes, una mena de mathesis, a
manera de Ilenguatge universalista. Sota rernprernta de Llull es
pretenia elaborar un saber universal de marcat caracter sirnbblic i
hermetic, rnediatitzat per una literatura naturalista i cabalistica que
va trobar una excel.lent caixa de ressonancia en autors corn Agripa
von Nettesheirn i Giordano Bruno.

Es revivia aixi el sempitern somni hurna de les societats
filosdfiques. La farnosa academia cientifica propugnada per Bacon en
la seva utopica Nova Atlantida assoleix, des d'aquest prisma. una
especial rellevancia gracies, precisarnent, a aquest ideal cientific,
universalista i de caracter societari.

Tambe des d'una perspectiva historico-pedagOgica sobresurt la
figura de Comenius (1592-1670), reivindicada pels rosa-creu corn
un dels seus grans apOstols. Comenius va articular un projecte que
pretenia desenvolupar el programa de la pansofia -norn que recorda
la gnosi hel-lenistica- i que aspirava a aplegar tot el material cientific
existent en una obra enciclopédica.

La personalitat de Cornenius ha atret ratenciO i estudi dels rnes
experts investigadors sobre maconeria. El professor Pedro Alvarez,
de la Universitat de Cornillas, suggereix -en un article recent-4 la
possibilitat que Cornenius fos el predecessor de les Constitucions
d'Anderson, carta magna de la rnaconeria especulativa. El mateix
objectiu pansOfic de Cornenius es concreta, tal corn apareix en la seva
obra la Didactica Magna, en la instauraciO d'un col.legi universal de
savis arribats d'arreu. Pen) aquesta voluntat universalista no nornés
cerca un saber purament hurna. Inspirat per una vocaciO gnOstico-
teolOgica persegueix. igualrnent, una transcendencia religiosa.

El nom de Cornenius animara bona part dels principis pedagOgics de
la maconeria, i en destaca aqui seguirn de nou les opinions del
professor Pedro Alvarez- el projecte social i politic basat en la
sinarquia (Ilengua i govern universals), corn a eix motor d'una
pedagogia capac creducar en els principis de fraternitat. pall.
solidaritat i tolerancia religiosa Les Constitucions d'Anderson

i4 I A. P (197'11 -LI In..Allocion I hr( tie I. ilt;onanid y ( (Thv(.,,11.,.11,()
mason.co (,,(ropeo- /let (54,1 Oriaionto num 1(11 ()( ((lino paw, 81.1106

....11.11/.11101/01111.4...ONMONIMINOMIlana.4.211a#01,
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aparegudes el 1723. vindrien a institucionalitzar els objectius
universalistes d'una naixent maconeria especulativa que es presentava
corn una escola de forrnaciO hurnana en pretendre convertir el magO
en ciutada del men.

La rnaconeria. entesa corn a escola de forrnacie hurnana, va triornfar
en els paYsos centreuropeus. Seguint el carni encetat per Comenius,
uns altres autors cornpartiran aquest mateix ideal formatiu. Lessing,
Herder, Goethe. Fichte, i especialment el mateix Krause, sem fidels
representants d'una linia de pensarnent pedagogic encarninada a fo-
menter rigorosos ideals etics, de caracter personal i individual. que
respondran satisfactOriament a les exigencies d'una nova situaciO
universalista i cosmopolite. avida per suprimir les diferencies
existents entre els rnernbres del genere hurna, homes que a partir
d'aquest moment seran reconeguts finalment corn a germans.

La maconeria constitueix. al capdavall, un humanisrne prometeic,
desplegant el seu projecte de filantropia. en el qual reducacid pren
un paper pnmordial corn a garant de la reforma de la hurnanitat.
Loptirnisrne pedagOgic propi de repoca. i una confiança extrerna en
les possibilitats ernancipadores de la raO hurnana, garantien als ulls
de la rnagoneria la viabilitat I 'exit del seu prograrna de regeneraci6
social.

Fornida amb tote una sirnbologia d'origen geometric (compas,
escaire I plornada. entre d*altres). la maconeria admet la tesi que el
progres, referrnat pels avencos cientifics I tecnics afavoriria. en
primer floc. l'esquerda. i mes tard rensorrada. d'aquelles concepcions
dogmatiques que. al seu entendre, impedien. de feia segles. la
convivencia harmenica de la humanitat en benefici de l'obscurantisme
i de la tirania.

El projecte magOnic a Catalunya

S'ha d'admetre. sense fer-hi massa objeccions, que la maconeria.
a la Catalunya del dinou. va ser un rnovirnent marginal. El
desenvoluparnent de la rnaconena exigia que el pais tingues una burgesia
mogressista. capac de capitalitzar i propagar entre nosaltres les
velles cieclaracions programatiques que van dollar sentit a les
revolucions politiques del segle \yin PerO Catalunya no comptava amb
el brou de cultiu adequat. La dinamica de la revolucid burgesa es va
resoldre al Principat en clau conservadora. Corn s'ha dit ja tantes
vegades. Prat de la Riba i la Lliga Regionalista van guanyar la partida
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-si més no, fins al 1931-, neutralitzant qualsevol altra mena
d'alternativa.

Valenti Almirall va ser, sens dubte, el gran sacrificat en aquest
proces, en dissipar-se la possibilitat d'assumir un ideari politicament
radical federalista, filosdficament positivista i socialment
regeneracionista que sintonitzava, sens dubte, amb els postulats de
la maconeria. Principis corn els de tolerAncia, filantropia i laicisme,
estaven tan presents en la doctrina politica d'Almirall corn en la
ideologia de la maconeria. En aquest sentit, cal no oblidar l'opinid de
Conrad Roure, actiu col.laborador d'Almirall, que en les seves
memdries publicades sota el titol de Recuerdos de mi larga vida
(1925) constata la fredor i el distanciament amb clue la burgesia
catalana va acollir els principis rnactmics. Per a Roure, .1a
francmasoneria, con su caracter proteccionista. se nos brindaba como
un refugio para quienes no teniamos otro medio de vida qu- el ejer-
cicio de nuestra carrera y en la mencionada secta nos cobij8bamos
cuantos nos llarnabamos demdcratas-.

La manca de suport va conduir la maconeria catalana a esdevenir
refugi i seu de lliures pensadors de diferent procedencia. Els socialistes
marxistes, per& es van abstenir de col.laborar-hi. Pel contrari, els
anarquistes van assumir en molts moments una actitud de franca
cooperacid. Conve remarcar, d'altra banda. que l'apariciO del !hire
pensament no tingué Hoc fins tardanament. Nomes a partir de la
revolucig de 1868 el Iliure pensament va exterioritzar pOblicament
les saves activitats.

No obstant aim!). l'accib pOblica de la maconeria en favor de
l'ensenyament laic no va adquirir un perfil net fins a la Restauracid
borbOnica, i molt especialment a par*ir de l'accés dels liberals de
Sagasta al poder el 1881. El laicisme escolar. d'altra banda, a partir
d'aquest moment. es va inspirar en l'exemple trances. Les reformes
educatives dutes a terme per la III Reptjblica francesa. dirigides pel
ministre d'instruccid pOblica. Jules Ferry. no van ser estranyes a
l'accid de la magoneria. La Lliga de l'Enserwament de Jean Mace.
promotora del laicisrne escolar. ha de ser interpretada sota aquesta
Optica.

En el cas de Catalunya. el laicisme escolar va florir arreu. corn
a resposta a iniciatives de diferent procedéncia i significacid. Macons.
Mures pensadors de totes les escoles i anarquistes van articular mil
una Iligues i confederacions que es van succeir les unes a les altres.

corn a conseqiiencia de multiples escissions I fusions La mes coneguda
va ser la Liga Universal Anticlerical de Librepensadores, fundada el
1882 per l'ex-escolapi Bartomeu Gabarrd i Borres Corn a segregacid
d'aquesta, ien protesta per l'autoritarisme del seu director. el 1884
es va organitzar a Barcelona una AssociaciO Universal de
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Librepensadores Alguna d'aquestes organitzacions, corn la UniOn

Barcelonesa de Librepensadores, depenia directament de la maconena

El laicisme escolar

La maconeria catalana es va adonar de la importancia del foment
del laicisme escolar. La Idgica Sagesse de Barcelona va deixar
constancia el 1882 en les pagines de l'organ de la maconeria local,
El Mal lete, que si la maconeria pretenia estendre'n els dorninis i

sembrar-ne la benafica influència, no havia d'oblidar la instrucciO
completament laica. Maconeria i laicisme van caminar plegats a partir
d'aleshores i durant molt de temps. Es considerava la via pedagOgica
corn un vehicle rapid i eficac per a l'emancipaciO del ganere hum&
redimint-lo de les funestes influències eclesiastiques. El text que
reproduim a continuaciO és prou substanciOs:

.La ensehanza laica, ha de ser en todas ocasiones un arma noble
como pocas, y Otil (por más que parezca paradoja) como ninguna, de
la qual la masoneria debe hacer presa para luchar contra esas absurdas
tendencias retrOgradas y miserables que pretenden detener la marcha
triunfante del progreso, que nuestra lnstituciOn ha de propagar por
doquier. La masonerfa ha de hacer al hombre libre, la masoneria debe
educar con cuidado las inteligencias sin torcerlas en un sentido o en
otro: mahana que Ostas estén en circunstancias de poder compren-
der, , escogeran libérrimamente la idea, la ciencia, la religion que más

les agrade, la doctrina que más les convenga y satisfaga."5

Coherentment amb aquests objectius, la maconeria va vertebrar
un seguit d'alternatives per fomentar l'ensenyament laic. aspecte
que es recull en la major part de reglaments i estatuts de les diferents
lOgies. Fundar una escola o contribuir a la conservaciO d'alguna que
ja estigués creada era preocupaciO comuna entre els cercles macOnics.
La maconeria barcelonina va organitzar una Societat de Amigos de la
Ensehanza Laica, que va desplegar una intensa activitat durant la
déca dels vuitanta, fins a culrninar el 1888, aprofitant l'avinentesa
de la celebraciO de la ExposiciO Universal, amb la convocatdria d'un
congrés laicista

15) El Mal.,10 num 11 15 abro de 1882

228
t ti



Reflexions I recerques

Aquesta Societat de Amigos de la Ensenanza Laica va adoptar, en
diferents moments, denominacions diverses, corn les de Centro de la
Ensenanza Lama, Centro de Amigos de la Ensenanza Laica o la de
Centro Cosmopolita de Ensenanza Libre Popular de Cataluna Pa-
rallelament, va crear una InstituciOn de Escuelas Laicas, i un Organ
superior, amb la finalitat de controlar totes aquestes activitats, a
manera de junta de govern i d'administraci6 de les escoles laiques.

La Huita pal control de les escoles laiques. Les campanyes
de Bartmeu Gabarre

Les noticies que tenirn de la Societat de Amigos de la Ensenanza
Laica s6n certament f ragmentaries, per la qual cosa molts aspectes
de la seva existencia apareixen desdibuixats. Desconeixem, fins i

tot, el nombre d'escoles que controlava directament, tot i que hi ha
indicis per suposar que no n'eren gaires. De tota manera, podem
afirmar que reunia un ampli conglomerat de forces politiques, des de
republicans, corn Valles i Ribot, fins a anarquistes, corn Llunas i

Pujals. D'eni re les activitats pObliques de la Societat Catalana de
Amigos de la Ensenanza Laica, en destaca la seva oposici6 sisternetica
a la UniOn Espanola de la Liga Universal Anticlerical de Librepensadores
que dirigia, des de Barcelona, Bartomeu Gabarr6 i Borres. De fet,
horn pot parlar d'una Iluita interna pel control de les escoles laiques,
polernica que supera l'embit local per esdevenir una di3cussi6 de mes
gran envergadura. Gabarr6 havia creat una ConfederaciOn Espanola
de Ensehanza Laica que, a ries d'entrar en competencia amb la Societat
Catalana de Amigos de la Ensenanza Laica, va originar una profunda
discussi6 al si de la maconeria local La legia barcelonina Avant,
fundada per Rossend Arüs el 1879, es va negar a admetre-hi el
director de la Uni6n Espanola de la Liga Universal Anticlerical de
Librepensadores, el qual era acusat de posseir un passat indecor6s i
sinistre per a un mac6. La figura contradictdria de Gabarr6 va concitar
l'animadversi6 no nomes de la maconeria, sin6 tambe de nuclis de
Mures pensadors afins. Al comencament del 1884, Las Dominica les
suspenien l'intercanvi amb La Tronada, periOdic portaveu de les
campanyes laicistes que Gabarr6 promovia des de Catalunya de cara
a tot Espanya. Pert deixant de banda aquestes disputes i controversies,
horn no pot negar l'exit obtingut per Bartomeu GabarrO en el seu
publicisme escolar laicista.

Les activitats dutes a terme a Catalunya per Bartomeu Gabarr6 i
Borres tenien uns clars ascendents francesos. La seva Liga Anticlerical
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va sorgir a remolc de les campanyes realitzades a Franca per Leo
mentre que la seva Confederacion de Ensenanza Laica recordava,

en molts aspectes organitzatius, la Lliga d'Ensenyament de Jean Mace,
el qual Iluitava, a la Franca del dinou, per un ensenyament obligatori,
laic i gratuIt.6

En tot cas, la Liga d'Ensenyament va mantenir excellents relacions
amb la maconeria francesa, scvintejant-se la filiaci6 a ambdues
institucions. A irnatge de la Liga d'Ensenyament, Gabarr6 va procu-
rar incorporar i aclimatar a la peninsula els vents que bufaven a la
nova Franca, corn a consequencia del Fraces de Sedan, entroncant
amb les esperances interiors que, d'alguna manera, mantenien una
fidelitat respecte dels valors representats per la vella guardia re-
publicana. No ens ha d'estranyar, doncs, que Gabarr6 mantingues
cordials relacions amb liders republicans corn Pi i Margall i Ruiz
Zorrilla.

La ConfederaciOn Espanola de Ensenanza Laica havia nascut al final
de 1880 de la rne de Miguel Vives, lliure pensador vinculat als corrents
espiritistes, encara que el seu veritable dinamitzador va ser Gabarr6,
el qual va fundar dos peri6clics: El Eco de la Ensenanza Laica (1881)
i La Tronada Anticlerical, que va perdurar durant uns quants anys de
la decada dels vuitanta. La ConfederaciOn Espanola de Ensenah7a Laica
va tenir més vigor que no pas la Sociedad Catalana de Amigos de la
Ensenanza Laica, tutelada corn ja hem vist abans per la maconeria
barcelonina, corn va remarcar un dels primers estudiosos del moviment
del laicisme escolar a Espanya, el 1908. Paral.lelament a la Con-
federaci6n, Gabarr6 va donar forma a una Liga Universal Anticlerical
de Librepensadores, organitzada a semblança de la Liga Anticlerical
de Leo Taxil. Taxil mateix, en les seves Confessions d'un ex-Iliure
pensador, admet que, el 1882, es va crear a Espanya una lliga a
Espanya basant-se en la seva experiencia. En una crida Ilengada pel
mateix Gabarr6 el 1883, a manera de Consultor para la UniOn Espa-

(6) Comunament. Mace es presentat corn un antecedent il lustre del ref ormisme
escolar de la Ill RepOblica trancesa. quo de la ma de Jules Ferry va censagrar an
ensenyament genulnament republica oposat a l'educacio confessional. I desitiOs
d'acabar amb l'hegemonia dels aides religiosos dedicats a la formaci6 del jovent
El programa de Mace propugnava una escola Iliure de qualsevol presencia reli-
ginsa. capac de garantir. a nivell oscolar. el principi de la Ilibertat de consciencia
El laicisme per a Mace. no era ii pur simple ateisme de caracter dogmatic En
efecte. Mace assumia una vella 1radiciC pedagogica que yenta dels temps de la
Convencio i'que le en Condcrcet un dels seus millors representants Mace va
articular una federacid de societats Mures a nivell estatal

( 7) Vegeu els articles publicats per William Heat ord. sota el titol iiHistoire des
ecoles rationalistes en Espagne-. apareguts en L rCnovee. nums 3. 5 i 7.

correspanents a l'any 1908
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(iota de la Liga Universal Anticlerical de Librepensadores, convocava
totes les forces, sense ter distinci6 d'escola .[ I ya sea
racionalistas, ya ateos, ya socialistas, ya espiritistas, ya masones,
tanto si sois del nto frances como del espanol contribuid a la
regeneracion intelectual fundando en cada agrupaciOn, cada logia,
cada casino un escuela laica Li". A aquesta crida de solidaritat, hi
van respondre els diversos sectors reclamats, i es va anar organitzant
un front corm) integrat per anarquistes. espiritistes i magons, que es
va anar disgregant progressivament a mesura que hi creixia
l'hegemonia personal de l'anomenat doctor Gabarró. A part de l'actitud
personal del seu promotor, la Uni6n Espanola de la Liga Universal
Anticlerical de Librepensadores es va presentar corn un -fide! aliat de
l'ensenyamc t laic, capac de perfeccionar l'individu mitjancant la
veritat cientifica, el Iliure pensament i una nova moral natural.

Juntament a les saves escoles laiques. disseminades arreu de la
geografia espanyola en un nombre aproximat a les dues-centes,
GabarrO va organitzar una editora anticlerical capac de subministrar-
los Mixes de text. Procurava reclutar el professorat per als seus
establiments a través d'anuncis publicats a diferents mitjans de
comunicaciO. L'escola creada per ell que es deia "Luis servia
de banc de proves per als mestres de les saves escoles. En principi,
els mestres eren triats entre aquelles persones que tinguessin una
suficiancia Intel olectual comprovada. sense exigir-los cap titol
academic. Mes tard, va demanar als aspirants que fossin batxillers
i que coneguessin el trances i la tenidoria de Ilibres. L'organitzaci6
de GabarrO pretenia donar resposta a les necessitats escolars d'un
sector de la poblaciO espanyola proper o afiliat a la magoneria. Tambe
ell aspirava a transmetre una visiO universalista de la humanitat.
encunyant el neologisme pandotropisme (pan, "tots": antropisme,
.home"). que recollia aquella aspiraciO de tot per a la humanitat. i

I objectiu del qual no era altre que facilitar la cooperacia mütua entre
tots els homes. GabarrO repeteix els tOpics tan coneguts d'. unificar
la humanitat. .protegir", .emparaN i sostreure
tot individu del clericalisme. Un principi fonamental era que l'horne
produeixi i visqui del seu treball i que regni l'harmonia social
mitjancant l'ajut i suport fraternal. L'emblema d'aquesta Iliga era
format per un pic. simbol de la destrucciO del clericalisme, un compas.
un simbol de la regeneraciO social per la justicia i la Ilum de la rao.
damunt dues mans enllacades, expressio de la fraternitat universal
Amb el pandotropisme, Gabarr6 connectava, un cop mes, amb aquelles
aspiracions universalistes. dinquestionables ressonancies iul Iistcu
comenianes, tan estimades, d'altra banda, per la mateixa rnaconeria.

Tot i aix6, el publicisme del paradoxal doctor Bartomeu Gabarrb
Borras -que f malment va concloure les saves campanyes laicistes

retornant a la disciplina eclesiastica- va ser combatut per la magoneria

231



Bonaventura Delgado i Conrad Vllanou

catalana de repoca, articulada a rentorn de la Gran Logia SimbOlica
Regional Cate lane, de la qual era gran mestre el patrici barceloni
Rossend Arijs i Arderiu (1845-1891). La tasca pUblica d'ArUs mereix
que ens hi aturem una mica. Director de diverses publicacions de
caracter Iliure pensador, va dinamitzar un Centro Cosmopolite. a
manera d'associacid Ifiure i popular dedicada a la instrucci6 per al
foment de les arts i la beneficiencia privada. Entre els objectius del
Centro Cosmopolite, cal assunyalar, en la millor de les tradicions
humaniteries prOpies de la rnaconeria, l'obertura d'escoles i

biblioteques pObliques per tal de difondre la il,lustraci6 popular. la

proteccid de l'art i l'assistencia benefice a través d'hospitals, cases
d'assistencia, asils i ajut a la Ilar. Arüs, a través de la Gran L6gia
SimbOlica Regional, va fer costat a les difeients associacions que
feien proselitisme laicista i que competien amb les carnpanyes del Dr.

GabarrO.

Precisarnent. per tal de frenar l'éxit de les empreses gabarro-
nianes, es va convocar el setembre de 1888. amb rnotiu de celebrar-
se a Barcelona l'ExposiciO Universal, un Congreso de Amigos de la
Ensenanza Laica que reunis tots aquells sectors. de diverse
procedencia, perO vinculats pel mateix desig d'instaurar una
organitzaci6 sistematica que donés sentit a les mUltiples iniciatives
que sorgien arreu de la geografia catalana. Els firmants de la
convocatOria testimonien rheterogeneitat de la crida, ja que al costat
de les Idgies. trobern societats obreres, dirigerits del proletariat.
periOdics lliure pensadors. corn tarnbé liders feministes. Tot aquest
conglomerat desitjava la configuraci6 d'una Federaci6 Espanyola
d Escoles Laiques, organitzada sota uns principis federatius que
respectessin rautonomia dels individus les societats adherides
L'anhel dels convocants d'aquest congres laic era que tot ateneu.
casino, centre recreatiu o Idgia. tingues una escola laica. Sobta, en
la nostra opiniO, la procedencia interclassista dels firmants dels
diferents m lifestos Burgesos i proletans es van unir aleshores per
la defensa ,el Iliure pensarnent I del laicisme escolar. No obstant
aixO, les !Ogles rnacdniques catalanes exigien quotes elevades,
allunyades de les possibilitats econOrniques dels obrers industrials.
I no names aixO. La maconeria apareixia corn una alternative elitista.
tenint en compte que la mateixa Gran LOgia SimbOlica Regional Cate-
lana tenia entre els seus principis que per tal de ser-hi iniciat calia
gaudir d'una posici6 independent i benestant, o exercir una professiO
Iliure i honrosa que assegurés rnitjans econOmics suficients per
mantenir una vida digna Possiblement per tot aixO, la classe
treballadura va crear lOgies propies con-1, per exemple. Emancipacion.
integracH exclusivament per obrers. majonteriarnent militants
anarquistes. que no van tenir inconvenient a afegir les seves forces
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a le., de la maconeria, alianca que es va mantenir els primers anys
del nou-cents

El Congreso de Amigos de la Ensenanza Laica va tenir el suport de
la maconeria catalana i madrilenya. Las Dominica les del Libre-
pensamiento, corresponent al 23 de setembre de 1888, va instar els
seus organitzadors a continuar difonent l'educaci6 entre les masses,
duent el laicisme al seno de los grandes Orientes masones, a las
Res Log. de los valles espanoles, al seno de las agrupaciones obreras
para que se emancipen de la tirania clerical que tanto diviniza al
capital y a los privilegios existentes, i exhortant paral.lelament
tots els partits politics a desenvolupar una politica laicista -tan
tebiament acollida, per exemple, per Pablo Iglesias i pel Partit So-
cialista Obrer Espanyol Celia educar lliurement el poble espanyol per
consolidar aquells valors democratics que garantien la Iliure circulacid
de les idees, pas previ per acabar amb l'imperi de les forces clericals.
El Congreso va aplegar unes setanta adhesions corporatives i igual
ncmbre d'individuals, i va acordar l'aprovaci6 dels estatuts d'una
naixent Sociedad AutOnoma de Amigos de la Ensenanza Laica que va
tenir una vida efimera. Segons sembla, hi va haver tensions des dels
primers moments. ja que algunF pensaven que la qUesti6 escolar i

iaicista continuava sent un tema menor. que havia de deixar pas a
discussions i problemes de més gran dirnensi6, com ara l'emancipaci6
econOmica

Els sectors acostats a la maconeria veien en el laicisme una via
per a la millora i reforma del genere huma, mentre que d'altres
nuclis. de tender-Iola anarquitzant, propugnaven un laicisme revo-
lucionari al servei de la classe obrera. En tot cas, la veritat es que
les darreres noticies de la sociedad daten dels darrers mesos de
1889. quan es va voler salver, en un Oltim intent, la supervivencia
de l'organitzaci6. que va desapareixer silenciosament de la vide
uüblica Van fracassar els intents per establir una xarxa de coordinaciO

control entre les diferents escoles laiques escampades arreu del
Principal. I es va tornar a la iniciativa particular i personal, enfront
del continu exit de les escoles de la ConfederaciOn Espanola de Bartomeu
GabarrO. Aquest prossegui amb les seves campanyes pdbliques, fins
que a mitjan la darrera decade de segle va poser fi a les seves
activitals

La retractaciO de Gabarre ës va publicar en la premsa barcelonina
el 1897. hi va abjurer del seu passat i va condemner els grups
anticlericals i les escoles laiques que depenien d'ell. Parafrasejant
Plutaic. podriem dir que Taxili GabarrO constitueixen. en cert sentit.
unes autentiques vides paralkleles.
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Les campanyes laicistes de José Lopez Montenegro

Entre 1883 i 1884 va apareixer una InstituciOn de Escuelas Lai-
cas, que va desplegar una febril carnpanya en favor de la creaciO i
sosteniment d'escoles laiques i que va organitzar diverses vetllades
instructives per tal d'acaptar fons amb qué atendre les necessitats
d'aquestes escoles. Al front d'aquest movirnent apareixen tres in-
cansables propangandistes de l'epoca: José Lopez Montenegro.
procedent del camp internacionalista, articulista en diferents
publicacions de Iliure pensament, director de peri6dics anarquistes,
corn Los desheredados (1882-1884) i El proletariado (1884), i que
va fer servir dins l'arnbit de la InstituciOn el pseudOnim d'A. Tudury
Pons: Ferran Tarnda del Marrnol, infatigable divulgador de l'acracia
i del Iliure pensament, enfrontat als espentistes per la seva fe in-
destructible en el materialisme, collaborador de Ferrer en L'ecole
renovee i present en multiples empreses llibertaries: per Ultirm
CristOfol Litran. actiu i gelOs membre de la rnaconeria local que.
juntament amb els anteriorment esmentats. ve servir de nex en les
activitats empreses uns anys després per Ferrer a Barcelona. Hi va
haver, sense cap dubte, contactes i vincles entre la InstituciOn de
Escuelas Laicas i la maconeria. La InstituciOn de Escuelas Laicas
apareix a mig carni entre els cercles rnacOnics i eis obrenstes. amb
un clar predomini dels primers.

A la vista de les noticies inserides. a manera d'entrefilets
gasetilles a la premsa de l'época. podern afirmar que la InstituciOn de
Escuelas Laicas va ser la capdavantera de l'activitat rnacônica en pro
del laicisme escolar. que venia capitalitzant la Societat Catalana de
Amigos de Ia Ensenanza Laica A la lnstitucion, hi coincidia gent de
procedencia heterogénia majontenament vincuiada a la rnaconeria.
que. tot i no controlar directarnent un nombre excessiu d'escoles.
ajudava de manera decisive en l'organitzaciO d'actes propagandistics.
Sense exagerar. nomes a Barcelona van arribar a organitzar
anualment, entre 1883 i 1884. al voltant de cent actes propagandistics
La Instituclonperseguia divulger els ideans laics amb una clara vocacio
peninsular. El seu objectiu superava l'esfera purarnent regional per
abastar tot el terntori nacional. incara que la seva tasca va ser rnés
ideolOgica i, per tent, de carecter publicitari que no pas practice. Per
aquest segon aspecte. la maconeria ja hi comptava amb d'altres
entitats. Sigui corn vulgui. la InstituciOn va rester oberta a elements
aliens a una estricta observança rnaeenica Hi va haver liders obrers.

de notOria significaciO, que. corn Lopez Montenegro. feien compa-
tible Ilurs teories revolucionaries amb una rrnlitancia rnacOnica.

Aquest mestre va dur a terrne una feina desbordant: cansat i

desillusionat en part, va deixar Catalunya cap al 1887 va rnarxar
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a Madrid per prosseguir-t-ii les seves campanyes, que hi van tenir
un excel lent acolliment Abans de rnarxar de Catalunya, l'abril de
1887, va firma!' un entrefilat adrecat als .Catalanes.., en el qual es
Ilegia, entred'altres coses, que ideales que informan la institu-
ciOn de Escuelas Laicas en Espana son muy superiores a los organis-
mos sociales que determinan el modo de ser de la civilizaciOn que
alcanza actualmente el pueblo espanol", i continua en termes corn els
segGents, i que palesen la seva condicib de pioner en el camp del
laicisme escolar: .Las grandes causas exigen grandes sacrificios y
su iniciador es siempre el que tiene que saborear la hiel de la amargu-
ra, porque lo mes dificil es el empezar un movimiento de una insti-
tuci6n que se levanta sin recursos de ninguna clase y sOlo cuenta con
el esfuerzo de un individuo que abriga el sacro entusiasmo de sus
convicciones". En aquest text, que té molt de testament, insistia que
l'educaci6 era vehicle de regeneraci6 social, assenyalant-hi tambe
que l'iniciador .ha de permanecer en la region de los ideales sin
abdicar ni transigir con la sociedad imperfecta que trata de regene-
rar. Sera, doncs, responsabilitat de la pedagogia preparar les noves
aeneracions perque imperi damunt la terra el .reinado de la paz, del
amor, de la ciencia y del trabajo en la gran familia humana, de suerte
que todo aquel que inculque el espiritu de secta en la escuela es un
enemigo de su conciencia y sOlo un fanetico o explotador de sus
deberes fraternales,.. termes emprats comunament per la magoneria
de l'epoca. LOpez Montenegro va comprendre que la seva tasca en
terres catalanes, tot i no ser del tot intitil i estèril. havia conclOs.
si mes no temporalment.

La InstituciOn de Escuelas Laicas, encara que no va assolir l'objectiu
d'implantar massivament escoles laiques, ve contribuir en canvi amb
les seves campanyes pObliques, en gran manera, al desenvolupament
del pensament, i va preparar una terra fértil per a la recepci6
de noves perspectives histOriques, corn la ferrerista. Tambe a Lopez
Montenegro trobem, anticipant el mateix Ferrer i Guardia, una doble
filiacib: la de Iliure pensador, vinculat a la magoneria, I la de dirigent
obrerista. de caracter anarquitzant. El laicisme del primer presentava
aspectes peculiars quan s'adrecava a un pUblic proletari, al qual
parlava d'ensenyament integral, Ihure, gratull, obligator!, seguint
la més pura tradici6 socialista antiautoriteria. En un article inclOs en
el seu Ilibre El botOn de fuego. assignava a l'ensenyament laic els
objectius segillents: .Destruir el dios del altar y el dios bayoneta,
destruir el robe, el engem y la muerte, venciendolos con el trabajo.
con la verdad y con la vide: asi este comprendida la doctrine del
librepensamiento, libre examen o laicismo b

(8) J (1902) El bolOn lurgo Proley de Sebastian Sune Valencia
Biblinieca de OrientaciOn Socioloqica
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LOpez Montenegro va ser nomenat venerable de la lOgia Emend-
paciOn, va retornar a Catalunya per exercir de mestre laic a Salient,
durant la darrera decade del segle passat, I va continual defensant,
amb force renovada, el laicisme escolar des de les pagines de la
premsa macOnica. En el BoletIn de Procedimientos del Soberano Gran
Consejo General lberico, de Madrid, va inserir el 1895 uns quants
treballs on, a mes de justificar la col. labored() entre rnagons i

anarquistes, va exposer els seus principis pedagogics derivats de
l'observaci6 de l'univers. En conclou que, de la mateixa manera que
existeix una llei universal que regeix tot el cosmos, tambe la societat
humana, a tall de microcosmos, ha de respondre a uns criteris de
solidaritat, respecte i mutu ajut, per la qual cosa cal apelolar a una
nova educed() que fomenti la practice d'accions bondadoses entre els
homes. Aquest sentit Otic i filantrOpic de reduced() havia d'anar
acompanyat d'una instrucci6 curta -la seva base continua sent, a
hores crara, saber Ilegir, escriure i comptar- que facilites recces
a una of ici o professi6. Aquesta instrucci6, entesa corn a vehicle de
promoci6 personal, es la que emancipa l'esser hurne, en fer-lo subjecte
de drets i deures, alliberant-lo dels honors, privilegis i distincions
de l'antic regim. Aixi mateix, la instrucci6 demostra que la dona i
l'home, sense distinci6 de color o raga, sOn mereixedors d'un tracte
igual. Obrant d'aquesta manera, s'imposare una moral universal, de
caracter positivista, que nornes tindra el manament de l'amor.

El laicisme de LOpez Montenegro va ser semblant al defensat a tota
la peninsula iberica: contradictori i paradoxal. Des del vessant
magOnic, va postular un laicisme escolar de to burges i reformista,
i des del vessant proletari, va predicar un laicisme revolucionari
inspirat en les directrius de la I Internacional, en els dictamens dels
diferents congressos de l'AIT i en les conclusions emanades de la
Federaci6 Regional Espanyola. 9

Van coexistir, per tant. a l'Espanya de final de segle, dues menes
de laicisme: un liberal, de carecter burges, emparentat amb la re-
forma escolar de la II RepUblica francesa, al qual feia costat la
magoneria europea, i un altre laicisme revolucionari, de taranna
proletari. propi dels nuclis anarquistes. Entre els dos hi va haver
coincidencies, corn Ilur anticlericalisrne visceral i l'acceptaci6 dels
idearis positivistes, alhora que profundes divergencies. Els anarquistes
van donar suport a contracor, a les escoles laiques, perque en realitat
van preferir les escoles integrals, en les quals el missatge contra la
societat establerta era pura dinamita. Aquest va ser l'Onic matis
diferencial entre unes i altres escoles. Els anarquistes van defensar

(9) A la reurue celebrada el 1882. a Sevtlla. va aconsellar a les tederactons locals
establir escoles latques per a la instruectO clels treballadors
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els seus propis punts de vista -per exemple, a La Tramontana- pero
els va mancar la force suficient per poder mantenir les seves propies
iniciatives, i es van veure obligats a combatre al costat de la
magoneria.

A manera de sintesi final

La maconeria catalana, seguint les orientacions de l'universalisme
macOnic, va procurer -en la mesura de les seves minses possibilitats-
desenvolupar i fomentar el seu ideari corn a escola de formaciO humane.
Per6 la seva feblesa va impedir que les lOgies, Iligues i confederacions
estructuressin un publicisme sisternatic, amb la qual cosa es van
veure abocades a articular moviments marginals oberts, per6, a la
col.laboraciO amb altres forces més o menys af ins. Els anarquistes
van ser, sens dubte, els seus principals companys de viatge.

Nornés d'aquesta manera van desplegar campanyes a favor del
laicisme escolar que van ser torbades tant per l'oposici6 dels sectors
tradicionals de la societat, corn per les continues Iluites intestines
que sacsejaven la causa del lliure pensament. Haurem d'esperar a
temps millors -ja entrat el segle >cc- perque l'activisrne educatiu de
la maconeria es dinarnitzi. L'arribada de Ferrer i Guardia a Barcelona
el 1901 té molt a veure amb aquesta reactivaci6, tenint en compte
que en el fundador de l'Escola Moderna es dOna la doble condici6 de
maga i d'anarquista. Per6, aixO, ja sOn figues d'un altres paner.
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La comunitat de filosofia i pedagogia lingaistica
a Ludwig Wittgenstein. Coneixement tacit,
coneixement potencial i els limits del
metallenguatge davant del problema de la
transmissió del saber
Anna Poca*

"Queique chose m'avertissait que le doute
devait toujours etre égal A la certitude, et
la certitude de mérne nature que le doute".

Maurice Blanchot

La figura I el pensament de Wittgenstein no han estat vençuts per
la producciO prolixa de la filosofia analitica que, tanmateix, el con-
sidera una de les seves animes fundadores, signe indubtable que la
seva obra vetllava més sentit i d'una manera més subtil que el que
la derive especialitzada i especialista ha pretés Ilegir-hi. Bon signe.
Sota la Ilum nova del corrent d'interpretaciO de la herrneneutica més
recent (el Ilibre de J6rg Zimmerman. Wittgensteins sprachphi-
losophische Hermeneutik,' per exemple. es un exponent valuOs i molt
significatiu d'aquest gir de la filosofia del Ilenguatge) es dilueixen, a
més a més, alguns punts nodals de l'especulaciO formalista («pri-

'Anna Poca es doctora en Filosofia professora del Departament de didactics de
la Llengua de la Literatura de a UnIscrSaal de Barcelona E! seu tri-Jball personal gas
al voltant de I abast ; cis limits de !a racionaiitat 1 lusirada en el demint de la
fransmIssto de: sarJei

(1) Zimmerman J (1975) WrItgonstorns sprachph,losophscho Hermeneutrk
Frankfurt arn matn. yugnrio Klotermann
El numoro monogratic de Now L,terary hfistory, A Journdl of Theory and
interprotaton (1988) John hopkins University Press sobre Wittgenstein es
ima bona 1 lustracm de; hermwmutic en la b,hliogralm mos recent sobre In

Ibrd ci tSJr pensament aoci cum el !reball I rank M (19891 Wittgemamn
Literal und Pitilopli Tubingen Opuscula Pel due fa al tema quo tractem
especilicament sOn tambe unntr'reSs,uuit Gill J H (1981) Wit(gensivm anct
Metaphor Washington University Press of America Morawet/. T (1978)
W'fffle"sff"n .rocf f%flomiedge The imporlanee of Chi Cortaarly Anmer,:l The
Univermty ol Ma:.(1,ichusett', Press
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mer" I segon" Wittgenstein, disjuncio entre pensarnent declaratiu
biogi afia), per fer-lo emergir estretarnent vinculat a una investidacio

cognitive que no dissocia el Iligarn necessan entre l'actitud etica
l'estetica, ni eludeix la questi6 de la transmissio problematica del
coneixernent, o l'experiencia de la limited() expressive. I aquestes
sOn questions, justament. que l'apropen i l'agermanen a la pregunta
rnés arcaica sobre l'origen de la pulsió simbOlica.

Un cop extret de l'ernpirisrne reductor i confirmada la seva
pertinence a l'obertura ancestral de la filosofia als problemes que
vénen de fora, la seva apassionada i adelerada preocupaci6 pel mode
filosOfic metafOric, ens el fa present un altre cop amb la seva obsessi6
per reflexionar sobre la comprensiO conceptual sense adjectius: la
figura de Wittgenstein corn a forma de vide i no corn a HO, per tent.
Es tracta -si provern de situar-nos davant de referents critics ben
coneguts- que la direcci6 de pensament considerada Oltima» i

brillantrnent lircida de Wittgenstein, encara que la seva formulaciO
restes inacabada, l'amomenada interrogaciO sobre la nociO de
coneixement tacit, es una direcciO originaria. central. motriu, de-
liberada experiencia de la dificil linia fronterera entre allb que es pot
dir i allO que no es pot dir. Aquesta es una obsessiO que va ocupar la
seva vide de pensador des del principi i va fer de la seva obra una
ernpremta irnperible de l'actualitat de la seva vide individual. rnés
enlla de la pertinéncia conternporitzadora de la ra6 analitica. Es aquesta
també la interrogaciO que allibera el silenci. el sitenci de Wittgenstein,
a una contemplaciO estetica de caire platonic, o rnoralista, a la ma-
nera intransferible de Kierkegaard i de Schopenhauer, per exernple,
dos norns de pensadors que habitualrnent anornenem corn a fites
creatives d'estils propis de vide i pensament. Ben possiblernent, el
rnateix Wittgenstein. que es muda de la universitat a l'escola. i de
l'escola marxa al front de batalla, i encara ernprengue despres ia
construcci6 d'una case per a un esser estimat (i despres. a l'inreves
torna a cornencar arnb tot). s'hauria sentit aconhortat arnb la
recuperaciO d'aquest valor del coneixement tacit -ates que es va
interessar prirnordialment per viure noblernent no pas tant per ser
entes, acceptat i Moat- I arnb el tel que se'l reconegui i recordi corn
a portador d'un enigma que no té norn. perque Os ignot I perceptible.

Tenn bones raons per inclinar-nos a pensar que ara ens s-ria util
aturar-nos a rneditar una estona. en una pausa del soroll inacabable.
qué ens deia la seva investigacio del coneixernent silencios. Per que
s'hi adelite, ell a soles. i tan persuadit del valor sense signe del
silenci. quan precisament el ronde durant Iota la seva vida el sacrosant
significat del Ilenguatge. del Verb, que corn ens ha estat dit. es robe
a l'origen de tot allO que és hurna I en el que hi ha d'hurne a ,ots els
principis
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Ara be, a diferancia de les reconsideracions especulatives habituals
sobre els difeients matisos amb qua la seva filosofia del Ilenguatge
pot ser un cop I un altre revalorada per a fins diversos, el tema del
coneixement silenciOs reclama en el lector una altra actitud. Per
endinsar-se en aquest tema no ens basta oblidar tot el que s'ha escrit
sobre la vida I el pensarnent de Wittgenstein, o el que horn diu que s'ha
fet possible en l'ordre del rnetallenguatge a partir del laberint sense
fi d'una obra, la seva, que és alhora senzilla i opaca, material sensible
de demolició per a les natures competidores i enamorades de la
superioritat mundana dels arguments de superaciO. Perque horn no
oblida res si no és per posar en primer terme una mancança que ha
de donar cabuda a una mern6ria encara mes perempt6ria. I és en
aquesta diferencia de fluids, memOria i oblit, per on corre el pensarnent
corn aigua alhora vivificadora i erosionadora, on ens cal esbossar
sôbriament el recorregut d'una hist6ria amb la qual el pensament de
Wittgenstein capgira la fatalitat de la sentencia judeocristiana amb
un salt al buit que no equival a una forma de mort (si per mort encara
entenem -posern-nos al davant encara uns dels referents critics més
sovintejats- l'acte de posar fi a la pr6pia existancia i que amb aquest
fet la posteritat faci seva amb desraonada obstinaciO la idea de fracas).

L'experiancia vital dels limits del coneixement, l'expressi6 de
l'acciO, les certeses callades, la diferancia entre ignorancia i no-
saber, la possibilitat de la cornunicaciO, aquestes sOn les questions
que tenen ara el paper protagonista del tema essencial. Per6 tenirn
monus per advertir, corn gradualment ens ho mostrara la seva textura,
que aquest tema ha de ser posat en escena a la manera impressionista
de la mOsica callada.

Nota primera: El misticisme (capgirat) de Wittgnestein

Potser l'encert més gran -1 tal vegada. a desgrat- de la critica
analitica que gelosament ha embolcallat de secret i de inintelligibintat
l'obra de Wittgenstein, sigui haver posat de relleu a la vida filosOfica
de Wittgenstein una provocaciO global del seu pensament. la de canviar
l'estil de vida propi amb la proposta de destrucci6 de la HI.lusiO del
filOsof , també anomenada punt de vista angelic Es a dir. la

L oxpressi6 guy is ( oinuna Del Hoban J Bouveressp (19791
VVrttgonsfcm li rime of ía raison Scrence vlhiquo ci eslhOliclue Paris
cap 1
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denüncia constant a tots els seus escrits, del nostre costurn de
predicar de la cosa alto que es troba, en rigor, al mOn de la nostra
representaciO,3 o l'habit, que no perque es reflexiu es menys obtOs,
d'expressar quelcom sobre el mibn des d'un punt de vista que es
exterior al rrign en que horn es troba. Amb Wittgenstein, i aixi fou amb
els grans pensadors, la filosofia s'atorga la tasca d'una neteja i una
depuracig ascétiques, de tal rnanera que horn xifra Ilavors la seva
dificultat maxima, segons les seves paraules, en una enorme
dificultat d'expressi6» Més tard, haurern d'acceptar que aquesta
dificultat del treball filosbfic, i en relaciO arnb el terna que tractem,
pren l'expressig predilecta d'una bella paradoxa sobre fa mancanga
originéria, la qual, al seu torn, és concebuda corn a rnotor del pensarnent
(creatiu).

Proposa un conegut rnornent del Tractatus: -L'elernent mistic no
es corn es el m6n, sin6 que es».$ Es a dir, la pressuposicib d'un mbn

d'un Ilenguatge o, fins i tot, la pressuposiciO Unica de l'existencia
del Ilenguatge, sense la qual no és possible un metallenguatge, la
lOgica rnateixa. es allb transcendental: -La visiO del mOn sub specie
aeterni es Ia seva conternplaci6 corn un tot -limitat-. Sentir el mOn
corn un tot lirnitat es l'element mistic» Darrera aquella "voluntat
de secret", junt arnb el que es considera una reflexib significativa
sobre la dificultat, adhuc la impossibilitat del metallenguatge,
Wittgenstein desplaca i capgira ben palesarnent la idea cornuna de
l'experencia mistica.

Ara be, si la lOgica no pressuposa res rnés, si este donada amb
['existence rnateixa del Ilenguatge, ,quina es la proposta Otica
d'aquesta experiencia rnistica anornenada lOgica? Horn pot dir que en
el marc general del Tractatus, en la seva reconeguda insisténcia
sobre la valuosa diferencia entre contingence i necessitat per apropar-
se a l'expressiO simbblica justa, la lOgica, corn a experiencia del
pensarnent, no és exercida sinO corn una vivèiia especifica de la
contradicciO que es tarnbe vivencia d'una etica reducto -_. dels rnodes
d'investigaciO, de Ilur pluralitat, a una seta via. Bouveresse resurneix
d'aquesta rnanera la limitacib global de l'experiencia de la 16gica:
- Es una experrencia contradictOria, en un cert sentit, l'experiencia
de la contingencra radical d'allO que Os necessarr i el contingut Otic
d'aquesla experrencia consisteix en el fet que es ella mateixa una

( W I ph 1ophlsche (Mter,u, hunQ01, hum 104 WifIgtmtile,ns
(1(1611) I ranklult SuNkantp totel:411, (:des Whitquilmem paitit a(0 en
Itaduct..0 (neva ies rettlete a aques13 ecticio dels ,,eus escrits espeollcaot
ponies en cada cas d ()oin o (tr ((ulna col lecoo de notes cs tiacta

(4) 1,1yebucher (1915) num Et 3

(5) rfdilatUs mint 6 44
IbIdom num (-; 44
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interrogacio que no ho és" ' Tots els lectors de Wittgenstein saben
que I expenencia mistico-lOgica es pot definir a través de tres
lacôniques (pseudo-) proposicions: 1. Hi ha fets, (existencia d'un
realitat en general que no es manifesta sin6 a través de la forma de
factualitat). 2. Hi ha proposicions, (es a dir, hi ha Ilenguatge). 3. Hi
ha alguna cosa a dir.

Nota segona: en el principi era l'acció, o els limits del
metallenguatge

Encara que ha esta simplificada per centenars de veus divulgadores,
es també ben coneguda la presa radical de partit en el pensament de
Wittgenstein sobre la questi6 de l'origen del Ilenguatge.

Wittgenstein s'expressa clarament quan descriu el Ilenguatge corn
un joc primitiu de reacciO la complexitat de les regles del qual cal que
sigui entesa, ja que s'endinsa a tots els ambits de la nostra vida." Es
l'expressiO faustica d'una hipOtesi sobre l'cricien del Ilenguatge.
Wittgenstein mateix utilitza les paraules de Mefist6fil en el Faust de
Goethe per tal d'ajustar lajuguesca amb l'explicaci6 hist6rica: Vull
dir: el Ilenguatge es un refinament, en el principi era l'acció,,
ens mena aquesta investigaci6 de la comprensi6 i l'elaboraci6 del
significat del Ilenguatge, el sentit del qual, consegüentment, ja no pot
ser buscat en la individualitat del subjecte reflexiu? Fora dels caps,
fora dels caps, responen energicament les Investigaciuns filosOfiques:
Res no es riles perversament eowvocat que anomenar activitat
mental al voter dlr.,

I en aquest punt comenca tambe un altre tipus d'insistencia. Es
important constatar fins a quin punt la investigaci6 sobre el significat
del Ilenguatge no creu en l'extracciô o en la consecuci6 d'un nou saber
o coneixement de. sobre o al voltant del Ilenguatge. Mes aviat a
l'inrevés: es tracta d'entendre el que ja es manifest, "res de nou
i encara que. paradoxalment, aixO. el manifest, se'ris presenta, pel
que sembla, corn la nostra maxima ficultat de cornprensiO.' D'aqui
que simplement dos imperatius, els quo es troben expressats al conegut

(7) B ) J op id pag 72
(8) Mk/sophist:1re Unict!.tichungen 1101-11 693
(9 I Vorrnischte Bemorkungen pag 493 del vo)uro

(101 Philosophische Poter.:11chungon nun) 693
( 11) Ibmdern nurn 89

175,
243



Anna Poca

final del Tractatus, condueixin molt senzillarnent -encara que nornés
en aparenga- l'unica tasca filostifica que es creu possible a partir de
la reflexi6 lOgica, la tasca filosOfica:

1. No dir sinO alld que es pot dir. Aquest imperatiu acull una
contradicciO basica i intrinseca a la pedagogia o transmissiO del
coneixement, que es pot formular tambe de la segOent manera, corn
Wittgenstein ens mostra profusarnent: .Corn s'ha de conternplar aquest
problema per tal que sigui resoluble?. ,'2 o be: .Per a una resposta
que no es pot expressar, la pregunta tampoc no es pot expresser. No
hi ha enigma. Si es pot fer una pregunta, tambe s'hi pot respondre. .' 3

2. Prescindir de les proposicions utilitzades un cop que s'ha
aconseguit mitjangant el seu ajut, amb elles, la comprensi6. Llengar
l'escala despres d'haver pujat: tornar al silenci.

Es per a aquesta tasca filosOfica que horn creu possible, que Witt-
genstein enuncia la senténcia final del Tractalus: .Wovon man nicht
sprechen kann, darOber muss man schweigen., literalment: "Cal
cellar all() del que horn no pot parlar., que inscriu una rObrica ben
nitida a les coordenades d'enunciaci6 de la tasca filosOfica:

A) investigació entesa corn a propOsit (estétic) de limitaciO de
l'expressi6:

B) nociO de concepte soluble, corn a eina-ficciO de la comprensiO
que dissol d'altres conceptes-problemes:

C) nociO de certesa corn una forma de l'acciO expressiva que, per
diverses raons, corn hem de veure, és l'altre norn del coneixement
silencibs.

Tres rapides divagacions per aquestes coordenades d'enunciaciO
un excurs ens han de situar en la proximitat de la forma precisa del

que Wittgenstein tenia corn a expressi6 Ultima de l'enigrna del
coneixernents de la seva transmissió.

A) La limitaciO de l'expressiO. Tot el significat d'aquest Ilibre
es pot resUrnll en un cert sentit de la manera segOent: Tot allO que
pot ser dit. es pot dir amb claredat. Aquest Ilibre vol, per tant,
tracer uns limits al pensarnent. o millor, no pas al pensament sinb a
l'expressiO del pensarr .?nt. Perque per tracer un limit al pensament
haunem de ser capacos de pensar arnbdOs costats d'aquest imit. i
hauriem, per consegOent. de ser capacos de pensar el que horn no pot

11,21 Beftrotkunc,or, pc, 13

(13) Tractatus num 1,
(14) Ibitiorn prole()
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pensar 14 Aquesta consideraci6 del proleg del Tractatus, sovint
negligida, manifesta una voluntat poetica que el mateix Wittgenstein
no va deixar d'identificar, al seu torn, corn a unica possibilitat del
metode filosbfic. Cal aturar-se, tanrnateix, amb cura, en la impossible
traducci6 d'aquesta Ilacuna que és el coneixernent potencial, i que el
verb modal alemany KOnnenexpressa Onivocament corn a possibilitat
i corn a limit, i que a la nostra Ilengua es desdobla en -poder dir»,
-poder fer», -saber fer», -saber dir». Pei-6 Wittgenstein es
transparent respecte a aquest punt en més d'una ocasi6: «Crec haver
resurnit la meva posicid pel que fa a la filosofia del dir: de fet, nomes
s'hauria de poetitzar (a filosofia. Em sembla que d'aixd es deriva en
quina mesura el rneu pensament pertany al present, al futur o al
passat. Ja que amb aixd em vaig reconeixer tambe corn a algO que no
pot dir tot el que voldria dir" .15

B) Una noció soluble del concepte. Dues imatges ens il-lustren en
clau la idea wittgensteniana del concepte corn a eina-ficci6 de la
comprensió: el mirall sense ubicaci6 precisa ("Seria correcte dir que
la nostra vida s'ernrniralla als nostres conceptes? S'hi troben
enmig )16 i la composici6 arquitectOnica en capsa xinesa ("No hi ha
res rnés important que construir conceptes-ficcid que ens ensenyin
a entendre els nostres conceptes? " Aquestes dues imatges
sovintegen en els escrits de Wittgenstein en la confianca, unes vegades
tranquilla, d'altres enervant, de la possibilitat d'una investigaciO
en l'escriptura i per l'escriptura, de la lbgica: "Horn pot dir que.
encara que no tenim, és clar, la seguretat de poder portar al paper
tots els estats de les coses en figures, si que estern segurs de poder
figurar totes les propietats lOgiques dels estats de les coses en una
escriptura bidimensionab, .19Ara be. l'opci6 wittgensteniana, es sabut,
aquesta opci6 que ens fa parlar dels seus -escrits- i no pas dels seus
-Ilibres». es, tanmateix, la d'una escriptura asisternetica,
intermitentment interrompuda, fragmenteria: "Sobretot no pre-
ocupar-se mai pel que hem escrit abans! Cornencar sempre a pensar
de bell nou, corn si encara res no s'hagués esdevingub, '9

C) La certesa active. No és fecil fer via entre la minuciosa
descripcid del que Wittgenstein enten per «certesa». Aquesta nociO
s'inscriu de ple en la seva definici6 del significat de terme linguistic

I significat d'una paraula es el seu Os en el Ilenguatge,, , .""que també
es pot formular a l'inrevés: -La manera cornuna d'actuar ols homes

(15) Vermischto Remerkuflyen pag 483 del voluM 8
( 1( ) Bernerkunger? uber die drben. num 30?
117) Ler,10 Schrdien uber die Phansophio der Psycholoyie. num 19
(18) Tagebucher 1914-1916. 29 9 14
(19) Modem 14 11 13
(20) Philasophisch Untersuchurigen. num 43
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és el sistema de referencia a través del qual esbrinem la interpretaciO
d'una Ilengua estrangera" ,21 s'hi inscriu i desborda, al seu torn,
aquesta definiciO. PerO cal anar molt a poc a poc en l'execucid d'aquest
passatge per percebre'n la subtilesa del detail, tant o mes important
que el reconegut pes especific de la questi6 del dubte filos6fic.

La certesa en alguna cosa, la convicciO, no es guanya, no
s'adquireix. o s'apren. No es neix amb certesa. La certesa no es pot
tractar corn un fenomen primitiu. S'apren un Ilenguatge del dubte i la
certesa que, en un sentit prof und, no significa la decisi6 d'acceptar
o no una afirmació, sin() un tipus d'acceptacid que no Os mai intvrogada.
un tipus de coneixement silencids pel qual -la creenga i
esdevenen isomorfiques Pere) encara en veu mes baixa: car pre-
cisar en quin sentit aquesta noci6 de certesa cobreix en el pensarnent
de Wittgenstein una consciencia del coneixement silencids una
experiencia del saber que és saber justament perque Os callat. Perque
Wittgenstein no ha deixat de demanar-se sobre el que és l'experiencia

sobre la seva expressiO, sent plenament conscient de Iliurar-se a
l'experiment d'una interrogaciO que no es desmarca, en cap moment.
sigui quin sigui el punt en qué l'enunciador s'agita i argumenta. de la
mateixa experiencia: Penses que, amb tot. el que has de fer es
leixir una tela: perquè lestàs assegut al davant o'un teler -encara
que estigui buit-. i fas els movimenfs de teixtr .

Nota tercera: no-saber no és ignorar, sols les certeses son
callades

De la certesa. lUitim escrit de Wittgenstein. recull les notes que
escrigue el darrer any de la seva vide. L'Oltirn apunt esta f et dos dies
abans de la seva mort, el dia 29 d'abril de 1951 La lecture d'aquestes
notes es un dels testirnonis mes intensos de la foroa d'una investigaciO
vital Provarem de presenter els tons prirnordials que afaiconen la
dilcil questiO de la relaci6 existent entre la certesa i el dubte.
A grans trets. horn pot dir clue. tal vegada, la certesa equival a una
forma molt especif Ica del cellar i el dubte a una experiencia del no-
saber quo no es. tanmateix. la ignorancia

(711 11, dem mum ;*'06
I D. Lan J wounds W,11ge1,Io,r1 (prldinly

ithualy pr)ornal,,n, Nett Litcrdr 1-1,tory cq? I pog 335
r731 Phdosophrtiche Untorsuchwwen nun, 414
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1 Diem que estem plenament convenguts de quelcom quan tot
s adiu amb una certa hipdtesi res no s'hi declare en contra També
quan hi ha un -acord» pales amb el mOn dels fets, considerern quelcorn
corn a evidéncia.

Pert) horn podria dir tambe que allO que considerem evidencia es
fins i tot previ a l'elaboracie del sentit i al seu esdevenir laberintic.
No pot ser sind una pregunt& infantil, lingOisticarnent experimentada,
consegOentment, demanar-se quant de temps fa, per exemple, que la
Terra existeix, sent corn eS la repiesentacid més primitive que
d'aquest fet tenim l'absencia de comencament: l'origen de la Terra
es immemorial corn és cert que tot canvi es produeix ja en ella.24

Amb ia -meva» certesa, amb el -meu» dubte, assoleixo la
comprensid i la significacid dels enunciats que s'emeten a la meva
cornunitat. Em dic que «se quelcorn» i amb aixO acompleixo una regla
comuna en estricta correspondencia amb el significat del que dic.25 El
meu interlocutoril mateix temps, ha de saber que -jo se quelcom»
no pas per la meva aproximacid a un punt on comencaria la seguretat
s'esvairien tots els dubtes, sind perque coneix el joc de Ilenguatge,

la forma per la qual alguna cosa s'incorpora al nostre Ilenguatge com6
corn una certesa.

Anornenem lOgica la descripcie del conjunt d'aquests jocs de
Ilenguatge que ens permeten establir continuament relacions entre la
certesa i el dubte.. Aim!) suposa, tanmateix, que dubtar o estar
convencut d'alguna cosa estiguin fonamentats en un -saber-. Kies
aviat, I en Oltim terme, la Idgica no pot ser descrita: és la prectica
mateixa del Ilenguatge.26 No halun corpus diafan dels dubtes. davant
d'un altre, hipoteticarnent clar, de les certeses, sind un -poder
estar convencut-, un .abericlubtar», encara que aquestes seri, per
si mateixes, exprestions pleonastiques. Horn dubta solarnent d'alld
que sap (dubtar). Cal recordar de nou el valor de coneixement potencial
que expressa el verb modal alemoily keinnen, intradiSible de forrna
univoca a la nostra. Ilengua; -Perri, es incorrecte dir: "El nen que
domina un joc del Ilenguatge ha de saber certes coses?" (muss
Gewisses kOnnen). Si en Hoc d'aixd, ens diguessim: "Ha de poder fer
certes coses", aixd,seria un. oleonasrne, i es justament aixd el que
jo pretenta oposar a la prinfra oraciO. Ara be; "El nen assoleix un

d'histOrra natural". Aixdipréssuposa que el nen es pot dernanar
corn es diu aquesta planta i aquesta

1;'4 Liebe/ Govossheit nums 182. 203. 294
1251 Ibuiom mini!, 80-62
1;'8) Iboaern num 501
127 Ib,dern num 534

ni 5 a,
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2 La seguretat plena en una creenca I el dubte sOn experiencies
que es troben vinculades indissocialment en el seu fonament Es tracta
d'una "forma de ferfl que hem apres, corn l'.essencia. del calcul
es el calcular mateix que hem apres als nostres anys escolars. No hi
ha, per tant, un fonament transcendental de la nostra certesa i del
nostre dubte. Tanrnateix, la dificultat més gran del treball filos6fic
respecte a aquesta questi6 es xifra, un cop i un altre, a poder cons-
tatar la falta de fonament de tota certesa, a allunyar-se del poder de
seducci6 i d'encantament de certes proposicions que ens fan pensar
en el caracter inalterable de tot dubte i de tota certesa."

3. El joc dels dubtes és sisternatic; aquesta es una altra manera
d'expressar que els dubtes pressuposen sempre la certesa. Si alg0
volgués dubtar de tot, per exemple, o es volgués imaginar que este
absolutament equivocat, no arribaria a dubtar o a tenir cap acord amb
la hurnanitat, es a dir, tampoc no es podria equivocar.29

I a l'inrevés: el joc sistematic de les certeses no s'infereix d'una
certesa més gran, sin6 que pressuposa el dubta. Qui te ra6 no este per
aix6 mateix justificat. Tenir ra6 o estar convenout es mes aviat un
to de constataciO de l'estat de coses que el meu interlocutor identifica
corn .jo se quelcom., perque, al seu torn, li és possible imaginal -
se aquest to amb que jo afirmo alguna cosa.

Forma part del joc del dubte i de la certesa .ser assenyat., (és
a dir, dubtar solament en determinades circumstencies) , el carecter
il.licit de l'error (per aim) .creure. i "saber» funcionen comuna-
ment corn a termes analegs) i la negativa a admetre que no es té ra6
o que no s'este segur de la negativa a adrnetre que no es té ra6 o que
no s'este segur de quelcorn (que, es clar, la decisi6 tambe mudable
d'ootar per no dubtar). L'anotaci6 nürn. 357 posa un ernfasi brillant
en la dirnensi6 abisrnal de la dificultat investigadora a la filosofia de
Wittgenstein, una meditaci6 que repta el joc sisternatic del dubte-
certesa: podria dir: "jo se" expressa l'apaivagada seguretat,
no pas la que encara IIuita".-4°

ConsegOentrnent, les paraules -jo se apareixen no alle on hi ha
absencia absolute de dubte, sin6 alle on l'expressi6 de dubte seria
incomprensible. Per aixd, fins i tot les preguntes que l'idealista es
pot fer, provant de posar en dubte les creences riles habituals de la
vide ordinaria, sobre l'existencia, per exernple, de les seves prdpies

(28) Ibidern. nums 46-50
(29) Ibidem num 156
(30) Ib,dem. num 357
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mans, no poden ser enteses si no ens demanen, simultaniament, quina
mena de dubte ès aquest, en el si de quin joc de llenguatge tenen
cabuda aquests dubtes, I fins I tot, quan es produeix en aquest joc de
dubte la falta més absoluta i definitiva de dubte que ja no fa raonable
dubtar-hi més. Es aquest un punt ben significatiu del Tractatus, tot
enfrontant-se amb la tradici6 cartesiana amb una sentència de caire
gairebO oriental; L'escepticisrne no es irrefutable sin6 clararnent
sense sentit si horn pretén de dubtar alla on horn no es pot fer cap
pregunta. Perqueel dubte solament pot existir quan hi ha una pregunta;
una pregunta solament quan hi ha una resposta, i aquesta, Unicament,
quan horn pot dir alguna cosa-.31

4. Les methf ores il-lustratives del joc linguistic del dubte i de la
certesa ens posen immediatament sobre la pista segura de la noci6
d'experiència que Wittgenstein fa servir en la seva investigaci6.
A grans trets, i si haguessim d'extreure un cornO denominador de
l'experiència del silenci i de l'acci6 de callar que il.lustren les seves
imatges predilectes, ens hauriem de remetre a un ordre de la casuistica
divergent davant de la cadena ,,expressi6-de-la-qual-habitualment-
inferim-un-proces-psicologic". Callar no és un estat mental que es
reflecteix en algun indret o assoleix de traduir-se en un signe. Tres
exemples capitals ens orienten sobre la natura manifestativa (Zeigen)
i no pas del dir (Sagen) del coneixement silenciOs:

a) La mimesi gestual: "Saber quin aspecte te una persona: ser
capac d'irnaginar-se'l ser capag també. per6, d'irnitar-lo. En
irnaginar-se'l per imitar-lo. I rnitar-lo, e;no és tan fort corn irnagi-
nar-se'l?. 3 2

b) La parla silenciosa o interior: Irnagina't aquest joc, l'anornetio
'tennis sense pilota°: els jugadors es rnouen en una pista de tennis
justarnent corn en el tennis, i fins i tot, tenen raquetes, per6 cap
piiota. CadascO reacciona davant del cop de l'altre corn si, o fries o
menys corn sr, una pilota hagues causat una reacci6 (rnaniobra). El
jutge, que ha de tenir "bon uli° per a aquest joc, decideix, en els
casos dubtosos, si una pilota toca la xarxa, etc. Aquest joc té sovint
una gran sernblança arnb el tennis, i és, al seu torn, fonarnentalrnent
diferent [...] Per6 aqui hi ha una diferencia. Solarnent qui pot parlar,
pot parlar en la seva irnaginaci6. Perque pertany al parlar en la
imaginaci6 que all6 que horn deixa de dir en el silenci, es pugui cornu-
nicar després-;"

(31) Tractalus. num 6 51
(32) Philosophische Untersuchungen. nurn 450
(33) Lotzte Schrilten uber die Philosophic der Psychologie. nums 854-855

249



Anna Poca

c) El coneixernent d'un rostre .En que consisteix el fet de seguir
comprensivarnent una frase musscal?e,Veure un rostre amb sensibilltat
envers la seva expressiO, beure l'expressi6 d'un rostre? Pensa en
el comportament d'algO que dibuixa un rostre amb comprensi6 per la
seva expressió. Pensa en el rostre, en els movirnents del dibuixant
e;corn s'expressa el fet que cada tret que fa sigui dictat pel rostre,
i el que res de/seu dibuix no sigui arbitrari, el que sigui un instrument
ref inat? .34

Potser és aquesta imatge del reconeixement de l'espai d'un rostre
la que més be o amb més transparencia expressa la fal.lacia de la
representacib de l'acci6 de "caller>, corn a estat mental que es
reflecteix en una superficie inequivocament significative, .certa,,
en l'ordre de dir. No debades, la idea del rostre hurne corn a mirall
de l'enima és paral.lela a la idea tradicional del Ilenguatge corn a
expressi6 d'un pensament interior, i a la de la significaci6 corn a
cadena harmonica de paraules o d'unitats linguistiques menors. Tel
vegada, corn a cap altra il.lustraci6, horn es pot observer arnb claredat
quin esdevenir reservat de la vide acull l'obre de Wittgenstein sota
la noció de opensament»: Dir que els meus pensaments els son
inaccessiblt s perque es troben al rneu interior, aixO es un pleonasme-;
o be, .Hom mira un rostre i diu: que ocorre darrera aquest rostre?
Tanmateix. no s'ha de dir aixO. L'exterior no s'ha de considerar corn
una facana darrera la qual treballen les forces rnentalsi,.35

5. El que es pot dir i el que no es pot dir, l'enigrnetica ccmunicaciO.
Arribem d'aquesta manera a la forrna Ultima per la qual la tasca
filosOfica es presenta. prirnordialment. corn a .dificultat
d'expressi6.: la indefmible frontera entre and que horn es pot dir i

el que horn no es pot dir, el problerna de la transforrnaci6 del
coneixernent. Perque irnaginar canvis en el joc sistemetic de la certesa

del dubte, canviar gradualrnent el vocabulari d'una Ilengua, expe-
rimenter. implica sempre que hi hagi certes coses sobre les quals
horn no dubta pas. PerO, e;corn explicar-se Ilavors la transforrnacib

(34) Vermischte Bemerkungen. tom 8. peg 522
(35) Letzte Schnften uber die Philosophic der Psychologie La proliteracie d'exemples

metatores extretes de la fislognemica en els textos de Wittgenstein permet
Parlar. corn conclou M Frank. Wittgenstein Literal und Philosoph. op cif . peg 54.
d un concepte d'estil corn a 'element fisiognemic. "De let, l'estil no es per si
mateix significatru Sind ITrdS axial an element lisiognomic en els testes de
Wdtgenstem Es alhora la ma o la firma de l'individu als sous escrits i la correlacia
del simptoma mo pas del signe Al Fackel de tuber de 1921 anota Karl Kraus . a
gut el mateis Wittgenstein considerava un dels sous mestres ..L'estil no es
l'expressio del que horn vol dir sino la forma del que hum es-
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la cream del pensarnent quan aquest se'ns rnostra sota la forma
d un esdevenir que nornés fal lacrnent horn podna concebre corn a
.dipositat" en algun Hoc, o term corn una roca no sotrnesa a cap
alteració, o potser sotrnesa nornés a canvis irnperceptibles que
l'expressiO no aconsegueix de rnanifestar? Wittgenstein utilitza una
antiga, arcaica, irnatge del pensarnent, la del cOrrer de les aigues del
riu, corn a bella paradoxa Ultima: La mitologia es pot fer fluent de
nou, eli/it del riu dels pensaments es pot desplacar. Pere) distingeixo
entre l'agitaciO de l'aigua al Hit del riu i el desplacament d'aquest:
tot i que no hi ha una distinciO clara entre l'una cosa i 36

Mitologia: el Hit del pensarnent, les Oltirnes certeses que poden
tornar a fer-se fluents corn a dubtes. e:,No és justarnent una falta, en
definitiva, aquesta necessariarnent irnaginaria falla, aflô que ens
assegura l'entrernesclat transcOrrer dels dos movirnents, pensarnent
i Ilenguatge, des d'una font tan desconeguda corn silenciosa en el seu
origen?

13() th'bo, Geit num;
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A la luz de la
Hermendutica mas
reciente. el pensa-
miento de
Wittgenstein emerge
del ambito reductor
de la filosofia analitica
para poner
testimonialmente de
relieve el valor del
conocimiento
so en la reflexien
sobre los limites del
metalenguaje Conoci-
miento silencroso y
conocrmiento poten-
cial estan estrecha-
mente vinculados. en
un pensamiento que se
interroga sobre el
origen del lenguaie sin
desvincular la voluntad
especulativa de la
necesidad de indagar
Ia posibilidad misma
de la comunicacion y
de la transmisiOn del
saber. esto es. sin
desvincular tampoco
su propia investiga-
cien de la inclusion de
su persona en un no-
saber ancestral que
equivale. cuando
menos. al opuesto del
lengua/e. al silencio
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Abstracts

A la lumiere de
l'Hermeneutique plus
recente. la pensee de
Wittgenstein emerge
du cadre reducteur de
la philosophie
analvtique pour
mettre en relief de
maniere testimoniale
la valeur de la
connaissance
silencieuse dans la
reflexion sur les
Iimites du
metalangage
Connaissance
silencreuse et
connaissance
potenttelle sont
etroitement liaes.
dans une pensee qui se
pose des questions sur
l'origine du langage
sans delacher la
volonte speculative du
bosom d'enquëter sur
la transmission du
savoir. c'est a dire.
sans detacher non plus
sa propre recherche
de l'inclusion de son
être dans un nonsavoir
ancestral qui revient
tout au moms, a ce qui
s'oppose au langage, le
silence

4 (1)

In the light of the
latest interpretations,
the thinking of
Wittgenstein emerges
from the minimising
context of analytic
philosophy to place
emphasis on the value
of silent knowing in
reflections on the
limits of
metalanguage Silent
knowing and potential
knowing are closely
linked in a reflection
on the origin of
language, without
separating speculative
will from the need to
investigate the
possibility ot
communication and the
transmission of
knowledge, that is to
say. without
separating the
investigation itself
from the inclusion of
its persona in an
ancestral not-knowing
which at least equals
the opposite of
language. silence
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DICKSON, L.; BROWN, M.;
GIBSON, 0. : El aprendizaje de las
maternaticas. Barcelona, MEC/
Labor, 1991.

Als centres d'ensenyament
prirnari i secundari, sovint hi
troben alumnes endarrerits en
rnaternatiques a causa de les
dificultats en l'aprenentatge de
conceptes, de procediments
mecenics, en la resoluci6 de
problemes, en l'analisi de
resultats, etc. Davant d'aquesta
evidencia, diversos equips
d'experts del Regne Unit van
proposar realitzar-hi un treball,
plantejant-se dos objectius
basics:

a) estudiar els processos de
cogniciO en maternatiques donar-
los a coneixer als docents; i

b) facilitar als professors i

assessors escolars informed()
sobre els metodes aplicats als
centres d'educaci6 prirneria i

secundaria amb la finalitat que
puguin ajudar els alumnes amb
problemes en aquesta area
d'aprenentatge.

El Comité Director del pro-
jecte va proposar més endavant,
sot I el patrocini de la Britanic
School, que un petit grup d'es-
pecialistes redactes un llibre per
donar a coneixer una emplia visi6
de les investigacions dutes a
terme. La publicaci6 va ser
editada amb el titol de Children
Learning Mathematics: A Tea-
cher's guide to Recent Research,

l'any 1984. Pel seu interés,
aquesta obra ha estat tradificla
al castella i publicada re-
centnient.

El aprendizaje de las Mate-
maticas -titoi de l'obra en
castelle- es un llibre clar, en el
qual s'exposen una gran quantitat
d'estudis sobre diversos temes
en que els alumnes tenen
dificultats d'aprenentatge. La
presentaci6 dels treballs va
precedida de resums i/o breus
exposicions de les tesis i

afirmacions de Piaget, Bruner,
Dienes, Van-Hiele, Lovell,
Satter, Schaeffer, etc., ja els
experts hi buscaven la seva
fonarnentaciO. Al seu torn, al
final de cada apartat els autors
han inclOs una bibhografia que pot
ser ütii i interessant per al lec-
tor.

La publicaci6 es divideix en
quatre parts:

la primera tracta del pen-
sament espacial i fa referencia
a temes corn el del reconeixe-
rnent de les propietats de les
formes, la represented() bidi-
mensional de l'espai tridi-
mensional, el desenvolupament
del sistema de referencia i a la
geometria de les transforma-
cions -sirnetria. rotaci6 i trans-
lacib;

la segona part es refereix a
la mesura i abasta estudis sobre
l'aprenentalge de conceptes
basics, de mesures hneals de
superficie, de mesurament
d'angles, massa, pes i volum, i
sobre el temps i els diners. En
cada un d'aquests aspectes es fan
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estudis més especifics; per
exemple, quant al volum, s'hi
exposen estudis duts a terme a
l'aula. sobre l'aprenentatge del
voium extern i intern. el volum
desplacat, etc.;

- la tercera part del Ilibre. el
nombre, tracta del desen-
volupament en l'alumne dels
conceptes aritmetics i la
complexitat de l'aprenentatge de
certes nocions. Reconeixer i

escriure els nombres. l'aspecte
ordinal i cardinal. la seriaci6. les
operacions basiques i les seves
estructures i propietats. els
nombres decimals les fraccions.
els problemes. l'avaluaci6 de
resultats. etc.. sOn aspectes que
s'exposen en el capitol:

- la darrera part tracta del
llenguatge en matematiques i

presenta els estudis realitzats
sobre dificultats especifiques que
tenen els alumnes en la neutra-
1 itzac i6 de simbols i en la
codificaci6 i transformaci6 d'una
situaci6-problema en operacions
matematiques.

Es un Ilibre Ohl i practic.
L'equip redactor presenta as-
pectes rellevants dels processos
de cognici6 i d'aprenentatge de
les matematiques, i hi exposa de
manera concisa no tan sols els
resultats obtinguts I els aspectes
didactics, sine tambe estudis de
casos concrets que el docent pot
ter servir a l'aula corn a models.

contrastar-ne posteriorment
els resultats amb els del grup
d'investigadors.

En resum. podem dir que és
una publicaci6 positiva per als
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professors d'ensenyament pri-
mari i secundari, per a asses-
sors. orientadors i tutors esco-
lars, per als investigadors de
l'aprenentatge en el camp de les
maternatiques.

Immaculada Bordas

International Society for the
HistorY of Phisical Education and
Sport. butlleti. nOm. 3, 1991.

La HistOria de l'Educació. corn
a discipline cientifica i aca-
demica, te una Ilarga tradiciO.
Va ser al segle passat quan, a
l'empara de la HistOria de la
Filosofia, la pedagogia va co-
menear a tractar. de rnanera
critica, el seu passat histOric.
De mica en mica, l'estudi i ense-
nyament ae la Hist6ria de l'Edu-
caci6 es va introduir tant en els
plans de les escoles de Magisteri
corn en les facultats de Pedagogia.

No obstant .36(6, la HistOria
de l'Educacie -a causa de la seva
procedencia filosefica- es va
ocupar, de primer antuvi.
d'aquells aspectes teoretics i

ideolOgies que fan influir en la
formaci6 i el desenvoluparnent de
les diferents dimensions in-
tel.lectuals i morals dels
diferents processos educatius. La
nova histografia. sorgida en el
periode d'entreguerres. va
comportar canvis importants en
l'orientacia de les investigacions
histOrico-educatives. D'aquesta



Recensions

manera. I gracies a laincidencia
d'escoles historiques corn els
Anna les, la Histbria de l'EducaciO
va oblidar part dels postulats i
plantejaments filosOfics ante-
riors en benefici de nous corrents
hermeneutics que emfasitzaven
els parametres socials. Naixia
aixi una nova Histbria de l'Edu-
caciO que, d'una manera o d'una
altra, ha perdurat fins avui.

Tot i aixO, la Histdria de
l'EducaciO ha continuat sent
reacia a la tematitzaciO dels
continguts fisico-corporals,
existents -per presencia o per
absencia- en qualsevol tasca
educativa. Només marginalment.
i a tall d'apandix d'alld in-
tel.lectual i moral, l'educaciO
fisica ha anat perdent una entitat
substancial prOpia.

Sortosament, sembla que la
situaciO, d'un temps erica, ha
canviat. S'hi constata, en
l'anterior, l'existancia de mill-
tiples instituts per a l'estudi de
la Hist Oria de l'EducaciO Fisica,
vinculats generalment a les més
brillants universitats (Lovaina.
ColOnia, Berkeley, etc.). Els
museus de l'esport -entesos corn
a centres promotors d'estudis
histdrico-esportius- proliferen
arreu.

Tambe a Espanya ha millorat
el panorama respecte a epoques
preterites. No obstant aix6, és
cert que falta encara molt cami
per recOrrer L'obertura de
l'Instituto Nacional de EducaciOn
Fisica a Madrid, a mitjan decada
dels seixanta, I els esforcos
realitzats per destacats huma-

nistes amants de l'esport (Jose
Maria Cagigal, Miguel Pierna-
vieja, Luis Agosti, Conrado
Durantez, etc. ), van obrir camps
i rumbs desconeguts fins
aleshores en la cultura espanyola
contemporania. L'apariciô de la
revista Citius, Altius, Fortiusva
constituir, en aquells moments,
un veritable balO d'oxigen, i en-
cara avui es punt obligat de
consulta i referencia per a
qualsevol estudids d'aquesta
area de coneixement.

Interrompuda aquesta publi-
caciO i desapareguda tragicament
la insigne figura de Cagigal
-mestre de mestres-, semblava
que la histbria de l'educaciô fi-
sica i de l'esport havia caigut, a
Espanya, en una certa atonia i

abandonament. Parc!) les coses
van millorant darrerament. Els
instituts d'EducaciO Fisica
escampats, ara ja, arreu del
erritori de l'Estat (al centre de

Madrid, s'hi han afegit succes-
sivament els de Barcelona,
Granada, Lie& la Corunya, Pais
Basc, Lleida, les Palmas de Gran
Canaria) conreen, amb fortuna
desigual, aquesta disciplina. A la
major part de centres, la
Histbria de l'Educaciô Fisica és
una disciplina obligatoria que ha
de cursar qualsevol alumna.
Malauradament, en algun esta-
bliment nornés apareix la Histdria
de l'EducaciO Fisica i de l'Esport
corn una materia optativa. Perot
no podem ser pessimistes. La
joventut, l'entusiasr )e, la pre-
paracid i valua cientitica dels
professors encarregats de la
seva docencia i recerca On la
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garantia suficient per assegurar
el foment, desenvolupament
consolidaci6 d'aquesta mena
d'estudis.

Paral-lelarnent, algunes
facultats de Pedagogia o seccions
de les facultats de Filosofia
Ciencies de l'EducaciO, que en-
cara existeixen, reflexionen
sobre el passat histOric de
reduced() fisica. Podem esmen-
tar, pel seu paper innovador i

precursor, el magisteri que
exerceix a Madrid el professor
Anastasio Martinez. que ja ha
dirigit excel.lents tesis sobre
el particular Recordem per la
seva especial rellevencia, tant
ternatica corn rnetodolOgica, el
Ilibre de Rocio Pajantin Soto-
mayor '

No podern deixar de remarcar
la dinamica activitat de diferents
organismes publics i estatals. El
mateix Instituto Nacional de
Educed On Fisica de Madrid. en
col-labored() amb el Consejo
Superior de Deportes. ha editat
recentment dos magnifies llibres
nue confirmen la recuceraci6
d'aquesta tradiciO historica. Ens
referim l Catalogo del fondo
antiguo. Siglos XVI-XIX (Madrid.
1989). on s'inclouen bona part
de les obres clessiques existents
en la Biblioteca de l'INEF de
Madrid, i a robra que sobre
Deporte y lecture, 1571-1932,
va publicar igualment aquest
institut el 1988. Tampoc no
podem oblidar la tasca duta a
terme pel Cabildo Insular de la
Gran Canaria. Ha organitzat di-
versos congressos sobre temes
sectorials (-Escort
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Esport minter-, etc ) I ha
donat a coneixer la figura del
coronel Francesc Amor6s,
afrancesat, col.laborador de
Godoy a l'Instituto Militar
Pesatoliziano de Madrid i funda-
dor, durant el seu exili, de la
gimnastica francesa, coneguda
generalment amb el qualificatiu
d'-amorosiana-. L'obra col-
lective Amords, entre dos cul-
t u ras. ha obert noves
perspectives i horitzons.

Emmig d'aquest panorama
esperangador s'ha celebrat, en-
tre el 31 de maig i el 6 de juny
de 1991, el primer Congres
d'HISPES, sota la generosa
protecci6 i patrocini del Cabildo
Insular gran canari.. Fins no fa
gaire, la recerca i divulged()
histOrica de reducaci6 fisica i

de l'esport es canalitzava a tra-
yes de dues associacions
independents: HISPA i ICOSH. Va
ser en la reuni6 celebrada a la
ciutat grega d'Olimpia, el 1989,
quan s'hi va acordar la unificaci6
de les associacions que fins
aleshores s'ocupaven de poten-
ciar totes les parcel-les
relacionades amb el vessant
histOric de reduced() fisica i de
l'esport. Naixia aixi IHSPES
(International Society for the
History of Psysical Education and
Sport). Ja a Olimpia es va
nomenar, per un periode de
quatre anys. Roland Renson, de
la Universitet CatOlica de Lova-
nia, president de resrnentada
organitzaci6.

El primer congres d'IHSPES
va ser convocat sota el lema
d'-Esport i combat-. Aquest



titol, aparentment més esportiu
que no pas educatiu, té -tal corn
es va demostrar at liarg del
congres- unes innegables
possibilitats d'analisi histOrico-
pedagOgica. Aqui, en aquesta breu
nota, no podem ressenyar totes
les ponancies i cornunicacions
presentades a Las Palmas. Basti
recordar -a titol il.lustratiu-
que a la capital canaria es van
reunir més d'un centenar
d'especialistes, representant
mas de cinquanta universitats de
trenta paisos. En destaquem pel
seu especial interas, d'entre les
forasteres, les aportacions i els
treballs seguents.7

A través d'aquestes po-
nancies i moltes d'altres, horn
ha comprovat la riquesa inter-
disciplinaria de la Hist Oda de
l'Educaci6 Fisica i de l'Esport.
Educaci6 fisica i esport sOn
certament termes que ocupaven
camps afins, que de vegades

(2) BUSSARO. J C La lutte dans la
pedagogic suisse, Is=porli FRASCA. R.
El -agonal" en la educacien de la
mujer griega. Lar. V. Le statut
professionel des enseignants en
Coucation physique des écoles
catholiques de Montreal 1838-
1965 Ross,, L Education du corps
et preparation militaire dans la
gauche italienne du 1918 au 1926.
SpivAM. M Une education physique
et sportive transcendée la
methode de Lattre. TIJA, A
L'instruction a la guerre dans
l'education physique et le sport en
Italie pendant l'etat lasciste In
combat comme utleologie. Ti.unuii.
J Preparation for war and
education for life the case of the
catholic Gymnastics federation of
Belgium. 1892-1914. etc
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s'ident:ficaven -tenim la tradici6
pedagOgica de l'esport, encetada
per Thomas Arnold i importada
a l'Europa continental pel bar()
Pierre de Coubertin- i de vegades
divergeixen, en particular quan
l'esport deixa de ser un joc
d'esbargiment i plaer d'infants i
jovent, i esdevé un simple
fenomen de masses. Sigui corn
vulgui, esport, gimnastica i

educaci6 fisica constitueixen un
Onic nucli ternatic, les carac-
teristiques i possibilitats peda-
gOgiques del qual ressalten tenint
en compte la HistOria de l'Edu-
caci6.

Tamba els professors es-
panyols hi van dir la seva en el
congras d'ISHPES. I certament
van brillar a gran altura. La
professora Teresa Gonzalez Aja,
de la Universitat Politecnica de
Madrid, els professors Miguel A.
Betancor, Rafael Reyes, José
Antonio Ruiz Caballero, de la
Universitat de Las Palmas; el
professor Ricardo Perez Verdes,
entre d'altres, van defensar les
seves ponancies amb autoritat,
demostrant que, malgrat totes
les limitacions, la HistOria de
l'Educaci6 Fisica a Espanya té un
excellent nivell.

Les expectatives amb vista a
un futur proper sOn Optimes.

Els treballs d'ISHPES ja sOn
programats. El segon congras
internacional tindra Hoc a Berlin
(1993). Amb il-lusi6 i entusias-
me van sorgint noves associa-
cions que s'integren a ISHPES.
Malgrat les dificultats politiques
del moment, els iugoslaus aca-
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ben de perfilar la BAHPES
(Balcans Association for the
History of Physical Education and
Sport). Es possible que els es-
tudiosos de la HistOria de
l'EducaciO Fisica i de l'Esport a
Espanya haguessim de seguir-ne
els passos. Mentre esperem la
publicaciO definitva de les actes
del congrés per part del Cabildo
Insular -el qual no ha regatejat
cap esforc per a aquest esde-
veniment-, rernetem l'amable
lector al butlleti d'ISHPES,
corresponent a enguany on tindra
breu. per6 suggerent. noticia
dels treballs aportats a aquest
primer Congrés Internacional
d'HistOria de l'Educaci6 Fisica i
de l'Esport.

Conrad Vilanou

NAVARRO SANDALINAS, R.. La
ensenanza primaria durante el
franquismo. prologo de Manuel
Turión de Lara. Barcelona. 1990.

SOn pocs els treballs que
s'han publicat sabre l'educaciO a
l'Opoca de l'Oltim dictadura La
revista Historia de la EducaciOn.
que publica la Universitet de
Salamanca. en el nOmero de
1989. parla de la poca atenci6
que fins ara ha merescut el tema
per part dels historiadors de
l'educaciO Nomes teniern un
estudi sobre els primers temps
de l'educaciO primaria fran-
quista. realitzat des de la pers-
pective del dret politic Ens
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referirn al Ilibre de Gregorio
Camara Villar Nacional-catoli-
cismo yescuela. La socializaciOn
politica del franquismo. 1936-
1951 (Jaen, Hesperia, 1984).
Igualment disposavem d'un estudi
de tipus introductori, que tracta
de manera especial la renovaciO
escolar catalana. Aquest es el cas
del Ilibre de Jordi Mones,
L'escola a Catalunya sota el
franquisme (Barcelona, Rosa
Sensat-Edicions 62, 1984,
segona edici6). Tanmateix, hi ha
alguns estudis de caracter local
o provincial sobre un tema tan
esgarrifos corn és el de la purga
del magisteri durant els primers
anys del nou regim.

El Ilibre de RamOn Navarro
omple un buit molt important: es
tracta de l'estudi de la politica
escolar d'aquell regim. L'escola
i el mastre en s6n els prota-
gonistes. LegislaciO, planificaciO.
realitat escolar quotidiana.
aparell escolar al servei de la
ideologia oficial. condicions
laborals, deficit escolar crOnic,
sOn algunes de les moltes
questions que van desfilant al
Ilarg de les pagines d'aquest
Ilibre, adaptaciO de la tesi doc-
toral que l'autor va defensar a
la Universitet de Barcelona l'any
1988. i que dirigi el catedratic
Claudio Lozano Seilas. Recordem
que aquest treball academic
aconsegui en el seu moment. la
maxima qualificaciO.

L'autor pose ospecial ernfasi
a dernostrar que el nou aparell
d'estat proton, des del primer
moment, destrui el moviment
pedagogic progressista de
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l'Espanya republicana La nova
legislaciO esborra drasticament
el laicisme, el bilinguisme i la
coeducaciO, imposant una ideo-
logia conservadora i reaccio-
naria, or:60a dels parametres
totalitaris del moviment nacio-
nal-catOlic. Les noves autoritats
no tenen miraments per acon-
seguir els seus propOsits:
organitzen continuades purguas
repressives d'ensenyants, els
resultats de les quals els
coneixem ara -gracies al llibre
de Ramon Navarro-, qualificant-
se en mes de catorze mil el
noinbre de mestres ,?xpulsats del
magisteri public, aix6 és. quasi
una tercera part.

Segons l'autor. aquest fet
significava trencar de sobte amb
la tradiciO reformadora de
l'educaci6 peninsular, iniciada ja
el segle passat -qui no recorda
la tasca exemplar desenvolupada
per la InstituciOn Libre de Ense-
hanza- i que durant el primer
tero de l'actual segle havia tingut
capdavanters tan notables corn
Lorenzo Luzuriaga o Marcelino
Domingo. El nou regim no tan sols
comporta un trencament. Fou
malauradament tambe un retorn
als plantejaments de l'escola
tradicional, corn si els vents
renovadors no haguessin existit.

El Ilibre fa paleses dinarniques
ben dissortades: a la politica
febril de construccions escolars
encetada per la RepUblica, respon
el regim del 18 de juliol amb una
actitud restrictiva que revifara
el deficit que la RepOblica estigué
a punt de fer desaparbixer. L'any
1957 encara restaven tres

quarts de milio d'infants sense
escola. Mentrestant, la formació
i el sou dels mestres eren victi-
mes de retrocessos constants.
RamOn Navarro ens suggereix
estadisticament que el poder
adquisitiu d'un mestre l'any
1965 era inferior al de 1913,
circumstancia certament es-
glaiadora.

El regim del general Franco
no donara mostres de voler
canviar la situacici fins que arribi
el desenvolupament econOrnic
dels anys seixanta, després de
l'informe del Banc Mundial so-
bre l'economia espanyola i les
seves recomanacions en matéria
educative. Es tractava aleshores
de transformar una ma d'obra
no qualificada en especialitzada,
per tal d'af avorir una economia
competitive. D'aquest planteja-
ment sortiran l'educaciO obli-
gatbria fins als catorze anys, la
campanya d'alfabetitzaciO i la
potenciaciO de la forrnacid
professional.

No fou fins al ministen de
Villar Palasi quan desaparegue
definitivament el deficit escolar.
Les reformes -rnes o menys ti-
mides- anteriors a recces de
Villar hi sen objecte d'estudi,
corn tarnbé la Llei General
d'EducaciO que, amb els seus
encerts i errors, es analitzada
detingudament.

L'autor ha treballat de valent.
Rarribn Navarro apel ii cons-
tantment als guansmes este-
distics. Les seves afirmacions
sOn acompanyades. en moltes
ocasions, per un seguit de xifres,
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que ha extret an3t paciencia
cura de mültipl dnuaris. La
consulta exhaustiva de les
publicacions de l'apoca ha permes
a Ramon Navarro fer un recull
molt complert de les critiques
que en cada moment es feien a la
realitat escolar. Fins i tot, cosa
paradoxal en una dictadura, en
les publiCacions oficials. Les
critiques eren reproduides so-
vint per les revistes del mateix
ministeri, amb l'objectiu de cri-
dar l'atenci6 governamental
sobre el problema agudissim del
sou dels mestres.

Ram 6n Navarro ha cercat
tambe les fonts orals. Ha pogut
comptar amb els testimonis
d'antics alts carrecs. L'autor
reconeix que aquestes infor-
macions han estat transcen-
dentals per poder reconstruir
alaups punts importants, que
haurien restat en el silenci. No
sempre ha estat possible la
col.laboraci6. Hi ha aspectes
foscos que el mateix Navarro no
ha pogut esbrinar. No sabem a
hores d'ara el que va passar a
les corts quan van vegar a Villar
Palasi l'oport0 finançament per
a la seva reforma educativa.
Esperern que en un futur imme-
diat -potser en unes hipotetiques
membries testamentaries- Villar
Palasi doni ra6 d'aquesta i altres
moltes claus histbriques.

Hem de saludar amb satis-
facci6 l'aparici6 d'aquest Ilibre,
escrit, d'altra banda, des d'una
actitud compromesa. Ram6n Na-
varro no es un historiador neutre
o aseptic. Pren partit, adoptant
una postura crftica, ja que tambe
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ell fou -durant molts anys- un
membre del sisterna educatiu del
franquisme, primer com a alum-
na, despres corn a mestre. Per6
aquesta posici6 no desvirtua en
cap cas el seu Ilibre. Navarro ha
volgut ser un historiador positiu
i, per aix6, ho fa repetidament.

Per totes aquestes coses no
és casual que hagi merescut un
prOleg del mestre Tufign de Lara.
Aquest Ilibre es tambe l'inici
d'una nova col-lecci6 certament
prometedora que sota l'epigraf
d'HistOria de l'Educaci6 enceta
la casa editorial PPU sota la
direcci6 del professor Claudio
Lozano. Una col-lecci6 que també
omple buits: no teniem fins ara a
l'Estat espanyol una linia edito-
rial especialitzada en temes
histOrico-educatius. La coldec-
ci6 compta amb un excel.lent
punt de partida corn es el Ilibre
de Ram6n Navarro. Ara nomes
resta esperar que l'empresa
continuY per aquests viaranys tan
fructifers.

Conrad Vilanou
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SAVATER, F. Etica para Amador.
Barcelona, Ariel, 189 pagines,
1991.

Els camps de reflexi6 fluctuen
amb el temps i mai no tenen el
mateix impuls o la mateixa
repercussi6 en el m6n del co-
neixement. Segurament, l'etica
i la reflexi6 sobre la moralitat
està passant un d'aquells mo-
ments algids, en consonancia amb
la dinamica actual de crisi en les
ideologies classiques i la des-
aparici6 dels models que fins ara
eren valids. Aixi, doncs, l'a-
parici6 continuada de Ilibres
d'etica dels més prestigiosos
autors es habitual en aquests
dies.

Fernando Savater es un d'a-
quests autors, sempre d'ac-
tualitat, que ens te acostumats
a Ilibres de mes o menys densitat
filos6fica, al fil d'aquests
moments de crisi i prof unda
reflexi6. En aquest cas, pert),
Savater ha fet un parentesi i ha
caliviat l'estil, tot deixant de
banda el seu discurs habitual per
escriure un Ilibre on explica als
adolescents que l'etica es .l'art
de viure".

Savater escriu aquest Ilibre
per al seu fill, Amador,
convidant-lo a fer junts algunes
reflexions amb la intenci6 de
trobar la relaci6 entre .1a bona

i l'etica. Com si fos un
Ilibre mirall medieval. Savater

empra el recurs epistolar adre-
cant-se al seu fill en segona
persona.

Corn el mateix autor indica,
aquest no es un Ilibre de filosofia
on es passa repés als principals
autors, sin6 una reflexi6 sobre
aquells aspectes fonamentals que
han de constituir l'educaci6 de
qualsevol persona, ja que la
reflexi6 moral es part essencial
d'una educaci6 digna. L'objectiu
de l'etica i d'aquest Ilibre es
estirnular el desenvolupament de
Inure pensadors. Deixa clar, des
d'un primer moment, la impor-
tancia de la reflexi6 personal
davant de les imposicions ex-
ternes i exigeix l'esforg perso-
nal per portar una vide digna,
sabent conjugar els interessos
individuals amb els interessos
col.lectius.

PedagOgicament parlant,
aquest llibre presenta alguns
trets interessants. En primer
Hoc, esta escrit amb un Ilen-
guatge planer i un discurs
perfectament comprensible per
a un adolescent.

En segon lloc, Savater va fent
un repas dels principals pro-
blemes i conceptes Otics sense
fer referencia als autors o
doctrines que histbricament han
participat en les discussions
filosOfiques. L'interes d'aquet
punt es que presenta l'etica corn
un seguit de problemes que
qualsevol persona te pel fet de
viure, esborrant la visi6 errOnia
que en poden tenir els adolescents
segons !a qual l'etica es una part
deis estudis filos6fics, i no de la
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vida quotidiana. Dit d'una altra
manera, acosta la filosofia als
problemes de cada dia.

En tercer Hoc, el fil argu-
mental cl6na una perfecta con-
nexi6 entre els capitols, la qual
cosa fa que es pugui complicar la
reflexi6 filosOfica de forma na-
tural.

En quart Hoc, els exemples
que l'autor utilitza poden ser
familiars als lectors. Entre
d'altres, fa aparèixer perso-
natges de pel.licules (Kane), de
la Biblia (Esatj i Jacob), classics
(Marc Aureli), o Ilibres de tots
temps (La Iliada, Robinson
Crusoe, Frankenstein), exem-
ples que utilitza per posar de
manifest problemes entre els
subjectes o entre el subjecte i la
col.lectivitat.

En cinque lloc, cada capitol
acaba amb una selecci6 de para-
grafs d'obres filosOfiques, amb
la qual cosa s'estableix el pont
entre els filOsofs i la reflexi6
que els lectors estan fent (el
mateix autor, cap al final de
l'obra, explica al seu fill que les
idees que han aparegut en el Ilibre
s6n temes classics que han
tractat els filOsofs més impor-
tants durant la histOria i el con-
vida a anar-los Hegint a poc a
poc).

El Ilibre intenta respondre a
la pregunta de com viure de la
miHor manera possible, argu-
mentant que l'etica és el cami de
reflexi6 que ajuda a aconseguir-
ho. Amb un to positiu i optimis-
ta, l'autor porta l'argumentaci6
cap a la idea que cada persona és
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responsable de donar sentit a la
propia vida, per oposici6 a
sobreviure. Aixi, doncs, Savater
mena Amador en la reflexi6 so-
bre la combinaci6 de la Ilibertat
individual (inevitable, irrenun-
ciable) amb la vida en col-
lectivitat (imprescindible per
sentir-se huma i viure «la bona
vida.", la vida satisfactOria amb
un mateix, en sentir-se acceptat
i en companyia dels altres).

El Ilibre esta dividit en nou
capitols més un epileg, al Ilarg
dels quals es van descabdellant
els conceptes fonamentals i els
trets que defineixen l'ètica com
l'art de saber viure («donar-se
bona vida).

En primer Hoc, apareix la idea
de la Hibertat individual i la idea
de discrepancia dins de qualsevol
grup huma. Tamb6 apareixen les
idees de «dret i

d'«impossibilitat d'evitar
Perque no definir-se

és una forma d'acceptar el que
hi ha, de definir-se pel que ja
existeix. Un altre element ini-
cial és la consideraci6 que hi ha
moments en qué la persona no
respon a un probema per im-
posici6, costum o caprici, sin6
que determinades situacions
exigeixen una resposta basada en
codis morals, ja que aquestes
tres formes de resposta -im-
posici6, costum o caprici- no On
suficients.

Altres conceptes basics que
l'autor utilitzara s6n la idea del
be i del mal, la necessitat
d'assumir els riscos derivats del
dret d'escollir i l'obligaci6 de
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considerar la presencia dels
altres per sentir-nos tractats
corn a persones (amb paraules
de l'autor, la humanitzaciO es un
proces recfproc, un es fa hume
en la mesura que fa humans els
altres. Per aixO, .donar-se bona
vida no es gaire diferent de
«donar bona vide» als altres).

Una vegada han aparegut
aquests conceptes i la idea de
convivencia en grup, l'autor
entra en una segona fase, on
reflexiona sobre les caracte-
ristiques personals i necessaries
per assegurar una vide comu-
nitaria Optima.

En primer Iloc, «tenir cons-
ciencia», perque aquesta fa que
la persona comprengui que no Os
indiferent a tot si realment vol
viure humanament. La conscien-
cia ajuda que la persona es fixi
a veure si alio que fa realment Ii
cony& possibilita el creixement
del bon gust moral segons el qual
un s'adona que hi ha coses que el
repugnen i, en darrer Hoc, fa que
un renuncil a dissimular que es
Iliure i responsable de la pr6pia
vide.

En segon Hoc, tenir virtut,
es a dir, forga per superar les
dificultats de ser Iliure res-
ponsable.

En tercer Hoc, considerar els
altres. Viure humanament implica
considerar que es viu amb altres
persones que estan en un mateix
nivell, que no sOn inferiors, que
tenen els mateixos neguits i

necessitats. L'art de pensar
posant-se en el Hoc dels altres
es la justicia.

En quart Hoc, aclareix la
utilitzaci6 errOnia, pert inten-
cional, que sovint es dOna al
concepte «moral». Torna a re-
cordar que, malgrat les dif
cultats que hi ha en la vide en
grup, la persona no ha de re-
nunciar als propis desitjos, pelt
els ha de satisfer amb mesura,
sense entrar en una ferotge
oposici6 amb els altres, perque
si fos aixi deixaria de tenir
alegria. De l'art de posar el plaer
al servei de l'alegria, se'n diu
temprança. Consisteix a saber
utilitzar be, trobar l'equilibri
entre l'abOs i la mancanca.

En darrer Hoc, l'autor mostra
la necessitat de vincular estre-
tament l'etica i la politica,
considerant que la primera es
preocupa per trobar les millors
respostes per a la Ilibertat in-
dividual i la segona intenta co-
ordinar de la millor manera per
a tothom all() que cadascO fa amb
les seves Ilibertats.

Corn ja hem dit en un bon
principi, aquest no es un Ilibre
de filosofia Otica on es parla de
doctrines i d'autors, sin6 que es
un treball per reflexionar sobre
la condici6 de la persona que te
unes necessitats individuals,
pert) ha de viure tenint en
consideraci6 l'existencia d'al-
tres individualitats. Creiem que
es un Ilibre molt interessant per
treballar amb adolescents, ja que
es molt clar en l'exposici6 de la
problematica I molt suggeridor
per iniciar-se en la reflexi6
filosOfica. L'existencia d'altres
obres d'aquestes caracteris-
tiques seria molt profitosa
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perque els adolescents entressin
en l'estudi de la filosofia amb un
taranne obert i veiessin aquest
camp de treball corn una cosa més
important que una assignatura del
batxillerat.

Jesus Viler

La revoluciOn francesa y su in-
fluencia en la educacidn en
espana. Edici6 preparada per
Gabriela CSSENBACH SAUTER i Ma-
nuel de PUELLES BENiTEZ. Madrid,
Universidad Nacional de Educe-
ciOn a Distancia, Universitet
Complutense, 1991.

Amb motiu del bicentenari de
la Revoluci6 Francesa, el Depar-
tament de Teoria i Hist6ria de
l'Educaci6 de la Universitat Na-
cional d'Educaci6 a Distencia i la
Facultat de Filosofia i Ciencies
de l'Educaci6 de la Universitet
Complutense organitzaren, amb
la col.laboraci6 d'altres insti-
tucions, un colloqui interna-
cional sobre Las influencias de
la Revoluci6n Francesa en la
educaciOn en Espana, celebrat
durant el mes de novembre de
1989. Els treballs que Ilavors
foren presentats en aquell
colloqui han estat publicats ara
en un magnific volum, de més de
500 pegines, on s'apleguen les
aportaciones (conferencies i co-
municacions) de gairebe una
trentena d'especialistes de
diferents universitats d'arreu de
l'Estat i estrangeres. El llibre que
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avul ens ha arnbat a les mans
ofereix un ampli ventall d'in-
vestigacions sectorials que
irlustren, d'una altra banda, el
panorama actual d'estudis sobre
el tema. La pluralitat d'autors,
4.emes tractats, procedencia i

fonts documentals utilitzades, ha
permés que el Ilibre superi els
plantejaments estrictament
historicistes i presentin inte-
ressants perspectives i ho-
ritzons de cair3 comparativista.
En aquest recull de treballs, s'hi
fan paleses les possibilitats
d'aquella tradici6 histOrico-
comparativa que, des de la
institucionalitzaci6 dels estudis
de pedagogia a Espanya, ha
quallat en els diferents depar-
taments universitaris.

Els textos de les conferencies
pronunciades durant el col.loqui
es presenten en primer Hoc.
Recordem quines van ser. La
professora Catherine Kintzler,
especialista sobre la figura de
Condorcet, parla al voltant del
pensament filos6fic d'aquest
te6ric de l'escola republicana. El
professor Willen Frijhoff, de la
Universitet Erasmus de
Rotterdam, presena un treball
titulat .Instruir y formar. La
educaciOn como objetivo, ins-
trumento y esperanza en la Re-
voluciOn Francesa. Finalment,
el professor Manuel de Puelles
Benitez tracte en la seva
intervenci6 la incidencia de la
Revoluci6 Francesa en la genesi
del sistema educatiu espanyol.

Les comunicacions han estat
classificades en sis nuclis que
responen a criteris tematics i
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cronolOgicsApensament il.lus-
trat espanyol i Revoluci6 Fran-
cesa."; .Influencies generals de
la Revoluci6 Francesa en els
palsos europeus, amb especial
referencia als de la peninsula
lberica»; «Influencies especi-
fiques de la Revoluci6 Francesa
en l'educaci6 espanyola»;
Influencies locals en diferents
punts de la geografia espanyola,,
Influencies de la Revoluci6
Francesa a través de vies
informals d'educaci6 i, final-
ment, .L'Espanya afrancesada i
l'educaci6. Es impossible de
donar noticia en aquesta breu
recensid de totes i cadascuna de
les comunicacions incloses en
aquest volurn. Nosaltres, tot
seguit, destacarem alguns dels
treballs presentats, ateses les
novetats que aporten. Constatern
que hi ha una rnuni6 de
cornunicacions que incideixen en
les petjades que els diferents
te6rics doctrinals de la Revoluci6
exerciren, pedagOgicament
parlant, damunt dels il.lustrats
peninsulars. Sovintegen, en
aquesta linia, els paral.lelismes
-més o menys comparatius- en-
tre els Cordoncet i Talleyrand i
els nostres Marchena, Forner,
Campomanes, Jovellanos, Ca-
barals, Quintana, Narganes,
Amor Os, Vargas Ponce, etc. No
hi ha cap dubte. Tota l'Espanya
de la segona meitat del segle XVIII
i primeries del xix mira amb
atenci6 tot all() que ve del nosre
vei pirinenc. Il.lustrats, liberals

afrancesats, tots plegats,
tmdran present sempre l'exem-
ple de l'experiencia revolucio-
neria francesa.

Des de la perspective pe-
riferica, interessa especialment
el nucli que fou dedicat a consi-
derar les influencies de la Revo-
lucid' en les diferents geografies
de l'Estat. D'aquesta manera,
s'albiren personatges, idees,
institucions, es a dir, les reper-
cussions locals dels vents de la
Revoluci6. Pel que fa a Catalunya,
el professor Jordi Mones hi
presente una suggestive comu-
nicaci6 sobre els canvis de men-
talitat i d'educaci6 que van tenir
lloc a la societat urbana catalana
la primera meitat del segle xix.

Notables foren, al nostre en-
tendre, les aportacions referides
a les vies informals utilitzades
pels autors revolucionaris corn
a vehicle educatiu. Els catecis-
rnes politics, de diferent signe i
oriented& tingueren, ja Ilavors,
un paper fonamental en la
formaci6 politica i social del
poble. No podern oblidar, tampoc,
la difusi6 de la imatge de la
Revoluci6 a través dels sermo-
naris. Corn tarnbe les possibi-
litats de la festa decadaria
-institucionalitzada cada deu
dies- en substituci6 del diu-
rnenge, celebraci6 que als ulls
dels revolucionaris tenia un
contingut marcadament religi6s.

La part dedicada a l'Espanya
afrancesada té molt interes. El
tema es va recuperant a poc a
poc. Ja fa una colla d'anys que
els afrancesats han deixat de
ser, per a la orifice hist6rica,
uns sirnples i vulgars tra'idors.
Ben al contrari, foren, corn els
seus germans liberals, uns
il.lustrats enlluernats per la
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força d'una Franca -primer
revolucioneria, despres napo-
lebnica- que apareixia com el
paradigma de la regeneraci6. Per
aix6 resulten corn ales va més
fructiferes aportacions corn les
realitzades pels professors
Gerard Dufor i Anastasio Mar-
tinez. Ambd6s han tractat la visiO
educative dels afrancesats, corn
tembe els projectes que en
materia educative dissenya per
a Espanya el govern bonapartista.

D'aquesta manera, la histbria
de reduced& discipline que de
mica en mica va adquirint pre-
sencia i significaci6 en el camp
dels objectius histbrics, va
aportar tambe el seu gra de sorra
en el marc general de les mül-
tiples activitats i celebracions
organitzades arreu per tal de
commemorar aquest segon cen-
tenari de la Revoluci6 Francesa.
I justament la histOria de redu-
ced() ens fa avinent la trans-
cendental importancia d'un tal
esdeveniment per al naixernent i
l'organitzaci6 de reduced() pu-
blica nacional en tot el mon oc-
cidental.

Nornes resta, des d'aquestes
planes, agrair i felicitar molt
cordialment els promotors d'a-
quell col.loqui, i ara d'aquest
Ilibre, per la seva valuosa con-
tribuci6 a la consolideci6 dels
estudis histbrico-cornparatius
entre nosaltres.

Conrad Vilanou
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CAMPANINI, A.; LUPPI, F. Se r-
vicio social y modelo sistémico.
Una nueva perspectiva para la
practica educativa, Barcelona,
PaidOs, 1991.

Aquest treball constitueix una
interessant aportaci6 entorn a
les bases ter:gigues que fona-
menten el servei social.

L'objectiu de l'obra es mos-
trar corn l'enfocament sisternic
es en aquests moments el mes
idoni per fonamentar no nornes
un cos explicatiu de la realitat,
sin6 tambe un model d'inter-
vend() sobre la mateixa.

Campanini i Luppi tracten en
els primers capitols de fer una
anelisi histbrica dels models
tebrics que han tingut mes in-
cidencia sobre l'assistencia so-
cial: psicoanalisi, cooductisme,
existencialisme, humanisme,
etc. A partir de la descripci6 de
les idees basiques d'aquests
models, els autors arriben a la
considered() de l'enfocament
sisternic corn a model per su-
perar els anteriors. En aquest
sentit, el Ilibre ofereix un repida
per6 adequada introducci6 als
conceptes fonarnentals de la
Teoria General de Sisternes
(sistemes oberts, tancats,
feedback, equilibri. informed&
etc.).

El pas de l'enfocament
psicoanalitic, molt utilitzat en les
intervencions socials, a l'en-
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focarnent sisternic suposa un
desplagament de l'atenci6 de
l'investigador a diferents ni-
yells: conceptuals, observaci-
onals, d'intervenciO terapeutica,
etc. En aquest sentit, es tracta
de passar d'una visit) del subjecte
corn a sistema tancat a fer una
analisi del subjecte corn a sis-
tema obert. Aquest canvi te
moltes irnplicacions. En primer
Hoc, la concepci6 de l'home corn
a sistema obert suposa prendre
interes per totes les interre-
lacions entre ell i el seu context.
Aquestes interrelacions es
manifesten en els processos
comunitaris entre els elements
que formen el sistema.

En segon Hoc, els sirnptornes
sOn Ilegits corn expressiO d'una
situaci6 interpersonal i no nomes
intrapsiquica, corn es el cas de
les postures psicoanalitiques.

Finalrnent, cal destacar
l'interes per analitzar la situacib
present del problema i fer una
intervenci6 sobre els aspectes
organitzatius i/o interrelacio-
nals del sistema.

Corn es pot desprendre de les
idees esrnentades previarnent, un
dels aspectes fonarnentals del
plantejament sisternic es l'estudi
de les situacions cornunicatives
que apareixen dintre de la farnilia
i entre aquesta i el seu context.
En aquest sentit, les teories de
la comunicaci6 desenvolupades a
partir de la teoria sister-nice i

cibernetica s6n considerades per
aquests autors corn les rnes
valides per analitzar les
relacions inter i intrasisternes.

En el llibre s'ofereix una breu
ressenya dels trebails desen-
volupats en aquesta linia per
autors corn Bateson, Watzlawick,
Haley, etc.

Despres de la caracteritzaci6
de la teoria sister-nice i de la
teoria de la cornunicaci6 corn el
model te6ric més idoni per
entendre el funcionament del
sisterna social, Campanini i Luppi
analitzen els processos d'inter-
venci6 en base a aquest rnodel.

En prirner Hoc, s'analitza la
familia corn a sistema obert i els
models d'intervenciO sobre el
sisterna familiar i, posterior-
merit, la problernatica de la
intervenci6 es plantejada a nivell
personal, sobre la persona o
persones que presenten proble-
rnes dintre del sisterna familiar.
En aquest sentit, cal ressaltar
corn el nucli general de tota
intervenciO es produeix rnitjan-
cant l'analisi de les interrela-
cions entre el context sOcio-
ambiental i la familia, corn tambe
l'analisi dels elements que for-
rnen el sistema familiar. Despres
de realitzar aquest estudi,
l'assistent social haure d'esta-
blir una hipOtesi respecte al
funcionarnent familiar i al fun-
cionarnent cornunicatiu de la
familia i el seu context. A partir
d'aquestes hip6tesis es rea-
litzare el projecte d'intervencib.
El temps que s'ha de dedicar a
realitzar la intervenci6 haura de
concretar-se en tunci6 d'una
especie de "contracte. o acord
entre la farnilia i l'assistent.
L'avaluaciO del model tambe
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haurà de ser global, és a dir, no
es tracta Onicament d'avaluar les
millores d'un dels membres del
sistema, sinO de la seva totalitat.

Pensem que aquest Ilibre és
molt recomanable, especialment
a aquells professionals en
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formaciO, ja que dóna una visiô
amplia i molt entenedora dels
fonaments tebrics i prActics de
l'enfocament sistèrnic en el camp
de la intervencic5 social.

Begone Gros Salvat
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ALVAREZ, M.; FERNANDEZ, R. ;
Gutierrez, S. et al.: Introduc-
ciOn de elementos de economia
en el curriculum de 12 a 16.
Madrid, MEC, 1991.

Aquest Ilibre presenta una
experiencia d'innovaciO educa-
tive que pretén introduir en el
curriculum de 12 a 16 anys un
seguit de conceptes basics
d'Economia, que intenten de
compensar les deficiencies que,
en aquest camp, tenen els
alumnes d'aquests nivells
educatius (darrers cursos de
primari i secundari). L'expe-
riencia es desenvolupa a través
d'un prograrna que preveu l'Os
dels conceptes d'econornia que
més es fan servir a la vide real,
estructurats en dotze unitats
ternatiques que giren al voltant
de dos grans temes: l'economia,
un joc d'uns quants peons, i els
diners i les entitats financeres.

ALVAREZ, M.; FERNANDEZ, R. :
Cuestionario de habitos y tacni-
cas de estudio (CHTE). Madrid,
TEA, 1990.

Aquest questionari autoapli-
cable te corn a tinalitat obtenir
un diagnostic individual i grupal
dels habits i tecniques basiques
d'estudi. A partir d'aquesta

informed& s'hi suggereix el
disseny i la posada en rnarxa d'un
programa d'intervenciO amb els
alumnes amb la finalitat de mo-
dificar aquells aspectes que, per
la seva incidencia, poden influir
negativament en l'estudi o be per
tal de reforgar-ne aquells altres
que actuen de rnanera positive.
Per facilitar la tasca del pro-
fessor, es posa a la seva dispo-
siciO, en un apendix, una proposta
d'un programa de rnetodes d'es-
tudi, i tambe un seguit de re-
cursos bibliografics especifics.

ALVAREZ, M.; FERNANDEZ, A.;
FERNANDEZ, R. et al.: La orien-
taciOn vocacional a través del
curriculum y la tutoria. Una
propuesta para la etapa de 12 a
16 años. Barcelona, GraO-ICE,
1991.

En aquesta obra, s'hi presen-
ta un model d'orientaciO voca-
cional concertat en un programa
adrecat a la presa de decisions
acaderniques i vocacionals
d'alumnes de 12 a 16 anys, i

inserit en el curriculum escolar
i la tutoria. Les activitats del
programa apareixen totaFment o
parcialment desenvolupades i

vinculades a les diferents arees
amb un tractament interdisci-
plinari i amb els recursos ne-
cessaris per a la seva posada en
practice.
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BELL, R; CORNELIUS, M. Juegos
con tablero y fichas. Barcelona,
Labor, 1980.

M. Cornelius és professor de
Pedagogia de la Maternatica a la
Universitet de Durham i R. Bell
és un especialista en jocs de
tauler. El llibre que han confegit
presenta una selecci6 de gairebe
60 jocs d'arreu del m6n,
explicant-ne la histOria, les
regles i un seguit de suggeri-
ments per a la posada en
practice. L'obra es una rica font
d'idees per aplicar a l'ense-
nyament de les maternatiques.

BISOUERRA, R. : OrientaciOn
psicopedagOgica para la preven-
ciOn y el desarrollo. Barcelona.
Boixareu-Marcombo, 1991.

Aquesta obra assumeix una
orientaciO per a tothom. AixO
implica aplicar programes
d'intervenci6 i no limitar-se al
model de serveis. La integraciO
curricular es un element clau per
al model de serveis. La integraci6
curricular és un element clau
d'aquest proces. A part dels
temes classics de l'orientaciO
(orientaciO vocacional, habilitats
d'estudi), s'hi proposen nous
topics per als programes
d'orientaci6: habilitats de vide,
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educaci6 per a la salut, prevenci6
del consum de drogues, desen-
volupament de les competencies
des de la infantesa, etc.

BISOUERRA, R. I COLLS. : Estu-
dios y profesiones. Barcelona,
PPu, 1991.

Aquesta obra pretén d'oferir
informaciO sobre estudis i pro-
fessions perque serveixi d'ajut
a orientadors, professors, pares
i alumnes amb vista a l'orientaci6
professional. La informaciO
s'estructura en tres apartats:
1) Formaci6 Professional: FP-1,
FP-2, mOduls professionals,
Arts Aplicades i Oficis Arils-
tics; 2) ensenyament Univer-
sitari: facultats, escoles tecni-
ques superiors, escoles univer-
sitaries, nous ensenyaments;
3) d'altres estudis professio-
nals: tecnologies. noves profes-
sions, administraci6 d'empre-
ses, ensenyaments no reglats.
formaci6 ocupacional, etc.

GIMENEZ SEGURA, MA C: Ju-
daismo, psicoanálisis y sexuali-
dad femenina. Barcelona,
Anthropos, 1991.

L'autora és professora a la
Facultat de Psicologia de la
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Universitat de Barcelona. S'ha
especialitzat en hist6ria de la
Psicologia, marc en qua basica-
ment cal inscriure aquesta obra.
El Ilibre analitza el Hoc de la dona
en la tradici6 del judaisme i corn
aquest s'entronca en la vida de
Freud. Amb aquest bagatge
aborda el controvertit terna de
la sexualitat fernenina en l'obra
del fundador de la psicoanalisi.

MOSCOVICI, S.; MUGNY, G.;
PEREZ, J.A. (eds.): La influencia
social inconsciente. Estudios de
psicologia social experimental.
Barcelona, Anthropos, 1991.

El tema central d'aquesta
obra collectiva es el fenornen
de la conversiO, entesa corn a
qualsevol canvi d'opiniO o
representaci6, sigui inconscient
o conscient, diferit o directe,
corn a resultat d'una influencia
sovint exercida per minories
actives. Els catorze treballs que
compunen el Ilibre, elaborats
fonamentalment des de la
psicologia social, es distri-
bueixen en dues parts titulades
respectivament fenomen de
la conversiO' i Conversi6 i

resistancies al canvi. A riles
dels editors, hi han collaborat,
entre d'altres, W. Doise. B. i M.
Personnaz, R. Martin. T Ibanez
I A. Gonzalez.

QUINTANA, J.M.: Pedagogia Co-
munitaria. Perspectives mun-
diales de educaciOn de adultos.
Madrid, Narcea, 1991.

La Pedagogia Cornunitaria té
corn un dels seus nornbrosos
camps l'aplicaci6 d'educaciO
d'adults. Una educaciO d'adults
polaritzada en aquest cas, no en
els aspectes didactics, sin6 en
la capacitaci6 de les persones per
viure plenament corn a ciutadans
a la comunitat. L'obra del pro-
fessor Quintana sobre educaciO
d'adults i educaci6 comunitaria
tracta aquest tema des d'un punt
de vista fonarnentalrnent corn-
paraliu, analitzant-lo segons
palsos i models d'organitzaci6
sOcio-politica.

BARRAGAN MEDERO, F. La
educació sexual. Guia tedrica y
piectica Barcelona, 1991.

El Ilibre de Fernando Barra-
gan, de la Universitat de La
Laguna, fa realment justicia al
seu subtitoi: es una aportaciO al
terna de l'educaci6 sexual que,
sense descuidar la reflexiO
tedrica, fa propostes aplicatives
de corn es pot desenvolupar
aquesta q0estiO en les situacions
educatives En la part tedrica
ofereix una visid iriterdis-
plicinaria de la sexualitat -per
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tant, no solament biologista o
psicologista- en la qual destaca
la importancia del Ilenguatge en
la construcci6 del coneixement
sexual. Exposa despres una serie
d'experiencies dutes a terme en
diferents nivells educatius (des
dels 0 fins als 20 anys) i ofereix
un model didactic on tenen cabuda
la forrnulaci6 d'objectius, els
aspectes metodologics, rave-
luaci6 i les indicacions pertinents
sobre la funciO del professor.

BOLT, B.; HOBBS, D. 101 pro-
yectos matematicos Barcelona,
Ed. Labor, 1991.

Es tracta d'una obra practice
per a l'ensenyament de les
matematiques; concretament.
inclou el nombre que indica el titol
de projectes de petites recerques
maternatiques relacionades amb
el mOn real: art, biologia,
esports i jocs, ,rndsica. vide
quotidiana, etc. Es una manera
suggerent de transformer el que
sol ser un aprenentatge molt
abstracte i en el qual els escolars
sovint no perceben la relaci6
entre els continguts que aprenen
i la seva utilitat real, en un
procediment molt mes actiu a
partir de problemes o situacions
practiques.
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CAZDEN, C.B. : El discurso en el
aula. El lenguaje de la ensenanza
y del aprendizaje. Barcelona, Ed.
PaidOs-Ministerio de EducaciOn
y Ciencia, 1991.

L'autora es professore de
pedagogia a la Universitet de
Harvard i una reconeguda in-
vestigadora sobre el llenguatge i
l'educaci6 infantil. El llibre, a
partir de les recerques mes
recents i rellevants (algunes de
la prOpia autora i altres d'afie-
nes) sobre el discurs que es
produeix a l'aula, intenta res-
pondre a les, entre d'altres,
preguntes segOents: Loom afecta
l'us de determinades formes de
llenguatge al coneixement i a
l'aprenentatge?, ,corn afecta en
la igualtat o desigualtat d'opor-
tun itats educatives dels
alumnes? e;Quina capacitat de
cornunicaci6 pressuposen i/o
fornenten aquestes formes de
Ilenguatge?

GASCON, M.C. La radio en la
eduaciOn no formal. Barcelona,
Ed. Ceac, 1991.

La radio Os un mitie que pot
tenir mOltiples aplicacions edu-
catives, tant en contextos
escolars corn no forrnals. Aquest



Notes bibliografiques

Ilibre se centra en aquest darrer
tipus d'educaciO i proposa la
radio corn un mitja que es
proposa diverses finalitats
(motivaci6 i sensibilitzaci6, in-
formaci6 i orientaci6, ensenya-
ment i recreaci6 o diversi6) en
relaci6 a continguts corn: edu-
caci6 per a l'oci, educaci6 am-
biental, educaci6 per a la,salut,
educaci6 per a la pau, etc. Es una
obra de caire fonamentalment
practic que fa un Ornfasi especial
en l'elaboraciO dels guions.

GUZMAN, M. de Para pensar
mejor. Barcelona, Ed. Labor,
1991.

L'autor, catedratic d'Analisi
Matematica de la Universitet
Complutense de Madrid, presenta
en aquest Ilibre un conjunt
d'estrategies de pensament en
general i de pensament mate-
matic en concret. Malgrat que
esta escrit en un to planer i, a
vegades, fins i tot ICidic, corn diu
l'autor en el proleg, la seva
intenci6 fonamental "no es di-
vertir ni entretenir, sin6 il.lu-
minar, motivar, animar i ajudar
a exercitar-se un mateix per
l'adquisici6 d'una sane d'acti-
tuds i habits que poden contribuir

millorar poderosament la
reahtzacib de l'activitat men-
tal ".

LAMOUR, H. Manual para la en-
señanza de la educaciOn fisica y
deportiva. Barcelona, Ed. Paid6s-
Ministerio de EducaciOn.y Cien-
cia, 1991.

El Ilibre, que corn indica el
titol te el contingut i l'estructura
pr6pies dels manuals, presenta
un conjunt forca complet dels
temes te6rics i practics que
poden interessar als qui es de-
diquen -corn a professors o corn
a formadors de professors- a
l'educaci6 fisica i deportiva. La
sisternatica del Ilibre es desen-
volupa en els capitols seguents.
1. Els coneixements; 2. Mato-
des i practiques pedagogiques;
3. L'alumne; 4. El professor;
5. Arts i Ilenguatge; 6. El context
social.

MERCER, C. Dificultades de
aprendizaje. Barcelona, CEAC, 2
vols, 1991.

El Ilibre de Mercer, Dificul-
fades de aprendizaje Os un
compendi te6rico-practic sobre
els problemes que mes fre-
quentment es presenten durant
el proces d'aprenentatge. El
Ilibre consta de dos volurns
El primer esta dedicat als estu-
diants arnb dificultats d'apre-
nentatge. Es fa una presentacib
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histOrica del problema i s'estudia
aquesta problematica des de
diferents Optiques (médica,
psicologica, edagOgica, fami-
liar, etc). El iSegon volum esta
dedicat als teastorns especifics
i al seu tractament. En aquest
sentit, s'han seleccionat les
ternatiques que mes sovint re-
sulten problemetiques sobretot
en el context escolar: la parla,
la lecture, les rnatematiques i la
conducta social i emocional.

Un dels aspectes a destacar
d'aquesta obra es el seu intent
per sisternatitzar els resultats
de les investigacions mes actuals
sobre aquest tema.

RAVENTOS, F. Metodologia
comparative y pedagogia corn-
parade Barcelona, Ed. Boixareu
Universitaria. PrOleg d'A. San-
visens, 1990.

Francesc Ravent6s, profes-
sor de la Facultat de Pedagogia
de la Universitet de Barcelona,
enfoca en aquest Ilibre la
pedagogia comparada des d'una
ngorosa perspective basicament
episternolOgica I metodoldgica.
Corn dm el prologuista, .es
tracta d'una obra d'analisi i de
sintesi, de generalitzacid i a la
vegada de profunditzaci6, d'in-
tent de clarificaci6 i de recerca
de fonamentaci6, d'exarnen
filosOfic i de descripci6 empin-
ca.. Entre altres continguts,
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l'autor aborda questions corn:
l'analogia, el procediment
cientific de la comparaci6, la
metodologia comparative, la
pedagogia comparada corn a
ciencia social, la pedagogia in-
ternacional i els organisrnes
internacionals d'educaci6.

WATKINS, C.; WARNER, P. La
discipline escolar. Propuesta de
trabajo en el marco global del
centro. Barcelona, Ed. Paidds-
Ministerio de Educaci6n y Cien-
cia, 1991.

El tema de la discipline es una
de les questions mes recurrents
i problematiques en la instituci6
escolar. El Ilibre d'aquestes dues
autores briteniques ofereix un
enfocarnent ben reflexionat,
clarament explicat i amb moltes
derivacions prectiques interes-
sants. El tema este tambe molt
ben sisternatizac; el planteja
successivament en tres nivells:
el de l'escola considerada
globalrnent (ideari, pla d'estudis,
organitzaci6 global del centre);
el de l'aula (rol dels alurnnes i

del professor), i l'individual
(comprensid de la conducta amb
un capitol sobre l'acci6 tutorial).
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Basil Bernstein. Mario Diaz
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M. Rovira Belloso
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Pluralisme, tolerancia i obertura s6n valors que poden adquirir
universalitat. Joan Mestres
Dotar l'educand de la capacitat de redecidir el que esta be o malament
és donar-li una educaci6 progressiva. Josep Gonzalez-Agápito
L'educaci6 en valors pot considerar-se un aprenentatge innovador.
Rafael Grasa
Taula rodona. Josep M. Puig

Reflexions i recerques
L'humanisme liberal. Pere Grases
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Clanché
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Bibliografia comentada
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Francesc Santacana i Martorell
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- Algunes notes sobre la formaci6 del professorat. Salvador Carrasco
Calvo

La recerca educative a la CEE. Carrne Vidal i Xifre
Apendix: Punts d'informaci6 universitaria europea a Catalunya.

Reflexions i recerques
Les didactiques entre la ciencia i la utopia. El cas de la didactica del
trances corn a Ilengua materna. Jean Paul Bronckart i Bernard
Schneuwly
Poder i participaci6 als centres escolars. Una analisi de les Ileis de
1970, 1980 i 1985. Mariano F. Enguita
EducaciOn rnoral i formaciO del professorat Jesus Violar i Josep M.
Puig
La intelligencia artificial I a seva aplicaci6 en l'ensenyament .

Begona Gros Salvat.

Recensions i notes bibliografiques

Versld castellana de la Monografia

a.
co



'

TEMPS D'EDUCACIO
Revista de la Divisid de Ciencles de l'Educacio
Universitat de Barcelona

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO data

Desitjo subscriure'm a Temps d'EducaciO, reyista de periodicaat semestral.

Nom cognoms
Adreca
Tel. Poblacie
C.P. ....... ProviRcia
Professie

Forma de pagament:
DornIciliacie bancaria (ornpliu l'autoritzaciO adjunta)
Adjunto xec bancari num. .............. .

Contrareembossament
Facturacie. NOm. NIF

Preu de la subscripcio
A partir del nOm. 1 (Anys 89 i 90, NI:1ms. 1 al 4)

Biblioteques. Instituts, Escoles... ...... 6.000 ptes.
Particulars 5.000 ptes.
Estranger . . . ...... 7.000 ptes.

A parta del nOm. 3 (Any 90. Nums 3 I 4)
Bibhoteques. Instauts, Escoles . . ...3.000 ptes.
Particulars . . 2.500 ptes.
Estranger 3.500 Wes.

Enyiar la butlleta a SERVEIS PEDAGOGICS. S A c/ Rbl. Volart. 90-92 entr 3a
08026 Barcelona

BUTLLETA DE DOMICILIACIO BANCARIA

Se nyor s.
els agraire quo amb carrec al meu compte/Iladreta atenguin. tins a nova ordre, el

rebut que anyalment els presentara Servals Pedagogics pel pagament de la meva suoscrip-
me a la revista Temps d'Educació.

Nom I cognoms..

Compte corrent/Llihreta nurn
Banc/Caixa
Agencia nurn Adreça
Poblacip

Proyincia
Titular de la subscripcio
(en cen, quo WI <IWO WIC CI del COl710(0)

Data

Signatura

C P

alc



Monografia: Oteoracio esco
lar

Atheles e gnasi Puiq-
41,1o41,, Mopn'
Aildrea
Martin Gerar.do:EOhoo.--Osar.:.
'Coll., Alvaro., MarollesL -M?roo

Mansa Oalar3
Caries Monereo:.:Joaqutrp-Puig

Teresa .Robfeu: Merte Ralleia'.
Guirlovar.1:ri. -Ca-tp,noa Lloret

Jrib.tina; Pqr..ellia.41.trajcictirio
do .h.;* cOSes. ".convorSt.?.s.' so

. .

....l'androOorirfisme J

,sexISarie,O.ri

Trn Manaa:.:Siert)wats..AmwA

;Rettexioris receriwes:

/1flidel.s cJe Mtgoo. A S.In
bc Arnancto Vega.:13onoVen-

; tur,i Delgado 1.(..;oorad Vila-oi4f., ,

.. Anna :PoOa
.

. .

ReCensions i notes
bjbliogrsfiques.



,A7.t

Universitet
de Barcelona ..

,

er sernestre 1992
-Num: 7



Ceniell editorial

:-Prestrient Vicenc_Benedito (President de la Divi;lo de
Cleric les de'rEducacio)

. .

VocAls . Josep Gonzalez Agapito,(Dega de la Racultat
depedagegia). Montserrat Riera (Directora de rEscola de
Fofroacio'del Protevgsorat d EGO) Joan Mateo (Director de
rinstitut de,CiencieS de l'Educacio1 Celia Romea (Vice
presidents delaDiviSio de Ciencies de rEducacio) Antoni
SartS1Secretan de la Drvisio de Ciencies de rEducacio)
Pilar. HeraS(Opt. deTeeria I Historia de l EdUcació) M
.Ahgels Marin(ppl:-de MetOdes d Investigaciot Diagnbstic
en Educacró): Nara Elotrell (Dpt de Didactica
-.Organitzac4Escolar) Francesc Claveiol (Opt de
Didactica de.rExpresro Musical r Corporal) Guillermo
Gold (Ppi. de Didactica de les Ciencies Expennientals I de

Mstematica)..Merce Molleda (Opt de Oldactica de
l'Expressie Visual i'Plastica I Didactica de les Crencres
Socials). M. cinta.Portillo (Di de Didactica de la Llengua

Literatural.

Director

Jaume Tulle .-

'Consetyle Redaqcto

Mafgarrda Carnbra
Maio Echebarna
Agnes de &sped
Maria Oa;
Iona's! Puigdellivoi
Conrad Vitanou

Coordinacio Tecnica
PUNT I RATLLA de Serveis Pedagogics

CorreCci6 Textos
Anna 'Almazan
Firia BaguéS
Carme Muni 1.
RaMon Torrents

Edita
Orvisio de Giencies de I Educacio de la
llpversitat. de Barcelona
Av. Baldin.Reixac sa) 08028 Barcelona

'Subscripcions
Servers Pedsgogics S L
C Art. 81 08026 Barcelona
Tog 716 23.1.1.1456 OP 24

'IV

Temps d'Educacio n8 es fa responsable de les 'dyes
opinions expressades pels seus autors en els arucles



Temps
d'Educació
Revista
de la Divisió
de Ciències
de l'Educaciô
Universitat
de Barcelona

ler semestre 1992
NOm. 7

lnteraccid i
influencia educativa

Educació per a la pau

INIVERSITAT DE BARCELONA
DIV 310 DE CIENCIES DE L:EpticAtIO

,V.i.F.;;Wmirpr.:10'.Fro

)
1171 1,151ir+ = VW-PaWiF r'r' 4

=



Divisio de Ciencies do I Educacio
Unlyersitat de Barcelona
Produccid- Punt i RatIla. S A.
Disseny coberta. Ferran Cartes
Dipdsit Legal- B- 6986-1992
Folocompesicio I muntatge. Winihard Gratics
ImpresiO Imprirneix. SCCL
Tiratge 1000 exemplars

1 7 o

4,4f

,



INDEX

Monografia: INTERACCIO I INFLUENCIA EDUCATIVA. 5

Presentacib. 7
Cesar Coll

Interaccib, influencia educativa i formes d'organitzacib de l'activitat
conjunta, 11
Cesar Coll. Enric Bo lea. Rosa Colomina, Ines de Gispert, Rosa M.
Mayordomo. Javier Onrubia, M. José Rochera i M. Teresa Segues

Interaccib educativa adult-infant en l'ambit familiar. Nivel Is d'analisi
i nivells de significaciO, 89
Maria del Mar Gonzalez i JesOs Palacios

Tribuna: EDUCACIO PER A A PAU. 117

Presentacib. 119
Carme Romia i Agush

L'educacib per a la pau corn a possibilitat, 121
Ramon Quills

Cap a una Pedagogia de la Diversitat?. 125
Merce Palleja

Educacib per la pau fora de l'ambit escolar. 129
Alfons Banda

Educar en l'anblisi i el tractament de contlictes. 131
Angel Parra

Educacib per a la pau resolucib de conflictes, 137
Xesus R. Jares

Actualitat en l'educaciu per a la pau a Galicia. 141
Jose Manuel Cid

Proiectes d'educacib per a la pau i els drets humans a Mexic. 147
Jose Sole lo

"Muna a Europa' Un projecte per a la comprensib intercultutal I la
pau. 151
Inongo-Vi-Macome

L'Educacin per a la Pau, pot ingressar a la Universitat7. 155
Carme Romia i Agush

3



Relacig d'institucions que treballen per reduced() per la pau I els
drets humans, 161

Bibliografia general, 163

Abstract general, 164

Reflexions I recerques, 165

Michael Foucault. Questions filosOfiques de reducació, 167
James D. Marshall

Desenvolupament professional del professor universitari, 185
Viceng Benedito i Antoli

L'educaciO i rorientaciO per al treball, 207
Maria Lluisa Rodriguez Moreno

lnspecciO educative i avaluaciá de centres i programes. Una proposta
des de la LOGSE, 231
Miguel Sbert Garau i Miguel Vives i Madrigal

Recensions I notes bibliografiques, 257

4 1797

w "7410 4!_i:j4,&, w", 'VI', 4 "P.M



Monografia:
INTERACCIO I INFLUENCIA EDUCATIVA
Coordinador: César Coll



7-

Presentació
César Coll*

La interaccib es, sens dubte un dels temes que amb més frequencia
ha atret encara ho continua fent- l'interés de la investigaci6
educativa i psicoeducativa. La idea que algunes claus importants per
comprendre els processos educatius es troben precisament en les
interaccions que s'hi estableixen entre els participants. ha adquirit
forqa en el transcurs del nostre segle fins esdevenir una convicció
amplament compartida. Amb tot. al mateix temps que s'ha afirmat
aquesta idea. s'ha adquirit consciencia de les dificultats tebriques i
metodolOgiques que implica el fet d'abordar-ho empiricament. La
Psicologia del Desenvolupament, la Psicologia de l'Educaci6, la
Psicologia de la lnstrucciO, i, en general, totes les disciplines que
s'han aventurat a una analisi empirica de la interacci6, han topat amb
una escassesa sorprenent de recursos conceptuals i metodolOgics per
donar compte del que sembla que sOn, d'altra banda, els trets essencials
dels processos interactius: el caracter dinamic. la sequencialitat i
l'estreta interrelaci6 entre els comportaments verbals i no verbals
dels participants.

Els tres articles inclosos en la monografia ir lustren perfectament
la presa de consciencia d'aquestes limitacions i suposen un intent per
superar-les. Es tracta de tres informes d'investigaciO realitzats per
equips diferents que, tot i que tenen en cornü el fet de centrar els
esforoos en l'analisi de la interacci6. ho fan en el context de
problematiques diferents, tenen interessos tebrics que només
coincideixen parcialment i fan servir aproximacions metodolbgiques
no contradictOries, perb si diverses.

El primer, -InteracciO, influbncia educativa i formes d'organitzaciO
de l'activitat coniunta,>. ha estat realitzat per un equip del
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0 Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educaci6 de la Universitet
de Barcelona. Els autors exposen les linies directrius d'un projecte
que te per Ultim objectiu l'estudi d'alguns mecanismes d'influencia
educative que actuen en, o es manifesten a través de, la interacci6
entre professor/a i un grup d'alumnes, en el cas de situacions
educatives no escolars. L'accent recau en l'exposici6 dels principis
basics i hipOtesis directrius que guien el projecte i, molt especialment,
en la presentaci6 i discussi6 de les unitats, nivells i procediments
utilitzats en l'analisi de les dades.

El segon, "Interacci6 educative adult-infant en l'ambit familiar.
Nivel Is danàIisi i nivells de significaci6-, presenta alguns resultats
obtinguts en una investigaci6 que es duu a cap en el Departament de
Psicologia Evolutiva i de l'Educaci6, Basica i Metodologia de la
Universitet de Sevilla. Els seus objectius sOn, d'una banda, analitzar
les caracteristiques de les interaccions adult-infant en l'ambit fami-
liar i, de l'altra, indagar-ne les repercussions sobre el desen-
volupament dels infants. Tambe en aquest cas convé assenyalar
l'especial importancia concedida als metodes d'analisi de les dades,
i molt especialment als avantatges que es deriven de la utilitzaci6
complementaria de dues metodologies diferents: una més centrada en
la categoritzacib de comportaments, el cOmput de frequencies i les

comparacions subseguents, i una altra dirigida més aviat a la
identificaci6 i a l'analisi de seqUencies i cadenes de comportaments.

El tercer, ,<Construir representacions compartides entre iguals-,
es obra de dues investigadores del Departament de Psicologia Evo-
lutiva i de l'Educaci6 de la UNED. Té per objectiu analitzar el procés
que segueixen els infants entre cinc anys i set per arribar a elaborar
representacions compartides quan resolen conjuntament tasques i
problemes que els proposen els adults. La identificaci6 de referents
compartits- es la plataforma que fan servir les autores per definir
unitats d'analisi susceptibles d'informar sobre la construcci6 social
del coneixement. Novament, la discussi6 entorn a unes unitats d'analisi
pertinents per estudiar com es construeixen els referents compartits
i la proposta de compaginar diferents nivells d'analisi -un de més
molar centrat en els escenaris interactius, i un altre mes molecular
centrat en les accions i els actes de la parla- apareixen com els trets
destacats de l'aproximaci6 de les autores.

Com podre comprovar el lector, més enllà de les diferéncies Obvies
entre tots tres articles pel que fa a la problemética on s'insereix
l'estudi de la interacci6 (mecanismes d'influencia educative;
caracteristiques de les interaccions adult-infant en l'ambit familiar:
elaboraciO de representacions compartides), les situacions observades
i registrades (activitats escolars d'ensenyament i aprenentatge: jocs
simbOlics: jocs de construcci6; joc amb un material de rebuig) i les
caracteristiques dels participants i les menes de processos interactius
seleccionats per al seu estudi (interacciO prof essor/grup d'alumnes,
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interacci6 pares/fills, interacciO entre iguals), també es possible
detectar algunes coincidencies. Aixi doncs, per citar només un
exemple, els tres articles coincideixen en l'esforg metodologic, i

més concretarnent en l'intent de posar a punt procedirnents d'analisi
que permetin de captar, alhora, els aspectes més globals i més fins
dels processos interactius i la seqUencialitat que els caracteritza.
Certament, aquests intents es concreten de maneres diverses, pert)
essencialment l'objectiu es el mateix.

Considerades en conjunt, les tres collaboracions que integren la
monografia il.lustren algunes tendencies teoriques i metodolOgiques
particularment prornetedores per a l'estudi de la interacci6. També
permeten de comprendre per que l'estudi de la interacció s'ha convertit
aquesta Oltima decade en un ambit de reflexiO i de treball privilegiat
per seguir avancant en la via d'una millor comprensiO dels processos
educatius escolars i no escolars. I mostren, finalment, corn la
investigaciO psicoevolutiva i psicoeducativa pot plantejar problernes,
i cornencar a aportar elements de resposta, altarnent pertinents i

rellevants per a la teoria i la practice educatives.

1
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Interacció, influencia educative i formes
d'organització de l'activitat conjunta '
César Coll, Enric Bo lea, Rosa Colomina, Inés de Gispert,
Rosa M. Mayordomo, Javier Onrubia, M. José Rochera,
M. Teresa Segués *

1. Introducció

L'objectiu d'aquest article Os presentar les principals opcions
teariques i metodolOgiques d'un projecte d'investigacia en curs en el
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educacia de la Universitat
de Barcelona. El nucli d'aquesta problematica pot definir-se, en una
primera aproximacib. corn lestudi d'alguns mecanismes d'influbncia
educativa que es manifesten en la interacciO entre el professor i els
alumnes o hi actuen a través seu, en el cas de l'educacia escolar. i
la interaccio entre [adult i el nen, en el cas de situacions educanves
no escolars.

En el transcurs de [article sanira precisant que entenem per
-mecanismes crinfluencia educativa- I tambe per ointeracciO". N'hi
ha prou. de moment. d'assenyalar que en parlar de -mecanismes
a'influencia educativa- es vol desplacar [accent des aels processos
a aprenentatge fins als processos d'ensenyament. El nostre objectiu
no és nornés comprendre millor corn els alumnes aprenen uns
determinats continguts. sinb també. i sobretot. comprendre millor
corn uns alumnes concrets aprenen uns determinats continguts gracies
a l'ajuda que reben del seu professor. corn a conseqCiencia de la
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influencia educativa que hi exerceix. L'Omfasi, doncs, no recau en els
processos d'aprenentatge en si mateixos, en tota la seva generalltat
i al marge del context en qué tenen Hoc, sin6 en els processos
d'aprenentatge que, d'alguna manera, poden ser interpretats corn el
resultat d'un procés d'ensenyarnent.

En certa manera, el nosire projecte d'investigaciO se situa en un
espai intermedi, per una part, entre all6 que han estat tradicionalrnent
les preocupacions d'una psicologia interessada pels problemes
educatius. guiada sovint per la voluntat d'arribar a ordenar formes
d'ensenyar més eficaces i més "cientifiques", i per l'altra, les
preccupacions d'unes didactiques interessades a donar suport a unes
deterrninades propostes d'ensenyament, o fonamentar-les
"cientificament,,, rnitjancant un recurs a la psicologia. Deixant al
marge el complex i polemic tema de les relacions entre la psicologia
i les didactiques, el tractarnent del qual va més enlla de les possibilitats
d'aquest article, si que conve assenyalar, en canvi, que la pertinencia
de la problernatica apuntada arrela profundament en aquest cas en una
certa manera d'entendre el paper de la Psicologia de l'EducaciO en el
concert de les disciplines psicolOgiques i educatives, aixi corn les
seves aportacions a l'elaboraciO d'una teoria educativa i a la resoluciO
Ce problernes educatius concrets (Coll, 1988); i també, corn tindrern
ocasib de cornentar més endavant, en una certa manera d'entendre
corn aprenen els alurnnes i corn es pot afavorir i potenciar
l'aprenentatge a l'escola: all6 que hem anomenat. en algunes
publicacions anteriors, "la concepciO constructivista de l'ensenyarnent
I de l'aprenentatge escolar" (Coll, 1987).

L'arnfasi sobre "els mecanismes d'influencia educativa,, suposa
doncs una arnpliaci6, o potser rnillor una reformulaciO, del camp
d'estudi habitual de la Psicologia de l'EducaciO. No s'abandona en
absolut l'interes pels processos d'aprenentatge dels alumnes i les
alurnnes; més aviat, el que es pretén es situar-ne l'estudi en estreta
continuItat i interrelaciO amb els processos d'ensenyament. No obstant
aix6, l'objectiu Oltirn no és descriure corn ensenyen els professors
o indagar per qua ensenyen corn ensenyen, a l'estil d'una bona part
de les investigacions didactiques en Os. L'objectiu Oltim, en termes
una mica més concrets que els que hem utilitzat fins ara, és identificar.
descriure i intentar comprendre alguns dels rnecanismes per rnitja
dels quals una persona, que actua corn a agent educatiu -mare,
professor, igual-, aconsegueix incidir sobre una altra persona -fill,
alumne, igual- ajudant-lo a construir un sisterna de significats -i, per
tant. a realitzar una sane d'aprenentatges- relatius a una deterrninada
parcel-la de la realitat, es a dlr, a un contingut concret.

Aquests cornentaris introductoris ja ens permeten de precisar la
rad per la qual els processos interactius -la interacciO entre els
agents educatius I els destinataris de racci6 educativa- constitueixen
l'objecte prioritari d'observaciO i analisi en les nostres investigacions.
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Passa que el marc te6ric de referencia que hem anat delimitant
progressivament, I del que ens ocuparern amb u. cert detall en un
apartat posterior, postula que alguns dels mecanismes d'influencia
educative mes importants operen precisament en l'ambit de les
relacions i dels intercanvis interpersonals. No obstant aix6, les
relacions interpersonals en el context educatiu, les pautes interactives
entre els participants, no sem objecte d'estudi per si mateixes en les
nostres investigacions. El que ens interessa Os mes aviat detectarels
mecanismes d'influencia educative que -i es tracta, sens dubte, d'una
hip6tesi que s'haura de confrontar amb les dades empiriques- prenen
consistencia en les reiacions interpersonals que s'estableixen entre
els participants en l'acte educatiu, i hi actuen a través seu.

Per altra banda, encara que el nostre marc te6ric postula que
alguns mecanismes d'influencia educative -per torna, particularment
importants i decisius- se situ'in en el camp dels fets interpersonals.
estern convenguts que l'analisi de la interacciO no es l'Onica pertinent
per a una cornprensiO millor de la practice educative. Dit d'una altra
manera, pensem que hi ha determinats mecanismes d'influencia
educative que no sempre ni necesseriament es manisfesten en el
contacte interpersonal directe entre els participants. Per exemple,
l'organitzaciO d'un centre escolar, tant des del punt de vista
estrictament de funcionament corn de concreciO del curriculum, pot
arribar a exercir una influencia decisive -per exemple, a través de
l'organitzaci6 del temps i de l'espai, de la selecciO i la utilitzaciO de
diferents tipus de materials didactics. de l'establiment de normes de
comportament explicites o implicites, etc.- sobre que aprenen
finalrnent els alumnes i corn ho aprenen. L'estudi en profunditat d'aquest
tipus d'influencies, tot i que es puguin reflectir directament o indirecta
en un moment determinat en la interacciO que s'estableix entre
professors i alumnes, transcendeix ampliament l'embit d'indagaciO.
L'analisi de la interacciO seria, doncs, en aquesta perspective nomes
un dels aspectes a tenir en compte en l'intent d'aconseguir una
comprensi6 mes amplia i sisternatica dels mecanismes d'influencia
educative i de la practice educative en general.

Hem organitzat l'exposiciO en quatre apartats. En el primer, es
presenten els principis teOrics i les idees directrius del projecte. En
el segon, es descriuen les caracteristiques d'algunes de les situacions
d'observaciO utilitzades per a la recollida de les dades. En el tercer,
s'exposen els tipus d'analisi que estem portant a terme. En el quart,
per Oltirn, se subratllen algunes dificultats sorgides en el
desenvolupament del projecte i es revisen criticament les solucions
adoptades.
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2. El marc tesbric del projecte: principis basics i idees
directrius

Les idees directrius i els principis basics que conformen el marc
tedric del projecte tenen l'origen en una serie de treballs anteriors.
D'ara en endavant, enunciarem aquests principis basics i idees
directrius situant-ne l'origen i subratllant-ne oreument les principals
implicacions tebriques i metodolOgiques.

2.1. Les investigacions sobre l'activitat exploradora i l'activitat de
joc en el parvulari

El projecte te el seu referent més llunya en una serie de treballs
sobre l'activitat exploradora i l'activitat de joc en el parvulari
realitzats entre el 1979 i el 1981 aproxirnadament'. Els resultats
d'aquests treballs, que no podem exposar amb detail aqui3, van ser
revisats criticament durant la fase inicial de l'elaboracid del projecte.
A partir d'aquesta revisiO, i molt especialment a partir de l'analisi
de les dificultats trobades per a interpretar alguns resultats obtinguts
en aquella ocasi6, sorgeix una primera serie de principis, l'assumpcid
de la qual ha estat determinant per a configurar el marc tedric i

delimiter l'aproximacid metodolOgica utilitzada per a l'estudi empiric
dels mecanismes d'influencia educative.

[I] La primera conclusid obtinguda de la revisid d'aquells treballs
es la constataciO que, en general. no es possible amber a identificar
el que aprenen o no els alumnes, analitzant Unicament les seves
actuacions L'analisi es devia centrar. més aviat. en la interactivitat
prolessor/alumnes. expressiO encunyada per a designer l'articulacio
de les activitats de la professore i dels alumnes al voltant d'un
contingut o d'una tasca d'aprenentatge.
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La idea basica que hi ha sota el concepte d'interactivitat es, doncs,
que resulta impossible entendre el que fan4 els alumnes, com i per que
ho fan i quins aprenentatges porten a terme fent el que fan, si no
tenim en compte, simultaniarnent, el que fa el professor, corn i per
qué ho fa; i inversament -corn argurnentarern arnb rnés detall en un
epigraf posterior-, no podem entendre el que fa un professor, corn ho
fa i per que ho fa, si no tenirn en compte simultaniament el que fan
els alurnnes, corn ho fan i per que ho fan. El concepte d'interactivitat,
definida corn l'articulaciO de les actuacions del professor i dels alumnes
(o de ['adult i del nen, en el cas de situacions educatives no escolars)
al voltant d'una tasca o d'un contingut d'aprenentatge determinat,
implica, doncs, un crit d'atenció sobre la irnportancia d'analitzar les
actuacions dels alurnnes en una vinculaciO estreta arnb les actuacions
del professor; i reciprocarnent.

El concepte d'interactivitat és mels arnpli que no pas el concepte
d'interacciO, ja que inclou no solarnent els intercanvis cornunicatius
directes entre els diferents participants en una activitat conjunta,
sin6 també altres actuacions que sOn en aparence de naturalesa
essencialrnent individual (per exernple, en el context escolar, la
realitzaciO individual dels alumnes d'exercicis amb paper i !lapis, la
seva correcciO pel professor en absencia dels alurnnes, etc.) per6 la
significaciO educative de la qual es inseparable del marc rnes ampli
de l'activitat conjunta. En aquest sentit, podem dir que la interactivitat
professor/alumnes, entesa corn les formes d'organitzaciO de
l'activitat conjunta, defineix el marc on prenen sentit, des del punt
de vista de la influencia educative, les actuacions respectives i

articulades dels participants en els transcurs d'un procés concret
d'ensenyament i aprenentatge. D'aquesta rnanera. en el nostre
plantejarnent. l'analisi de les formes de la interactivitat es converteix
en un element irnprescindible per a abordai l'estudi dels rnecanisrnes
d'influbncia educative.

[II] La revisio dels treballs als clue ens refenrn posa en relleu
tarnbe la irnportancia de dos aspectes per a l'analisi de la interactivitat.
El primer. remet a la necessitat que l'analisi respecti la ditnensiO
temporal del procés d'ensenyarnent i d'aprenentatge, es a dlr. que
perrneti situar les actuacions dels participants en el flux de l'activitat
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conjunta. Efectivament, és tant o més important que no pas analitzar
les actuacions dels participants en el transcurs d'un procés
d'ensenyament i d'aprenentatge, és tenir en compte el moment en qua
es produeixen. Actuacions o comportaments aparentment identics
poden tenir significacions completament diferents des de la perspectiva
dels mecanismes d'influencia educativa segons el moment en qua
apareixen.

El segon 7,stà relacionat amb el problema de les unitats
Si es preten abordar l'analisi detallada de les actuacions concretes
del professor i dels alumnes envers d'una tasca o un contingut
d'aprenentatge, sorgeixen inevitablement les preguntes relatives a
la unitat d'analisi: a quin tipus de segment d'activitat conjunta cal
aplicar les dimensions d'analisi de la interactivitat?; a una tasca
simple amb un inici i un final establerts clarament?; a un conjunt de
tasques que responguin al mateix objectiu o intencionalitat educati-
va?; a tot allO que facin el professor i els alumnes durant una classe?;
a tot el que fan durant un periode de temps determinat -per exemple,
mitja jornada escolar, una de completa, una setmana, un trimes-
tre....?: etc.

El reconeixernent d'ambdues questions i la necessitat de tenir-les
en compte han tingut un gran pes, corn ja veurem més endavant, en
el disseny general del projecte molt especialment, en el Opus de
situacions d'observació utilitzades per a recollir les dades i en els
seus procedirnents d'analisi. Nomes cal dir, per ara, que sOn
precisament aquestes consideracions les que ens han dut a escollir la
Sequencia Didactica corn a unitat basica d'observaciO, analisi i

interpretació en totes les investigacions en curs. El concepte de
SeqUencia Didactica també té el seu origen en els antics treballs
sobre l'activitat exploradora:

oSi definirn una Sequencia Didactica corn un procés d'ensenyarnent
aprenentatge redults, atm) impltcara la necessitat d'identificar o in-
lerir els components principals d'un proces d'ensenyament
aprenentatge ( ). Objectius educatius concrets, utilitzacic5 d'un
determinat material, determinades actuacions de l'ensenyant .et
destinatan del qual es l'alumne. determinades actuacions de l'alurnne
sobre el material entorn dels objectius i continguts que proposi
l'ensenyant. determinades expectahyes de l'ensenyant a proposit de
les actuacions de l'alumne, possibilital de procedir a una ayaluacie de
les aLtivitats de l'alurnne en funclo de les espectatiyes de l'ensenyant
Aixi doncs que. per poder parlar d'una Sequencia Didactica haurern
d'identificar inequiyocament els seus inici. desenvolupament i final.

(Coll 1983, pag 271

OW El concepte Tinteractiyitat. tali corn l'hem dibuixat. subratlla
la importancia del contingut do de la tascaentorn dels quals s'articula
l'activitat conjunta dels participants Efectivament. la manera
d'organitzar la seva activitat conjunta el professor i els alumnes no
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és independent de la naturalesa del contingut d'allO amb que treballen
o de les exigencies de la tasca que porten a terme Aquest principi es
en l'origen de la decisi6 de seleccionar i dissenyar, per a les seves
observaci6 i analisi posteriors, sequencies didectiques que versen
sobre continguts i/o tasques de naturalesa i estructura netament
contrastades. La seva influencia no ha estat inferior, per altra banda,
en el que fa referencia als esforcos desplegats per a elaborar un
procediment d'analisi de les formes d'organitzaci6 de l'activitat
conjunta que fos respectu6s amb les exigencies i condicionants que
imposa la naturalesa del contingut i/o l'estructura de la tasca al
voltant dels quals gira precisament aquesta activitat conjunta.

2.2. L'analisi d'unes Ilicons d'angles

Un treball de tesi doctoral realitzat entre el 1984 i el 1987 sobre
l'ensenyament de l'angles corn a segona Ilengua al BUR, ens oferi
l'oportunitat i els elements necessaris per a continuar la reflexiO.
Les dades analitzables consistien basicament en la transcripciO de
seqUencies didectiques, enregistrades per mitja d'un procediment
audio, que havien estat objecte d'una planificaci6 previa per part de
la professo:a d'acord amb les opcions de metodologia didectica que
ella mateixa havia elaborat i experimentat anteriorrnent. La
planificaci6 inclola tots els elements que hem assenyalat en un epigraf
anterior corn a propis d'una seqUencia didectica: objectius, continguts,
material, activitats d'ensenyament i aprenentatge, tasques dels
alumnes, intervencions de la professora, organitzaci6 en grups
homogenis, activitats d'avaluaci6, etc. Aquest treball va constituir,
fins a cert punt, una mena d'assaig general de la metodologia que hem
utilitzat en el projecte actual d'investigacid, alhora que ens va oferir
la possibilitat de continuar avancant en la delirnitaci6 dels seus principis
basics i hipOtesis directiIus. Deixant al marge altres aspectes d'interes
(Pla, 1989), en aqueM propOsit hi ha tres punts dignes de destacar.

[IV] El primer punt sobre el qual volem cridar l'atenciO es que,
corn demostra l'analisi de les sessions de classe, el desenvoluparnent
de les seqUencies didactiques nornes responia a la planificacid previa
en termes molt generals. Aquest fet topava amb la concepci6, encara
excessivament estatica i essencialista. que teniem en aquell moment
del concepte d'interactivitat. Donevem per fet que l'estructura de
l'activitat conjunta Os una cosa definida per endavant de manera Ries
o menys conscient i formal per part del professor des de l'inici del
proces d'ensenyarnent i aprenentatge i imputable sobre tot, en
consequencia. a les seves ideos pedagogiques i al seu estil
d'ensenyarnent. I aquesta suposici6 era errOnia. AHO que ens ensenyava
l'analisi es que la interactivitat, la interrelaciO de les actuacions del
professor i dels alumnes entorn d'una tasca o contingut d'aprenentatge,
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es construeix en el transcOrrer de les aportacions respectives. Aixe
no exclou que en aquesta construccid les aportacions siguin sovint
asimetriques I que, per descomptat, en les aportacions del professor
hi puguin jugar un paper decisiu, entre d'altres factors. les seves
idees pedagegiques i el seu estil d'ensenyament.

A partir d'aquesta reconsideracio del concepte d interactivitat en
termes mes dinemics constructius. les desviacions que es constaten
entre planificacie previa I desenvolupament real de les sequencies
didactiques sen interpretables facilrnent Efectivament. el que passe
es que probablernent ens trobern davant d'un doble proces de
construccio: per una banda. els alumnes i es alumnes porten a terme
uns aprenentatges. construeixen uns significats relatius als continguts
que es treballen en la seqüencia didactica, per una altra banda. la
professora i els alumnes. corn assenyalen Green. Weade i Graham
(1988). construeixen,, la interaccie o l'activitat conjunta a me-
sura que avanca la seqUencia didactica. La construcciO del coneixement
que duen a terme els alumnes s'inscriu. aixi. en un proces de
construccio mes ampli on apareixen itnplicats la professore i els
alumnes I. que te a veure amb el conjunt de les actuacions de l'una
dels altres. es a dir. amb el que fan i el que diuen tots els participants.

En def aquesta afirmacio constitueix una de les hipbtesis
directrius rites importants del nostre projecte actual d'investigacio-
les formes cforgamtzacto de. l act/Mat comunta, les modalitats
d'interactivitat en el marc de les quals es produeix. quan aixe es
possible. el proces de construccie del coneixernent dels alumnes. son
per elles matences el resultat (fun proces de construccio due implica
a parts iguals el professor i els alumnes.

[V] El segon punt a ressaltar a partir de l'analisi de les sessions
de les classes d'angles es la consideracio de lactivitat discursiva
dels participants corn un factor de primer ordre en la construccie de
I activitat conjunta En [intent d'avancar en la comprensio dels
mecanismes d'influencia educative. el discurs educacional no es objecte
d'interes per si mateix -tot i que no ignorem que ho pugui ser des
d'una perspective estrictament linguistica o fins i tot sociolingOistica.
sino mes aviat corn a ingredient essencial de l'activitat conjunta No
croiem quo sigui possible desvetllar aquests mecanismes lan sols a
partir de I analisi del d,.:curs educacional. per molt complexos
refinats quo siguin els instruments que s'utilitzin. si es continua
insistint a mantenir la dissociacio frequent entre activitat discur siva
no discursiva El repte doncs en les cow denades en quo ens situem.

consisteix a trobar una aproximacio teorica. I noll especialment.
una aproximacie metodoloqica quo possibiliti una analisi i una
inturpretacm inteqradet. de I activitat ili!.cur!;iva i dr. I dr- tivitat lie
diseursiva en el nlare Ries ampli del flux Ci aetivitat i onjurita 1 al

C:Oin VOI.M:in Mos midavarit. aquest rept() impreqiia totalment Ii
nostia propmla d'unitats I nivells d arialit,i I P S quo corn ,Ist;onyalen
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Edwards i Mercer (1988. pag 23):
-( ) ens interessa alit> que les persones es dwen les unes a !es
altres. de que parlen. aulnes paraules unlitzen. que donen a entendre

larnbe. la problermanca de corn estableocen aauests enteniments con,
arran seu es construeix segons que es vz:g1 desenvolupant el discurs.
AixO significa que ens preocupa no tan sols el discurs en Si. sino tanibe
aquelles activitats i rnarcs no linguistics que constituencen el contex
d,ns del qual es produenc el discurs
(La cursiva es afegida)

[VI] L'Oltim punt que assenyalarem relacionat amb l'analisi de les
sequencies didactiques Tangles pertany al recurs sistembtic que
yam poder constatar en ei discurs dels participants. I especialnlent
de la professora. a dos universos d'experiencia que hem anomenat.
respectivament. marc social i marc especific de referencia.

Amb l'expressib mare social de ref erencia volem fer allusio
al fet que. amb relativa frequencia. la professora. i no tant perO. els
mateixos alumnes. introdueixen en les seves verbalitzacions
experiOncies o coneixements 110 relacionats clirectament amb el
contingut concret de la sequencia didactica donant per fet que els seus
interlocutors els comparteixen. El qualificatiu de -social - vol
subratllar la idea que el caracter pretesament compartit d'aquestes
expenencies i coneixements descansa en darrer terme sobre la hipOtesi
-gairebe sempre implicita. es clar- per part de qui els introdueix que
comparteix una serie Ic vivencies I d'aprenentatges previs amb els
seus interlocutors. pel simple tel que aquests formen part del mateix
grup social i participer de la mateixa culture El recurs al mare social
de referencia es produeix, per exemple. quan un professor que inten-
ta explicar les caractenstiques del teclat d'un ordinador a un grup
d'alumnes universitans i comenca remarcant que - es igual que en
una maquina d'escriure-. donant per fet que els alumnes tenen un
coneixement i una expenencia sobre les maquines d'escriure

Amb rex pressio marc especif lc de referencia -. volem fer
allusio al f et que. tambe amb relativa freq0encia. la professora i els
alumnes introdueixen en les seves verbalitzacions experiencies o
coneixements directament relacionats amb el contingut concret de la
sequencia diclactica donant per fet que els seus interlocutors els
Compartencen. El qualiticatiu d -especific- es a causa. en aquest
cas. que el caracter pretesament compartit d'aquestes expenercies
I coneixements descansa en darrer terme sobre la hipotesi -novarnent.
gairebe sempre implicita- per part de qui els introdueix que comparteix
una sena do vivencies i d'aprenentatges previs amb els seas
interlocutors pel simple fet que aquosts han participat en la mateixa
sequenc!a didactic:a El recut-, al war( et,,)ecif le du reforenc:a ut
praduelx. exemple. quan un professor que ensenya la unlitiacro
d un processador cii textos a un wilt) d alumnus universitaris.

corn 11,1 du cdrividr form,it del paragrnf seleectonat
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donant per fet que els alumnes ja saben qué es el "format d'un
paragraf" I el procediment de -seleccie d'un paragraf» ja que aquests
aspectes han estat objecte d'estudi i de practice en una sessile an-
terior de la mateixa seqUencia didactica.

El recurs sisternetic al marc especific de referencia sembla que
es un dels procediments que utilitzen habitualment els professors per
clear contextos mentals compartits amb els seus alumnes, garantir
la continuitat entre ells i introduir continguts nous recolzant-se darnunt
dels que s'han introduIt préviarnent. Edwards i Mercer (1988), entre
d'altres autors. han cridat l'atencie sobre la importéncia d'aquest
procediment i el seu paper en la dinarnica que s'estableix
necessanament en qualsevol procés d'ensenyament i d'aprenentatge
entre -e! que Os donat» i -el que es nou ». entre el que ja es coneix

el que es tracta d'aprendre.

L atencio abocada al possibIL "aper del marc social de referencia
ha estat. en canvi. molt inferior. Edwards i Mercer assenyalen, en
el treball citat. que els mestres que observaren utilitzaven en poques
nc,isions "referencies reels de l'experiencia extraescolar», ara be,
quan les observaren, -les ingerencies admeses procedents de
l'experiencia extraescolar eren invariablement aquelles amb les quals
tots els alumnes. o si mes no bona part. podien identificar-se- (op.
cit pag 87) Lanalisi de les sequencies didactiques d'angles
suggereix, no obstant aixd, que l'esces nombre de referencies a
l'experiencia extraescolar que observaren Edwards i Mercer no ha
do ser interpretat corn a representacie d'un model habitual del
comportament dels professors.

Potser. el que passe. o si més no aquesta és la direccie cap a la
qual s orienten les nostres conjectures, es que el major o menor
recurs-al marc social de ref?.rencia depen de variables o factors que
no es van tenir en cornpte en el treball d'Edwards i Mercer i que
estan sr mes no en part. estretarnent vinculats amb la dirnensid
temporal Aixi doncs. per exemple, es pot postular que el procediment
cie recorrer al marc social de referencia corn a punt d'arrencada per
establir un context mental compartit sere més frequent a l'inici
d uria sequcncia didectica. sempre que els participants no comparteixin
res o quasi res del marc especific de referencia, que en arribar al
nW quan els participants poden confiar raonablement en les

experiencies ales que han compartit en el contingut que ja han treballat
0 les tasques que la han realitzat per a -poder construir amb relativa
fpcilitat [noves] comprensions conjuntes- De la mateixa manera, es
pot pensar que el recurs al marc social de referencia per part del
pf0les!,01 tant riles freqüent corn mes petit sigui el coneixement
p.re tinguin sobre el contingut o les tasques a desenvolupar en la
:..equencia didactica -un cop riles en atencie dels seus alumnes-: i a
! inre%m,. quo sera tant menor corn mes domini del contingut o de les
tosques atribueixi als seus alumnes Per acabar. tambe es pot for-
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mular la hipôtesi que, quan el professor s'adona que s'ha produit un
malentes a propOsit d'algun aspecte del contingut o de l'execució
d'una tasca, la possibilitat de referir-se a experiencies extraescolars
amb les quals es puguin identificar - un altre cop corn a suposicia- els
alumnes, s'esdevé un procedirnent important per tornar a establir un
context mental compartit sobre el qual es pugui rellanear la construcciO
de "comprensions conjuntes...

2.3. La reflexIO sobre el curriculum escolar i la concepci6
constructivista de l'ensenyament

La nostra aproximaciO a l'estudi dels mecanismes d'influbncia
educative encara és tributana d'una serie d'idees que tenen l'origen
en una serie de treballs sobre el disseny I el desenvolupament del
curriculum escolar amb els quals hem estat profundament implicats
des del 1983 aproximadament. Aquesta implicaciO ens ha fet prendre
consciencia de la importencia que exerceix l'estudi dels mecanismes
d'influencia educative. La Psicologia de l'EducadO i la Psicologia de
la lnstruccia ens ofereixen actualment un corpus considerable de
coneixements sobre els processos psicologics implicats en la
construed() del coneixement (vegeu, per exemple, Pozo, 1987 i 1989).
Aix() no obstant. les informacions sobre corn aprenen els alumnes.
malgrat que es tracti d'un element. la pertinença del qual per avenger
en les tasques de planificaciO i desenvolupament curricular no te
discussió, no son prou des d'una perspective constructivista: cal. a
mes a més, disposar d'informacions precises sobre corn els professors
poden contribuir. amb la seva acciO educative, a que els alurnnes
aprenguin rnés i rnes be. I en aquest punt s'ha de reconeixer per force
que els coneixements que ens ofereixen actualment la Psicologia de
[Educed() i la Psicologia de la InstrucciO s6n molt rnes limitats. Per
una serie de circumstancies relacionades amb el desenvolupament
histaric de la psicologia corn a discipline cientifice. la concepciO
constructivista ha parat esment sobretot als processos individuals
de l'aprentatge escolar ingorant, i fins itot alguns cops menyspreant
totalrnent, el fet que aquests processos es produeixen per definici6
en un context interpersonal i que. en consequencia. no podrem arribar
a oferir una explicaciO detallada. plausible, rigorosa, fonamentada
empiricarnent I util de corn aprenen els alurnnes a l'escola si no
analitzern els processos d'aprenentatge relacionant-los intirnarnent
arnb els proces-os d'ensenyarnent amb els quals apareixen
irrerneiablernent interconnectats. Per tant es urgent cornpletar Ia
concepci6 constructivista de l'aprenentatge arnb una concepci6
constructmsta de l'ensenyament: a encara millor, es urgent de
reviser l'explicacib constructiyista des de la plataforma que suposa
acceptar amb totes les conseguencies que cornporti clue, Si rnes no a
l'escola. l'aprenentatge I l'ensenyament conforrnen una unitat
indissociable.
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[VII] Si s'accepta que I aprenentatge consisteix, corn postula la
concepcio constructivista en un proces de construccio de significats
i d'atribuciO de sentits rültima responsabilitat del qual correspon a
l'alumne, i si s'accepta, corn es fa habitualment des d'aquesta
perspective teOrica, que ningu no pot substituir l'alumne en aquesta
tasca. flavors ,com es pot entendre la influencia educative que tracta
d'exercir el professor quan ensenya els seus alumnes? La pregunta
no Os banal, corn ho dernostra el fet que no hagin faltat veus en la
historia recent de la Psicologia de l'Educacio que han arribat a poser
en dubte que srgui possible ensenyar en sentit estricte. Es el cas
d'alguns psicOlegs d'orientaciO constructivista que, totalment imbults
de l'individualisme que ha imp'egnat histOricament el constructivisme
en la psicologia han tingut la ternptacie de respondre negativament
a la qUestiO de si es pot ensenyar allo que inevitablement ha de
construir l'alumne. Per la nostra banda. entenem la influencia edu-
cative

-en termes cfIjut quo es presla a ractivitat construct! va de I alumne.
ra rofluencra educative eficac. en terrnes d'un ajustament constant

sostingut d agues ajut a les vieissituds del proces de construed() que
ralumne du a terme Convb 5ubratllar ol doole sentit del concepte
d'ajut peoagogic Pe, un costat. sots Os Lin alut perque l'artifex ventahle
del proces d aprenentatge es 1 alumne es ell qui construira ers
significats la funcle der professor es ajuoar-lo en aquesta comesa
Fero per un aftre costal. es un ajul quo sense el sou concurs Os molt
rnorohahle que es produerxi I zeroximado ode es desitja entre els
s.gmficars que construeor r,e els s,cp..treats que representen
veh,curen els continguts escoli_rs-

;Coll. 1990 gag 4481

Si concebem la construccio del coneixement que ni ha al tons de
l'aprenentatge escolar corn un proces. aleshores l'alut pedagogic
s'ha de concebre tambe corn un proces Per aixo. segons el nostre
ludic!. no es pot assimilar la concepcte constructivista corn una
metodologia didactica particular. No creiern que hi hagi una metodologia
didactica constructivista: el que si que hi ha Os una estrategia didectica
general de naturalesa constructivista ode es regeix pel principi
d'ajustatge de rapt pedagOgic i que es pot concretar en mbltiples
metodologies didectIques particulars depenent de cada cas El professor
capac de promoure en els seus alurnnes aprenentatges amb un grau all
de significauvitat i funcionalitat os el professor que entre altres
extrems. pot utilitiar de manera flexible segons les care ateristiques
concretes de cada situacio. la gamma mes 0 menys amplia de recursos
didactics de clue dispose

t n re:Alitill pot semhlar molt cornpluy I no hi ha drible que ho cu
ensenyar no es una lasca facil No c bstint aixo, molts professors ho
anonsegueixen en bona rnesura. i aixo milgrat les condicions habituals
mes aviat poc favorables amb quo es troben sovint a les aules Doncs
be, en parlar dels mucanismes d'influencia educative quo es rnanifesten
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en o actuen a traves de, la interaccio entre el professor I els alumnes
ens estem refennt precisament als mecanismes que fan possible
aquest ajustatge -en el cas. evidentment, que es produeixi allO que
no esta garantit ni molt menys de bon començament- entre. per una
banda, l'ajut pedagogic del professor. per l'altra, el proces de
construccib del coneixement dels alumnes.

El concePte d'ajustatge de l'ajut pedagogic permet de precisar una
mica mes la formulacie que hem tel de l'objectiu del projecte en
comenpar aquest article. Mitjançant el conjunt d'investigacions
realitzades. es preten identificar, descriure I comprendre algunes de
les maneres com es produeix -quan efectivament es produeix-
I ajustatge de l'ajut pedagogic

[VIII] Un conjunt de treballs d'orientacio vygotskiana I

neovygotskiana ens han resultat molt utils per a intentar aprofundir
i especificar els elements implicats en els processos d'ajut pedagOgic
I el seu ajustatge. La idea de partida d'aquests treballs Os que la
inftuencia educativa -;ndlosa la que exerceix el professor quan oguia-
els seus alumnes o hi col.labora" en el transcurs de les activitats
escolars organitzades al voltant de la realitzacio d'una tasca. la
resolucie d'un problema o l'aprenentatge d'uns continguts- pot arnbar
a promoure el desenvolupament quan aconsegueix arrossegar el nen
a traves de la zona de desenvoluparnent proper convertint en
desenvoluparnent rea/-reconstruccio en el pla intrapersonal- all() clue

imci es nomes un desenvoluparnent potencial -aparicid en el pla
interpersonal. A partir d'aquJsta idea. els treballs al.ludits es
proposen indagar com es produeix el pas. quan es produeix. del pla
interpsicolOgic al pla intrapsicologic: o encara minor. -corn pot conduir
la interaccio social en el nivel! de tuncionament interpsicologic a la
resolucio independent de problernes en el nivell intrapsicologic.,
lWertsch. 1979. pag 2)

Utilitzant fonarnentalment corn a base empinca l'observacio de
situacions diadiques mare/till o adult/infant. han sorgit una serie de
conceptes i de propostes teoriques que tracten d'explicar corn
progressa el nen a traves de les zones de desenvoluparnent proper
que es creen en les seves interaccions educatives amb els adults Dei
conjunt de propostes formulades. potser es la metafora de ia

bastimentada (scaffolding) introdulda per Bruner i els sees
col.laboradors (Wood. Bruner i Ross. 1976) la que proporciona una
visiO de conjunt mes ajustada sobre la direccio en la qual s'onenta
la recerca d'explicacions Millanpant aquesta rnetafora es vol sig-
nificar alhora el caracter necessan dels ajuts ca les bastides. que
els agents educatms piusten a I apronent I el SOLI c-nacter transiton
la clue les bastides es retnen de iorma progressiva a inesura clue
l'aprenent va assumint rnes cotes d'autononna c(,ntrul
raprunentanje Al marge d'altres cor.sideractons sobre la metatora
de la bastirnentada en les due ara no podem entrar. el quo vuleni

sarr.ffyrxrpy7,-r-, T.
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subratllar és la seva idea central: la cessi6 i el traspas progressius
de la responsabilitat i del control en l'aprenentatge. Els adults que
aconsegueixen «bastir" millor l'aprenentatge dels infants son els
que ajusten constantment el tipus i el grau d'ajut c es dificultats que
troben i als progressos que realitzen aquests darrers en la realitzaci6
de la tasca.

Aquesta idea apareix un i altre cop, amb diferents formes i matisos,
en la interpretaci6 de les observacions de situacions d'interacci6
diadica mare/fill o adult/infant efectuades per diferents autors
(Wertsch, 1979, 1988; Wood, Wood i Middleton, 1978; Wood, 1980;
Rogoff, 1984, 1990). Aquests estudis apunten a la cessiO i el t.aspas
progressius de la responsabilitat i del control corn un dels mecanismes
d'influencia educativa la significaci6 del qual Os el que persegueix el
nostre projecte. Aix6 no obstant, el que Os habitual en el context
escolar Os la situació en la qual un professor interactua amb un grup
d'alurnnes. Aquest fet aboca a algunes reserves i explica, per exemple,
la prudencia de Cazden quan afirma que:

-a causa dels problemes inherents a un bon ajustatge en la instruccie
simultania Tun grup d'infants. el que s'adapta més be a aquest model
probablement es. la majoria de vegades. les interaccions del mestre
amb alumnes nd.viduals-.

(Cazden, 1991, pag. 117)

Pot ser que sigui aixi. que la cessiO i el traspas progressius del
control i la responsabilitat sigui un mecanisme tipic d'influencia
educativa en situacions d'interacciO diadica: pero tambe pot ser, i no
hi ha motius per rebutjar a priori aquesta hip6tesi. que ho sigui tambe
en situacions d'interacci6 no diadica, corn les que es produeixen
habitualment a l'aula quan el professor un grup mes o menys nombrOs
d'alurnnes aborden conjuntarnent un contingut d'aprenentatge o tracten
de dur a terme una tasca qualsevol. Nomes que en aquest cas costa
mes d'imaginar-se els procediments o els dispositius concrets per
mitja dels quals es pot dur a terme la cessiO i el traspas del control
I la responsabilitat.

D'aquesta manera. sorgeixen una serie de preguntes concretes a
les quals nomes l'analisi de les dades empiriques pot aporta i. elements
de resposta. tOs possible trobar indicadors d'una cessi6 progressiva
del control per part del professor i d'una assumpci6 progressiva de
la responsabilitat per part dels alumnes en les sequencies didactiques
enregistrades?, en cas afirmatiu, Os possible identificar els
dispositius -o si mes no alguns dels dispositius- per mitja dels quals
es produeix la cessi6 del control i el traspas corresponent de la
responsabilitat?, clue passa quan la cossi6 del control es procipitada
o inaproplada i els alumnes no poden assumir la responsahilitat
corresponent2, gum paper juguen al respecte alguns factors corn
l'estruc(ura de la tasca, la naturalesa del contingut o d'altres due
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hem assenyalat en els epigrafs precedents?, etc Heus aci algunes de
les preguntes que, a partir de la hipotesi de la cessio I el traspas
progressius de la responsabilitat I del control, hem formulat al ccnjunt
d'investigacions que conformen el projecte.

[IX] Ja hem f et al.lusiO anteriorment a la proposta d'interpretar
l'aprenentatge com un proces de construcci6 progressiva de sistemes
de significats compartits a propOsit de les tasques, les situacions o
els continguts al voltant dels quals s'organitza l'activitat conjunta
dels participants. Efectivament, quan es despulla el constructivisme
de significats de les seves adhesions mes individualistes, la construcci6
de significats en l'ambit escolar -i molt probablement en qualsevol
altre ambit de l'activitat humana- apareix corn un proces molt
impregnat i orientat pel marc cultural i institucional en qua es
cesenvolupa i que s'esdeve necessariament en un context de relaci6
i comunicaci6 interpersonal. Des d'aquesta perspectiva, la construcci6
de significats a l'escola transcendeix ampliament la dinamica interna
dels processos psicolOgics individuals dels alumnes. L'aprenentatge.
la construcci6 del coneixement a l'escola, es en realitat una construcciO
clarament orientada a compartir significats. mentre que l'ensenyament
és el conjunt d'activitats per mitjà de les quals es preten que el
professor i els alumnes arribin a compartir parcel.les progressiva-
ment mes amplies de significats respecte als continguts del curriculum
escolar.

La construccib progressiva de significats compartits que es
produeixen en un proces educatiu -escolar o extraescolar- presenta
semblances amb el proces per mitja del qual dos interlocutors qualsevol
s'arriben a posar d'acord sobre el significat que te un enunciat en un
determinat context. En aquest cas, i seguint l'analisi efectuada per
Nelson (1988), cada interlocutor du a terme la seva interpretaci6 de
l'enunciat a partir del propi sistema cognitiu: as a dir. estableix un
significat subjectiu a partir del propi sistema d'interpretaci6 de
significats. Per a posar-se d'acord, cal que ambd6s interlocutors
arribin a establir un sistema de significats compartits format per les
parcelles coincidents dels respectius significats subjectius. Quan
entre aquests no hi ha parcel. les coincidents, el resultat es la
incomprensiO absoluta; i a la inversa. quan els significats subjectius
tenen una coincidencia absoluta, la comprensiO Os total. De tota manera.
el que Os habitual Os que el grau de coincidencia comenci sent mes
aviat baix que es vagi incrementant gradualment a causa dels
intercanvis comunicatius entre els interlocutors.

Els interlocutors arriben a establir un sistema de significats
cornpartits minancant l'aproximacib o adequaclb progressnia dels
respecnus sistemes d'interpretacib de signif icats a les repre-
sentacions convencionals del grup cultural al qual pertanyen. Aixi
doncs. cal tenir en compte. quan es parla de signiticat. que
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-Podem parlar Ilavors de tres classes diferents de significat: el
stgnificat subjectiu. establert dins del sisterna de significat de rindividu
considerat corn un tot: el signiftcat compartit, establert entre dos o
mes parlants d'un context deterrninat. i el signiltcat oblectiu. un dipOsit
de cultura Aquestes claF.ses diferents representen, respectivarnent.
els signiticats individual. social I cultural"

(Nelson. 1988. pag. 27. Cursiva afegida)

En una direcci6 sernblant s'orienten les reflexions forrnulades per
Wertsch (1984) amb la finalitat de perllongar i aprofundir el concepte
vygotskia de -zona de desenvolupament proper-. El nuch del
plantejament d'aquest autor gira al voltant de les nocions de -definicib
de la situacio-. -intersubjectivitat». -negocracib de la definici6 de
la situacio» -medraoiO semibtica». Un comentari molt breu al
respecte sera prou per a mostrar fins a quin punt aquestes nocions
sOn susceptibles de guiar-nos en l'intent d'identificar i comprendre
les caractenstiques de les situacions interactives que fan possible un
grau major o menor de contingencia reciproca de les intervencions
dels participants i, per extensib. dels mecanismes mitjançant els
quals s'exerceix la influencia educativa.

Segons Wertsch, [adult i [infant que s'irnpliquen conjuntament en
I execucio d'una tasca o en el desenvolupament d'una activitat tenen.
cada un per la seva banda, una definiclo de la situaciO. és a dir. es
representen cluna manera determinada la situacio i el conjunt d'accions
que hi han d'executar. Aquesta definici6 intrasubjectiva de la situaci6
probablernent és diferent per arnbdos Per tal que es pugui establir la
comunicacib cal un cert nivell d'intersubjectivitat tots dos han de
compartir. encara que sigui parcialment. una definicib de la situacib
1, a mds a mes. han de saber que la comparteixen. Aixi clones. o be
no s'establira la comunicacib. o be és imprescindible que es produeixi
una negocincio que meni a una definicio intersubjectiva inicial de la
situacib. Ladult i l'infant participen activament en la negociacio.
pero el s2o paper. ens adverteix Wertsch. Os clarament asimetrici
mentre que el camp que [adult introdueix en la seva definicio
intrasubjectiva de la situacib es el resultat d'una estrategia per
establir la comunicacib 1. per tant. es un canyi temporal. el que es
produeix en la definicio intrasubjectiva de l'inf ant es permanent. a
s'espera que ho sigui. en la mesura que l'adult tracta d'-arrossegar-
lo- cap a la seva prOpia definicia arnb f inalitats educatives o
instruccionals Afegim encara que. segons I autor. el proces que
perrnet la negociacio entre els dos participants I l'establiment d'una
def inlet() intersubjectiva de la situacio depen que s'utilitzin formes
adequades de rnediacib serniatica-

Lanalisi de Wertsch introdueix. d la nostia matter a d'entendre.
duos novetats importants En primer Hoc. en cndar ratencin sobre
el let clue la construccio de significats comparlits es el resultal d'una
nenociacio constant i minterrompuda de la detinicio de la situacio.
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oblige a considerar el context en que s'esdeve l'activitat conjunta
corn un element essencial del procés. En segon Hoc, en subordinar els
resultats de la neclociaciO a l'Os de -formes adequades de mediacid
semiOtica -. posa en relleu la immense importancia del Ilenguatge. de
les seves funcions i els seus usos. per a la comprensiO dels mecanismes
per mitja dels quals s'exerceix la influbncia educative

Aixi sorgeix un nou conjunt d'interrogants que l'analisi de les
observacions haura d'escarrasar-se de respondre- aquesta descripcib
hipotetica. aquesta interpretacio elaborada essencialment per a
explicar el que succeeix en situacions d'interacciO diadica. es
aplicable al que passa en les situacions en les quals el professor
interactua amb un grup d'alumnes a l'aula?: 6és possible de trobar
Indicadors empirics Tuna construccio progressive de sisternes de
significats compartits en les sequencies didactiques enregistrades?:
en cas afirmatiu. 60s possible d'identificar els dispositius o els
procediments -o si mes no alguns- que la fan possible?. ,és possible
detectar ruptures. divergencies o malentesos en la construcciO de
sistemes de significats compartits?: 6per rnitja de quins procediments
s'aconsegueix d establir una definicio intersubjectiva inicial de la
situacio a partir de la qual sinicil la construccrO de sistemes de
significats compartits cada cop rnés amplis?. 6juguen algun paper en
la definicio intersubjectiva inicial de la situacio. i tambe en la posterior
construcciO de sisternes de significats compartits. la utilitzacio que
fan els participants del que hem anomenat. en un epigraf anterior. el
marc social de referencia i el marc especific de referencia?. etc

[X] Les consideracions antenors ens han dut a postular que el
context en que es produeix I activaat conjunta es un dels elements
clau per comprendre corn s'exerceix la influencia educative El
concepte de context es no obstant aixo. ternblement elusiu i dona
peu a nombroses confusions En qualsevol situacio interactiva. podem
identificar un context fisic. un context cultural. un context social. ur
context afectiu. un context linguistic etc Quan a mes. la situacio
interactive es done en un marc educatiu o instruccional. podem afegir
als ja assenyalats. un context organitzacional un context curricular.
etc. No obstant aixo. el fet a destacar des de la perspective de la
construccio dun sisterna de signiticats comparUts es que el context
pertinent es sempre per definicio dacord amb Edwards (1987) un
context mental

Aixi doncs. l'interes del context linguistic (els enunciats verbals
que apareixen en la situacio interactiva) i extrdlinguistic
(caracteristiques fisiques i socials de la situacio) no resideix tant en
lrs !-,eve.,7; caractenstiques ut.>l.Iiv(5 lp clue podna descriure
nil obseivador extern- com on les seves caractenstiques sublec-
lives- les que tenen ona funcionahlat hi son compreses son
rellevants per als mateixos participants Agues( pronunciament sobre
el tiptis de context pertinent per a ia construCCIO de signiticats
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compartits planteja dos problemes greus. El primer es d'ordre
metodolegic, ja que implica que l'analisi empirica dels mecanismes
mitjancant els quals s'exerceix la influencia educativa no es pot
limitar a utilitzar els plantejaments experimentals classics en la
investigaci6 educativa i psicoeducativa. sin6 que exigeix la utilització
de procedirnents i tecniques que permetin accedir, amb el maxim
rigor i fiabilitat. al punt de vista dels participants en la situaci6
interactiva. El segon és d'ordre conceptual i la seva importencia
exigeix que el considerern amb cert detall.

Hem acceptat la plausibilitat de la hipOtesi que l'establirnent d'un
sistema de significats compartits es el resultat d'un proces de
negociacions successives sobre la definiciO de la situacie; i hem
apuntat que aquesta negociacio s'estableix sobre els elements del
context en qué es donen els intercanvis comunicatius. Pere en definir
el context corn quelcom essencialment mental i intrasubjectiu,
l'argumentaci6 s'escorre aparentment cap a un cercle viciOs, cap a
un carrerb sense sortida: efectivament, ,com poden els participants
d'una activitat conjunta utilitzar el context en qué es desenvolupada
per a establir una definici6 intersubjectiva inicial a partir de la qual
es puguin construir significats compartits si, corn acabem de veure.
cada un procedeix a partir del seu propi context mental?

La sortida per a aquesta contradicci6 aparent és en l'asimetria de
les aportacions que realitzen l'adult i [infant -o el professor
l'alumne- en la definicio intersubjectiva inicial de la situacio. El
caracter asimétric de la relaci6 es una constant que es troba en tote
situacio educativa, tot i que les seves caracteristiques concretes
les seves manifestacions varien en funci6 d'una série de factors
corn. per exemple. redat dels participants. la naturalesa de la tasca
o de l'activitat per la qual s'articula l'activitat conjunta. el seu
coneixernent previ. etc Aquesta asimetna implica una responsabilitat
mes gran de l'adult en el proces de negociaciO de significats, ja que
es veu obligat a tenir en compte el significat subjectiu de l'infant per
establir una intersubjectivitat inicial a partir de la qual es pugui
desenvolupar l'activitat conjunta. Es justament en aquest punt on els
conceptes de marc especific i. sobretot, de marc social de referencia
als quals hem tel allusie en un epigraf anterior poden llancar alguna
Hum sobre els recursos de clue dispose el professor -1 l'adult en
general- per assentor les bases de la negociacio de significats amb
els seus alumnes

[XI] D'aquest panorama de conjunt. resulta que l'objectiu
fonamental del projecte, tal i corn sha anal perfilant i concretant.
es l'analisi de les formes d'ornanitzaciO de l'activitat conlunta i de

la seva evolucio al Ilarg du les seguencies didactiques Aguesta ana-
lisi. pore. es pot dur a forme, per dir-ho aixi, a diversos nivells
d'aprofundirnent iamb propOsits diferents En el gue ons concerneix,
l'enfocament adoptat ens porta a distingir. en una prirnera
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aproximacid, dos nivells d'analisi amb dos proposits clarament
defin its

El primer se centra en l'articulaciO de les actuacions del professor
i dels alumnes al voltant de la tasca o el contingut d'aprenentatge i
en la seva evoluci6 al Ilarg de la sequencia didactica. Es una analisi
que se situa per forge en un nivell macro- i que presenta, com a
principal dificultat metodolOgica, l'exigencia d'una categoritzaci6 de
les actuacions dels participants que sigui susceptible de reflectir la
seva major o menor interconnexiO, que permeti detectar-ne una
possible evolució al Ilarg de la sequel-Ida didactica i que correspongui
amb la naturalesa dels continguts abordat: i/o les tasques
desenvolupades. Una analisi d'aquesta mena sembla a priori adequada,
entre d'altres extrems, per a aportar elements de resposta a les
questions formulades abans sobre la cessid i el traspas progressius
del control i la responsabilitat en el transcOrrer de les sequencies
didactiques.

El segon nivell d'analisi, per la seva part, es una consequencia de
la importancia atorgada a l'activitat discursive dels participants i es
vincula, seguint la recomanaci6 de Wertsch, a les formes de mediacib
semibtica emprades. Aquesta analisi. de naturalesa molt més <,rnicro
que l'anterior, te el prop6sit d'aportar elements de resposta a les
questions forrnulades abans sobre la construcci6 progressive de
sistemes de significats compartits al Ilarg de les sequencies
didactiques. Des del punt de vista metodolOgic, planteja l'exigencia,
amb totes les dificultats que aix6 comporta, de trobar un procediment
d'analisi susceptible de donar comptes dels significats que transmeten
o vehiculen els participants per mitja de la seva activitat discursive
i que se sotmeten. d'aquesta manera. a una possible negociaci6 i

modificacib.

En l'apartat relatiu a les unitats i nivells d'analisi, descnurem els
procediments mitjancant els quals s'intenta ir front a aquests
propOsits i exigencies. De moment, sols afegirem que ambdues analisis
ban de tenir un caracter complementari i s'han de dur a terme de
manera que els resultats respectius es donin suport i s'enriqueixin
rnOtuament en honor d'una interpretaci6 integrada. Aquesta exigencia
afegida te un origen doble. Per una part, el rebuig frontal a dissociar
l'activital discursive dels participants -que diuen i corn ho diuen- de
l'activitat no discursive -qué fan i corn ho fan- i el convenciment que
l'estudi dels mecanismes d'influencia educative requereix que els dos
lipus o' activitat siguin considerats de forma interrelacionada en el
mare més arnpli de l'activitat coniunta Per una altra part. la necessitat
de trobar una relaciO tebricament fonamentada entre el proces de
cessiO i de traspes progressius del control i la responsabilitat. que
constitueix el propOsit fonamental del primer tipus d'anelisi, i el
proces de construcciO progressive d'un sistema de signif leafs
cornpartits, clue constitueix el propOsit fonamontal del segon. Una
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hipotesi complementana estableix que els dos processos -cessid i

traspas progressius del control la responsabilitat I la construccio
progressives d'un sistema de sigmficats compartits- son irreductibles
Fun a 1 altre. discorren en paral lel I es troben estretarnent inter
relacionats. Des d'un punt de vista metodolegic. aquesta hipolesi
d interconnexio influencia mutua entre ambdos processos
per una banda. a buscar els indicadors empincs respectius en plans
0 nivells diferents -en le nostra aproximacio. el pla de ies actuacions
dels participants i el pla dels significats vehiculats pel discurs
educacional- 1. per una ahra. a estabhr els susdtts indicadors de
manera que permetin explorer les possibles influenctes mutues entre
els dos processos en un marc interpretatiu unificat.

[XII] En els comentans introductons d aquest article advertiem
que si be el nostre projecte es limita expressament a l'estudi d'alguns
mecanismes d'influencia educative que se situen I es manifesten en
l'ambit de les relacions interpersonals igualment estern convencuts
que aquest es comes un dels aspectes a temr en compte en la

perspectiva d una comprensio mes amplia ststematica de la practice
odue.liva Aquesta cnda d atencio envers l'existencia d altres
possibles fonts d influencia educativa que transcendeixen el pla de
Ia interaccio o de la interactivitat entre els participants posa en
relleu la importancia del context social , instituciondl en que es
desenvolupa Factivitat conjunta I suggererx l conyeniencia de tenir-
lo en comple fins tot (loan les indagacions es linPten coin es el
nostre cas a 1 ambit de les relacions inter pei sonals

101 I que a les pagines precedents hem tel algunes al lusions
puntuals al context social I institucional on sesdeve 1 activitat conjunta
-corn per exemple quan afurnavem que el proces de construccio de
significats en I ambit escolar Oslo molt ImPregnat i oriental pei mar c
cultural i mslitucional on es produeix-. el que es cert es que aquest
aspecte ha ocupat fins ara un paper secundari en la nostra
arqumentacio Aim S expls.a pel let que nein situal inicialment 10
reilexio en el marc de les secpiencies dtdactiques -enteses corn 3
microprocessos d unsenyamant I d aprenentatge- en les quals el mots'
de 1 activital coniunta per utilit/ar 10 termaiologiu d A 11 1 eontiev.

latarutnt riefinit ensenyar I aprendre uns cot-Mrs-pit:. determinats
o onsenyar I aprendre la resolocio d tin problerna 0 I r,xecurao d una
tdi,ca mina gis-,tioni, terminologignei, 101,, ols trituillS umprats

1 tont d inwiracio per 0 pertilar prirsipis ha,acs los fspotwas
(iir,ctritic, preguntris Loncietw., que quien la collita I I irilisi

(h:10(,S (11 (1 not,tre prnjecle 11.110r1 I ongen ialimrions row tin
,s11111 i tin infant o in (Tun d irlilrits dewnyolupen und 0ctiyital

;Ina I lara d enenvainent aprenciilatql,

Aquei,ta col widenria i pirt ii jiyn imihiui CeitN
d Ii hipide'd nipcdrwonw, iiintwncid (.(11 dtivd detectatJ,

di,ur11:; lit him,, III Ai MR!. 1IrtiCcuili,11,,

(f)
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cl'interaccio diadica potser poden jugar tambe un paper important en
el cas de situacions instruccionals d'intera3cio grupal a l'aula Aixo
no obstant, es tracta d'una hipotesi que ha de ser contrastada I que,
en qualsevol cas, es complementa amb una sene d interrogants relatius
al fet que en les situacions instruccionals a l'aula el que es habitual
no es la interacci6 diadica professor/alumne, sin() la interacciti
professor/grup d'alumnes. No és pas evident que la cessib i el traspbs
progressius del control la responsabilitat. aixi corn la construcciO
de sistemes de significals compartits cada cop mes amplis, presentin
les rnateixes caracteristiques i es portin a terrne de la mateixa
manera en les situacions d'interacciO professor/grup d'alumnes que
en les situacions d'interacciO diadica I no nomes pels problemes
inherents a un bon ajustatge en la instrucciO simultania d'un grup
d'inrants ". corn assenyala Cazden en un text citat anteriorment.
sinO tambe a causa que ei context socidi institucional es sensiblement
diterent en un l'altre cas. per una part. l'escola el sisterna
educatiu. amb tots els seus condicionaments, finalitats. objectius.
expectatives. etc : per una altra. la familia o el laboraton. tambe
amb el seus proois condicionaments. finalitats. objectius.
expectatives. etc.

PerO el contex social t institucional en que es produeix l'activitat
conjunta. encara pot considerar des d'una perspective rnes radi-
cal. Aix!. per exemple. comentant la teona de l'activitat d'A N
Leontiev. Wertsch relaciona el primer dels tres nivells i unitats
danàlisi que proposa aquest autor -les activitats. les accions I les
operacions associades respectivarnent als seus corrosponents motius.
objectius I condicions-. amb el context social i institucional -on
passen els processos psicolOgics- d'una manera que.

) una act,vitat es pot cencebre corn on context situacional
institucionalment dot mit Una activitat a on context sitoacional
d acINI1at es basa en una sene do scoosicions sabre els papers els
objectrus i els rmtlans adequats utiiit/ats pets participants d aquest
context Situacional En terrres dels n:veHs d anatisi en la teona de
cacvitat. es oodria du' que on context situacional d'activitat gua la
selcccia d'acc.nnslia cornaosicio operacional de les accions Ociermilia
ii signif,cat tunclonal de les accions ( ) Elitre cfaltres coses CI

mat:o wherent a on context situacionai particular 8 octiv.ta1 espee,t.ca
alio a quo s Ira d augmeniar la importane:a en el susdit centext
situacionai ( ) el molar tambe determina I goy s haura de passar pc,
di; si calques per possibillidi LI censecui,a 8 ,11(310)a aiira rosa

(Wertsc h. 1988 pag "'PO)

I ins did Id ilostra ar(pinientdcic) tfl iIiiiI ('-;scricidltnent d
-aprenentatge formal i a I activitat escolai uha de les tres

itclivitats i un dels tres contextos situacionals tipics -lunt amb el pc
ludica I la feina i l'achvitat laboral- als quo tradicionalment

s'ha parat rnes atencie eontiev 1981. Griffin i Cole 1984 Wertsch.
1988) 1:11 aquest sunlit. us riot suposar due l'activital coniunta dels
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participants en una sequencia didactica que es fa a l'escola està
essencialment onentada pel motiu densenyari aprendre -inherent al
-context situacional institucionalment definit" en el qual s'inscriu
la sequencia didactica-, essent aquest motiu el que determina en
darrer terme el significat funcional de les actuacions dels participants,
és a dir, alio a clue s'ha de parar atencid i and que es pot passar per
alt o que té una importancia secunderia. D'aqui ve el nostre interes
prioritari per indagar, en les formes d'organitzacid de l'activitat
conjunta, els processos de cessiO i traspas progressius del control

i la responsabilitat i de construcci6 progressive de sistemes de
significats compartits. ja que ambdós processos es poden relacionar
a nivell tedric amb el motiu de l'activitat escolar formal, és a dir,
amb el motiu d'ensenyar i aprendre.

Malgrat tot. passa sovint que el context situacional de l'activitat,
inicialment. no esta tan ben definit per als participants corn en el cas
d'un professor i un grup d'alumnes que porten a terme una sequencia
didactica a l'aula en referencia a un contingut o una tasca tipicament
escolars. Fins i tot en l'ambit escolar. sobretot en els nivells de
l'educaciO preescolar i primaria, podem trobar exemples nombrosos
de situacions en que professors i alumnes porten a terme activitats
conjuntes sense que sigui possible discernir amb claredat si responen
a un motiu d'aprenentatge formal o de joc; o en les que el professor

els alumnes despleguen. de fet, dos tipus d'activitat clarament
diferents: d'aprenentatge formal en el primer cas i de joc en el segon.

Imaginem el cas extrem d'un pare o una mare que miren un titre
d'imatges amb el seu fill. Ilegint-li un conte. comentant un episodi de
dibuixos ammats que ofereix la televisiO, o simplement representant
una histOria amb l'ajut d'uns petits titelles Es molt possible que, en
situacions d'aquesta mena, el nen abordi l'activitat conjunta amb
[Unica finalitat de jugar. mentre que el pare o la mare, sense renunciar
al component de joc, pretenguin de forma mes o menys conscient i

planificada aprofitar la conjuntura per -ensenyar-li quelcom relatiu
als objectes. situacions o successos que apareixen a les imatges. el

conte. els dibuixos animats o la histOria representada. Encara mes.
és possible que en determinades circumstancies l'activitat conjunta
acabi denvant netament cap a una activitat de joc. mentre que en
altres ocasions ho faci cap a una activitat d'aprenentatge mes o
menys formal

L'estudi dels mecanisrnes d'influencia educativa que operen
pretesament en situacions d'aquesta naturalesa -la suposicio no sembla
gaffe drriscadd I es justified facilment a partir dels fesultals
d'investigacions realitzades en situacib natiral- no es poden dur a
terme arnb els mateixos supbsits i les mateixes hipetesis directnus
que en el cas d activitals de naturalesa inequivocarnent escolar En
aquest ultirn cas. el nostre raonament ens ha dut a formular conjectures

a plantelar pregunte:, concretes sobre corn s'organitza
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conjunta dels participants amb el fi que els continguts i/o l'execuci6
de les tasques al voltant de les quals gira la seqUencia didactica
puguin ser efectivament ensenyats i apresos; basicament, sOn les
hipOtesis i les preguntes concretes relatives als processos de cessi6
i traspas progressius del control i la responsabilitat i de construcciO
progressiva de sistemes de significats compartits que hem exposat
amb cert detall als epigrafs anteriors. Quan el context situacional de
l'activitat inicialment no apareix de manera clarament definida,
l'estudi dels mecanismes d'influencia educativa requereix, per dir-
ho d'alguna manera, un pas previ: indagar corn i en quin sentit es va
definint progressivament et context situacionat de l'activitat, o si es
prefereix indagar corn els participants van creant progressivament,
per mitja de l'articulaci6 de les seves actuacions respectives, un
context situacional d'activitat determinat.

Incloure algunes situacions d'aquesta mena en un projecte
d'investigacid sobre els mecanismes d'influencia educative té, doncs,
un interes evident. Per una banda, poden of erir-nos dades sobre
alguns aspectes de l'organitzaciO de l'activitat conjunta que no S

previsible que puguin obtenir-se iThicament a partir de l'observaciO
de sequencies didactiques de caracter tipicament escolar, en les que
el context situacional de l'activitat apareix clararnent definit en l'inici.
Per una altra banda, en una lOgica que no aspira a la contrasted&
per() si a la diversitat I a l'heterogeneitat de les situacions observades
atenent a parametres te6ricament rellevants, poden oferir un
contrapunt per a la interpreted& en termes de mecanismes
d'influencia educative. dels processos de cessid i traspas progressius'
del control i la responsabilitat i de construccid progressive de
significats compartits

Una vegada que s'ha exposat l'aproximacid a la problernatica.
s'han plantejat els principis basics de l'enfocament adoptat I. s'han
forrnulat les hipbtesis directrius i algunes de les preguntes que guien
el projecte d'investigacie. ara convé que passern a descriure les
caracteristiques de les situacions d'observaciO i el procedirnent
utilitzat per a la recollida de dades

3. Les situacions d'observació

Toles les investiqacioni, quo s'incicuon On el prolecte compadeixen
la caractenstica d'utilitzar la Sequencia Didactica (SD) -denommada
SeqUencia d'Activitat Coniunta (SAC) quan el context social
institucional de l'activitat es de naturalesa rio escular- com a umtal
basica de recollida de dades, atenent aixi les exigencies que s'han
detallat al punt (II) de l'exposicie del marc teOric Aquest tel reflecteix
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la importancia atorgada a la dimensidi temporal, més concretament
a la situaciO de les actuacions dels participants en el flux de l'activitat
conjunta, corn un dels aspectes a tenir en compte per a la identificaci6
i la cornprensig dels mecanismes d'influencia educative.

En el disseny de les situacions d'ob-eryaciO s'ha intentat de
respectar al maxim les condicions habituals i el context natural en
qué els participants estenen normalment la seva activitat. En la majoria
dels casos, s'ha procedit simplement a seleccionar, seguint una serie
de criteris, situacions habituals d'activitat conjunta, limitant la
intervencib dels investigadors a negociar tots aquells aspectes
susceptibles de facilitar el procés d'observacig i l'enregistrament de
les dades i de garantir-ne la fiabilitat i la pertinencia per als objectius
del 'projecte. Quan aix6 no ha estat possible i s'han hagut de crear
situacions ad hoc per enregistrar determinats tipus d'activitat
conjunta -es el cas, per exemple, de les SD del processador de textos
i de les SAC dels gnoms que es descriuen més aball-, s'ha intentat de
reduir al maxim l'artificialitat de les condicions deixant als
participants un marge ampli de maniobra en la definiciO de la situaci6

sobretot. en el desenvolupament de l'activitat.

Les situacions d'observacib han estat dissenyades o seleccionades
de manera que. considerades globalment, fan intervenir un conjunt de
variables o factors potencialment rellevants -d'acord amb les idees
directrius i els principis basics que s'han exposat en l'apartat ante-
rior- per a l'analisi dels mecanismes d'influencia educative. Les
variables que s'han pres en consideraci6 en el conjunt de les
investigacions incloses en el projecte sOn les segillents:

Participants: professor/grup d'alumnes; dos o més alumnes
treballant en grup; mare/nen(a); dos nens/nenes rnanipulant un ma-
terial de joc.

Edat dels infants/alumnes des dels 3 anys fins a estudiants
universitaris. Convé remarcar que incloure aquesta variable en el
disseny general de les situacions d'observacib no respon a un interes
de detectar diferencies de tipus evolutiu. sing més aviat a la idea quo
l'edat s'associa amb -mares socials de referencia" d'amplaria i

ccmplexitat divursa (vegeu el punt VI del marc tebric del projecte).

Context social i instituctonat context escolar: context familiar;
context de joc.

Contingutflast 'es de les SD/SAC. continguts maternatics:
continguts de ciencies naturals. continguts de ciencies socials,
processador de textos. conlinguts rio escolars

Coneixements previs dels inlonts/aluinnes anib coneixernents
previs sobre el contingut/tasca de l'activitat conjunta: sense
coneixements previs sobre el contingut/tasca de l'activitat conjunta.
Noteu que. d'acord amb el nostre planlejament togric. l'interiNs
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d'aquesta variable resideix sobretot a poder detectar fins a quin punt
un participant en l'activitat conjunta (per exemple, el professor) te

compte allô que se suposa que saben altres participants (per
exe.nple, els alumnes) I en quina mesura aquesta suposicio interve en
les inkraccions que hi estableix Aquest es el motiu pel qual, en les
investigacions en clue intervé aquesta variable, els grups no es di-
ferencien Onicament pel fet de tenir coneixements sobre el contingut
o tasca a realitzar o no tenir-ne, sine també i sobretot, perque els
altres participants en l'activitat conjunta en sOn informats.

En totes les SD/SAC s'ha seguit, en termes generals. el mateix
procediment de recollida de dades. Despres d'una primera fase durant
la qual es negocia el contingut a treballar i/o la tasca a desenvolupar
pels participants, les condicions en qué es dura a terme l'observacig
i l'Os confidencial dels registres, es procedeix a una sessib de prova
amb la finalitat que els participants i els observadors es farniliaritzin
amb la situacib. Despres, es procedeix a entrevistar els participants.
En el cas clefs professors, l'entrevista té corn a finalitat obtenir
informacid sobre els objectius que es proposen d'aconseguir. els
continguts concrets que treballaran. la metodologia i els materials
que tenen previst d'utilitzar, les activitats d'ensenyament i

aprenentatge que proposaran als seus alumnes, les expectatives sobre
els resultats d'aprenentatge. les dificultats amb qué previsiblement
es trobaran i corn pensen actuar per superar-les. En el cas dels
alumnes/nens. l'entrevista esencialment pren la forma d'una avaluacig
inicial dels seus coneixements sobre el contingut i/o la tasca que és
objecte d'atenciO en la SQ/SAC. Aixi mateix, en el cas de les mares,
aquesta entrevista inicial tracta d'esbrinar els coneixernents sobre
el contingut al voltant del qual s:organitzara l'activitat conjunta.

El seguent pas consisteix en un enregistrament audio o video -amb
enregistraments audio i narratius complernentaris o sense, segons
els casos- de totes les sessions d'activitat conjunta que conformen
la SD/SAC. Finalment. es precedeix a entrevistar novament els
participants. En el cas dels professors i les mares, aquesta segona
entrevista se centra en la valoracib del que ha succeit en el transcOrrer
de la SD/SAC I en una comparaciO entre les previsions realitzades en
l'entrevista inicial i el que efectivament s'ha esdevingut. En el cas
dels alumnes/nens. l'objectiu es riles aviat detectar Si s'han produit
canvis significatius respecte a l'avaivacib inicial quant al domini de
les tasques i/o al coneixement dels continguts que snan treballat.

Conve la tnsistencia sobre el fet que el disseny general de les
investigacions que conformen el projecte no respon a una logica
contrastable La finalitat no es coinparar SD/SAC qua es diforencien
entre elles en les variables o factors esmentats. sing mes aviat
analitzar l'evolucia do l'activitat conjunta cn l'interior de cadascuna
independentrnent. La seleccig i/o el disseny de SD/SAC contrastades
en el quo es reforeix a aquc:stes variables o factors to coin a obiectiu



principal facilitar la possible apariciO, l'observacio, el registre
l'analisi subseguents, d'un ventall corn mes ampli minor de mecanismes
d'influencia educative I de les seves diverses manifestacions

A continuacio es descnuen breument tres de les set investigacions
meioses en el projecte que, a mes de servir-nos corn a punt de
referencia per exemplificar el model d'analisi que exposarem més
endavant. constitueixen moltes altres concrecions illustratives del
mateix plantejament metodolOgic general.

3.1. L'ensenyament i l'aprenentatge de la numeraciO i d'algunes
operacions elei,,entals de calcul

Les SD enregistrades en aquest cas corresponen a dues classes de
preescolar, una de primer (P4) i una altra de segon (P5). d'una escola
pOblica de Sant Boi del Llobregat, una poblaciO del cintur6 industrial
de Barcelona. Les professores de preescolar i de cicle inicial d'aquest
centre han decidit des de ja fa alguns anys, de com0 acord i amb el
suport thine professional de requip d'Assessorament Psicopedag6gic
de la zona. adoptar una metodologia didectica que es basa en els
racons de joc per treballar objectius i continguts de caleul.
Concretament. en el cas de preescolar, les prof essores treballen
d'aquesta manera l'aprenentatge de la sbrie de nOmeros naturals
(fins al 10), la comparaci6 de nOmeros. les correspondencies, l'addici6
(nornes al P5) i la composiciO i la descomposici6 de nOmeros. Per a
aim:), els alumnes i les alumnes (30 per classe) es distribueixen en
cinc grups de sis criatures cada un. Cada grup treballa al voltant
d'una taula on hi ha un loc de tauler o de cartes. Els jocs utilitzats
sOn adaptacions realitzades per les mateixes professores a partir
dels jocs proposats per Karnii (1985) per a aquests nivells educatius.
Els grups treballen amb el mateix joc durant tres sessions i despres
es produeix una rotaciO, de manera que al final, tots els grups passen
pel conjunt de jocs programats. A continuaciO, es canvien els jocs
per altres de nous i recomenca el proces.

Les professores organitzen l'activitat dels grups amb cada joc en
tres fases que s'esdevenen en altres tantes sessions. En la primera.
expliquen les regles, fan algunes demostracions. aclareixen els dubtes
que sorgeixen i dirigeixen aiguna/es partida/es de prnva per
assegurar-se que els nens i les nenes han entes el joc En la segona.
els nens i les nenes juguen sols i la professora passeja per les taules

en supervise el desenvolupament i interve si es corneten errors o
si creu oportu fer algun cornentari. En la tercera. la professore
avalua fins a quin punt s'ha arribat als objectius proposats observant
el desenvolupament d'una partida i utilitzant una fitxa d'avaluacio
que han d'ornpfir tots els membres del grup
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Les dades enregistrades corresponen a l'activitat realitzada per
sengles grups de P4 I de P5 amb sis I cinc jocs diferents
respectivament Es disposa, doncs, d'informacio sobre sis Sequencies
Didactiques successives d'un grup de P4 I cinc Sequencies Diclactiques
successives d'un de P5, corresponent en aquest cas una SD a les tres
sessions en qué un grup treballa amb el mateix joc. Les sessions de
P4 tenen una durada mitjana aproximada de 30 minuts, mentre que
les de P5 sOn una mica més Ilargues. Totes les sessions han estat
objecte d'un enregistrament audio (verbalitzacions dels participants)
d'un enregistrament narratiu (descripci6 de les accions i del context).

Aquestes dades es complementen amb les entrevistes inicials i finals
de les prof essores (enregistrament audio) i amb la informaci6 que
conté una memOria sobre l'organització dels racons de matematiques
elaborada per elles mateixes abans de la nostra arribada a l'escola.
No s'ha considerat que calgui, en aquest cas, efectuar entrevistes
inicials i f inals als alumnes.

Els canvis introduIts per les exigencies de la investigaci6 en la
dinamica habitual de les classes han estat minims. Els Onics aspectes
negociats amb les professores han estat: mantenir sense canvis la
composiciO dels dos grups observats I realitzar els racons de
matematiques en les dates i hores establerts previament. S'ha
respectat totalment la seleccid, la .seq0enciacio i la temporalitzaci6
dels jocs que havien establert les prof essores en les seves
programacions. Elles han decidit la composici6 dels grups -utilitzant
un criteri d'heterogeneitat- i han seleccionat els dos grups amb objectiu
d'observaciO en les successives SD.

3.2. La construed() d'un entorn fictici. el men dels gnoms

Aquesta investigaci6 se situa en el context familiar i els subjectes
son nens I nenes d'edats compreses entre els 3 i els 6 anys, s'observen
en situaciO d'interaccib diadica amb les respectives mares al voltant
del m6n find dels gnoms. Les dades enregistrades corresponen a sis
parelles mare-fill/a: en dues de les quals el fill/a té 3 anys i 6
mesos: en unes altres dues. 4 anys i 6 mesos: i en les altres dues,
5 anys i 6 mesos. Totes les parelles provenen d'un medi sbcio-
econOmic i cultural de classe mitjana. S'han utilitzat dos Opus de
material per a la realitzaciO de l'experiencia: sis muntatges de video
confeccionats a partir de les cintes de la serie de T.V. "David el
gnom material manipulable (figures que representen gnorns i

gnomes. trolls, animals de diverses especies I sers humans, arbres,
cases. ponts. etc.) relatiu a I'entorn dels gnoms

(Ir rns hon tsI,ii f,i,111.1dOs arndbletiUmt Per P G B Inlern,wronai
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El procediment utilitzat es el mateix amb totes les parelles i es
du a terme en vuit sessions amb una periodicitat aproximadament
setmanal. La primera i l'Oltima es dediquen a l'avaluaciO inicial final
respectivament del coneixement dels nens I nenes sobre l'entorn dels
gnoms i les seves caracteristiques. Les mares també passen l'avaluació
inicial i una entrevista al final. Les sis sessions restants. que
constitueixen la Sequencia d'Activitat Conjunta (SAC) prOpiament
dita. estan organitzades en dues fases. A la primera. la mare i el seu
fill/a visualitzen junts un dels muntatges de video on es conta una
histOria de gnoms. En cada una de les sis sessions es presenta un
muntatge diferent. Els muntatges tenen una durada aproximada de 20
minuts A continuaciO, en la segona part de cada sessiO. la mare i el
seu fill/a juguen amb el material simbOlic que fa allusib a l'entorn
dels gnoms. Aquesta segona fase també te una durada mitjana
aproximada de 20 minuts. Les fases de joc de cada sessiO van
precedides d'jna consigna que es clOna conjuntament als dos membres
de la diada. en les tres primeres. consisteix simplement en una
invitacib a jugar (-Després del que heu vist. podeu comencar a jugar
amb aquests gnoms I les altres figuretes"). en les tres segOents. les
consignes son mes precises I sempre fan referencia a les histbries
presentades en el muntatge (per exemple. »Podeu jugar a veure que
passaria si els gnorns i les gnomes es trobessin amb uns trolls»)

Son. doncs. en total sis !es parelles i les SeqUencies d'Activitat
Conjunta observades Per a cada una. disposem de l'enregistrament
en video de les avaluacions inicials I finals dels nens/nenes. de
I enreoistrament en audio de les avaluacions inicials les entrevistes
finals de les mares I finalment. dels enregistraments en video de les
dues fases -visualitzacio del muntatge i el 'pc- de cada una de les sis
sessions que conformen la SAC prOpiament dita

3 3 L ensonyament I aprenentatge d'un processador de textos

Aquesta investigacio es du a terme en situacions formals
d'ensenyament i aprenentatqe que es refereixen al coneixement i la
utilitzacio d un programa de tractament de textos (PT) S'han format
quatre grups de vuit alumnes cadascun amb les seguents
caracteristiques (a) grup d'estudiants universitaris sense experiencia
previa en la mampulacio d'ordinadors (b) grup d'estudiants
umversitaris amb experiencia previa en la manipulacio d'ordinadors
perO. sense coneixement del PT en qüestio. (c) grup d'estudiants de

d EGB sense exeuriencia previa en la manipulaclo d'ordinadors.
fd) grup de Se d EGB amb evporiencia previa en la manipulacid
d'orditiadors pero. sense coneixement del PT en questib

Els dos grups d universitans s han ccnstituit prelesament. per
a la investipacio amt.) alumnes de psicologia due s'han ofert a par-
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ticipar de manera voluntana I sense cap contrapartida mes que
aprendre la manipulacio del PT El professor una persona que te una
experiencia amplia docent en cursos d'aquesta naturalesa dingits a
estudiants universitans, es el mateix per als dos grups Els grups de
8e d EGB procedeixen de dues escoles diferents I I experiencia s ha
dut a terme en el marc de sengles -colOnies d'inforrnatica- en una
instituciO de caracter cultural de la provincia de -Barcelona El
professor, també el mateix per als dos grups. és qui irnparteix
habitualment els cursos d'inforrnatica durant les colOnies. Els pro-
grames treballats han estat el WriteNow. en els grups d'universitaris,
i el McWrite. en els grups de 86 d'EGB. arnbdos de l'entorn Macintosh.

Les quatre SeqUencies Didactiques -una per cada grup- han estat
planificades i reahtzades seguint els mateixos models generals. En
primer Hoc, els professors ensenyen el PT en les condicions i amb la
metodologia didactica (intraestructura. equips. durada nombre de
sessions. ratio alumnes/ordinador. continguts. objectius, etc.) fixades
i decidides per ells mateixos en concordanca amb la seva manera
habitual de fer. En els grups d'universitaris. els vuit alumnes es
distribueixen per parelles i cada parella té un ordinador a la seva
disposiciO: el professor dedica quatre sessions de dues hores de
durada cada una -vuit hores en total- a rensenyament del PT. En els
dos grups de 86 d'EGB, la durada és més petita. una sessib de dues
hores en un grup i dues sessions d'una hora i mitja, aproximadament.
en l'altre. En eis dos casos. els professors consideren que el temps
emprat és prou per al treball dels continguts i per aconseguir els
objectius que s'han proposat.

A continuacib es constitueixen quatre parelles a l'atzar -amb
runica restriccib que siguin diferents de les que han treballat amb el
mateix ordinador en les sessions prévies- amb els vuit alumnes de
cada grup. Cada parella ha de resoldre, en el termini maxim d'una
hora (estudiants universitaris) o de mitla hora (estudiants de 86
d'EGB). una tasca que consisteix en la correcib d'un text gravat en
un fitxer per fer-lo exacte que un altre text impres que sels ha of ert
corn a model. Els canvis que han d'introduir en el text gravat en el
htxer exigeixen la utilitzacio de les diverses funcions i possibilitats
del PT que han estat objecte d'ensenyarnent en les sessions anteriors
A continuacio. les mateixes parelles realitzen una segona tasca. amb
els mateixos terminis temporals -una hora per als estudiants
universitaris I rnitja hora per als estudiants crEGB-. que consisteix
a produir un text lhure amb unes caracteristiques formals deter-
minades que fan intervenir novament les funcions i les possibilitals
del PT (WO s han ensonvat en les sessions uncials Pei acabar, tots
els alumnes onlplen un qüestionari d'eleccio multiple els items del

I(.1 -I., 1,m. II-, I

3 9



qual fan referencia als conceptes. les funcions i els procediments del
PT i la seva finalitat és obtenir informacig complementaria sobre els
aprenentatges realitzats en el transcOrrer de la SD.

El conjunt de daCes per cada SD sobre les quals s'efectuen les
corresponents analisis sbn les seguents: enregistrament audio de les
entrevistes inicials i finals amb el professor. qUestionaris d'avaluacio
final emplenats individualment per tots els alumnes: enregistrament
video del conjunt de la classe durant les sessions d'ensenyament i
aprenentatge del PT: i enregistrament video de cada una de les quatre
parelles del grup durant la resolucib de les dues tasques proposades.

4. Una proposta per a l'an6lisi de l'activitat conjunta

Recordern que la idea del nostre plantejarnent es que restudi dels
mecanismes d'influencia educativa que operen en el nivell de la
interaccio professor/grup d'alumnes -o de la interaccib diadica entre
la mare i el fill/a, o fins i tot de la interaccio entre iguals- s'ha de
centrar en ranalisi de les formes d'organitzaciO de ractivitat con-
junta Aixi mateix. hem arribat a la conclusio que aquesta analisi ha
d'integrar la dimensib temporal. ha de tenir en compte la naturalesa
del contingut i/o restructura de Ia tasca i s'ha de parar una atencio
especial a la interrelaciO que hi ha entre alld que diuen i allO que fan
els participants en el transcOrrer de Ilur activitat conjunta Per
acabar. hem acordat d'orientar ranalisi cap a la recerca d'indicadors
empirics interpretables en termes de cessio i traspas progressius
del control i la responsabilitat. i de construccio progressiva de
sistemes de significats compartits Aixo es quan ractivitat conjunta
s'esdeve en un context social institucional clarament presidit pei
rnotiu d'ensenyar i d aprendre corn passa per exernple en les SD
d'ensenyarnent i aprenentatge d'un processador de textos que shan
descrit en l'apartat anterior. Quan no es aixi. quan el context
situacional de I activitat no apareix inicialment definit d una manera
clara -corn es el cas per exernple de les SAC relatives al mon dels
gnorns que tambe shan descrit en rapao at anterior-. ranalisi sha
d'emprendre arnb una tasca previa esbr r corn van definint. els
participants progressivarnent per mitia de I articulacio de les
respectives actuacions el context situacional en que desenvolupen
soya activitat

A tot aixe cal afegir-ni a mes a r-nes. que una série do
consideracions d ordre teonc I metodologic ens han dut a provsar
dos tipus d'analisi de les formes d organitzacio de I actiyitat conjunta
que se situen a diterents nivelis d aprofundiment de detall i quo
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responen a propOsits molt diferents Seguint una determinada Ilnia
d'a,gumentacio, hem suggerit la possibilitat de centrar el primer, de
naturalesa macro, en l'evoluciO de les actuacions dels participants

de Ilurs interrelacions al Ilarg de les SD/SAC, amb l'objectiu
fonamental d'aportar elements de resposta a les questions relatives
a la cessi6 i el traspes progressius del control i la responsabilitat;
i el segon, de naturalesa molt mes que l'anterior, en els
significats que actualitzen els participants mitjancant la seva activitat
discursiva i que son objecte de negociaci6 i modificaciO, tenint corn
a objectiu fonamental el d'informar sobre corn es produeix, quan es
produeix, la construcci6 progressiva de sistemes de significats
compartits mentre transcorren les SD/SAC. Ambdues analisis, per
altra banda, han de tenir un caracter cornplementari i s'han de dur
a terrne de manera que els resultats respectius s'aferrnin i

s'enriqueixin mütuament en nom d'una interpretaciO integrada.

El conjunt de procedirnents d'analisi que exposem a continuaci6,
que sOn el resultat d'una serie d'assaigs successius, respon en termes
generals a les exigencies apuntades. Corn es pot cornprovar, encara
subsisteixen irnprecisions i arnbigGitats en la definici6 d'alguns
elements, cosa que posa en relleu el seu carecter provisional i subratlla
la necessitat de continuar els esforcos de concreci6 i precisiO con-
ceptual. No obstant aixO, el grau d'elaboraci6 obtingut permet ja
entreveure el seu potencial interes per a una millor comprensi6 dels
mecanismes d'influencia educativa que actuen o es manifesten en la
interaccib entre els diversos participants en una activitat escolar o
no escolar. I el que es mes important, permet demostrar que es
factible, a mes d'interessant potencialment, dur a terme una analisi
dels mecanismes d'influencia educativa en els termes teOrics
establerts i respectant les exigencies metodolOgiques apuntades.

Aquest apartat es constitueix de dues parts diferenciades. La
primera este dedicada a presentar, definir i il.lustrar les diferents
unitats que intervenen en l'analisi. La segona mostra amb cert detail
corn es poden utilitzar aquestes unitats per a dur a terme les dues
classes d'analisis; és a dir, corn es poden utilitzar per a analitzar
l'evoluciO de les actuacions clefs participants al Ilarg de les SD/SAC
i per a anahtzar els significats que son objecte de negociaci6 i de
modificaciO en el seu carni En els dos casos, utilitzarem exemples
extrets de les investigacions presentades a l'apartat anterior.

4.1. Les undats

La Sequencia Didactica (SD) o, si s'oscau. la Sequencia d'Activitat
Conjunta (SAC), no 6s tan sols la unitat basica de recollida de dades,
sino tambe la unitat basica d'analisi i interprelacie. Les inves igacions
que configuren I projecte han estat dissenyades de manera que
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disposem d enregistraments de SD/SAC complets La tasca consisteix
a analitzar corn es va articulant all() que diuen I fan el professor i els
alumnes o la mare I el fill/a en el curs d'una SD/SAC determinada
amb la finalitat d identificar alguns mecanismes responsables de la
influencia educativa que s'exerceix en el seu transcorrer Mes
concretament, all() que es pretén és captar corn es produeix, quan es
produeix, el doble procés de cessio i traspas progressius del control
i la responsabilitat i de construed() progressive de significats
cornpartits.

Per a dur a terme aquesta tasca. es absolutament necessari con-
servar la dimensib temporal i centrar l'analisi en l'evoluci6 de
l'activitat conjunta en el transc6rrer de la SD/SAC. La SD/SAC, en
la seva globalitat en la seva evolucie es doncs. la unitat fonamental
d'analisi I interpretacio en totes les investigacions del projecte. AixO
no vol dir, corn ja tindiern ocasie de comprovar. que les analisis
s'hagin de limitar a les dades relatives al conjunt de la SD/SAC: vol
dir simplement que totes les analisis que es portin a terme nan de
situar-se en el marc més ampli de la SD/SAC: es a dir. s'han de
situar inequivocarnent les dades a qué es refereixen en el moment o
moments dc la SD/SAC als quals corresponen

El mateix disseny de les investigacions determina Un segon tipus
d'unitats d analisis. d'abast menor que les SD/SAC que tampoc no
plantegen cap problerna d'identificaciO. Son les Sessions (S) de treball
que formen los SD/SAC enregistrades. Malgrat el seu caracter forea

o fin I tot imposat, segons els casos. es Citil de considerar
aquesta umtat d'analisi d'amplitud intermedia Efectivament. a l'inici
ci.una nova sessic) cal reprendre l'activitat conjunta allé on es deixa
;a sessio anterior 1. en aquest Jentit. la parcel lamb d'una SD/SAC
en diverses sessions forea a explicitar els procediments per mina
dels quals els participants asseguren la continultat i es posen d'acord
sobre el carni recorregut. els significats ja compartits i l'experiencia
previa quo els ha permes de construir aquests significats compartits

Pero el que fan el professor i els alumnes -o el que fan la mare
e1 till- en una d'aquestes sessions pot ser molt divers Per exemple.

en una situado de lectura a ilasse. te poc sentit analitzar la sessio
coin Si fos una sola unitat ja que I activitat conjunta dels alumnes

del professoi experirnenta modificacions successives Aixi. la for-
ma quo adopta ractivitat conjunta quan Un alumne resumeix la lec-
tura del dia anterior mentre els altres escolten i ocasionalment for-
mulen comentaris es diterent. per exemple. de la forma quo adopta
la dita activitat conjunta quan els alumnes. un rere l'altre I a instancies
ilk I pi llept.ixen lin parapp11 del text

Sembla. doncs, laonable tractar de distingir. a efectes de descripcio
analisi de I activitat conjunta (lets participants. Unitals de nivoll

infurinl li.. la sessio quo. prescis conIuntament configuren la sessie
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corn a tal En la nostra proposta, aquestes unitats es denominen
Segments d'Interactwitat (SI) o segments d'activitat conjunta En
una pnmera aproximacio. es pot dir que, cada cop que es produeix
un canvi en l'organitzacio de ractivitat conjunta dels participants,
sinicia un nou SI Els SI es defineixen pel conjunt d'actuacions
esperades o que cal esperar, i per tent acceptades o que cal accepter,
dels participants; quan en el curs d'un determinat SI, els participants
exhibeixen comportaments que no formen part del conjunt d'actuacions
esperades, es produeixen ruptures, blocatges o discontinultats en
l'activitat conjunta i sorgeixen crides d'atenciO dels mateixos
participants per ser comportaments inadequats-. Els SI es
caracteritzen perque responen a una determinada estructura de
participacid (Erickson. 1982) que regula, en una situaciO d'activitat
conjunta, -els drets i les obligacions dels participants respecte a qui
pot dir [o fer, afegiriem nosaltres] que, quan i a qui (Cazden. 1990,
pag. 640).

Des d'un punt de vista metodolegic, son dos els criteris essencials
que permeten identificar els SI en que es divideix una sessiO: la unitat
ternetica o de contingut (alb de que es parla o alb de qué s'ocupen
els participants) i el patr6 de comportaments o actuacions dominants.
Aixi. cada cop que es produeix un canvi substancial, i per tant
detectable per a l'observador. en l'un o raltre d'aquests dos aspectes
-o en els dos-, direm que s'inicia un nou SI. El pes relatiu d'aquests
dos cnteris per a determinar quan acaba un SI i quan en comenqa ut
altre. depén lOgicament. de la naturalesa de la SD/SAC. i en parti-
cular de restructure de Ia tasca i/o de la naturalesa del contingut
entorn dels quals s'articula la SD/SAC. En realitat. arnbdOs criteris
remeten a tants d'altres aspectes de l'estructura de participacid. de
que es pot parlar o que es pot fer (primer criten) I qui. corn i quan
pot parlar o fer quelcom (segon criteri)

D'aquesta manera. un SI es pot caracteritzar pel conjunt
cractuacions tipiques i dominants que exhibeixen les persones que hi
participen I que reflecteixen. en Oltirn cas. restructure de participacie
subjacent Aixi. en les SD amb estudiants universitans relatives a
l'ensenyament i l'aprenentatge d'un PT. hem identificat tres tipus de
S I. els quals hem anomenat SI d'aportacio d'informacic5-. -SI de
practica- I n SI d'execucin de rutmes- respectivament. Cada SI es
caracteritza per uns patrons especifics d'actuacions conjuntes
permeses i esperades que els defineixen i que sOn prOpies de la
srteacie nensenyament I aprenentalge analitiacia Fn el civ>. Per

pr ,01 11,0 .11 i(.....11,1 I1', (1 .1, !Cy' 1.1i I It ,Ivity
:1 il.Ii.i 1.111/.11!, .310,i3O!./. \ I 19'41) P.11111 fil. II I ilti. lit (Adtker
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exemple. dels SI d'aportació d'informacib. aquests patrons
d'actuacions conjuntes es pod In definir aixi:

Tious d'actuaci6 i patrons caracteristics dels SI d'aportaci6
d'informaci6 (ies actuacions situades a la mateixa lima sOn simuitames: les
actuacions situades a diferents limes sOn successives)

Tipus d'actuaci6 Tipus d'actuaci6
del professor dels alumnes

ExplicaciO

Directives

Preguntes

Respostalreaccib

//

//

//

Seguiment

Execucid de direc-
tives (exercici) //

Resposta/reaccid
Preguntes //

Noteu que els patrons defineixen actuacions interconnectades del
professor i dels alumnes que sOn especifiques de la situaciO concreta
d'ensenyament i aprenentatge. Aixi, per exemple. el patrb
-explicaciO//seguiment,, implica. per part del professor. la simulacio
a la pissarra, reforgant-se en dibuixos I gests, de la realitzaciO de
determinades accions o procedirnents amb l'ordinador i el PT i dels
seus efectes: i per part dels alumnes, la realitzacib en paral.lel de
les accions o procediments simulats pel professor i l'observaciO en
Ilurs pantalles dels elements implicats i els efectes reals que s'han
obtingut'.

En aquest patrb. el professor utilitza sistematicarnent corn a minim
dos tipus d'elements corn a suport de ractuacib d'explicacio elements
del context extralingOistic immediat -corn els dibuixos a la pissara
o les pantalles dels ordinadors dels alumnes- i elements de l'activitat
mateixa I dels alumnes -corn les prOpies inanipulacions sirnuIades de
l'ordinador I les manipulacions reals que els alumnes realitzen en
paral.lel sobre l'ordinador-, articulant-se els dos tipus d'elements

(8) Conve F.;tibralllar gai . les elLrlmLlec eh,
aClucicions cm,pee,ficiu(LL, Cif la !-,01,1,1c, d picc.c.1 or,1 .wropc11,11111
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mitjancant un discurs que adopta un aspecte molt caractenstic
(descripci6 d'accions I elements implicats en allb que es reahtza,
especificaci6 d'objectius I subobjectius de l'accio conjunta, anticipacio
de resultats o efectes de les accions ) Quant als alumnes, realitzen
un seguiment actiu, en un marc pautat controlat aitament, que els
permet, per una banda, realitzar efectivament les diferents accions
i els procediments nous que s'introdueixen al SI, encara que no calgui
comprendre completament tots els aspectes implicots, i per una altra
banda, detectar de manera immediata les anomalies o les
incomprensions a partir de la no coincidencia entre els efectes o els
resultats anticipats pel professor i els que es produeixen realment.

Un darrer aspecte important relacionat amb els SI as que, a mas
de complir la fund& corn ja hem dit. de definir qua pot o ha de fer
o dir cada un dels participants en cada moment de la SD, impliquen de
la mateixa manera funcions instruccionals especifiques. Per exemple,
respecte al nivell de control sobre l'activitat conjunta que tenen els
participants. en els SI d'aportaciO d'informaciO, el control s'exerceix
fonamentalment pel professor. mentre que la situaci6 s'inverteix en
els SI de practica. AixO fa que els diversos tipus de SI identificats
tinguin un significat teOric rellevant des de la perspectiva dels
mecanismes d'influancia educativa, i sOn especialment importants
les variacions relatives a les seves articulacib. distribucib i

organitzaci6 internes tal i corn avancen les SD.

Sens dubte. en la mesura que l'estructura de participacib i les
actuacions tipiques dels participants varien en funci6. entre d'altres
factors. de la naturalesa de la tasca i/o del contingut de les SD/SAC.
els tipus i les caracteristiques dels SI tambO son diferents en cada
una de les situacions d'observaci6 incloses en el projecte. Aixi, en
algunes SD relatives a l'ensenyament i l'aprenentatge de la numeraci6
i d'alumnes operacions elementals de calcul". hem pogut identificar
quatre tipus de SI anomenats respectivament: .SI de preparaciO i
organitzaciO del joc-, -SI de partida-, -SI de valorem() de resultats-
i .SI de recapitula, oy. A titol d'exemple. presentem les actuacions
dels participants q. caracteritzen el SI de partida.

f91 Es tracta de les SD quo corresponen al tor Salta- El matc rial esta tormat Pei
an lauler uti (P4) 0 cmv IP51 daus s.s likes de colors Al Mulct s han dihuixat
cmauanta caselles nurnerar clue han de recouer lOs frIxOs dels jugadors
A la casella de soroda hi ha la irnalge d un a la 0 arrioada una pastanaga
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Actuacions caractenstiques dels St de partida

Actuacions predominants de la mestra

Atribucio i/o control explicit verbal o no verbal- del torn de tirada
al nen a qui correspon tirar.

Seguiment explicit de la tirada acompanyat eventualment d'un
recordaton de les regles del loc.

Identiticacio I correccib Terrors
Identificacib d'errors sense correccio
Pencie als alumnes que no tiren que identifiquin i/o corregeixin els

possibles errors que ha comes ralumne que lira o que portin un control
sobre qualsevol aspecte de la partida.

Actuacions predominants dels alumnes que tiren

Assumpcib espontania del torn quan Ii correspon
Assumpcio del torn despres del requeriment de la mestra.
Assumpcio del torn a petici0 d'altres alumnes.
Execucle dels passos de la orada.
Anticipaci0 explicita I espontania d'alguns passos de la tirada a del

seu resultat
Identificacto i/o correccib espontania dels errors comesos
CorrecciO de l'erior a peticia de la mestra.
Correccio de [error a peticio Tun altre alumna que no tira

Actuacions predominan' 3 dots alumnes quo no tiren

Atribucio i/o control explicit -verbal 0 no verbal- espontani de! torn
de tirada al nen a qui correspon tirar

Intervencions espontanies dirigides al control la supervisio
anticipacio de la tirada o dels resultats de la tirada. realitzada per
ralumne que lira.

Identificacio correcciO espontania dels errors cornesos per ralumne
quo tira

tdeiitificaciO i/o correccio. a requeriment de la mestra dels errors
comesos per l'alumne que tira

Corn es pot comprovar aquestes categories intenten recollir els
aspectes mes destacats de l'organitzaciO de l'activitat conjunta. es

dir. de l'articulaciO de les actuacions de la mestra i dels nens
durant el desenvoluparnent del joc Etectivament, si be les categories
d'actuacions es presenten en aquest cas per separat per als diferents
participants -mestra. alumnes que tiren, alumnes que no tiren-. en
realitat estan molt interrelacionades. de manera que l'interès de
l'analisi resideix mes aviat en la recerca de pos:iibles patrons
d'actuaciO conjunta I en la seva evolucib que no pas en la consideracib
de cada una per separat Per exemple. en el cas dels SI de partida pol
ser interessant indagar si apareixen diversos patrons d'actuaciO
coniunta onver s la produccib. la identif icaciO I la corroccib d'errors
(an patio possible: producciO d'un error per ralumne que tira /
identificacio I correccib d'aquest error per la mestra: un altre:
produccib d'un error per l'alurnne quo Ora / identificaciO de l'error
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per la mesti a / correccio de l'error per l'alumne etc ) I si aquests
patrons evolucionen de manera significativa al Ilarg de la SD

Noteu tambe que les categories d actuacions han estat definides
de manera que. agafades en conjunt. recobreixen els principals
moments o fases de la realitzacib de la tasca. Continuant amb rexemple
dels SI de partida, trobem categories que remeten als tres moments
o fases crucials del joc: el torn de tirada (-atribucib o control
explic.it -verbal o no verbal- del torn de tirada al nen a qui correspon
tirar-: -assumpcio espontbnia del torn quan It correspon-- etc.). la
realitzacio de la tirada (-execucib dels passos de la tirada-;
-intervencions espontanies dirigides al control. supervisio i/o
anticipacid de la tirada, o dels resultats de la tirada, realitzada per
ralumne que tira-. etc.) i a produccio. la identificacio la correccib
crerrors (-IdentificaciO I correccio d'errors-: -correccio de [error

peticio de la mestra-. etc 1

El caracter especific de restructura de oarticipacio. de les
categories i els patrons d'actuacio coniunta. i en conseqUencia dels
SI. se.ns torna a posar de manifest si ens fixem en les SAC relatives
al mon dels gnoms. En aquest cas. hem pogut identificar tres tipus de
SI denominats. respectivament: -SI de deiimitacto de l'escenan fisic

simbOiic -SI de representacio d'esdevemments- I S I
d'aprofundiment en caractenstiques del mon (mom iio humA". A titol
crirlustracio. les actuacions que caracteritzen el SI de representaciO
clesdeveniments sOn les següents:

Actuaclons caracteristiques de la mare I del nen/a en els SI de representaciô
d'esdeveniments

Formula de manera espontanla una preposta de reoresontac,o
d'esdeveniments

Fa un requeriment a I altre !Participant perque formuli una proposta
de representacio cresdevenin

Despres del requerimeni de I altre participant formula end ploposto
de representacio cresdeveniments

Formula una oroposta de representacio 0 esdeveniments I hi reguereix
aitre participant
Formula de manera espoiitanu comentaris sobre la oroposta

representacio d esdeveniments reahtrada per l'attre participant
ft:spies del requerimont de r aitre participant tot mula comentaris

sobre 'a OroPosta representocio 0 esdevemmonls lealitroda per
I altre

Formula cwonidniament comentams ,ore in d;s1ribuci0 CO. rols
o sobie d altres aspectes relattu,-, a I Dr uano/acio de I esdeven,mont
repr esent at

Fa en rrmtt_'rmmir a aic participant sobre la d.s11100010 de toll,
sobre 1 illre!criet d e

I,'Or esent a t
Despres dcii requenmenl de I dill., palt.c.pd, k

Si)Orl: Id distribeelo de lois IA. 50010 (taittes asom les imalius
Forgamtaariti de I esdevemment lowest:Plat
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Adopta rols independents dels rols assumits per raltre participant
i/o du a terme la representacid al marge de resdeveniment representat
per raitre.

Actuacions prOpies de representaciO de l'esdeveniment (desplaca els
elements, -fa pariar- als personatges descnu que fan o que diuen els
Personatges. etc.).

Dona per acabada la representacid de resdeveniment

Aixi coin passa amb les altres dues situacions cornentades la
definició i la seleccio de les actuacions dels participants que serveixen
per a caracteritzar els diversos tipus de SI troben la seva darrera
justificacib en el marc teCric del projecte i en els seus objectius. Aixi
doncs, la importancia acordada a les interrelacions que existeixen
entre allot que fan alto que diuen els participants es tradueix, per
exemple, en el fet que les actuacions, tal i corn han estat definides.
irnpliquen sovint els dos participants ("formula una proposta de
representaciO d'esdeveniments i hi requereix l'altre participant";
"fa un requeriment a l'altre participant sobre el tema de l'apro-
fundirnent-: etc ). I tambe en el fet que, agafades en el seu conjunt,
les categories d'actuacions permeten identificar possibles patrons
d'actuacib conjunta (un petit possible en els SI de representacib
d'esdeveniments la mare fa un requenment al nen perque formuli
una proposta de representacib d'esdeveniments / el nen formula la
proposta / la mare formula comentans sobre la proposta del nen; un
altre. el nen formula espontaniament una proposta de representacib
d'esdeveniments / la mare fa un requeriment al nen sobre la distribuciO
de rols en la representaciO de l'esdeveniment proposat: etc )
d'analitzar la seva evolucib al Ilarg de les SAC

De la mateixa manera, i com a conseqUencia de l'interes per
comprendre corn es produeix -si es clue es produeix- la cessi0 i el
traspas progressius de la responsabilitat del control. s'intenta que
les actuacions, en el seu conjunt. recobreixin diferents dimensions
re1-3tives a la participaciO dels membres de la parella en el
du3envolupament de la SAC Concretament. les actuacions tenen en
compte el grau d'inIciativa dels participants (participaciO espontenia).
el grau d'interconnexo de llurs aportacions (fins a quin punt un
participant este pendent i considera allb que diu i/o allO que fa l'altre)

el grau en due es potencia la participacio de l'altre (invitacions a
l'altre a participar i adequaciO de la participaci0 a les invitacions
formulades per raltre) Corn es pot comprovar, per mitja d'una
lectura atenta de la forrnulaciO de les actuacions. aquestes tres
dimensions sbn depenents de les categories utilitzades per a la
caracteritzacib dels tres tipus de SI.

El procediment que slia seguit per a la identificacio dels SI ès
similar en tots els casos. Despres de visionar diverses vegades els
enregistraments de la SD/SAC -o de Ilegir diverses vegades les
transcripcions. quan els enregistrarnents disponibles sbn nomes audio-
es du a terme una prirnera segrnentacio intuitiva A continuacie. es
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revisen tots ! cadascun dels SI identificats en aquesta pnrnera
aproximacio amb l'ajut dels criteris que s'han descnt abans (unitat
tematica o de contingut I presencia d'un patro de comportaments o
actuacions dominants) I s'introdueixen, si ho aconsella la revisio, les
correccions oportunes En cas de dubtes sobre quan acaba un SI i en
comenca un altre, es defineixen criteris operacionals complementaris

si malgrat tot encara hi ha dubtes, s'utilitza un procediment de
presa de decisions per consens entre jutges.

L'analisi detallada dels tipus i les caracteristiques dels SI que se
succeeixen en el transcOrrer de les SD/SAC és susceptible de pro-
porcionar-nos una visiO force precisa de l'estructura de l'activitat
coniunta desenvolupada per part dels participants i de la seva evoluciO.
En aquest sentit, els SI defineixen, per dir-ho d'alguna manera, el
context d'activitaten qué si més no, grades al qual- els partici-
pants poden actualitzar, negociar, modificar i eventualment compartir
sistemes de significats sobre el contingut o la tasca que els ocupa.
Aix6 no obstant, el caracter excessivarnent global dels SI fa que no
siguin unes unitats d'analisi adequades per aprofundir en el procés de
construcci6 de significats que passa pretesament en el transcOrrer
de les SD/SAC Per a indagar si aquest proces es porta efectivament
a terme -i, en el cas que sigui aixi, per a indaoar corn es du a terme-
cal una unitat d'analisi molt més fina, de naturalesa essencialment
semiOtica i que les seves relacions amb el context de l'activitat
conjunta reflectida en els SI siguin facils d'establir.

Tenint en compte aquests requisits, els esforcos s'han dirigit cap
a buscar una unitat elemental adequada per a esbrinar fins a quin punt
de quina manera es produeix la construcciO de sisternes de significats

compartits en el transcOrrer de les SD/SAC. Hem definit els missatges
corn la unitat minima més adequada. Entenem per missatge l'expressiO,
a carrec d'un dels participants de l'activitat conjunta, d'una unitat
d'informaciO que té sentit per si mateixa i que, per tant, no es pot
descompondre en unitats més elementals sense perdre el significat
que transrnet, sense perdre el valor d'inforrnaciO 1, en conseqUencia,
sense perdre la seva potencialitat comunicativa en el context de
l'activitat en que s'ha prodult

Convé destacar que, d'acord amb aquesta definiciO, els rnissatges
sOn alhora unes unitats elementals de significat i unes unitats besiques
de conducte comunicativa. Aquesta doble caracteritzaciO determine
de manera decisive el tipus d'analisi dels significats que es pot dur
a terme utilitzant missatges corn a punt de sornda. Efectivament, en
escollir els missatges corn unitat Tanalisi, optem per restudi dels
significats en el context de l'activitat cornunicativa. en altres terines.
optem per centrar l'analisi en els significats que cornuniquen, in-
terpreton i nugocien els participants mitjançant la soya activitat
discursive Aixo implica deixer al merge, osi més no en un segon pia.
alguns aspectes del significat que han estat tradicionalrnent oblecte

1j,
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d'atencio prioritaria en la semantica linguistica -els aspectes que
Lyons (1983) inclou amb el retol de contingut proposicional I significat
de les oracions- I orienta en contrapartida cap a una aproximacio
pragmatica de I estudi dei signiticat

Realment, aixo suposa una restriccio. pero una restriccio justi-
f icada des dels objectius del nostre projecte: ens interessa
fonamentalment identificar i comprendre que es cornuniquen els
participants en una activitat conjunta. corn s'ho comuniquen i per que
s'ho comuniquen d'una o d'una eltra manera: les condicions de veritat
o restructure gramatical i sementica d'allo que es comuniquen figu-
ren, des d'aquesta perspective. en un secion pla dins de la jerarquia
de prioritats.

En realitat. corn ja tindrem ocasiO de comprovar al segOent apartat
Ia nostra aproxirnacib a l'estudi dels significats es fins i tot molt
menys ambiciosa del que suggereix l'afirmacib anterior. ja que es
iimita. si mes no en restat actual d'elaboracio. a alguns aspectes del
significat dels enunciats: cries concretament als que es relacionen
amb el seu contingut referencial I la seva force ilocutiva . No obstant
aixO. malgrat la seva parcialitat i el seu caracter temptatiu
provisional. ildustra una possible via d'acces per abordar el pro-
blema de la representeciO del coneixement en ractivitat conjunta.
problema sens dubte espinOs pert. alhora ineludible en el proposit
d'aconseguir una comprensio millor dels mecanismes clinfluencia
educative.

Tornant. ara. a la definicio proposada per a caracteritzar els
missatges. conve que en fern algunes precisions En primer Hoc. els
missatges inclouen semnre un ingredient no verbal format pels
components prosbdics (entonacions. pauses. etc.) i paralinguistics
(miracles. assenyalarnents. etc ) que acompanyen les produccions
linguistinues. Per aixO, la seva identificacib. és a dir. la decisiO de
que és un rnissatge d'acord amb els critens establerts per !a definiciO
(unitats minimes Tint ormacio amb potencialitat cornunicativa en el
context de l'activitat en que apareixen). exigeix de tenir en compte
tent els components verbals corn les claus prosodiques i

paralinguistiques de ractivitat discursive En segon Hoc tot i que el
canal emprat més frequentment en ractivitat conjunta sigui el ver-
bal. és obvi que els participants es poden comunicar entre ells
transmetre s significats utilitzant d'altres canals Es el que passe.
per exemple. quan un dais participants de I activitat conjunta fa un
gest d afirmaciO o de negacio (amb el cap. amb els dits. etc ) corn a
resposta a una pregunta formulada per un altre participant. o encara,
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quan un dels participants, mitjancant un gest d'assenyalament o
indica= (amb la mirada, amb el dit, amb un moviment del cap, etc ),
crida I atencio d'un altre participant sobre un element o un aspecte
de la situacio. En tercer Hoc, els missatges verbals, o mes ben dit,
els components verbals dels missatges, admeten multiples variants
des del punt de vista gramatical i formal. Un missatge es pot compondre
d'una sole paraula o de diverses oracions. En altres termes, els
missatges no es defineixen per l'estruc,tura formal dels enunciats,
sinó pel seJ valor informatiu i comunicatiu. Per acabar, en les
situacions en que l'activitat discursive dels participants adopta la
forma d'una successib d'intercanvis comunicatius -corn passe, per
exemple. en bona mesura en les SAC dels gnoms i en alguns SI de les
SD d'ensenyament i aprenentatge de la numeraciO i d'ensenyament i
aprenentatge d'un processador de textos-, convé fer una distincib
ciara entre missatges i torns dels participants. Efectivarnent. cada
participant pot ,,omplir el seu torn am un o diversos missatges.
es a dir, amb una o diverses unitats d'informaciO que tenen sentit per
elles mateixes.

A continued& s'inclouen alguns exemples de missatges, extrets
de les tres situacions d'observaciO que s'han descrit anteriorrnent.
amb la finalitat d'il-lustrar aquesta casuistica

SD d'ensenyament I aprenentatge d'un processador de textos

Grup d'universitans sense coneixements previs la Sessio. SI n I

aportacie d'informacie Tots els missatges els produeix el professor
Els claudators indiquen el principi I el final dels missatges Els
components prosodies I paralinguistics dots missalges figuren entre
parentesis Els punts suspensius indiquen una pausa en rernissio verbal

len aquest cas ci primer que direm es que ens ensenyi el contingut quo
hi ha en el disc)

Iperque ens ensenyi el contingut quo hi na en el disc el que fariern sena
desplacar la fiebta al damunt . del dibuix del disc . eh?) (assenyala
en et dibuix de la pissarral

IdespIacariern) (gest de desplaear)

[ens posanem damonlI (dibuixa la floxa sobre lit icona (ie; disc ri +a
pissar,a

Si (is hi fiyeu cc la capseta Loin fecla)

Ion interruptolI

Iaixi quo soil) daniunt del disc fenl Lin dobic; owl

!tin dohle ni vc,1 rl:r pr(:inei do!. Ce 01) (4.1.:!,1 i t; 1 ! .
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SD d'ensenyament I aprenentatge de la numerado d'algunes operactons
elementals de calcul doc saltaq

Primer de preescolar (P4) la Sessio SI n- 1 preparacio I organitzacio
del Joe M Mestra A Alumne Els claudators indiquen el principr I el

final dels missatges. Els components prosodies I paralingCristies dels
missatges figuren entre parentesis. Els punts suspensrus indiquen una
pausa en remissid verbal.

M [tambe tindreu un dau entre dos)

M. [I tindreu una fitxa cadascb e;eh?]

M. lo sigui. que de daus en posem tres]

M [a veure. per exemple. el Xavi tindra la fitxa de color . .1

(ensenya al Xavl la fitxa de color vermell; entonacio inquisitiva)

A iverrnellj
M. [vermeil] (dona la fitxa de color vermell al Xavr)

SAC relatIva al mon fictici dels gnoms. SAC Nora (5;6)

M Mare. N Nora Els claudators indiquen rinici el final dels missatges
-verbals i no verbals. Els components prosodies I paralinguistics dels
missalges son entre parentesis. Els punts suspensius indiquer dna pausa
en remissio verbal

4a Sessro SI n 1 delimilacio de rescenari lisle I sirnbac

M [quma es la gnome]

M [es aquesta?] (agafa una gnoma I ensenya a N)

N [gest de negaciO amb cap)

M [es aquesta?) (agafa una altra gnoma I rensenya a N)

N [gest de negacib amb el cap]

M [es aquesla?) (agala una lercera gnorna I I ensonya a N)

N [gest crafirmaciO amb el cap]

6 Sessio SI n 2. aprofundrrnent en caracte,Istrques del mon gnom
l/o huma

M [to Nora quo passa quan quan una persona mor'l

M [quo Ii passa vegerr lu que creus quO Ii passa"]

N [No ho se]

M [No ho saps?)

N [I tu?]

M it)c. (.yactornCnI lampc,c Flo I'0

M fNomes so quo es morcn]

M Inorn . oni sernbla our no o conve,10,eor
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M [aixo nomes ho fan els gnoms]

M (pero s han de mon perque no poden viure tota la v,cla)

N [es clan)

M: [una flor suit s'obre i al cap Tuns dies que Ii passa?]

N [es ciar)

M: [mor .. no?)

N. [mira M i assenteix amb el cap)

Corn es pot intuir a partir d'aquests exemples, la identificació
dels missatges és una tasca costosa, dificil i delicada que exigeix
integrar informacions de naturalesa diverse. En la mesura que els
missatges is def ineixen corn unitats elernentals d'inf ormacig
interpretables en el context de ractivitat en que apareixen. les
transcripcions dels enregistraments, per molt precises i detallades
que siguin. no sOn prou. en ocasions. per a la seva identificacig i la
seva segmentaciO, essent necessari recOrrer frequentment als
enregistraments audio i video originals per valorar els indexs
contextuals (entonacio, pauses, amfasi. gests. moviments. mirades.
etc.). Per una altra part. tenint en compte la naturalesa de la casuistica
complexa a la qual s'ha de fer front, es imprescindible adopter criteris
operacionals per a resoldre els dubtes I portar-ne un enregistrament
acurat a fi de mantenir la coherenota en la presa de decisions Tot
aixO fa que. per a identificar i segmentar els missatges. sigui molt
recomanable -encara més si és possible que en el cas de la identificacib
dels SI- utilitzar el procediment de consens entre jutges a partir
d'uns criteris previs.

Les SD/SAC. les Sessions, els SI i els rnissatges sOn les quatre
unitats besiques del nostre model Tenalisi. Corn ja hem vist. sbn
unitats de naturalesa diverse. La seva amplitud i el grau de finesa
varia des del carecter global i rnacro., de les SD/SAC fins al
carecter elemental I "micro" dels missatges. Totes han estat
pensades. definides o redefinides a fi de jugar un paper determinat
en ranalisi I la interptetacig de les observacions (les SD/SAC. f !a-
dores de la dimensid temporal i referents Oltims de les interpretacions:
les Sessions, susceptibles crensenyar corn asseguren els participants
la continultat de i'activitat conjunta I de la construccig de significats
compartits els SI, reflex de les formes Torganitzacio de ractivitat
conlunta I instrument per analitzar les seves caracteristiques i la
seva evoluciO: els missatges. unitats elementals d'informacio
comunicacio que obren el carni a ranalisi de la construcciO de significats
compartits en l'activitot conjunta) I. el que es mes important. ocu-
pen mvells diferents en una especie de jerarquia. de manera que les
situades en un nivell superior inclouen les situades en un nivell infe-
rior (les SD/SAC estan formades per Sessioni-..: les Sessions. per SI:

els SI. per missatges), facilitant aixi les connexions entre les
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analssis corresponents 1. sobretot, la Integra= dels resultats I de
les interpretacions respectives

Assenyalem encara per acabar aquest apartat que junt amb les
quatre unitats bastques descntes, les analisis dels enregistraments
realitzades fins al moment ens han permes d'establir uns altres dos
tipus d'unitats derivades que contenen un interes indubtable. En pri-
mer floc, a les SD relatives a l'aprenentatge i l'ensenyament d'un
processador de textos. hem pogut constatar l'existencia d*una
Configuracto de Segments d7nteractivitat (CSI) que es repeteix amb
certa regularitat i sistematitzaciO. A l'apartat seguent, veurem com
aquesta CSI, integrada per un SI d'aportacie d'informacio i un SI de
practice, sembla que te una funcio instruccional molt definida i juga.
segons la nostra interpretacie, un paper destacat en la cessio i el

traspas progressius de la responsabilitat i del control que du a terme
el professor a mesura que avancen les SD.

En segon Iloc. una serie de consideracions d'ordre teOric i

metodolOgic aconsellen crestablir una unitat danàlisi intermédia entre
els SI i els missatges per a la qual proposern la denominacio de
Configuracions de Missatges (CM). ja que es tracta d'una unitat que
se'n derive. Les CM sOn. segons la nostra concepciO. agrupacions de
missatges que. per la seva estructuracib i la seva organitzacie,
transmeten significats que no es poden reduir a la suma dels significats
transmesos per cada un dels missatges que les integren Les CM
poden adopter, probablement. formes diverses segons el context de
ractivitat conjunta (intercanvis instrucctonals del tipus IRF o sit-niters,
estructures conversacionals diverses. grups de missatges amb una
cohetencia temet:ca forte, teplcs, etc ) la recerca de criteris per
identificar-les es. sens dubte. un dels reptes rnes importants amb els
quals s'acara ranalisi de la construccio de significals compartits.

4 2. Els nwells danalisi

La nostra aproximaciO a les dades estableix dos melts d'anelisi
el pruner dingeix ratencio a les actuacions dels participants. les
seves mterrelacions la seva evolucio al Ilarg de les SD/SAC. pren
els SI com a unitat besica de treball I to corn a objectiu fonamentai
aportar elements de resposta a les questions relatives a la cessio i

el traspes progressius del control Ia responsabilitat. el segon centre
els esforcos en els significats que actualitzen els participants per
mitje de la seva activitat discursive. per a aixe utilitza els missatges
corn a unitat basica d'indagacio I respon al proposit d obtonir informacio
sobre corn es produeix quan es produeix. la construe= progressiva
de sisternes do significats compartits en el transcorrer de les SD/
SAC AmbdOs recordern-ho un cop rnes son cornolemontans. de
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manera que Ilurs resultats respectius es basen s'enriqueixen
mutuament fent honor a una interpretacio integrada

A El primer nivell d'analisi les formes d organitzacio de I activitat
con junta i l'estructura de la interactivitat

El procediment d'analisi comenca amb la identificaciO dels Segments
d'Interactivitat (SI) utilitzant el procediment descrit a l'apartat
anterior. Aixd permet d'establir l'estructura de la interactivitat. ds
a dir, les diferents formes d'organitzaciO de l'activitat conjunta dels
participants en el transcOrrer de les SD/SAC. Aquesta estructura es
pot representar graficament derivant en allO que hem anomenat el
mapa o'interactivitat de les SD/SAC. Els mapes d'interactivitat
ofereixen una visid de conjunt de les diverses formes d'organitzaciO
de l'activitat conjunta que apareixen en les SD/SAC. de la seva
distribuciO temporal i de la seva evolucid en el transcOrrer de les
successives sessions que les conformen. La figura I mostra et mapa
d'interactivitat de la SD d'ensenyament i aprenentatge d'un
processador de textos observada en el grup d'alumnes universitaris
amtl coneixements previs

L'escala temporal. que apareix a la part esquerra de les figures,
este dividida en intervals de cinc minuts Cada una de les sessions
quatre en aquestes SD-, de 120 minuts de durada quan s'acaba el
temps previst. este representada per mitia de dues columnes dividides
en rectangles. que indiquen diferents formes d'organització de
l'activitat conjunta i la mida de les quals reflecteix les durades
respectives arrodonides a minuts Els rectangles de la columna de
l'esquerra. fets amb un trag continu, representen els diferents tipus
de SI identificats -segons la trama. en blanc. els SI d'aportacions
d'informaciO, amb punts, els SI de practice: amb trets inclinats. els
SI d'execuciO de rutines- i la seva durada temporal -segons la mida
Els rectangles de Ia columna de la dreta. lets amb un trac discontinu.
representen les Configuracions de S! identificades -denominades en
aquest cas Unitats lnstruccionals- la seva durada temporal i els SI
que les integren.

Aixi. el mapa d'interactivitat que apareix a la figura I :,idica que
la primera sessib de la SD comenca amb un SI d'aportacio d'informaciO
que dura aproximadament sis minuts. seguit d'un altre SI del mateix
tipus d uns dos minuts. aquest és seguit per un SI de practice de vuit
minuts aproximadament. desprus un altre d'aportacio d'informacid
de dos minuts més o menys: a continuaciO. un altre de practice de set
ininuts aproximadament. i aixi successivament fins al final de la
sessio De la mateixa manera. la columna de la dreta que correspon
a la primera se!,tlio rnostra quo el primer SI d'aportacto d into' niacin
nn melon a cap Unitat Instruccionai fUll. i sr n inicia la primera amo
el segon SI de la sessio Glohalment. les dues columnes que corresponen
a la priinera sessio indiquen quo. en el soli recnrrequl. s han identiticat
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divuit SI, deu dels quals sOn d'aportacio d'informacio I vuit de practice,
que no s'ha trobat cap SI d'execucio de rutines I que setze dels divuit
SI identificats s'integren a vuit Ul

Els mapes d'interactivitat of ereixen una descripcio visual
immediate de l'evolucio de les formes d'organitzacio de l'activitat
conjunta -concretades en els diversos tipus de SI- en el transcOrrer
de les SD/SAC. Aixi, una simple lectura de la figura I ens informa
dels seguents extrems: el nombre de SI per sessie disminueix
considerablement en el, transcerrer de la SD, passant de divuit en la
primera a sis en l'Oltima; els SI d'execucie de rutines no apareixen
fins a la segona sessiO i es presenten sempre a l'inici i/o al final de
les sessions; la durada dels SI de practice s'incrementa
progressivament en les sessions successives, mentre que en els SI
d'aportacie d'informaciO no es detecta aquesta tendencia; tambe
disminueixen les Ul per sessiO, que passen de vuit en la primera a una
en l'Ciltima: la durada de les Ul s'incrementa tambe progressivarnent,
fins al punt que en l'Oltima sessiO una sole Ul ocupa la majoria del
temps..

Aquests canvis detectats en ta durada i l'estructura interne de les
formes d'organitzacie de l'activitat conjunta poden ser objecte, a
continued& d'analisis mes especifiques dirigides a precisar i valorar
el seu abast. Les grafiques 1.1, 1.2 i 1.3 recullen algunes d'aquestes
analisis en el cas de la SD relative a l'ensenyament i l'aprenentatge
d'un processador de textos el mapa d'interactivitat del qual hem
presentat abans; més concretament, recullen l'evolucie del nombre
de Ul per sessie (1.1). l'evoluciO del temps absolut ocupat pels SI
d'aportacie d'informacie i els SI de practice a cada sessie (1.2) i

l'evoluciO del percentatge de temps ocupat pels SI d'aportacie
d'informacie i els SI de practice calculat sobre el temps total ocupat
per les Ul a cada sessiO (1 3).

Sense entrar en un comentan detallat d'aquestes anelisis. elle que
ens interessa subratIlar aqui es que el procedirnent emprat per a
definir I identificar els SI -i especialment la proposta de contemplar-
los des de la perspective de la cessiO i el trespass progressius de la
responsabilitat I el control- permet interpreter les tendencies
detectades en els mapes de la interactivitat i en les analisis
especifiques subseguents corn a indicadors empirics dels processos
d'influencia educative que s'esdevenen en les SD/SAC Aixi, corn es
pot recorder, en el cas de les SD relatives al processador de textos
remarcevem que el control dels participants sobre l'activitat con-
junta Os substancialment diferent en els SI d'aportaciO d'informacie
I en els SI de prectica. Mentre que en els prirnms el control es exercit
fonamentalment pel professor. els allinmes l'assumeixen en bona
mesura en els segons. encara que el professoi continu'i exercint. en
la maloria dels casos. un viqilancia estricta sobre el desonvolupament
de I activilat Si s'accepta aquesta caracteritzacie dels SI. Havors
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GRAF1CA 1.1. EvoluciO del nombre de Ul per sessid SD que correspon
al grup d'alumnes umversitaris amb coneixements previs.

2

Sessio 1 SessiO 2 Sessib 3 Sessib 4

GRAFICA 1.2 Temps total de cada sessio ocupat pets SI d aportacio
d'informacto pels SI de practice SD que correspon al grup d alurnnes
amb coneixements prei

190_,

1 0 0_

8 0_

6 0

4 0

2 0

0

5 8

Sessiel 1 SessiO 2

4 9

Sessib 3 Sessiti 4

P r

A I

- ---! ."
1.

. ' - '
_



GRAFICA 3 Temps total de cada sessio ocuoat pets SI d'aportacto
d'informactO i pets SI de practice SD aue correspon al grup d'alumnes
amb conetxements previs
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les tendencies detectades en els mapes d'interactivitat i en les analisis
subsegOents poden ser interpretades -sobretot quan se'ls considera
de manera integrada- en termes de cessio i traspas progressius del
control i la responsabilitat.

Efectivarnent. rernetent-nos novament a la figura 1 i a les grafiques
1 1. 1.2 i I 3, sOn nombrosos els indicadors que convergeixen en
suport d'aquesta interpretacib. A la primera sessio, el professol
exerceix un control fort sobre el desenvoluparnent de l'activitat
conjunta. aixi sembla indicar-ho el nombre elevat de SI. l'alternança
entre SI d'aportacio d'inforrnacib SI de practice, la durada
relativarne!it breu dels uns I els altres. el tel que les consignes que
obren els SI de practice plantegin tasques directarneni vincuiades a
la utilitzacib de la inforrnacib presentada en els SI que els precedeixen,
1 existencia de diverses Ul la funcib de les quals sembla que ha
d'assegurar el dornini funcionai de blocs d'informacib de procedirnents
nous, etc El control que exerceix el professor durant aquesta sessio
es manifeste. doncs. no sols en el pes que tenen els SI d'aportacib
d'informacio, sino lambe. corn es pot veure, en l'estructura de la
interaotivitat, es ;1 dir, en Ia rnanera corn se succeeixen I s'organitzen
els SI

LI panorama canvia substancialment en les sessions seguents
disminueix el nomhre total de SI per sessio, els SI d'aportacio
d'informacin continuen tenni: una durada limuada. mentre q tie els SI
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de practice augmenten la seva durada considerablement -els alumnes
exerceixen el control de I activitat mes temps-, les consignes que
obren els SI de practice plantegen tasques, l'execucid de les quals
oblige a tenir en cornpte tant la informacio presentada en els SI que
les precedeixen corn informacions que han aparegut en SI anteriors;
les Ul tracten d'assegurar el domini funcional de procedirnents i de
blocs d'informacid cada cop rnés arnplis i integrats; etc.

L'Oltima sessiO presenta unes caracteristiques diametralment
oposades a les de la primera: el nombre de SI és molt petit; un sol
SI de practice de gran durada ocupa la majoria del temps; la consigna
del professor que obre aquest SI planteja una tasca tan global que
oblige, de fet, a integrar totes les intormacions i els procedirnents
que s'han treballat des del comencament de la SD: hi ha una sofa Ul,
la funciO de la qual sembla que es precisament la de fer funcional
aquesta integracib d'inforrnacions i procedirnents; etc.

En suma, tots els indicadors apunten cap a la rnateixa direccid. En
comenear la SD, el professor mante un control force estricte sobre
l'activitat, si be crea sisternaticarnent petits espais -els SI de
practice- perque els alumnes assumeixin algunes parcel. les de
responsabilitat. Sbn espais -petits. en doble sentit: la durada es
relativament curta I les tasques que realitzen els alumnes es limiten
al nombre i la complexitat dels procediments que cal utilitzar per a
executar-les. D'aquesta manera, per mitja de les actuacions de
seguiment de la prectica dels alumnes i els intercanvis instruccionals
que mante arnb les parelles que troben dificultats en l'execuciO de les
tasques. el professor es pot assegurar que els alumnes han assimilat
i han integrat les informacions i els procedirnents introdults en els
SI previs d'aportaciO d'informaci6 i, en cas necessari, reprende'ls,
ampliar-los i matisar-los mitjancant comentaris i suggerirnents
dirigits al grup-classe en el seu conjunt. Al final de la SD, tot sembla
indicar que el professor ha cedit als alumnes bona part del control de
l'activitat. Durant la majoria del temps, els alumnes realitzen les
tasques sota fa prOpia responsabilitat, tot i que el professor continua
exercint un cert control per rnitja de les actuacions de seguiment de
la practice i els intercanvis instructius que rnante eventualrnent amb
algunes parelles, be sigui per iniciativa prOpia, quan detecta dificultats
o problemes, o be per iniciativa dels alumnes, quan demanen
informacions complementaries o sol.liciten ajut.

La deseripci6 anterior pot induir a denser que la cessiO i el traspes
progressius de la responsabilitat i el control es produeix suaument,
sense dificultats greus i de manera gairebe automatica en totes, o
practicament totes, les SD/SAC. Serie una inferencia totalment
errOnia. En primer Hoc, els rnapes d'interactivitat de les dues SD que
comentern mostren que es tracta mes aviat d'un proces en qué es
produeixen, amb relative freqUencia, variants, alts i baixos, dificultats
i contretemps. Vegem, per exemple, corn la tercera sessi6 de la SD



del grup que te coneixements previs -Figura l- no respon a la tendencia
general que hem descnt Els mapes d'interactivitat, tal i corn han
estat construits, permeten doncs detectar tent les tendencies generals
en l'evoluciO de les formes d'organitzaciO de ractivitat conjunta corn
els punts o moments de les SD en qué aquestes tendencies, pels
motius que sigui, no es compleixen.

En aquests casos. cal recOrrer a una analist mes detallada dels
diferents tipus d'actuacions dels participants per a comprendre qua
ha passat. per clue es produeix una desviaciO de la tendencia general.
corn s'enfronten els participants a les dificultats sorgides i corn es
restableix el proces de cessi6 progressive del control i la
responsabilitat. En realitat, ranalisi dels diferents tipus d'actuacions
dels participants, i en particular de la seva evoluci6 en el recorregut
de la SD, perrnet captar en tots els casos alguns aspectes de
rorganitzaci6 de l'activitat conjunta que fuig de ia descripciO bastant
gruixuda que reflecteixen els rnapes d'interactivitat i les analisis que
se'n deriven. Aixi, per exemple, les consignes que obren sempre els
SI de practice presenten una evoluci6 significative en el transcOrrer
de les SD: limitades. al comeneament, a plantejar tasques directarnent
vinculades a la utilitzaciO de la informaci6 presentada en els SI
d'aportacio d'informaci6 precedents, van ampliant el seu abast de
manera que obliguen a integrar informacions I procedirnents
progressivarnent mes nornbrosos i complexos. Aquest exemple
demostra clarament fins a quin punt ranalisi de l'evoluciO de les
actuacions dels participants que caracteritzen els diferents tipus de
SI pot aportar informacions complementaries sobre el proces de cessiO
i de traspes progressius del control i la responsabilitat. Efectivarnent.
i pel que fa a la formulaciO de les consignes, revolucid remarcada
es pot interpreter. en concordance amb eis altres indicadors citats,
en el sentit que el professor va cedint progressivament els alumnes
el control de ractivitat plantejant tasques cada cop més amplies i
mes complexes.

El f et que en els mapes d'interactivitat -i en les formes
d'organitzaci6 de l'activitat conjunta que representen- hi poguem
trobar indicadors interpretables en termes de cessiO i traspas no
garanteix. per se, que els alumnes hagin assurnit realment el control
i la responsabilitat cedits pel professor. Per a estar-ne segurs,
caldria poder demostrar que els alumnes han aconseguit efectivament
un nivell acceptable de domini en el manipulament del processador de
textos. Encara que aix6 es, efectivament, el que demostren els
resultats de revalued() surnatbria final realitzada amb els alumnes
que han participat a la SD, no hi ha cap motiu per suposar que hagi
de ser sempre aixi per forge: o per dir-ho cruna altra manera. els
indicadors de cessi6 r traspas progressius del control i la
responsabilitat detectats a partir de les forrnes d'organitzaci6 de
ractivitat conjunta no garanteixen per ells mateixos quo el proces
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hagi tinqut exit que els alumnes hagin realitzat els aprenentatges
que corresponen irnplicats en aquesta activitat. SOn. aix6 si, indicadors
que apunten cap a aquesta direcciO, i que ho fan amb force., tant més
corn major sigui la seva convergencia, per6 que en qualsevol cas
necessiten cornplementar-se amb altres tipus d'analisi.

Els mapes d'interactivitat no sempre permeten una lecture tan
immediate, i tan directarnent interpretable en termes de cessi6 i

traspas progressius del controi i la responsabilitat, corn en el cas de
la figura I. A cops, simplement perque aquest proces sembla que no
es produeix; a cops, perque l'estructura de la tasca i/o la naturalesa
del contingut condicionen moltissirn les formes d'organitzaciO de
l'activitat conjunta emmascarant els indicadors possibles. L'analisi
de les actuacions dels participants i de la seva evoluci6 en el transcO-
rrer de les SD/SAC adquireix, en aquests casos. un protagonisme

absolut.

La figura II, que representa el rnapa d'interactivitat d'una SD
relative a l'ensenyarnent i l'aprenentatge de la numeracib i clalgunes
operacions elementals de calcul -SD -salta que correspon a un grup
de P4-, il.lustra perfectament el caracter mes aviat opac que poden
presenter en ocasions els mapes d'interactivitat en el concernent al
proces de cessib i traspes progressius del control i la responsabilitat.

Corn es pot comprovar, la lectura del rnapa no permet identificar,
en aquest cas. indicadors clars d'una evoluciO al Ilarg de la SD. Les
dues prirneres sessions presenten una estructura identica: comencen
amb un Si mes aviat breu d'organitzacib i preparacib del joc (4.6%
i 15.4% respectivarnent del temps total de la sessiO), continuen amb
un SI de partida que ocupa la majoria de la sessiO (89,7% i 81%
respectivarnent del temps total) I finalitzen amb un SI de valoraciO
de resultats també rnolt breu (5,7% i 3.3% respectivarnent del total
del temps). A la tercera sessib, el SI de valoracib de resuli its ocupa
un periode de temps significativament més gran (26,2% del total del
temps) i a rnes apareix un SI de recapitulacib de tot el joc. Les dues
variacions sbn perfectament interpretables si ens basern en la
planificaci6 previa realitzada per la professora. que inclou una

avaluacib de l'activitat -els alumnes han Tomplir una fitxa sobre
el joc realitzat- en acabar la tercera sessi6 arnb la qual es clou la SD.

Tot sembla que indica, doncs, que en aquest cas. l'estructura de
la tasca -Os a dir, la preerninencia de la partida. arnb els torns
corresponents, tirades i rondos dels participants- condiciona force
les forrnes d'organitzacib de l'activitat conjunta que es reflecteixen
en els SI i en els mapes d'interactivitat. No obstant aix6, una lectura
mes acurada de les informacions complernentaries incloses a la fi-
gura II suggereix que, sota aquesta unilormitat aparent en l'estructura
de les sessions, sembla que es produeix una evoluci6 els details de
la qual nomes es poden captar a travbs d'una analisi rnes fina que se
centri en les actuacions dels participants. Cap a aquesta direccib
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apunten, per exemple, les informacions relatives al nombre d'errors
comesos en les particles 58 en la primera sessi6, 22 en la segona
7 en la tercera, o la mitjana de la durada de les tirades -temps total
de durada de la partida dividit pel nombre de tirades-: 20 segons en
la primera sessiO, 14 en la segona i 14 en la tercera; o fins i tot el
temps de presencia de la mestra mentre es juguen les partides:
100% de la durada de temps de la partida en la primera sessi6,
17,39% en la segona i 66,70% en la tercera.

En suma, per indagar si es produeix, i eventualment corn es
produeix, l'hipotetic proces de cessiO i traspas progressius del control
i la responsabilitat, conve desplaear el focus de l'analisi des dels SI

i el mapa d'interactivitat cap a categories d'actuacions dels
participants -mestra, alumnes que tiren, alumnes que no tiren-, les
seves interrelacions -patrons d'actuació conjunta- i la seva evoluciO
al Ilarg de la SD. I aix() és precisament ei que s'ha fet, sobretot,
respecte als tres moments o fases crucials de les partides en qué es
poden detectar previsiblement amb més claredat un possible traspes:
el torn de tirada (des de l'atribuci6 del torn de tirade per part de la
mestra, fins a la seva assumpciO autOnoma per part dels participants,
passant per diversos tipus I graus de supervisi6 de la mestra o dels
altres participants), la realitzaci6 de la tirada (des del control més
o menys estricte de la mestra o dels altres participants, fins a la
realització totalment autOnoma dels passos de la tirada) i la producciO,

la identificaci6 i la correcci6 d'errors (disminuciO progressive dels
errors; evoluciO progressive dels tipus d'errors; autonomia creixent
dels participants en la identificaciO i la correcciO espontenia dels
errors comesos)

Un tercer exemple, corresponent a una SAC observada en la situaciO
del joc didactic amb un material relacionat al mOn dels gnoms, ens
servira per subratllar el caracter, en ocasions una mica opac, dels
mapes d'interactivitat i la necessitat d'incloure, en aquest primer
nivell d'analisi, un estudi ales detallat de les actuacions dels
participantE. de Ilur evoluciO en el transcOrrer de les SD/SAC. Les

columnes de la figura III representen les fases de joc de les sis
sec.,.lons de la SAC observada. Cadascuna hi apareix configurada per
dik ents tipus de SI, que varien en nombre i durada. Les divisions
horitzontals assenyalen el final d'un SI i l'inici d'un altre. Per a cada
SI. s'indica la categoria a la qual pertany (DE: delimited() de l'escenari
fisic i simbOlic, R: represented() d'esdeveniments:A aprofundiment
en les caracteristiques del m6n gnom i/o huma) i la durada en minuts
i segons. L'escala de percentatges situada a l'esquerra de la figura
permet calcular el pereentatge del temps total de durada de la fase
nue ocupa cada SI Per als SI de representaci6 d'esdeveniments i els
SI d'aprolundiment, es descriu. a més a més. per male d'una f rase
indicative, la histOria representada i el tema objecte d'aprofundiment
respectivarnent
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Figura III Mapa d'interactivitat de la SAC Nora (5 6)
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Cal recordar que, contrariament al que passe amb les SD
representades en les figures I i II. en aquesta sifjaciO l'activitat
conjunta de la mare i la filla no s'esdeve en un context social i

instducional presidit clarament pel motiu d'ensenyar i aprendre. Per
aixO, corn ja s'ha rernarcat. en aquest cas, l'objectiu del primer
nivell d'analisi es tot un altre: esbrinar corn van definint
progressivament les dues participants. per mitja de l'articulaciO de
llurs respectives actuacions. el context situacional en que
desenvolupen la seva activitat. Si mirern la figura III des d'aquesta
perspectiva, comencen a tenir sentit algunes regulantats tendencies
Aixi. per exemple. velem que en totes les sessions hi ha. corn a
minim. un SI de delimitaciO de l'escenan. un SI de re presentaciO i un
SI d'aprofundiment: totes les sessions comencen arnb un SI de
delirnitacio de l'escenan: fora de la cinquena i la sisena sessions, el
SI inicial de delirnitacio de rescenan va seguit Tun SI de representaciO:
totes les sessions. fora de la quarta i la cinquena, acaben amb un SI
d'aprofundiment: els Si de representacio ocupen la majona del temps
en totes les sessions. en la primera sessio el temps que ocupa el SI
de delimitacio de l'escenari es considerablernent mes alt que en la
resta de sessions: en l'ultima sessiO. el temps que ocupen els SI
d'aprofundirnent es considerablernent mes alt que en la resta de les
sessions: etc

Tots aquests indicadors sembla que apunten cap a una interpretacio
que podern resumir breument aixi. les dues participants construeixen.
per mitja de l'articulacib de Ilurs actuacions respectives. un context
situacional de joc simbblic organitzat entorn de la representacio
d'histOries dels gnoms. Per poder representar aquestes histbries.
han de comenear amb l'establirnent d'una definicio inicial de la situacio
prou compartida (escollir els objectes del material. posar-los noms.
etiquetar-los. posar-se d'acord sobre les seves caractenstiques
all() que representen, organitzar l'escenan en el qual els col.locaran

on es desenvolupara la histbria, etc I. cosa que es du a terme
mentre transcorren els SI de delimitacio de l'escenan que obren
sistematicament totes les sessions Aquesta tasca previa a la
representacio d'esdeveniments es particularment costosa en la pri-
mera sessio. quan els participants s'acosten per primer cop a la
situacio i al material A mesura que avanca la SAC i els participants
arnben a una sene d'acords basics sobre el material, les seves
caractenstiques. la seva organitzacio d'espar I la seva utilitzacio
-cosa que sembla que es produeix en bona mesura durant Ia pnmera
sessiO-. aquesta forma d'organitzacio de l'activitat conjunta ammora
considerablement la seva presencia a favor de If altres dues. La
representacio d'esdeveniments continua essent la forma d'organitzacio
de l'activitat conjunta quo predomina en totes les sessions. per() sill
adquireix certa importancia que consisteix a parar atencio especial

determinals aspectes del mOn dels gnoms . cosa que es podna in-
terpretar potser corn un indicador dels esforeos dels participants per
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a ampliar el seu coneixernent compartit d'aquest mon alhora, corn
un indicador que en haver augrnentat el seu coneixernent cornpartit
al respecte, puguin canviar el focus dels seus esforcos negociadors

B. El segon nivell d'analisi: els significats que s'actualitzen per
mitja del discurs educacional

Recordern que el segon nivell d'analisi se centra en els significats
que actualitzen els participants per rnitie de Ilur activitat discursive
i que, per tant, sOn, si mes no potencialment, objecte de negociaciO.
La seva finalitat es la de proporcionar inforrnaciO sobre corn es
produeix, quan es produeix, la construcciO progressive de sistemes
de significats compartits. SOn dues les preguntes que han guiat la
nostra aproxirnaciO i que ens han conduit. a traves d'una serie de
ternpteigs successius, al procedirnent general d'analisi, encara pro-
visional i en fase d'assaig, els trets mes destacats de les quals es
recullen a les pagines segOents: Lquins sOn, corn es presenten i corn
s'organitzen els significats en el transcOrrer de la SD/SAC?: ,quina
entitat o entitats han de ser objecte directe d'indagaciO per a captar
els significats que actualitzen els participants per rnitja de Ilur activitat
discursive?

Comencant per la segona pregunta. la resposta sernbla Obvia:
d'acord arnb els arguments que s'han exposat a l'apartat que correspon
a les Linitats d'analisi -i per tant, acceptant de bon cornencarnent,
corn s'hi indica. que aquesta cock) suposa una renOncia a captar
alguns aspectes irnportants del significat-. centrarern la nostra atenciO
en els missatges. Aquesta tria, no obstant aixd, comporta dues
dificultats o problernes que cal resoldre.

En prirner !loc. s'ha de precisar gums aspectes concrets dels
rnissatges conve de sometre a indagaciO per identificar-ne els
significats que transrneten: cal, doncs. definir els termes i els
procediments adequats per dur a terme una analisi intra-rnissatges.
En segon lloc, es més que sabut que el significat d'un fragment discursiu
no queda pas reduit a la simple addiciO del significat dels enunciats
o els missatges que l'integren. Tots els plantejaments actuals sobre
l'análisi del discurs coincideixen a destacar que una part important
del significat no prove dels rnissatges o enunciats constituents. sinO
mes aviat de la forma en que aquests missatges o enunciats estan
organitzats. Pensem, per exemple, en les estructures IRF -iniciaciO,
resposta, feedback-, el significat de Ins quals es originari, si mes no
en pa:t, de la seqUencia estructurada dels tres components i no
nornes dels rnissatges que els integren. AixO vol dir, en conseqUencia.
que tambe cal definir els termes i els procedirnents adequats per dur
a terme una analisi supre-missatges.

El nostre acostament cap a ranalts, intra-missatgesconternpla dos
aspectes: cl set] contingut referencia! i la seve force ii locutiva. La
idea directriu Os quo podom captar una part important dels significats
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que transmeten els rnissatges analitzant els dos aspectes A
continuaci6, exposarern amb cert cietali corn es pot dur a terme
aquesta analisi doble I ii lustrarem el procedirnent utilitzat amb
exernples de les SD d'ensenyarnent aprenentatge d'un processador
de textos, que hern observat en els grups d alurnnes universitans.

. lnsistint en la idea directriu que guia aquest vertent de l'analisi.
la proposta d'analitzar el contingut referencialdels rnissatges respon
al sup6sit que és possible captar una part irnportant del seu significat
identificant els referents als quals remeten. és a dir, identificant
allO-de-que-parlen els missatges. Aquest supdsit troba la seva
justificaci6 en el concepte de referencia i en l'Os que en fan alguns
autors (Lyons, 1983; Brown i Yule, (1983). En identificar els referents
que s'hi rnencionen -o als quals fan referencia, per ser més exactes-
el que fern és identificar les entitats (objectes, accions, situacions,
etc.) sobre les quals parlen els participants d'una activitat conjunta:
es a dir, les entitats que actualitzen els participants per rnitja de la
seva activitat discursive i que constitueixen un aspecte del significat
dels enunciats. Pot ser que no sigui cap superficialitat subratllar que
els enunciats no contenen referents, sin6 expressions referencials
que rerneten, o que es refereixen, a uns referents deterrninats.
L'analisi, en conseqUencia, parteix per force de les expressions
referencials que apareixen en els missatges per inferir, i arran
d'aqui, les entitats referides.

Convé rernarcar que, en el proces d'identificaci6 de les expres-
sions referencials incloses en els rnissatges, s'han de tenir en cornpte
no nornés les que s6n habitualrnent considerades corn a tals en la
rnajoria d'enfocarnents d'analisi del discurs (norns propis, grups
norninals -descripcions definides, indefinides, sintagrnes norninals
quantificats-, pronorns, deictics en general, etc.), sin6 tambe d'altres
no tan habituals corn les ellipsis i els grups verbals. Un exemple de
les primeres es el rnissatge -apareix un icona-, en el qual potser
s'hauria de considerar i decidir -tot i que s'hauria de tenir en cornpte
el context en el qual s'ha produ'it- que s'ha elidit el fragrnent -... a
la pantalla de l'ordinador,,. Un exernple dels segons es l'expressiO
referencial -carregueu el processador de textos- que apareix en el
rnissatge -ara, carregueu el processador de textos corn sernpre-.

Per tal de poder dur a terme una analisi rninirnarnent precisa del
continaut referencial dels rnissatges. cal partir d'una certa
classificaciO, per altra banda. corn més cornprensiva i inequivoca
possible, dels referents que puguin apareixer en els rnissatges.
Efectivament, el contingut referencial dels rnissatges, es a dir, allO-
de-que-parlen els missatges, es pot situar en arnbits rnolt diversos
que, si he apareixen sempre interconnectats estretarnent, paga la
pena distingir en una aproxirnaciti analitiea.

En el cas dels SD d'ensenyarnent I aprenentatge d'un processador
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de textos, els continguts referencials dels missatges es poden si-
tuar, en una primera aproximacio en dos grans ambits el del
funcionament, les caracteristiques I la utilitzacio del PT/ordmador
i el de la gestió i el control de les activitats dels participants. Per
dir-ho d'una altra manera, les entitats referides en els missatges
poden tenir a veure directament amb els continguts que sOn objecte
d'ensenyament i aprenentatge en les SD (elements, operacions.
procediments, etc. del PT/ordinador) o amb la manera d'organitzar,
regular i controlar l'activitat dels participants a l'aula (normes i
directrius relatives a que es pot i que no es pot fer, corn s'organitzen
els grups de treball, corn es reacciona davant dels comportarnents
que no respecten les normes que s'han fixat. etc.) ".

Un cop s'han establert els dos ambits referencials, l'esforo de
classificaciO ha de continuar a l'interior de cadascun. En el cas de les
SD d'ensenyament i aprenentatge d'un processador de textos que
s'han observat en els grups d'alurnnes universitaris, [ambit
referencial de gestiO i control de l'activitat dels participants, en
realitat. té una importancia molt limitada cosa que, probablement,
no és aliena a l'alt grau d'organitzaciO i estructuraciO del contingut
i al fet que tots els participants siguin adults escolaritzats amb una
distesa experiencia en situacions d'educaciO formal. Les expressions
referencials que apareixen en els missatges d'aquestes SD remeten,
majoritariament, a entitats relatives a l'ambit del funcionament, les
caracteristiques i la utilitzaciO del PT/ordinador, motiu pel qual
l'esforc de classificacib dels referents s'ha dirigit prioriteriament
a aquest ambit referencial.

Quan els participants parlen del PT/ordinador. és a dir. quan
parlen del que podriem denominL el contingut de l'ensenyament i

l'aprenentatge de la SD en sentit estricte. les expressions referencials
que utihtzen remeten a diferents tipus o categories d'entitats:

Categories de referents relatives a 1'4ff:bit del funcionament, les
caracteristiques 1 la utilització del PT/ordinador

Accions. Execucions o manipulacions fisiques. de caracter discret. que
realitza l'usuan del PT/ordinador en la seva utilitzacio habitual (per
exemple. moure el ['atoll. posar el disc. premer una 0 diverses tecles.
fer un o un -doble clic- a l'interruptor del ratoli. etc )

( 11) La delimitacio dots dos ambits relerencials -el dels contmgots de I ensenyament
I rap. enentatge de la SD ei de gestio control de I iciiviiai dels participants-
es mes problernatica dean no estan clararnent definits els continguts les
tasques entorn als goals s orgarulla l'activitat contonta dels participants.
quan no In h,1 uric ilefinn-,n MOS 0 monys ir'.c, I comparh(la del context somal
.mIInciona! pof erolliidc 011 SAC r01,1i0/,!. di Ulf 90001,

No passa a male, en ies dines SD/SAC quo hem obl-a2rsal goal son
liecnionts els missatqe:. amb expressions ielerencals que remcleo a I ambit de

gestio I el control de I octivitat dek narliciPa'ds

1.'

( i)
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Exemples de rnissatges que contenen items de contingut que pertanyen
a aquesta categorta

[el disc s agala sempre per la part de l etiquera]

(grup d'univers)tans sense coneixernents previs. sessio 1. SI 1)

[quanpremeu acruesta tecla. automaticarnent se situara al comencament
de la columna del tabulador]

(grup d'universuans sense coneixements previs. sessio 4 SI 21

Procediments. Paquets organitzats C acciors executables per I usuan
del Ffrordinador per aconseguir Un efecte o un objectiu determinat
(oer exemple el format (fun text. tancar una finestra desplacar el
cursor. etc ) Exemples de missatges que contenen items de contingut
que pertanyen a aquesta categorra

[per activar el regle hem de fer sempre ei mateix]

Igrup ci-umversitaris sense coneixernents previs. sessio 1. SI 8)

[a r a. carregueu el orocessador do textos corn semprel

(grup d universitaris sense conerxernents prey's sess)o 4 SI 1)

Elements Objectes o entitats -de naturalesa Isca. conica cruna
aura ena- relatius a rentorn de treball del PT/ordinador (per exemple.
la pantalla. el ratoll, l'icona del disc. el punter. un fragment del text.
la memona de I ordinador etc ) Exemples de missatges que contenen
items de contingut que pertanyen a aquesla categona

s, us hi tixeu el la caoseta le una tecla un interruptorl

(grup cfuniversuans sense conerxements pres;s sessio 1. Si 1)

laduest lahulador fa el contrard

(grup ci universitans sense coneixernents orev)s sessio 4 SI 2)

Oderacions Efectes o resultats prodults per l'ordinador- corn a
consequencia -habitualment- d'una accio o [in procedimeru especlic
lealitrat per lusuan dun:1,1 la seva manipulacid (per exernple. quo eI
punter es desplaci quo oparegui una finestra a la pantalla que ci
format d n text es modifiqui etc I Exemples de rnissatges que conlenon
items de ,:ontingut que pertanyen a aquesta categona

[sortira una finestra que ens mostrara el contingut de dins el disc)

tgiup (I universitaris sense coneixements prey's sessio 1. SI 1)

[ I autornaticamoot transrormaria tot el ojç horn scleceon,t dnrh .1r/L,[2:il
lipus cle

(grim d universithris sense connixernents orevis sessio 2 SI 2)

I I.3)
., 1.. )i in .
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Alguns comentans sobre la classificacio precedent poden ser utils
per a la precisio de l'interes I la pertinencia 'earica d'aquest vertent
de l'anelisi intra-missatges i per a concretar lguns aspectes del
procediment metodologic que hem seguit En primer Hoc, remarquem
que les categories descrites sorgeixen d'un procés "d'anada i tor-
nada. entre teoria i dades. Aixi doncs, les categories proposades
responen i es recolzen. per un costat, tant en una analisi cognitive
de la tasca d'ediciO de textos corn en els principis que formen part
del marc te6ric de la investigaciO: per6, per un altre costat, sOn el
resultat d'un procés de refinarnent progressiu de les categories inicials
a partir del contrast continuat amb les dades, fins a trobar un sistema
de classificaciO susceptible. alhora, d'ajustar-se a les dades de manera
no artificiosa i de conserver un referent tearic clar. Aix6 perrnet
aixi corn també passa amb els diferents tipus de SI identificats en el
primer nivell d'anelisi- que els possibles paremetres de variaciO i

evolucib de presencia, freqUencia. distribuciO, etc. de les diverses
categories de referents pugin ser interpretats des dels principis
teOrics i les hipOtesis directrius que emmarquen i guien el projecte
d'investigaciO en el seu conjunt.

En segon Hoc, els missatges poden incloure una o mes expressions
referencials 1, per tant, poden remetre a un o més items de contingut
referencial. Per exemple, en el cas del missatae "ara veurem com
podem posar el disc-, hi apareix una expressiO referencial -posar el
disc-. que remet. en la classificaciO anterior, a una accia. En canvi,
en el missatye belluguern el ratoli, la fletxa es desplaca per la
pantalla de l'ordinador-, hi apareixen tres expressions referencials
que, en la nostra classificacib. remeten respectivarnent a una acciO
-bellugar el ratoli-, una operaciO -la fletxa es desplaaa- i un element
-la pantalla de l'ordinador. Total que, un missatge remet a tants
items de contingut corn expressions referencials hi apareixen.

En tercer Hoc, una rnateixa entitat pot ester referida mitjanaant
expressions ref erencials diverses: aixi, en el primer exemple de la
categoria "elements., les expressions referencials -una tecla -
"un interruptor. tenen el mateix contingut referencial (interrupior
del ratoli). que pertany a la categona dels elements.

D'aquesta manera, podem obtenir. per a cada un dels missatges,
una descripciO que inclogui les entitats que s'hi refereixen. el seu
ordre d'enunciacia la categona a la qual pertanyen. El mapa de
continguts referencials, elaborat aixi. permet abordar una sene de
questions de molt d'interes vist des de la perspective teOrica del
projecte. Que se'ns perrneti enunciar, sense cap enim d'exhaustivitat.
algunes de les possibilitats d'analisi rnés evidents. i tambe més
atractives Es possible, per exernple. a partir dels !napes de continguts
ref erencials

Relacionar la frequencia d'apariciO de referents concrets i/o de
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categories de refeients (accions, procediments, operacions, elements)
amb els resultats de l'avaluacio acumulativa realitzada pets alumnes
al final de les SD

Esbnnar si hi ha alguns referents i/o categories de referents
que apareguin relacionats mes estretament amb uns determmats tipus
de SI.

Esbrinar si hi ha una evolucie significative al Ilarg de la SD de
les categories de referents i, en cas afirmatiu, si aquesta evoluciO
es verifica nornés en uns determinats tipus de SI o per al seu conjunt.

Esbrinar si apareixen en els missatges configuracions de tipus
de referents i, en cas afirmatiu, si es vinculen o no de manera
prioritaria amb determinats tipus de SI i si la seva freqUencia
d'aparici6 evoluciona significativament al Ilarg de la SD. En realitat,
els mapes de continguts ref erencials, elaborats d'acord amb el
orocediment descrit, permeten distingir tres grans categories de
missatges: aquells en clue es fa referencia a una sole entitat o referent
(un element, una acciO, un procediment o una operació); aquells en
que es fa referencia a dues o més entitats o referents pertanyents
a la mateixa categoria (dos o més elements, dues o més accions, dos
o mes pr.ocecliments, dues o més operacions); i aquells en qua es fa
referencia a dues o més entitats o referents pertanyents a dues o
mes categories) per exemple, rnissatges amb les configuracions acciO-
element. acció-operacid, procediment-operaciO, etc.).

L'analisi de les configuracions proporciona indicadors sobre el
proces de construcciO de sistemes de significats compartits. En aquest
sentit, per citar un exemple obvi, es pot interpretar el fet que, en
Ia. SD representada a la figura I, la frequenciii de la configuraci6
acci6-operaciO disminueixi progressivament a mesura que avança la
SD. 0 també, que els missatges amb una sola entitat referida apareguin
sobretot quan en la primera sessi6 de les SD: o que els missatges amb
una, dues o riles entitats referides de la categoria elements apareguin
sobretot en els primers SI de la primera sessiO per desapareixer
precticament després.

Les configuracions de tipus de referents brinden alhora una
plataforma per endinsar-se en l'analisi cralguns aspectes del significat
clefs enunciats que van mes enlla del seu contingut referencial. Aixi,
per exemple, és possible seleccionar els missatges en qué es fa
referencia a dues o mes entitats pertanyents a dues o més categories
de referents (acciO-operaciO, posem per cas) i tractar de respondre
les segfients preguntes: quina mena de relacions lOgico-semantiques
(causals, temporals. de correspondencia, etc.) s'estableixen entre
les dues enlitats referides?, 6es constata una evoluci6 dels tipus de
relacions identificades a mesura que avança la SD?, aquestes sbn
relacions diferents de les que apareixen, posem per cas, en els
missatges amb una configuraciO procediment-operacid?, etc.
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El que hem dit fins ara es prou per Ii lustrar l'interes que pot
revestir una analisi del contingut referencia] dels missatges el
procedirnent que s'ha seguit per a dur-lo a terme No obstant aixo,
corn ja hem rernarcat repetidament el contingut referencial dels
missatges -inclOs el que correspon a ['ambit de gesti6 i control de
l'activitat- només reflecteix una petita parcel.la dels significats que
actualitzen els participants per mitjà de la seva activitat discursive.
D'acord amb el nostre plantejament inicial, i sense deixar de banda
el nivell del-s missatges, una part important dels significats que
transmeten-yau en la seva forca Aixi doncs, a partir d'ara
ens ocuparem d'aquest aspecte.

Molt brednent, el concepte de force de illocutiva este vinculat
estretament a la teoria dels actes de parla d'Austin (1962), segons
la qual alguns enunciats (corn, per exemple, jugo cinc pessetes
que salten els ploms-, o ,amb aquestes paraules acabo la sessi6-,
etc.) han de ser tractats corn a veritables accions que el locutor
execute -fent coses amb paraules-. Ara be,

i.ty extension, it ocomes possible to suggest that in uttering any
sentence, a speaker could be seen to nave performed some act. or to
be precise, an illocutionary act Conventionally associated with can be
expressed as a performative such as "promise or -warn". Austin
also pointed out that, in uttering a sentence, a speaker also performs
a perlocutionary act which can be described in terms of the effect
which the illocutionary act, on the particular occasion of use, has on
the hearer."

(Brown i Yule. 1983. pag 232. Cursiva afegida )

Contrbriament al quo succeeix arnb l'analisi del contingut
referencial, en aquest cas nc es categoritzen fragments dels
rnissatges. sinb que cada missatge corn a totalitat lb una determinada
force il.locutiva. La classificaci6 dels actes de la parte que propose
Lyons ha estat el nostre punt de particle:

lot i que molts actes de la parla son especifics de la cultura. n'hi ha
d'altres que son acceplats ampliarnent. i potser correctament. corn
universals S'hi inclou ter asseyeracions plantejar preguntes i donar
ordres S'ha algumentat des d3 pressuposits filosefics que aquests
tres Opus d'actes de locucib no nomes son universals. smo tambe
basics, en dos sentits de -basic"- primer, que no hi pot haver cap
societal humana on no hi hagi actos d'aquesta mena. segon. que molts
actes especifics de la cultura. si no lots. es poden cons,-
derar corn gue portanyen a una subclassc rnes ospecialitzada d'una
d'aguestes fres classes

(Lyons. 1983 pag 189 Cursiv.i afcgida)

D'aquesta manera, en allO que fa referencia a les SD d'ensenyarnent
aprenentatge d'un processador de textos, hem arribat a establir

despres dels corresponents assaigs i -viatges d'anada i tornada-
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entre la proposicio inicial de Lyons les dades disponibles- la seguent
classificacio'

ClasslflcaciO dels mlssatges segons la seva force il.locutiva. SD
d'ensenyament aprenentatge d'un processador de textos.

Asseveraoions. Enutinciats que suposen. per part de qui els produeix.
radopcid d'un -cornprornis episternici: en relacio amb allo que s'h,
afirma o es nega. es a dir, on comprornis arnb I assurnpcio corn a
veritat d allo que s'afirma o amb la falsedat d auo que es nega Es
distingeixen ties tipus cfasseveracions

1 Metaenunc:ats

Asseveracions mitjanbant les quals el professor informa els alumnes
en relacie ai que passara en el desenvoluparnent -habitualrnent irnrnedia:-

de la sessio anunciant els continguts i es actuacions de l'activitat
conjunta Exemples de rnissatges inclosos en aquesta categoria-

[a continuacio veurern corn podern rnoclificar- el format del text]
(grup d universitaris sense cone,xernents previs sessio 1 SI 8)

(Avui veurern clue sor lcs capcages els peus les notes a peu de pagina)
(grup d'universItaris sense coneixernents prey's. sessio 3. SI 2)

2 Enurciats ILE

Asseveracions mitjanbart les qua!s un participant presenta
localitza i'o etiqueta- aIaun eiemert de I entorn de 'renal! del PT:

ordinador sense ateg.r cap altre tipus d'informacions Exemples de
missatges inclosos er aquesta cateaoria

ordinador es aixo 0 aqui)
(alio aitre es ei teclat)
(grup d'un,versitaris sense coneixements previs sessio 1 Si 1)

[per despiabar aguesta fIetaa seleccionar alio que vulguern tenirr
aquesta capseta
q_ue s'anornera teciati

(giup d'universitaris sense cone.xernents pre, sessio 2 SI 11

3 Enunciats :nformatius

Asseveracions rnitjançart ies quals on participant ofereix algun opus
cfinformacio soore ies entitats retenges en l'enunc:at que va rnes
enila de la seva simpie prcscirtacio -identificacio Ioca'itzacio
etiquetatge Exemples de missages incIosos en aquesla categona

(en ei n100'eft u que aqui ei format es que es
corespon amb o part de: text or sorril

! , 11 it iii c .i '- i.,'' , t.
,t l''. I :1 ", ! !I

Cc, L.,Gs so- ,." NW'SCI S 455.1 tis a

at; ,a er,,i
n 1,11
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(grup d universitaris sense coneixements previs sessio I SI 8)

[pere) tingueu en compte que a la capbada surf un simbol que representa
tots els nOmeros dels fulls]
(grup d'universitaris sense coneixernents previs, sessio 3. SI 2)

Ordres. Enunciats que suposen, per part de qui els produeix. l'adopcib
d'un comprornis deOntic- en relacio al que. s'expressa: es a dir. un
compromis amb la realitzaciO de les accions i/o procedirnents expressats
en el rnissatge. Exemples de rnissatges inclosos en aquesta categoria:

[ara vosaltres apagareu l'interruptor del darrere]
(grup d'universitaris sense coneixernents previs. sessib 1, SI 8)

[feu un doble clic damunt del document . eh ?]
[us poseu darnunt del document]
(grup d'universitaris sense coneixernents previs, sessio 2. SI 1)

Preguntes. Enunciats que impliquen. per part de qui els produeix, un
requeriment dnforinacio a l'interlocutor o els interlocutors en relacib
a les entitats que s'hi refereixen Examples de rnissatges inclosos en
aquesta categoria-

[si a algO no Ii surt aim') que rn'ho digui]
[us surt a tots. aix.b?]
(grup d'universitaris sense cone:xernents previs. sessio 2. SI 1)

[aquesta sena una rnanera de justificar perdo de col.locar els tabuladors
per a la cream de columnes1
[inicialment. no planteja cap problema. no?)
[s'enten corn funciona'n
(grup d'universitaris sense coneixements rrevis. sessio 4. SI 2)

Aquesta classificaciO permet de captar nous aspectes del significat
dels missatqes. En primer Hoc, facilita una serie d'anahsis especitiques
directarnent relacionades amb el tipus de forga il-locutiva que re-
presenta cada categoria. Aixi doncs, es pot utilitzar corn a base per
esbrinar si hi ha relacions consistents entre deterrninats tipus de SI
la forga illocutiva dels rnissatges que hi apareixen: si hi ha rnissatges

amb una determinada forga it.locutiva que estan totalment o parcial
absents en alguns tipus de SI: si hi ha una evolucib al Ilarg de la SD
dels rnissatges amb diferent forca il.locutiva: etc. En segon Hoc, en
creuar els missatges de diferent tipus de forga il-locutiva amb el
mapa de continguts referencials, apareixen aspectes del significat
inbdits fins ara. Uns breus comentaris sobre els rnetaenunciats ens
permetran d'ildustrar ambdues possibilitats.

Els rnetaenunciats. d'acord amb la definiciO que s'ha proposat. sOn
missatges per milla dels quals un dels participants -gairebe sempre
el professor en les SD d'ensenyarnent i aprenentatge d'un processador
de textos- "informa l'estudiant sobre que passara. o justifica el que
passara, en el desenvoluparnent de la (Ramirez, 1988, pag.163)
Els rnetaenunciats son un dels instruments que empra el professor
per a definir Ia situacio I cridar l'atenciO dels alumnes respecte a la

m
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seva definiciO de la situacio En aquest sentit, la presencia o absencia
de metaenunciats en els diterents tipus de SI la seva evoluciO en el
transeOrrer de la SD proporciona informacions rellevants per
comprendre corn s'organitza l'activitat conjunta del professor i els
alumnes.

Pent) a més a més, els metaenunciats sOn rnissatges que poden
tenir continguts referencials diversos. Aixi, per exernple, podern
trobar metaenunciats en que les entitats referides pertanyen a la
categoria dels elements («cc enearern a coneixer una mica el
teclat"), a la categoria de les accions veurem corn podem posar
el disc, eh?"), a la categoria de les operacions («veurem corn
l'ordinador no conserve els canvis si no li ho dieu") a la categoria
dels procediments («veurern a continuaciO corn podern modificar el
format d'un text"). o a diverses alhora.

L'establiment de subcategories de rnetaenunciats en funciO dels
tipus d'entitats que s'hi refereixen es relativarnent facil a partir del
mapa de contingut referencial constrult seguint el procedirnent descrit
anteriorrnent. D'aquesta manera, i en la rnesura en que les diferents
subcategories sOn interpretables en terrnes de construcciO progressive
de sistemes de significats compartits, l'estudi de la seva presencia
i la seva evoluciO en els diferents tipus de SI al Ilarg de la SD permet
explorer algunes hipôtesis rellevants. Per exemple, un increment
progressiu en la freqUencia d'apariciO de metaenunciats arnb un
contingut referencial de procedirnents i operacions es pot interpretar
-en el cas, Os clar, que no produeixin ruptures en el flux de l'activitat
conjunta- corn un indicador que els participants comparteixen
significats cada cop mes amplis i complexos sobre les caracteristiques,
el funcionament la utilitzaciO del PT/ordinador. I a l'inrevés, el
mantenirnent d'una frequencia elevada d'apariciO de rnetaenunciats
arnb un contingut referencial d'elernents i accions en fases avancades
de la SD es pot interpreter. fins a cert punt, corn un indicador de que
comporten dificultats als estudiants per progressar en la construccib
de significats compartits cada cop rnes amplis i profunds.

Fins a aqui, hem detallat alguns aspectes del significat que és
possible captar per rnitja d'una analisi centrada en els rnissatges:
més concretament, per mitja d'una analisi del seu contingut referencial
i la seva force il.locutiva. Ara, conve que passern a ocupar-nos de
I 'anelisi supra-missatges corn una altra de les fonts susceptibles
d'acostar-nos a alguns aspectes dels significats que actualitzen els
participants rnitjancant la seva activitat discursive. La nostra
aproxirnaciO als significats que es rnanifesten en les agrupacions de
missatges Os encara mes incipient i temptativa i, en aquest sentit,
els nostres cornentaris es limitaran a alguns apunts breus i

provisionals.
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Corn ja assenyalavern en presenter el segon nivell d'análisi, la
idea de sortida es que una part important dels significats que actualitzen
els participants per mitja de la seva activitat discursive no s'origina
en els missatges o els enunciats que es produeixen athadament
considerats, sin() mes aviat en l'organitzaci6 que adopten aquests
rnissatges o enunciats. Del que es tracta, doncs, es d'identificar, en
l'activitat discursive dels participants en una SD/SAC, forrnes
d'organitzaci6 dels missatges -o Configuracions de Missatges, en la
terminologia que hem introdult- que presentin certes regularitats i
que siguin interpretables, des de la perspective tebrica adoptada,
corn a portadores de significats.

Els assaigs que s'han realitzat a aquest respecte indiquen que la
forma concreta d'organitzaci6 de les Configuracions de Missatges
varia considerablement d'una situaci6 a una altra en funci6 de la
naturalesa del contingut. de l'estructura de la tasca i de les formes
d'organitzaciO,de l'activitat conjunta. Els comentaris que ara vénen
fan referencia exclusive a les SD d'ensenyament i aprenentatge d'un
processador de textos, i més especificament a les formes d'or-
ganitzaci6 de l'activitat conjunta caracteristiques dels SI d'aportaci6
d'informació i d'execuci6 de rutines, per la qual cosa s'ha d'evitar
acuradament la seva extrapolaci6 a d'altres situacions. Amb d'altres
continguts, altres tasques i altres cormes d'organitzaci6 de l'activitat
conjunta, les Configuracions de Missatges prenen formes diverses'.

Despres de diversos assaigs temptatius, finalment, el procediment
utilitzat per a la identificaci6 d'aquestes organitzacions inclou
l'aplicacid simultania de dos tipus de criteris, de naturalesa més
aviat semantica, els primers i pramatica, els segons. L'aplicaci6 dels
criteris semantics esta facilitada per l'elaboraci6 previa del mapa de
continguts referencials que, corn es deu recordar, indica per a cada
missatge les entitats referides i les categories a les quals pertanyen.
Les informacions que proporciona el mapa de continguts referencials
f acilita la recerca d'agrupacions de missatges tematicament
relacionats.

Els criteris de naturalesa pragmatica tenen l'origen en la forca
illocutiva dels missatges, i més concretament, en el paper clarament
organitzador dels metaenunciats. En la mesura que avancen els aspectes
del contingut sobre els que se crntrara l'activitat conjunta -o que
recapitulen els aspectes del contingut sobre els que ha versat
l'activitat conjuntam els metaenunciats constitueixen una font pri-

t A.., p,1 tat It. SAC did,. (11)011. 1(!,
d (lisellyalliulit I I)rullunIalge de la litiniciat ii d alyttnet. opetacwie.. elenviaals
de cal( 01 tins tot ett vls SI de praclit ;1 de les SD ci eill,enycinient ilprerwnlatqc
d'un processadot de textos toles les saltac.ons ell que ',On frequents els
intercanvis cornuttIcalms entle els Parlictpattls . les Colittgorac,ions de Missalges
Prenvit sovint la loirna d estructu«.t., convt.t:actottals
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vilegiada d'informacib per detectar agrupacions de missatges
tematicament relacionats.

Aixi, per mitja de raplicacib combinada dels dos tipus de criteris,
hem arribat a identificar, en els SI d'aportacib d'informaci6 i

d'execucib de rutines de les SD d'ensenyament i aprenentatge d'un
processador de textos, diverses categories de Configuracions de
Missatges de caracter ternatic. En el seu conjunt. aquestes
configuracions diverses permeten veure l'estructura general del
discurs en els SI d'aportacib d'infoi made i d'execucib de rutines en
les SD de PT amb alumnes universitaris i, el que es més interessant
des de la nostra perspective, la seva analisi permet d'obtenir
informacions interessants sobre els processos de construed() de
significats en el seu si. i la seva relacic amb el fenOrnens de traspbs
identificats en el nivell d'analisi anterior.

El poc nivell de formalitzaci6 i la multitud d'interrogants que
encara subsisteixen en l'analisi dels significats que tenen l'origen en
les Configuracions de Missatges fan impossible la continuacib de
l'exposicib sense entrar en els detalls i en la casuistica concreta dels
resultats, cosa que, Obviament, és fora de l'abast del present article.
Malgrat tot, no voldriem tancar aquest apartat sense insistir un cop
més que. aixi corn passa amb les altres analisis que hem presentat.
la identificacib de Configuracions de Missatges no es en la nostra
aproximacib. un objectiu per ell mateix: corn tampoc no es una analisi
amb uns resultats que es puguin considerar independentment dels que
ofereixen les altres analisis proposades.

Des del punt de vista metodolOgic, la identificaci6 de Configuracions
de Missatges es fonamenta en l'analisi del contingut referencial i la
forga illocutiva dels missatges individuals, i es du a terme en el
marc d'uns SI que reflecteixen formes especifiques d'organitzacib de
l'activitat conjunta dels participants. Aixi també, des del punt de
vista tebric, la tipologia de Configuracions de Missatges, les seves
caracteristiques I la seva evolucib en el transcOrrer de les SD/SAC
adquireixen un veritable interes, a la nostra manera de veure. quan
s'insereixen en el marc mes ampli de l'activitat conjunta. de la qual
l'activitat discursive dels participants es per dir-ho d'alguna ma-
nera, un ingredient essencial.

Els Missatges i les Configuracions de Missatges poden i potser han
de ser objecte d'interes per ells rnateixos quan la darrera fmalitat
és indagar com es presenten o re-presenten els significats en el
discurs. Pere, quan l'objectiu és més aviat comprendre corn
s'influeixen mffluarnent els participants en una activitat conjunta i
tracten de compartir significats cada cop mes amplis respecte a un
contingut o una tasca determinada. quan aixO es aixi. corn ho es en
el nostre cas, ranalisi dels Missatges. de les Configuracions de
Missatges. i en general. del discurs que produeixen els participants,
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es nornés un dels aspectes a tenir en compte. 0 si es prefereix,.es
una analisi que, essent imprescindible. només resulta reveladore en
intearar els seus resultats en una perspective més emplia Ha estat.
precisament. l'intent d'elaborar una perspective d'aquesta mena,
presidida per la voluntat de definir unitats i procediments d'analisi
que se situen en diferents nivells, per tant respectuosos amb el que
tenen d'especific cada una. perO alhora interconnectats entre ells
teOricament i metodolOgica. allO que ha guiat la proposta presentada
en les pagines precedents.

5. Consideracions finals

Hem destacat repetidarnent. en el transc6rrer d'aquest article, el
caracter temptatiu i provisional de la majoria de les nostres propostes,
sobretot de les concernents als procediments i al model global d'analisi.
Ara, voldnem. en aquest Oltim apartat, insistir novarnent en les
limitacions i la provisionalitat de l'enfocarnent rnetodolOgio que s'he
adoptat, perO alhora subratllant l'interes que proporciona per a l'estudi
dels mecanismes d'influencia educative. La descripciO anterior de les
unitats I els nivells d anàlisi. aixi corn els exemples que s'han emprat
per il.lustrar les unes i els altres. demostren segons el nostre
criteri que les opcions metodolOgiques de fons sOn alhora heuris-
ticament potents. susceptibles de generar procediments d'analisi
concrets i viables 1, el que potser Os mes important. respectuoses
amb les exigencies imposades per les idees directrius I els principis
basics del projecte. Aix() no obstant, aquesta descripciO igualment
posa en relleu que encara sOn nombrosos els punts que necessiten mes
esforc d'elaboraciO teonca. d'aprofundirnent i precisio conceptual i.
per descomptat. de concreciO I definicio operacional.

Fins I tot en allO que pertany al primer nivell d'analisi, on hem
aconseguit. segons la nostra opiniO. un nivell de precisiO relativament
satisf actor!. encara hi resten ambiguitats de certa importancia i sOn
diversos els aspectes en qué s'hauria d'aprofundir. ampliar I con-
cretar. Aixi. per exemple. persisteix el dubte de si els critens que
hem utilitzat per identificar segment& els SI son aplicables a les
SD/SAC &rib caractenstiques diferents d'aquelles que constitueixen
el nostre corpus de dades Es pot ter la pregunta de SI el Segment
d'Interactivitat. tal i corn ha estat def init. Os una unitat d'analisi util
per a la caracteritzaciO de l'activitat conjunta en situacions
estructuiades iriib feble:a. es a dir quan ci continout no esta delimitat
i/o Tian la tasca no 1-1,1 eslat establerta amb claredat per endavant

no es compartida pels participants. Encara mes. sena possible
preguntar-se si. en aquests casos, en que la veritable tasca dels
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participants és posar-se d'acord per desenvolupar una activitat
conjunta, te sentit utilitzar els Segments d'Interactivitat -entesos
corn unes formes determinades d'organitzaciO de l'activitat conjun-
ta- corn unitats d'analisi.

En un altre ordre de consideracions, i senser deixar de banda el
primer nivell d'analisi, la lOgica.que s'ha seguit per a l'establirnent
dels SI prove, corn ja hem vist, de les actuacions dels participants
i utilitza la base d'estructura de participaciO per seleccionar, iden-
tificar i classificar les actuacions teOricament més rellevants des de
la perspective dels mecanismes d'influencia educative. Les reserves,
en aquest cas, sOn a causa no nornés del filtre teOric emprat -que
condueix a una determinada tipologia d'actuacions, veritable pedra
cantonera de tot el procediment-, sinO també, i el que es més
important, de la integraci6 conceptual. encara molt limitada, que
podem oferir, ara per ara, de les tres bases constituents: actuacions,
estructura de participaciO i Segments d'Interactivitat.

Les limitacions i la provisionalitat de la nostra aproximaciO em-
pirica encara sOn mes evidents, si Os possible, en el que es refereix
al segon nivell d'analisi. Cal, en primer lloc, una elaboraciO te6rica
de la mateixa unitat d'analisi mes gran -el missatge- tenint en compte
els resultats que s'han obtingut i, sobretot. tenint en compte les
dificultats que s'han trobat per identificar i segmentar els missatges.
Els criteris utilitzats per a aix6 poden ser i han de ser encara mes
precisats a fi de fer front a la complexa casuistica reflectida en els
registres d'observaciO, especialment quan corresponen a situacions
amb un component de manipulaciO fort i/o amb una activitat discursive
dels participants pobra.

En segon Hoc, i en relacib al que hem denominat intra-
missatges, conve fer mernOria que, en la confecciO del mapa de
continguts referencials, hem sortit d'una categoritzaciO previa dels
ambits referencials i dels items de contingut de cadascun. Aquesta
tasca resulta molt mes facil quan -corn passa en la SD utilitzada corn
exemple en l'exposicio- l'ambit referencial de gestia i control te una
presencia molt secundaria i quan l'embit referencial relatiu al contingut
de l'ensenyament i l'aprenentatge està relativament ben definit des
del comencament i te, a mes a mes, un grau alt d'organitzaciO i

estructuraciO internes. Les circumstancies, de tota manera, no sem-
pre sOn tan favorables Es frequent, per exemple. que els continguts
-i/o la tasca al voltant dels quals s'organitza l'activitat conjunta
dels participants no s'hagin delimitat prou be en comencar: o clue. si
s'han delirnitat mes o menys be, els participants iniciTh l'activitat
conjunta amb definicions substancialment diferents de la situacib,
cosa que els pot porter a ref enr-se constantment, sobretot en les
primeres fases de la SD/SAC, a la manera d'organitzar, regular i
controlar les seves respectives actuacions Quan passa aixO, cal
atendro simiiltaniarnent els dos ambits referencials -el dels continguts
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de l'ensenyament I l'aprenentatge I el de gestic' I control- i el fet
d'establir categories d'iterns de contingut es complica consi-
derablement.

Llavors, el procediment Os labories, i ho Os perque la classif iced()
dels items de contingut en els dos Ambits referencials no es pot fer,
a priori, d'una manera general per a tota mena de situacions d'activitat
conjunta. Seria realment contradictori proposar una tipologia general
d'iterns de contingut susceptible de ser aplicada a qualsevol situaci6
d'activitat conjunta i Continuer mantenint, per exemple, alhora, que
la naturalesa del contingut i/o l'estructura de la tasca sem un element
decisiu per entendre corn s'organitza l'activitat conjunta.

Podern dir alguna cosa similar de la classificaci6 dels missatges
en fund() de la seva force ildocutiva. Es cert que, en aquest vertent
de l'analisi intra-missatges, hem partit dels tres tipus d'actes 11.10-
cutius que alguns autors consideren corn a «universals" o .basics":
fer asseveracions, plantejar preguntes i donar ordres. Aix6 no obstant,
la classificacie utilitzada finalment -metaenunciats, enunciats ILE,
enunciats informatius, ordres i preguntes- per analitzer aquest aspecte
del significat dels missatges es el resultat d'un proces d'anar i tor-
nar entre la classificacie inicial i les dades i reflecteix, per tant, en
gran mesura, les caracteristiques pr6pies de les SD que correspon.

De tota manera, i malgrat totes aquestes reserves i limitacions
-a les quals hem d'afegir, evidentment, les que ja hem citat en
l'apartat anterior a prop6sit de l'analisi supra-missatges i que no cal
repetir ara-, el procediment adoptat proporciona, al nostre entendre,
una base prou amplia per explorer algunes hipôtesis sobre els
mecanismes semiotics que intervenen en el proces de la construed()
progressive de sistemes de significats compartits en el transcOrrer
de les SD/SAC. Aixi, per citar nornes alguns exemples obvis, podem
emprar les informacions que ens proporciona el mapa de continguts
referencials i la classificaciO dels missatges a partir de la seva forge
ildocutive per esbrinar si es produeix o no un augment progressiu
de la intersubjectivitat dels participants en el transcOrrer de les SD
(en aquest sentit es podria interpretar, posem per cas, una disminucie
progressive de la freqUencia d'aparici6 d'items de contingut que
corresponen a les categories d'elements i accions i, correlativament,
un increment progressiu de la frequencia d'aparici6 d'items de
contingut que corresponen a les categories de procediments i

operacions): si efectivarnent, com es podria postular des d'una
perspective vygotskiana, aquest augment de la intersubjectivitat a
mesura que avancen les SD es tradueix en una disminucie progressiva
de la parla social externa contextualitzada amb un predomini dels
aspectes d'index de la significacib 1, correlativament, amb un augment
progressiu de la parla social externa descontextualitzada amb un
predomini dels aspectes mes estables de la signiticaciO: si, a mesura
que avancen les SD. els missatges que produeixen els participants
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demanen una informaci6 més gran del context per poder ser
interpretats; etc.

Les informacions proporcionades pels mapes de contingut
referencial i per la classificaci6 dels missatges depenent de la seva
forga ildocutiva -sobretot quan es consideren conjuntament i

s'utilitzen de manera creuada- proporcionen indicadors ütils per
explorer aquestes i d'altres hipOtesis de naturalesa similar sobre els
mecanismes semiOtics subjacents a la construccio progressive de
sistemes de significats compartits en el transcOrrer de les SD/SAC.
Aquests indicadors, perg, no apareixen de manera immediata, sinO
que s'han de construir per rnitja d'un proces d'elaboraci6 te6rica
metodolOgica que, en gran mesura, encara esta per fer. En definitiva.
i aquest es [argument principal que resurneix els comentaris
precedents, el segon nivell d'analisi, tal i corn ha estat presentat, no
proporciona pas una resposta immediata de les preguntes sobre la
construcciO progressiva de sistemes de significats compartits que
ens plantejavem en la primera part d'aquest article. Si que pro-
porciona, en canvi, informacions Otils per explorar alguns mecanismes
depenents, corn a supOsit, d'aquest proces de construcciO.

Ara, voldriem posar punt i final a aquest article amb un cornentari.
rnés aviat una breu anotaciO, sobre l'analisi de la interactivitat en la
perspectiva d'una aproxirnaciO global a l'estudi de la practica edu-
cativa. En els comentaris introductoris, afirrnavem que el nostre
enfocarnent te6ric postula que alguns mecanismes d'influencia edu-
cativa particularrnent importants i decisius se situen en el camp
interpersonal. Pert). manifestavem també la nostra convicciO que
l'analisi de les pautes interactives -fins i tot amb l'ampliaci6 del
focus d'interes que suposa el concepte d'interactivitat- no es ['Unica
analisi pertinent per a una comprensiO millor de la practica educe-
tiva.

Es evident que si volem comprendre. per exernple. qué aprenen
finalment uns alumnes en una classe de matematiques i corn ho aprenen.
ens haurern de submergir en una anblisi del que passa en la susdita
classe; haurem d'analitzar corn organitzen l'activitat conjunta els
alumnes I el professor. quins s6n els continguts i les tasques que
vertebren les activitats d'ensenyarnent I aprenentatge a laula. corn
es produeix -o no es produeix- la cessiO progressiva del control i la
responsabilitat. fins a quin punt s'amplien efectivament els significats
cornpartits per l'un I els altres a rnesura que es desenvolupa la
classe. que passa quan el professor suposa, errOniarnent, que els
alumnes comparteixen la seva definiciO de la situaciO. etc. No dubtem,
un cop s'ha realitzat aquesta analisi, de la nostra cornprensiO sobre
quo han apres -o no han apres- els aluinnes. corn i per quo es deu
haber enriquit considerablernent. Encara rnes. aquesta analisi es de
totes passades. irnprescindible per cornprendre que han apres realrnent
els alumnes del nostre exemple hipotétic merces a l'afut que han rebut
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del professor, corn a conseq0encia de la influbncia educative que els
ha exercit el professor.

Es en aquest sentit que l'analisi de la interactivitat -o, si es vol.
de les formes d'organitzaciO de l'activitat conjunta- constitueix, si
més no per a nosaltres, un aspecte essencial i irrenunciable alhora
per a una comprensiO millor de la practice educative. I també en
aquest sentit, sigui dit de passada, que alguns procediments que s'han
exposat en les pagines del present article' c per a dur a terme aquesta
analisi, potser es poden convertir, amb les oportunes correccions i
utilitzats convenientment, en instruments per a la ref lexi6 sobre la
mateixa activitat docent en el context dels programes de formaciO
del professorat.

PerO, resultaria ingenu suposar que la comprensib del que passa
en la nostra hipotetica classe de matematiques es pot acabar amb una
analisi de la interactivitat. El triangle interactiu format pels alumnes,
el professor i els continguts -les caracteristiques del qual i la dinamica
concreta aspire a captar i comprendre l'analisi de la interactivitat-
de fet, encaixa en una série de sistemes més amplis (l'escola i els
diferents nivells d'organitzaci6 i gestiO del Sistema Educatiu) i que
este molt relacionat amb d'altres sistemes paral.lels (els sistemes
d'educaciO no escolar). Una aproximaciO global a l'analisi de la practice
educative que s'esdeve a les escoles hauria de contemplar aquests
diversos sistemes i les seves interrelacions. I mes no. des de la
perspective teOrica i des de les preocupacions que han guiat el nostre
treball- ho hauria de fer situant en el punt de particle l'interrogant
de com es plantegen, en cada un d'aquests sistemes, les relacions
entre els tres vertexs del triangle interactiu: les formes i les savieses
culturals corn a objecte d'apropiaci6. els nens i les nenes que han
d'apropiar-se'ls I els agents educatius que actuen corn a mitjancers.
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lnteracció educativa adult-infant en l'Ambit
familiar. Nivel Is d'anAlisi i nivells de significació
Maria del Mar Gonzalez
Jestis Palacios*

En els darrers quinze anys, la interaccid educative ha esdevingut,
sens dubte, un dels temes d'estudi preferits entre aquells qui
s'interessen pel desenvoluparnent i l'educacid. I, malgrat que ara ens
sembli evident que aix6 ha de ser aixi, al Ilarg de molts anys, aquells
qui ens interessavem per aquestes qiliestions ens sentiem molt més
.fascinats per la dinamica interne del desenvoluparnent i paravern una
atenci6 més marginal als processos d'interaccid. Es cert que amb el
nostre entusiasme actual per les interaccions, a cops, tenirn el risc
d'ignorar la dinamica interna dels processos psicolOgics i que no tots
els fets psicologics es poden reduir a processos interactius, Oro no
hi ha dubte que existeixen moltes i molt bones raons perque l'estudi
de la interacci6 educative sigui un dels temes centrals,de la investigacid
actual respecte al desenvoluparnent i l'educacid. Es segur que als
lectors de Temps d'EducaciO no cal que sels convenci.

L'expressid «interaccid educative>, s'ha fet tan popular entre
nosaltres, que potser tendirn a utilitzar-la de manera poc matisada.
No totes les interaccions educatives tenen la mateixa naturalesa ni
la mateixa dinamica, corn resulta evident si es cornpara, per exemple,
un adult que interactua tranquillarnent i reiterada arnb un bebe, amb
el professor que intenta fer entendre en una classe un deterrninat
principi cientific, o amb els companys que s'influeixen mOtuament en
el decurs de les seves confrontacions i les seves cooperacions. En
comparar la relaci6 adult-nad6 amb la relaci6 professor-alumne, per
prendre només un cas, resulta evident que, per més que hi hagi
aspectes cornuns, les diferencies sOn notahles. N'hi ha prou a pensar
en el caracter espontani i, fins i tot, amb un rnatis "automatic',
present en rnoltes interaccions entre el bebe i els pares (per exernple,
les vocalitzacions que els adults dirigim als bebes exagerant l'entonaci6
i els gests) i, corn a contrast, en la cornplexitat de la cornunicaci6
entre un professor i un grup-classe en un context i un interes de

Direccio dels autors Departament de Psicologia evolutiva I de rEducacio Facuitat
do Film;otta t Ctencies de ducacto Av de San Francisco Javier. sin 41071 Sevilla
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temes que son ben Iluny del caracter natural de la interacciO amb
bebes. I aixb per no parlar de les enormes diferencies que marquen
el context afectiu de la interacciO, o la substancial diferencia que hi
ha entre una interacciO en situaciO diadica i una interaccid grupal.

A mes a mes, cal remarcar que la interacciO adult-bebé nornes es
un subtipus de la interacciO adult-infant. Un subtipus que a cops
s'utilitza de manera abusive corn a paradigma de la interacciO per
part dels qui investiguem en aquest terreny, ja que en la interacciO
entre una mare o un pare i algun dels seus fills, el factor de l'edat
dels darrers Os també determinant. No Os el mateix alimentar un
bebé, demostrar-li afecte I estimular el seu desenvolupament cognitiu-

que desenvolupar comportaments d'aquesta mena o similars
amb un nen de vuit anys o amb un adolescent. Tant de bo que la
majoria d'adults tinguessim una capacitat tan meravellosa per a la
interacciO amb els nens mes grans corn la tenim en la interaccib amb
els bebes

Les precisions anteriors tenen corn a finalitat cootextualitzar el
contingut d'aquest treball i situar-lo en les coordenades de la
investigacib de processos interactius. Per acabar aquesta seccib
introductbria. voldriern fer referencia al marc conceptual dins del
qual ens movem i a la problernatica dels nivells d'analisi i els nivells
de significaciO en l'estudi de les interaccions. Despres oferirem una
visib de conjunt del plantejament del nostre projecte de treball I, a
la fi. formularem algunes hipbtesis d'investigacid abans de passar a
la secciO on s'exposen aspectes mes tecnics del nostre estudi
(subjectes. procediments, etc.). Els apartats usuals de resultats i

discussib tancaran aquest article.

Una visió sociogenetica del desenvolupament infantil

El nostre treball segueix la linia de les investigacions inspirades
pels dos grans principis que fonamenten la psicologia de Vygotsky: el
principi de l'origen social dels processos psicolOgics superiors i el
principi que no tots els processos d'ensenyament/aprenentatge ge-
neren desenvolupament, nornes aquells quo se situen a la zona de
desenvolupament prOxima (ZDP) del nen.

El primer d'aquests principis af Irma que els processos psicolegics
superiors sen el re ultat intrapersonal de processos interpersonals
en qué un dels Intel actuants (en el noslre cas. el pare o la mare) és
capac de construir en l'altre processos que no existien que la
interaccio ha estat capac de generar. El proces eficac d'ensenyament/
aprenentatge es aquell en qué qui te tries control de la interaccie
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educativa aconsegueix de transferir, a ['interior de qui apren,
continguts o habilitats que no tenia. Un dels elements distintius de
l'aproximacig vygotskyana es que aquest transferiment es realitza
a través i durant el curs de processos d'interaccig, tal i corn s'ha
demostrat en diverses investigacions (per exemple, Rogoff i Gaedner.
1984; Rogoff,, Malkin i Gilbride, 1924; Wertsch, 1985; Wertsch i
Hickman, 1987).

El segon dels principis que hem indicat fa referencia al fet que no
totes les interaccions produeixen desenvolupament o aveng a qui és
guiat. Perque siguin eficaces, les interaccions educatives s'han de
situar en la ZDP del nen, definida corn la capacitat per al
desenvolupament guiat que hi ha en el nen en qualsevol moment del seu
desenvolupament. Si el nen no ha accedit encara a un cert nivell de
competéncia en una capacitat o habilitat determinada, perO hi pot
accedir amb ajut o guia. Ilavors diem, corn Vygotsky, que aquests
ajuts han estat eficaeos perque s'han situat en la ZDP del nen. Hi ha
cinc aspectes que ens semblen crucials en relaciO al concepte de ZDP
i ens hi referirem a continuacig de manera esquernatica (hi ha una
exposicig mes detallada a Gonzalez y Palacios, 1990):

La ZDP no es res preexistent en el nen que permeti a l'adult
limitar-se a fer-ho pales a través de la interacciO. perg tampoc no
és la simple transposiciO a l'interior del nen de tot allO que se li posa
a disposictO exteriorment. La ZDP es crea en el nen pet proces
d'ensenyament/aprenentalge (Vygotsky, 1978. pag. 138 de la
traducciO cast.).

Un dels aspectes clau en les interaccions per les quals estem
interessats es relaciona amb la noel() de -definicio de la situactO.
Aquest aspecte es particularment important i conté dues nocions
relacionades: la d'intersubjectivitati la d'asimetria (Wertsch, 1984).
Qualsevol situaciO d'interacciO implica cert nivell d'intersubjectivitat,
de percepcig i accio conjunta. Quan la interaccig es entre adult-nen
i el primer intenta d'ensenyar quelcom al segon. hi ha una asimetria
evident entre el qui sap i el qui encara no sap, tenint aleshores rnés
importancia la forma corn l'adult es planteja la tasca i la planteja al
nen. es a dir, el context d'ensenyament/aprenentatge que l'adult
crea entorn de la tasca (Wertsch, Minick i Arns, 1984)

Un cop s'ha definit la situaciO d'interacciO, el procés segOent
més important esta relacionat amb la negoctaciO de la definiciO que
aporta l'adult. Despres d'engegar el procés, l'adult para atencib a les
claus que el nen li proporciona en la interacciO, aquestes claus
l'inforrnen que la definiciO proposada fa la tasca massa senzilla o
massa complicada per al nen. Si l'adult es sensible a aquestes
modificara la seva definicio de la situaciO de manera quo resulti un
repte i un estirnul per al nen. i Ii permeti d'accedir a nivells nous de
competencia

)
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Per fortuna, sabem bastant corn funciona aquest proces de
negociació. Wood (Wood, 1980: Wood, Bruner i Ross. 1976: Wood i
Middeleton, 1975) ho ha descrit d'una manera particularment clara
amb la metafora de l'embastimentada proces que té dos trets
fonarnentals: segons el primer, l'adult situa la definici6 de la tasca
una rnica pel darnunt de les capacitats actuals del nen, de manera que,
corn ara hern remarcat, la situaciO sigui reptadora. D'acord amb el
segon tret, la intervenciO de ['adult és inversament proporcional al
nivell de competencia que ha mostrat el nen (regla de contingencia),
reforgant-se de manera més directa quan el nen no té competencia,
i despres, retirant progressivainent el reforg a. mesura que la va
adquirint (proces de desbastimentada).

Finalment, el cinque tret del concepte de ZDP es relaciona amb
el desafiament semiotic (Wertsch, 1985. pag. 185), que. este
intirnament connectat amb els processos que acabem de descriure. El
desafiament forma part de la negociaciO a l'alca que l'adult planteja,
que implica repte i esforc. El que cal afegir, a continuaciO, es el
caracter semiOtic que acostuma a adopter aquest repte, en realitzar-
se a través d'un instrument mitjancer essencial: el Ilenguatge.

Nivel Is d'an6lisi i nivells de significació

A les analisi de les interaccions es poden destacar dues tradicions
investigadores que representen aproximacions molt diferents de
l'analisi empirica dels processos en estudi. Per a alguns investigadors,
analitzar interaccions significa plantejar una situacid d'interacciO a
una mostra amplia de subjectes, després, desenvolupar un bon sis-
tema de categories d'analisi i, més tard, realitzar les analisis de
frequencies que permetin saber corn s'han distribuit les puntuacions
entre la poblaci0 que ha estat objecte d'estudi, desenvolupant.
posteriorment. analisis estadistiques que permetin desvetllar la relaci6
d'allO que s'ha observat amb algunes variables que es considerin
rellevants (el nivell sOcio-econOmic dels pares, els nivells de
desenvolupament dels nens. etc.). En aquesta aproximaciO, l'estadistica
s'utilitza amb Iota la possibilitat d'eines d'analisi (correlacions. analisi
de variants, rectes de regressiO, models causals de naturalesa di-
verse) que permet. finalment, determiner si les relacions que s'han
observat entre variables sbn significatives estadisticament als nivells
presos convencionalment corn a necessaris, si els models tedrics de
distribucio de puntuacions relacions es confirmen o no en les dades.
etc. L'investigador espera desitjos la sorticia de dades d ordinador on
els nivells de significaciO s'escorcollen amb esperança que després
es transforma en eufOria o en desanirn Les frequencies de conductes
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la seva distribuci6 decideixen un niveli de significaci6 estadistica
que supera o queda per sota de l'estandard que es considera acceptable.

L'altra tradici6 te una lOgica investigadora force diferent.
Freq0entrnent, treballa amb mostres més reduIdes, a cops, amb unes
quantes parelles a les quals es plantegen determinades situacions
d'interacciO. Es grave tot el que passa en el desenvolupament de
l'activitat proposada, i després, es sotmeten aquestes dades a un
tipus d'analisi fonamentalment qualitative. L'estrategia consisteix,
sovint, a seleccionar alguns moments clau de la interacció (per
exemple, corn s'ha plantejat la situaci6 al nen, o corn s'ha actuat en
determinat episodi caracteristic de la tasca) veure corn es
desenvolupen aquests moments en algunes de les parelles
d'interactuants que, pel motiu que sigui, es considereti prototipiques.
Llavors, se seleccionen fragments de les interaccions, que es
transcriuen i s'esrnicolen buscant en la seqUencia interactive la
confirmaci6 del model teOric que d6na suport a la investigació en
questiO. Habitualment, aquesta mena d'investigacions es val poc de
les analisis estadistiques, que mira amb cert recel, potser perque es
pensa que dificilment un programa d'analisi de dades sabre trobar
quelcorn que un bon investigador -ben fornit conceptualment, carregat
amb una teoritzaci6 sOlida, un esperit rninuciOs i un bon instint
psicolOgic- no sigui capac de trobar. En aquesta tradiciO, els informes
d'investigaciO contenen pocs nOrneros; en canvi hi ha transcripcions
de segOencies d'interacci6 que es consideren tipiques d'alld que es
vol demostrar i paradigrnatiques dels arguments dels investigadors.

SOn, per tant, dues tradicions molt diferents. Una posa un gran
emfasi en la significaci6 estadistica, mentre que l'altra s'obsessiona
per la significaciO psicolOgica: una funciona, sobretot, amb molts
raimeros, rnentre que l'altra es concentra en els petits detalls; una
pren corn eix fonamental l'analisi de frequencies, mentre que l'altra
posa el seu ernfasi en les seqUencies. Dues tradicions, tanmateix, que
no tenen cap motiu per ser considerades incompatibles. L'una i l'altra
responen a diferents nivells d'analisi i busquen diferents nivells de
significació. En l'estudi de les interaccions -corn en general. en la
investigaci6 psicolOgica i educative- no podem prescindir d'allO que
aqui hem anomenat grans nOmeros, de les analisis de frequencies,
aixi com de la constataci6 dels nivells de significativitat que podem
atribuir a una determinada relaci6 entre fenOmens. Si ho fessim,
perdriem rigor i gairebe qualsevol cosa es podria concloure. Perd és
cert que, si nomes ens situem en aquesta Optica, a cops donem mes
pes especific a la significaci6 estadistica que no pas a la psicolOgica.
Una correlaci6 de .18 es considera valuosa perque les analisis
demostren que és significative, mentre que una dada amh un nivell de
significacto de .06 no es pren en consideraciO pergur allunya unes
centestrnes de l'estandard estadistic.
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Pere) si no podem prescindir dels grans nOmeros. tampoc no ens

és possible de desentendre'ns dels processos més tipicament
interactius, aquells en els quals s'encadenen els comportaments dels
interactuants. en els quals, per exemple. l'adult planteja al nen la
situaciO d'una manera o d'una altra i Ilavors observe la reaccib del
nen, i després sap ajustar. millor o pitjor. la seva intervencib
subseguent a les dades que el nen aporta amb la seva conducta. Ig-
norer aquests episodis es ignorar els moments en clue la lOgica de les
interaccions es retina en episodis sequencials piens de significacib
psicolOgica i educative. Aqui. el perill rau en la hip6stasi d'aquests
refinaments, donant-los un valor de prove mes que no pas iHustratiu
i establint. després. nexes amb d'altres variables que en rigor no
s'haurien d'establir.

Per part nostra, hem tractat d'utilitzar aquests dos enfocaments
d'investigacib perque creiem que sOn molt més complementaris que
no oposats. En aquest treball, tenim el desig d'oferir als lectors un
model combinat d'analisi de dades que permeti, alhora. parar atencib
a variables de naturalesa diverse i que sOn presents en el curs de les
interaccions educatives. La interaccib s'ha d'analitzar amb mbtodes
que permetin captar la dinamica interactiva en qué precisament rau
l'essencia d'all6 que es busca en investigacions d'aquests tipus: calen,
doncs. variables d'analisi de naturalesa interactive i metodes que
permetin de captar-les i relacionar-les entre elles. amb una recerca
sense aturador de significat psicolOgic i de pertinence educative en
els processos oue s'analitzen. Pere) malgrat aix6. no es pot renunciar
a d'altres tipus d'analisis estadistiques amb un potencial i rellevancia
fora de dubtes: analisis en que el criten de significaciO estadistica
constitueix, no només una mena de peatge penbs que cal pagar per
accedir al territori de la ciencia. sin0 a mes a més. una forma ben
establerta de poser a prove hipOtesis I verificar rigorosarnent
relacions entre fenOmens.

Molt esquematicament. la nostra estrategia consisteix primer, a
servir-nos de les frequencies de comportament En general, la
inspecciO de les frequencies d'aparici6 de la conducta es molt in-
formativa i permet fer-se una idea del cami de les dades i de quines
son algunes de les caractenstiques de la forma en que es distribueixen.
En aquest moment. Os generalment util prendre decisions referents
a les puntuacions entegradores". que contenen les dades que
corresponen a diverses categories Tanalisis conceptualment
assimilables L'avantatge és que aixO porta a una anàlisi que es basa
mes en conceptes i no tent en conductes molt concretes: a mes, en
els casos en qué hi hagi un nombre de categories amb frequencia
baxa de succes. la integracio d'algunes en una categona supraordinada
reset el problema i situa l'investigador en una posicio d'avantalge
davant les clades Despres. es passe a les analisis estadistiques usuals
(correlac ions, analisi factorial. analisi de vanancia ) per tal d'ana-
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litzar les dades de tota la mostra de subjectes. Aquestes análisis ens
permeten, Ilavors, establir agrupacions de subjectes sobre la base
de les puntuacions que han aconseguit; aixf. per exemple, podem
distingir entre grups amb puntuacions més altes i més baixes en
l'estimul del nen en el curs de les interaccions. Un cop establerts
aquests grups ja més redulls, Ilavors es pot passar a un nivell
d'analisi diferent en el qual l'emfasi es posa en les sequencies
interactives, amb la idea de confirmar i alhora illustrar que les

grupacions efectuades sobre la base de la significativitat estadfstica
son pertinents tambe des del punt de vista de la significativitat
psicolOgica. L'analisi seq0encial sera la nostra eina en aquesta part
de l'analisi de dades. Finalment, algunes de les seqUencies més tipiques
de la interaccid es poden illustrar amb la transcripci6 d'alguns
protocols paradigmatics que s'usaran corn a exemple i que permetran
al lector un acostament. sense nOrneros ja, a l'esperit de les coses
que intentem mostrar.

Algunes hipôtesis

En aquest article. ern; proposem de posar a prova una serie
d'hipOtesis a l'entorn del procés en el qual l'adult i el nen interactuen
També tractern de provar si les diferencies, corn suposem, no nornés
es donen en el nen pel que fa a la situaci6 de sortida sin6 també a la
negociaciO subsegOent: d'acord amb les nostres hipOtesis. resultara
que hi ha adults mes capados que d'altres d'ajustar, segons que
calgui. els nivells d'exigencia i suport que planteja el nen als nivells
de competéncia que aquest hagi mostrat, de manera que creixi la
virtualitat constructive de la interacció. Esperem, doncs. trobar en
els adults de la nostra mostra diferents estlis d'interacci6 educati-
ve, definits per la forma en qué defineixen negocien a traves de la
bastimentada la situaci6 educative. També esperem que aquells adults
més capados d'ajustar Huts intervencions als nivells actuals i

poténcials de desenvoluparnent infantil. contribueixin en una mesura
més gran a fer avenger el nen en la seva Zona de Desenvolupament
Pr Om Finalment. esperem que aquestes hipOtesis diverses es puguin
proval a diferent nivelt amb les diferents analisis de dades que
manfpularern Aixi. la simple comparacid de rnitjanes servira per a
respondre algunes preguntes, mentre que d'altres exigfran la
utilitzaciO de l'analisi sequencial en situar-se. no en la legica del que
apareix o no apareix sine amb qua es relacionen les concludes que
son presents. Tenirn l'esperança de poder mostrar, aixi, la virtualitat
de la combinaciO d'arabdues légiques d'analisi do dades

1
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El context de la nostra investigació

El punt de sortida del nostre treball es relaciona amb l'interès del
nostre equip d'investigaci6 en una série de temes que tambe estan
relacionats: alto que pensen els pares del desenvolupament i l'educaci6
de Ilurs fills, la manera de canviar i d'evolucionar d'aquestes idees
amb el pas del temps, la relaci6 entre idees i interaccions i

desenvolupament, l'analisi de les interaccions educatives, la
repercussiO posterior de les interaccions prèvies... Per respondre
algunes d'aquestes preguntes, yam iniciar, el 1985, un estudi
longitudinal en què incloiem els nens de la mostra i els seus dos
progenitors. En anal que ens interessa per a aquest estudi, les families
foren visitades a les seves cases, el 1987, quan els nens tenien al
voltant de 22 mesos d'edat. Per poder estudiar les interaccions
educatives, demanavem als pares i les mares que desenvolupessin
amb els seus fills tres tasques diferents. En tots els casos, la interacci6
era diadica pare-fill i mare-fill, amb tasques similars, pert de diferent
contingut i sense que l'altre progenitor hi fos present. La gravaci6
d'aquestes interaccions en video va permetre l'analisi posterior.

Despres d'un periode situat entre els quatre i els cinc anys
posteriors a l'estudi dut a terme a les cases dels nostres subjectes,
yam tornar a realitzar una nova recollida de dades (que ens planyi
aqui l'arnable lector, pert encara ens resta una part de les dades
anteriors per esmicolar). Les interaccions educatives, en aquesta
ocasi6, sOn analitzades tant a la casa com a l'escola, tant amb els
pares com amb els professors, el desenvoluparnent dels nens es torna
a avaluar i tant les idees dels pares corn les dels professors entorn
del desenvolupament i l'educaci6 dels nens ens continuen provocant
atracci6 i interbs.

Aix6 que hem dit significa que disposem d'un banc de dades con-
siderable on podem explorar continguts molt diversos. De vegades,
disposar de dades longitudinals ens ajuda a prendre decisions respecte
a les analisis que s'han d'efectuar sobre dades que provenen de
preses anteriors. Aixi. per exemple, si les dades longitudinals mostren
que determinades variants o comportaments dels dos anys tenen un
poder predictiu més gran en el desenvolupament al cap de sis anys,
Ilavors podem tornar a les nostres dades d'aquesta edat I fer una
selecci6 de variables o subjectes amb un fonament molt diferent del
que tindriem si estiguéssim mancats d'aquesta informaci6. Corn ja
mostrarern mes endavant, aquesta és una de les opcions que hem

pres aqui i que ens ha perrnès d'abandonar alla on les dades ens
indiquen que pagava la pena de fer-ho
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Mètode

Subjectes

En la fase de l'estudi de la qual provenen les dades d'aquest treball,
yam visitar 68 families de les 134 que originariament componien la
mostra d'investigaci6. Els nens tenien cap als volts dels 2 anys en el
moment de ser estudiats (una mitjana de 22 mesos i rnig, variant
entre 21;18 i 24;9). Com ja ha quedat clar, yam estudiar tant els
pares com les mares mentre jugaven amb els fills i filles. No obstant
aix6, les dades que es presenten en aquest treball corresponen només
a les interaccions mares-fills, ja que les analisis longitudinals
efectuades quatre anys després de la recollida de dades a les quals
es refereix aquest treball han posat de manifest que la conducta de
les mares quan els nens tenen dos anys es relaciona més amb el seu
nivell de desenvolupament d'uns anys després (Gonzalez i Palacios,
en preparaci6). Les mares eren d'un nivell educatiu baix (29), mig
(16) o alt (23). Totes les families residien a Sevilla o al seu entorn
geografic; 24 vivien en medis rurals i 44, en medis urbans.

Instruments

Mares i fills van ser gravats mentre interactuaven al voltant de
tres tasques diferents: la de construcci6 conjunta d'una piramide
(vegeu la figura 1) a partir de peces de fusta, la lectura conjunta d'un
Ilibre d'il.lustracions (.Plou", de la sbrie infantil dels contes del
Teo) i el joc, amb diversos materials de deixalla de la Ilar (una pinca
de roba, alguna capsa buida, clips, cilindres de cartr6, etc.). L'elecciO
d'aquestes tres situacions es basava en la nostra impressib que
permetrien captar diferents aspectes de la relaci6 educativa, ja que
les tres tenen un grau d'estructuraci6 diferent (la piramide nornés es
pot construir corn a tal d'una forma, el Ilibre es pot "Ilegir>, de
diferents maneres i els materials de deixalla practicament no tenen
determinacions en la interaccib).
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FIGURA 1. Tasca de construccid utilitzada per a analitzar les
interaccions mare-fill.

Procedirnent

Les gravacions es van fer a les Ilars de les families. Abans de
gravar els nens i els pares, els investigadors hi mantenien una en-
trevista en la qual dialogaven relaxadament sobre la vida quotidiana
del nen, cosa que permetia d'establir un bon clima de relacib entre
els pares i els entrevistadors. Després. es gravaven el pare I la mare
interactuant. per separat, amb el seu fill. Mentre es gravava la
interacciO d'un dels dos amb el fill. Mitre s'estava en una altra
habitacib responent les preguntes d'una entrevista, amb la qual cosa
s'evitava que s'observessin l'un a l'altre durant la interaccib amb el
fill
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La situació d'interacci6 es plantejava als pares explicant-los que
estavern interessats a observar el joc dels seus fills i que per aixO
voliem que s'hi comportessin corn tenien per costum de fer-ho quan
tenien una estona Iliure i s'asseien a jugar amb ells. Primer es gravava
una interacciO amb les joguines habituals del nen i després els donavem
els nostres materials, un per un, explicant-los les instruccions perque
actuessin com tenien per costum, excloiern especialment termes com
"ensenyar» o explicar". Per exemple, en el cas de la tasca de
construccib d'una piramide, la més complexa de totes, la instrucci6
fou aquesta: .Aquest es un joc que generalment agrada molt als nens.
Com veus, consisteix a inserir les peces en aquest pal de gran a
petita, per6 vigila de posar una pega amb resglaO cap arnunt i l'altra
amb l'esglad cap avail perque s'acabi formant la piremide. Fes-ho
com acostumes a fer-ho quan arriba a casa una joguina nova i rasseus
a jugar amb el nen. Es el nen qui ha de fer la construccib. per6
probe blement no la podre fer sol. Ilavors tu rajudes si veus que ho
necessita-.

El sisterna de categories d'observaciO utihtzat per a la codificaci6
de videos és recollit al quadre 1. Corn es pot observar. s'usen
categories de diferent tipus: en la situaci6 de construcciO. que
analitzarem mes extensarnent que les altres dues, ernprarem
categories de comportarnents rnés o menys estirnulants (son rnes
estirnulants les instruccions verbals que les aportacions de peces).
De les altres dues situacions. nornés es recullen cornportarnents que
plantegen al nen demandes d'actuaci6 situades una mica rnés enlla del
seu nivell de cornpetbncia real: aixi. per exemple, les peticions de joc
simbOlic van més enlla de la seva cornpetbncia en solitari. mentre que
els suggerirnents de joc sensOrio-motor estan rnes iligats al nivell de
desenvolupament real del nen. De la mateixa manera, les peticions
d'intervencio al nen en la lecture de Hibres Ii exigeixen més que no
pas la pura utilitzacib de declaratives per part de [adult.

La codificacib ha estat realitzada de rnanera independent per dos
observadors. arnb un index de fiabilitat acceptable (mitjana de 88%).
Els desacords en les codificacions es van resoldre per rnitja de la
revisiO dels videos. la discussib I la codificaciO per part d'un tercer
observador
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Situacio de lac amb materials de deixalla

- Suggerarenls de s'airbohtzacio la mare suggere..< al nen que actur arnb una loguma
-Corn al- tos una aulra cosa. que electur amb la loguina una s,mboliteaCie (Agatant una
!Dino arnq la ma Mira' aauest eS un nen que la una voila per apui..)

En referencia a la determinaci6 del nivell de desenvolupament dels
nens, es van extreure tres indexs a l'edat de dos anys: la puntuaci6
a la subescala mental de rindex Bayley, el «Total de paraules- que
el nen emprava, extret de les interaccions filmades entorn de la
- lecture» del conte, i un index de «Joc simbOlic- , format amb el
total de simbolitzacions dutes a terme pel nen amb els materials de
deixalla. Amb aquestes tres puntuacions es va efectuar una anelisi
factorial per acabar obtenint un index Colic integrador de tota la
variencia, index que ens servire per a referir-nos a la mesura de
desenvolupament dels nens.

Al cap de sis anys, es van prendre dues mesures de desenvolu-
pament: una de desenvolupament cognitiu i predicci6 de competencia
academica (proves de diagnostic preescolar: de la Cruz, 1988) i una
altra de Ilenguatge (PLAI: Blank, Rose i Berlin, 1988), i amb les dues
es va efectuar una nova anelisi factorial l'index de la qual es el que
usem com a mesura de desenvoluparnent als sis anys.

Resultats

En el nostre afany de descioure els mecanismes pels quals les
interaccions pares-fills contribueixen a la construcci6 del desen-
volupament, seguirem diferents camins, d'acord amb els plantejaments
que hem definit en la introduccio Comencarem fent un abordatge rnés
global, de grans nOmeros, que ens permeti de fer-nos una idea
aproximada del volum de les relacions i del sentit que tenen, per
acabar amb una anelisi mes detallada I precisa de quins mecanismes
interactius concrets es posen en marxa en el curs de les interaccions
estimulants i en el de les poc estimulants del desenvolupament Aixi
esperem convencer el lector de la pertinbncia d'utilitzar ambdbs
tipus d'estrategies d'anehsi a l'hora d'estudiar les interaccions
educatives.

Comencem, doncs. analitzant la contribuci6 dels desenvolupaments
dels comportaments materns que, a priori i d'acord amb les nostres
hipbtesis, ens semblen més estimulants. A Ia. Taula 1, s'hi reflecteixen
les mesures i les desviacions tipus de diversos comportaments materns
que han de ser estimuladors del desenvolupament d'acord amb les
nostres hipotesis de sortida Corn es pot observar, les frequencies
mai no sOn gaire altes, cosa lOgica si es pensa que les situacions de
foc en les quals es pot mantenir I atenciO dels nens d'aqueata edat sen
necessanament curtes.
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TAULA 1. Comportaments materns estimulants. DistribuciO i
correlacions amb les puntuacions de desenyolupament dels nens als
dos anys.

SituaciO
d'analisi

Comportaments
materns

X a Correlacions
amb desenvolu-
pament (2 anys)

ConstruccIO
conjunta d'una

piramide

Instruccions
verbals

1.52 2.57 .19
+

Reg les 6.83 5.96 .41
. . .

Demora en
l'elecciO .35 .84 .19

+

DesaprovaciO
amb explicació 3.28 3.23

.28
.

Lectura de
Ilibres

Pettcions
d'intervencic5 8.74 5.66

54
. .

Distanciament
mitja i alt 3.92 3 36

.18
+

Elaboracions 1.32 1.64 .36

Demores 3.34 2.26 .45

Joc amb
materials de

deixalla

Suggenments
de simbolitzacig

2 18 2.14 .17
+

05 p < 01 p < 001

A la Taula 1. també hi ha els valors de les correiacions que
mantenen aquests comportaments amb el nivell de desenvolupament
del nen Corn es poi observer. la majoria dels valors de correlaciO
son signiticatius. i els que no ho sen. s'acosten molt a la significativitat
(per exemple: p= 068 en el cas de les Instruccions Verbals) Aquestes
dades. per Lint confirmen en gran mesura la nostra hipOtesi sobre
quins comportaments haunen de ser promotors del desenvolupament
del nen

Corn la s'ha comentat a la introduccio. de vegades te sentit treballar
no amb puntuacions directos. sino amb d'altres que los puguin resu-
mir quetntegrin en elIes mateixes diverses variancius Aquesta és
una estrateqia molt util especialment quan es disposa de poques
dades. be baixes freqUencies de comportament. corn és el nostre cas
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I pot ser el cas de moltes ocasions de les situacions d'interaccio
educative (per molt que ens vagi be als investigadors, és molt dificil
que una mare i un nen de 22 mesos passin una estona gaire Ilarge
contemplant un conte sense text). A més a més, aquest tipus de
puntuacions simplifica la inspecci6 i la comprensió de les dades. Fent
tria entre diversos matodes possibles per aconseguir puntuacions de
resum (factorialitzacid, ponderació o suma), nosaltres hem optat per
la suma de puntuacions de comportaments que, en diferents tasques,
tenen el mateix significat conceptual.

Aixi, sorgeixen dues puntuacions de resum: posi-
tive proactive., que integra els comportaments adults que plantegen
al nen demandes d'actuaci6 que van més enlla del seu nivell actual de
competencia (qua demana l'adult al nen, com Ii ho demana...), i

l'«Estimulacid positive reactive., que recull els comportaments de
resposta davant de ractuaci6 del nen (corn reacciona l'adult davant
d'un error del nen, corn ho fa davant del seu encert...). Aixi,
l'Estimulaci6 positive proactive. este integrada pel total
d'.Instruccions verbals . i el total de "Reg les., en la situaci6 de
construccid, el total de Peticions d'intervenciO. i de <,Demandes
de distanciament mitjà i alt., en la lecture de Mixes, i el total de
.Suggeriments de simbolitzaciO», en la situacid de joc amb materials
de deixalla. La puntuaciO d'"Estimulaci6 positive reactive. este in-
tegrada per les "Demores i les "Desaprovacions amb
en la situacid de construcciO, i les "Elaboracions. i les «Demores.,
en la si'.uaci6 de lecture de litres (la codificaci6 que es va fer de la
situacid de joc amb materiarls de deixalla impedia un comportament
paral.lel en aquesta situacib).

Les correlacions d'ambdues puntuacions amb el desenvolupament
del nen de dos anys sOn de .57, en el cas de l'estimulaci6 positive
proactive i de .50, en el cas de la reactive. Es tracta, corn es pot
veure, de correlacions altes (p<.001).

Aquestes dades s6n interessants per elles mateixes, per6 ens
deixen el dubte sobre quin as el sentit de les influencies. ja que no
sabem si les mares estiren- el desenvolupament del nen en les
interaccions que hi mantenen, o si simplement s'adapten al nivell de
desenvolupament que tenen, de manera clue les que estimulen mes, ho
fan perque els seus fills ja tenen un nivell mes alt de desenvolupament.
El dubte sobre si el comportarnent estimulant de les mares es la causa
o la conseqUencia del desenvolupament dels nens s'aclareix, si mes
no en part, si prenem en consideracid el desenvolupament del nen, no
en el moment en que es mesuraven les interaccions, sine quatre anys
despres. Per a aquest efecte, yam decidir etectuar una anàlisi
regressiva sobre el desenvolupament del nen als sis anys, introduint
en l'equaciO. corn a variables independents, tant l'estimulacie mater-
na als dos anys corn el mateix desenvolupament del nen en aquell
moment. La pregunta es: prediu millor el desenvoluparnent del
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nen als sis anys el seu prop nivell de desenvolupament als dos anys
o l'estimulacio que ha rebut en aquell moment 1, gairebO segur, en els
anys posteriors? Respondre aquesta pregunta ens servira, a més,
per saber si la intervenci6 materna influeix en el desenvolupament
més enlla del que dicta la mateixa maduraci6 del nen.

fa que les analisis de regressio que s'han efectuat mostren que les
dades de les dues categories (estimulaci6 positiva proactiva i reactiva)
s6n concordants entre elles, es poden resumir facilment: tant les
puntuacions de desenvolupament del nen als dos anys, corn les
puntuacions d'estimulaci6 de la mare en aquell moment, enllacarien
amb el desenvolupament del nen als sis anys, cosa que significa que
les dues es relacionen de manera significativa quan s'analitzen
conjuntament (aixi, en el cas de l'estimulaci6 proactiva de la mare,
la correlaciO amb el desenvolupament als sis anys Os .46, mentre que
el desenvolupament del nen als dos i als sis anys aconsegueixen una
correlaci6 de 34. ambdues significatives amb una perspectiva de
.001 i .01). Tanmateix, quan s'analitzen els efectes per separat.
només l'estimulaci6 materna explica de manera significativa una
variancia especifica. Aixi, per exemple,el valor de la correlaci6
semiparcial entre estimulaci6 proactiva de la mare als dos anys i el
desenvolupament del nen als sis anys Os de .34 (p.05), mentre que
el de la correlaci6 entre les puntuacions de desenvolupament en els
dos moments Os de .13, que, estadisticament, no Os significatiu. En
el cas de l'estimulaciO reactiva, passa exactament el mateix i amb
valors molt similars (gairebO idOntics) que els anteriors.

En conseq0encia, ens sernbla provat l'alt poder predictiu de
l'estimulaci6 materna, tant la proactiva corn la reactiva. Sens dubte,
no es tracta pas que el que yam veure als dos anys determini el que
yam trobar als sis, sino que all() que yam trobar reflecti be un estil
habitual d'interaccions que ha continual produint-se en els anys
posteriors i que ha anal modelant el desenvolupament del nen. Si
aquestes dades sOn interessants, el seu valor encara destaca mOs pel
fet que la relaci6 entre estimulaci6 i desenvolupament es mante malgrat
la introducci6 en l'equaciO del propi desenvolupament del nen als dos
anys.

La segona conclusiO que es pot extreure d'aquestes dades Os que
el propi desenvolupament del nen, als dos anys, prediu menys la seva
evoluciO posterior que l'estimulaciO materna en aquell moment.
Aquestes dades aclareixen, en gran mesura, el dubte plantejat sobre
el sentit de les influOncies, sobre han d'apuntar les fletxes,,. Si
jutgem a traves de les nostres dades, les mares fan alguna cosa mOs
que adaptar-se al nivell de desenvolupament real dels nens, ja que el
seu comportament aconsegueix explicar, uns anys despres. mOs
percentatge de variancia del desenvolupament dels nens que el seu
desenvolupament previ, perdent, a mOs, tota la significativitat quan
se l'a'illa de la influbncia que comparteix amb el comportament matern.
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Ara, analitzarem amb més deteniment due passa a l'interior de les
interaccions mares-fills. Corn que sena minucids avaluar que passa
en cada una de les tasques, hem decidit analitzar-ne nornés una,
després de comprovar que hi ha una correlacid significative entre les
puntuacions d'estimulaci6 proactive i reactive en les diverses
situacions (per exemple, la relaci6 entre l'estimulacid proactive en
la construcci6 i la lectura de Ilibres es de .43, p.001, i entre les
reactives en l'una i l'altra es de .23, p<.05). Vam decidir aixi escollir
la tasca de construcciO, que es presta, especialment, a fer una analisi
detallada i en termes sequencials, ja que la seva estructuracid en una
serie de passos successius ens permet d'avaluar corn les mares
plantegen als fills demandes per fer front a les dificultats de la tasca
en diverses ocasions. També yarn decidir, i de cara a ampliar les
diferencies. seleccionar les vint mares amb puntuacions més altes en
l'estimulaci6 proactive i reactive, aixi corn les vint mares amb
puntuacions més baixes.

A la Tau la 2, s'hi pot observer els valors dels diversos comporta-
ments de les mares i els nens en la tasca de construcció en la subrnostra
de mares altes i baixes en estimulaciO, aixi corn els valors dels
contrastos de mitjans entre les unes i les altres. Corn es pot obser-
ver, alguns contrastos prenen valors significatius. corn es el cas de
les diferencies de frequencies en instruccions verbals, a favor de les
mares estimulants, i de preses de possessi6, a favor de les poc
estimulants.

La dada anterior es complementa amb la que indica que les mares
no nornes exigeixen més al nen en la tasca, sin6 que, simultaniarnent,
Ii ofereixen suports conceptuals perque la pugui resoldre sense cap
problema. Paral-lelament, ens sembla igualment significatiu que els
nens de mares estimulants cometm mes errors i trobin mes dificultats
en la tria i la col.locaci6 de peces, fet logic ja que el comportament
de les seves mares els d6na mes oportunitats d'error.

Encara es possible continuar desxif rant que passe a l'interior de
les interaccions. Potser algunes de les diferbncies entre unes mares
i les altres no es puguin mesurar en termes de freqUencia de
comportament, sin6 que es relacionin amb el moment en qué els
introdueixen. Per exemple, dues mares poden desenvolupar el mateix
nombre de conductes d'ajut, en termes absoluts, per6 cada una si-
tuar-les en un moment diferent de l'execucid del nen (una pot ser que
ajudi el nen abans que ell tingui cap problema, mentre que l'altra pot
ser que deixi que el nen ho intenti tot sol o amb alguna mena d'alut
per part seva). Es aqui on el métode d'analisi sequencial (Bakeman,
1986: Bakeman I Gottman, 1986) proporciona un ajut inapreciable.
ja que el tipus de preguntes d'investigaci6 a les quals permet respondre
aquesta analisi fan més referencia a les seqUencies i les cadenes de
comportaments que no pas a les seves frequencies absolutes.
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TAULA 2. Comportaments de les mares estimulants i les mares
poc estimulants, i dels seus fills, en la tasca de construcci6

Mares
estimulants

Mares poc
estimulants

Comportaments en la
tasca de construccib

X a X a F

Nivel Is
d'inter-
venciO

materns

InstrucciO
verbal 3.2 3.07 0 0 21.71. II It

AportaciO de
l a peca

6.8 3.70 8.30 2.74 2.11

OrientaciO cor-
recta de la peca '.° 5 4.99 3.45 3.89 2.40

Ajut fisic 2.40 1.78 2.60 2.37 .09

Presa de
possessio 2.25 2.12 4.48 3.94 6.48

Suports
concep-

tuals
materns

Regla total .05 .22 0 0 1

Regla parcial
d'elecciô 4.65 4.42 .45 68

17.57

Regla parcial
de col.locaciO 9 45 4 26 .85 .99 77.31,

Compor-
taments
del nen

correctes 1.58 3.15 3.13 1.78

Eleccions 5.75 3.04 4.00 2.57 3.85
+

Col.locacions
correctes

5 85 4.41 7.30 4.16 1.14

Dificultats de
col locacib 10 50 3 90 4 75 3.53 23.85

, .

Collocacions
incorrectes 3 05 1 43 1 20 1 36 1.7:5.3

+ p = 05 p < 05 p < 01 p < 0001

A la Taula 3. s'hi poden observer els resultats dalgunes analisis
seqüencials efectuades en les dues mostres de mares que ens serviran
tent per il lustrar que s'esdeve a [interior de les interaccions. com
per exernplit !car els usos quo es poden fer de ranalisi seqUencial

La logica de I analisi sequencial demana que l'investigador seleccioni
certs episodis critics de les interaccions amb l'objecte de poder
analitzar. a continuacio. la probabilitat que cada episodi concret
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TAULA 3. Analisi sequencial en la qual es comparen les conductes
de les mares aids i menys estimulants respecte a tres situacions
criteri.

Mares
estimulants

Mares poc
estimulants

Situacions
Criteri

Conductes
Possibles

f ' P" Z f P Z X'

,,Que ve
després

d'una
instrucciO
verbal?

lnstruccib
verbal 1 9 25.3 .06 0

Aportacib
de peqa

2 7 3 6 .02 0

ElecciO
correcta 29 38.7 .04 0

.,Que ve
despres

d'una
eleccie

incorrecta
del nen?

lnstruccib
verbal

3 0 29.4 2.20 0

28.62

* "

Aportacib
de peca

4 2 41.2 2.10 2 3 37 1 1.59

Colocacib
incorrecta

3 0 29.4 -3.73
. .

3 9 62.9 -1.59

6Que passe
abans d'una
intervencie
directa de

l'adult
en la

col locació?

Colocacieincorrecta 8 1 8 9 10 5
, .

8 8 56.1 3.65
. .

28 83

"ElecciO de
la peca

1 0 1 1 -10.5 69 43.9 -3.65
. .

t = Frequencia d'apancie

P = Probabilitat d'assocracre amb la conducta criten

Z = L'index z avalua. en aquest cas. la srgnificatrvItal d un valor de
probabrIrtat transicional. és a dir, 'a orobabillt,il que. en un determmat
comportament el preced000 o ol riuccecoo rn altre Per axu won en
consideracrb. no només els diferents patrons sequencials quo puqum apareocer,
sato també les frequencies absolutes d'aoancio dels diversos comportaments

p < .05 p < .01 p < 0 001

s'esdevingini o no després d'un fet determinat. o que provoqui 0 no
un comportament determinat Aixi, per exemple. en el nostre cas es
pot prendre corn episodi critic el moment en qué la mare dOna al nen

.J.
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una peca perque la coliloqui. Al voltant d'aquest fet, podem pregun-
tar a les nostres dades quina probabilitat tenim que aquesta conducta
de la mare succeeixi sobretot després d'un error del nen, o que, al
contrari, abans que el nen hagi tingut ocasi6 d'intentar seleccionar
una peca. Naturalment, el valor estimulant de la conducta de donar la
peca canvia radicalment en funci6 d'on se situI la seqUencia
d'esdevenirnents. Tambe podem considerar corn a moment critic quan
el nen cornet un error, preguntant, Ilavors, a les nostres dades quina
probabilitat hi ha que aquesta conducta porti a continuaci6 alguna
altra de les que en les nostres dades venen a continuaci6 dels errors
(anirnar a tornar-ho a intentar, resoldre el problerna al nen, etc.).

Ja que aquestes analisis es fan amb el grup de les mares més
estirnulants i amb el de les menys estimulants. després podem
comparar les unes amb les altres en aquestes conductes criteri i en
relaci6 amb la probabilitat associada a cada un dels comportaments
possibles, cosa que ens permetra fer diferenciacions entre les unes
i les altres que es relacionin ja no amb les conductes concretes que
tenen o deixen de tenir, sin6 amb la sequbncia interactive en la qual
se situen els seus comportaments amb els neris al Ilarg de la interacciO.
Les dades de l'analisi sequencial que s'ha dut a terme a propOsit de
tres situacions de criteri (que ve després d'una instrucciO verbal,
d'una elecci6 incorrecta. que precedeix una intervenci6 directa en
coilocaciO) sOn exposades a la Tau la 3, que tambe reflecteix les
dades de compared() entre les mares més estimulants i les que no ho
seri tant.

Comengant per la prirnera de les analisis, la primera pregunta a
respondre es que passa amb una instrucci6 verbal materna (del tipusl
i,Ara agafa la groga petitetaii). Corn podem observar, en les mares
poc estimulants la conducta criteri ni tan sols apareix, dada que ens
sembla molt ililustrativa. Pel que fa referencia a les mares
estirnulants. creiem interessant posar en relleu que en el 25% dels
casos, les mares tornen a plantejar una altra instrucciO verbal I. fins
i tot en un percentatge alt de casos. aconsegueixen que el nen esculli
la peca correctament: un percentatge de mares equivalent a aquest
Ultim acaba donant la peca al nen.

La pregunta seguent que plantegern a les dades te a veure amb el
comportarnent matern quan el nen comet un error. Corn a il.lustraciO.
hem tnat la resposta davant d'un error a rhora de triar una peca.
Corn mostra la Tau la 3, les mares poc estimulants reaccionen davant
d'aquest error donant la peca al nen, encara que sigui permetent-li
que la col.loqui incorrectament. essent aquest ültim comportament
el mes frequent, fins i tot quan les puntuacions Z associades a aquestes
cadenes d'interacciO no sOn significatives En el cas de les mares
estirnulants, encara apareix un altre comportament de resposta a la
comissiO d'errors: plantelar al nen una instruccib verbal, fet que, en
dein-10Iva. implica donar-li una nova oportunitat per solucionar la
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tasca Velem que en aquesta submostra, si que hi ha associacio
significative entre la conducta criten I cadascun dels possibles
comportaments subseguents. També es significatiu el valor del contrast
de X' efectuat. que prove la distribucid desigual de les sequencies de
comportaments entre les dues submostres.

Per acabar, ens podern plantejai ara. en quin moment s'introdueix
l'ajut de l'adult. si es abans que el nen tingui l'oportunitat d'equivocar-
se. o si es quan ja s'ha prodult l'error. Si en el cas anterior ens
refenem a un comportament de la subtasca d'elecciO, en aquest
escollirem corn a criteri la intervenció fisica de la mare en la subtasca
de col- locació de la peca (1' ajut fisic. o la .presa de possessiO.
de la tasca. segons les nostres categories). Tal i corn es veu a la
Taula 3, la intervenciO fisica de les mares estimulants en la subtasca
de col-locaciO este precedida significativarnent. en gairebé el 900
dels casos. d'un error previ del nen. mentre que en el cas de les
mares poc estimulants. tot i que les frequencies d'intervenciO després
de la corlocaciO incorrecta del nen sOn molt similars. no ho son les
que simplement estan precedides d'una subtasca d'elecciO. Os a dir.
les que passen abans que el nen hagi tingut l'oportunitat d'equivocar-
se. Aquesta dada fa radicalment diferents els percentatges de les
seqUencies en una submostra i en l'altra. corn es pot observer a la
Taula. i corn demostren els contrastos de X- .

Exemplificant l'Os de ranalisi sequencial. a algun lector li pot
costar de reconeixer. rera de les etiquetes de categories i de la
fredor de les dades de percentatges, els diversos patrons d'interacciO
que les mares desenvolupen amb els seus nens en situacions
d'ensenyament/aprenentatge. corn en aquesta. Per tal d'escalfar una
mica el cos de l'argumentaciO que hem estat modelant, acabarem
aquest apartat de resultats amb les transcripcions d'alguns episodis
d'interaccid en diades integrades per mares estimulants I poc
estimulants.

A continuaciO, transcnurem uns episodis d'interacciO d'una nena
i un nen i les mares respectives. ambdues integrants del grup poc
estimulants, dacord amb les nostres dades.

La Lluisa to 24 mesos seu a a falda de la seva mare. les dues miren
una taula.damunt de la qual hi ha. desordenades. les peces de fusta que
s'han d'ordenar per formar la piramide. aixi corn el pivot on shan
d inserir La mare. amb una de les seves mans. subjecta I dirigeix ci
braç dc la Lluisa. amb l'altra. selecciona I onenta les peces

M yinoa. posa aquostai (Selecciona ur. peca det conjunt mentre amb
l'altra ma sublecla el brae de la nena 1 la porta a aqafar una altra
pecal

M Posd-la aqui (La nena acompanya el moviment d'introduccip on et
IrOt que exccuta la mare)
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La interacciO segueix aquest patro fins al final de la tasca. En un
moment. un germa de la nena una mica mes gran con enta: -Mare. ara
deixa que cosi les coses la Lluisa

L'Antoni te 22 mesos i esta assegut a terra. davant de la seva mare:
entre els dos. hi ha les peces i el pivot de la tasca de construcciO.

A.: (Selecciona una peca errOnia).
M.: No. comenca per aquesta. Aquesta! (Ha seleccionat la peca co-
rrecta i a hi dOna orientada tal I corn l'ha de collocar)
A.: (Agafa la peca que ii ofereix la mare. perO canvia l'orientaci6 i

comenca a introduir-la incorrectament).
M. Aixi no (La mare la treu del pivot. la torna a onentar i a mig
introdueix al pivot)
A.: (Acaba la introduccib de la peca).

La seguent és una transcripcib d'un episodi d'una situaciO
d'interacciO entre una de les mares seleccionades corn estimulant i
la seva filla.

La Roser te 22 mesos i esta asseguda davant de la seva mare, les peces
el pivot s6n entre les dues.

M : Primer s'ha de posar la mas grossa.
R (Tria una peca mittana i intenta collocar-la)
M. Mes grossa. mds grossa. més grossa
R (Resta amb la peca a mig introduir en el pivot. moan( la mare).
M txt-tx. txt-tx. mas grossa. més grossa. mes grossa (rnentre nega
amb el cap)
R (Agafa una peca molt petita)
M : No, les petiteles no.
R (Deixa anar la peca petita i. f malrnent. encerta a escolhr-ne una
de grossa).
M Aquesta. molt be. molt ba, Vinga. posa-la!
R. (Intenta introduir-la amb una onentacib incorrecta)
M . No. al raves! (fent parllelament un go amb la seva propia ma quo
exemphfica el moviment)
R (Gira la peca. imitant el movirnent de la mare)
M Aixil
R (No encerta a fer coincidir el foradet de la peca amb la punta del
pivot)
M Pol foradet'(Subjecla la base del pivot per tal de tor I accio Ines
facil a la nena)
R (Despres de 5 segons d'intentar introduir la peça. la torna a girar

l'onenta novarnent de manora incorrectal
M No. no. ool /OW (Gim el canell (ie la nc-na pornue orienti be la
peca)
R (Finalment acaba mtroduint la peca)
M Molt bo'
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P;obablement, ara deu ser mes facil imaginar-se les diferencies
entre els estils d'interaccio, corn tambe adonar-se del marge d'accio
que deixen al nen, les demandes que Ii plantegen 1, per tant, les
possibilitats d'estimul del desenvoluparnent que obren els uns i els
altres. Es possible que el lector trobi, ara, més sentit a les dades que
presentavem unes pagines enrera i en les quals es recollien les
correlacions entre aquests comportaments materns i el
desenvolupament contemporani i futur del nen. Les dades s6n les
rnateixes, per6 la visib que se'n te canvia completament. Sobre aquest
fet sobre algunes de les conclusions que es poden extreure d'aquest
treball ens estendrem a continuaci6.

Discussió

Tal i corn preveien les nostres hipbtesis. les mares es diferencien
les unes de les altres en la forma corn defineixen i negocien
subseguentment la interaccie amb el nen. Hi ha mares que enfoquen
la situacib corn una autentica activitat conjunta. en la qual elles van
fent peticions al nen per donar-li peu que ell actul a continuacie.
D'altres, al contrari, es comporten mes aviat corn si fessin del nen
un espectador de la seva actuacib adulta. assignant-li. aixi, un paper
mes passiu I oferint-li menys oportunitat d'acci6. Les mares que
intervenen menys directament (que tenen, per exemple. més ins-
truccions verbals i qo tantes preses de possessi6), dOnen més suports
conceptuals als nens en la forma de regles que els permet d'afrontar-
se millor, no ja a releccib o colilocacte d'una peca o una altra. sine
a la realitzaci6 de tota la tasca. ja que el que dOnen als fills amb les
seves regles Os un instrument general que va mes enlla de les peces
concretes. Després d'aquests comportaments diversos. potser es
podnen trobar diferents definicions o representacions de la situaciO
que les mares tenen davant la tasca de construccie: unes sembla que
es plantegen la tasca corn un context adequat d'ensenyament/
aprenentatge en el qual el mes important Os ajudar el nen a captar les
claus que regeixen la tasca. els errors aqui. o no es consideren
importants. o be se'ls encaixa be. ja que sOn un motiu per aprendre
mes, per practicar. etc. Potser altres mares pensen que allb que es
fonamental es arribar al final de la tasca, es a dir. construir tota la
piramide. i allb que s'oposi a la realitzacie d'aquesta fita (errors del
nen, dubtes. etc.) s'ha d'evitar. Per tant. es pot pensar que unes
mares semblen mes onentades al proces d'interacci6 i d'aprenentatge.
mentre que les altres s'interessen ales pel producte I rassolirnent
final Sens dubte, dues definicions tan diferents de la situacio con-
dicionaran dues formes molt difetents de plantejar les cases al nen.
de reaccionar davant dels seus problemes i els seus errors. etc
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A més a mes, diferencies aixi no nornes afecten la forma corn es
plarteja o es defineix l'activitat, sino que es projecten despres en el
desenvolupament de la interaccio, corn ho demostra el fet, ben eloquent,
que els nens de mares més estirnulants tinguin rnés dificultats en la
col.locaciO de les peces i tinguin un nombre rnés gran de collocacions
incorrectes. Aixb, simplernent, es a causa que ia forma corn plantegen
i rnantenen aquestes rnares la tasca d6na rnés protagonisrne i

responsabilitat al nen, arnb la qual cosa donen més oportunitats per
equivocar-se. Per sort per a aquests nens, allb que reben de Ilurs
mares no sbn tan sols rnés exigencies: també reben més suports que
els permetre, a curt i mig terrnini, respondre a aquestes exigencies.
Les regles per resoldre la tasca s6n un bon.exemple d'aquesta mena
de suports. Els conceptes de definiciO i negociaciO de situaciO, aixi corn
els de bastimentada i regla de contingencia sOn un bon marc con-
ceptual per a aquest conjunt de dades.

Amb aquesta classe d'interaccions més estimulants alto que
s'aconsegueix es eixamplar les capacitats del nen, crear, amb la
interaccib, zones de desenvoluparnent possible que despres
s'actualitzaran a través dels suports que es brinden al nen. Una bona
prova d'aixO, és en les evidéncies que aporten les nostres dades
respecte a la relaci6 estirnulaci6 materna-desenvolupament del nen,
tent si es considera des del punt de vista conternporani, corn des del
longitudinal. Els cornportarnents estimulants promouen desenvolu-
pament i. no sols ho fan en el context concret en qué se situa
l'estimulaciO, sinb mes globalment en el desenvolupament del nen. La
interacci6 que s'ajusta a certes regles d'estimulaci6 esdeve, doncs,
generadora de desenvolupament en un procés de construccib
sociogenética que es va fent rnés evident corn més gran es el nen i
quan els continguts sirnbblics i conceptuals es converteixen en indexs
fonamentals per a la determinacib del nivel! evolutiu.

Si les afirmacions anteriors sbn valides per tot allb que fa
referencia als trets rnés generals de la interaccib mare-fill a la
seva potencialitat educative i emmotIladora del desenvolupament.
encara adquireixen rnés relleu quan, per comptes de considerar
categories eillades d'estirnulacib i puntuacions de desenvolupament
dels nens. ens endinsern en les vicissituds de les interaccions les
disseccionern en el seu decurs. La comparaci6 entre mares mes
estimulants o menys no és possible en el cas de les preguntes que hem
plantelat a l'analisi sequencial (-clue ve després d'una instruccio
verbal?), que per si sol és un fet molt il lustratiu. ja que indica que
les mares rnenys estimulants no defineixen. en cornencar. la situacio
de la tasca de construccib corn un context per a donar al nen oportunitat
de dernostrar capacitats o de desenvolupar-les

El fet que les mares mes estirnulants respongum davant d'una
eleccio incorrecta del nen amb un non repte (una nova mstrucciO
verbal) en un 29% de les ocasions, mentre que les mares menys
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estimulants no actuen mai aixi, i el fet que les mares menys estimulants
permetin al nen molt més la realitzacig de collocacions incorrectes
(63% enfront del 29% de les mares més estimulants), demostra que
les unes i les altres se serveixen d'una manera molt diversa de les
dificultats del nen i en fan un us educatiu molt diferent. Si prenem el
criteri de la intervenciO directa de l'adult en la col.locaciO d'una
peca i analitzem que passa abans, veurem que la diferencia fonarnental
entre les mares més estirnulants i les menys estirnulants rau en la
intervencig molt :requent de les mares menys estirnulants, de
col-locar directarnent la peca abans que el nen hagi deixat intuir que
té problemes en aquesta subtasca, es a dir, immediatarnent despres
d'haver-la escollit, tasca que habitualment efectuen elles mateixes.
En canvi, les mares estimulants intervenen majoritariament quan el
nen ja ha demostrat que té problernes, un cop que Ii han ofert
l'oportunitat d'intentar-ho per ell mateix. Els fragments d'interaccib
que hem transcrit reprodueixen fidelment aquests patrons de conduc-
ta. Si contrastern el fragment que correspon a la Lluisa amb el que
correspon a la Roser, veurern corn, efectivament, allot) que l'analisi
seqUencial ens permet fer és quantificar les concatenacions que hi ha
entre variables, les probabilitats associades a aquestes concatenacions
i la significativitat de les respectives distribucions. Corn que no
disposern d'aquestes dades per a dos grups de mares, la comparaciO
que en podern fer resulta senzilla i ens aporta una informacib de gran
interes.

Es dificil que es pugui accedir a aquest tipus d'analisi si no s'utilitza
una lOgica sequencial i es precisament aixi corn ens agradaria cloure
el treball: fent referencia a aquesta lOgica. L'analisi seqüencial es
laboriosa, cal pensar la codificacib de !es dades de mariera que s'adaptin
a les seves exigencies i necessita rnanipular un prograrna d'analisi de
dades que, rnalgrat que estigui inforrnatitzat, necessita certs
coneixements i una mica de paciencia. Pensern que el resultat que
després s'obté compensa aquests esforcos i, sens dubte. perrnet
d'anar més enlla d'on s'arriba habitualment arnb analisis més
tradicionals, rnantenint, tanrnateix, tot el rigor i les exigencies
caracteristiques de les analisis estadistiques. Malgrat tot, no pensern
que la utilitzacib del programa d'analisi sequencial sigui un requisit
obligatori per a l'estudi de les interaccions: pot ser que hi hagi
variables o situacions que no s'adequin ben be a les exigencies d'aquest
procedirnent d'analisi. Allô que ens sernbla imprescindible en la
investigacig d'interaccions es l'adopcib d'una lOgica seqUencial, sigui
quin sigui el prograrna d'analisi que s'utilitzi Aquesta lbgica sequencial
ha de ser recognoscible al Ilarg de tota la investigacib: quan es
planegen les tasques, quan en fragmenten les interaccions per
analitzar Ins. quan es defineixen les categories de codificaciO, quan
se seleccionen episodis per analitzar... Si no hi hagues aquesta lOgica
sequencial, és segur que es podrien dir rnoltes coses sobre els
processos que s'estudien, per() es dificil que es puguin anahtzar
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detalladament les determinacions mutues dels comportaments, els
ajustatges respectius entre els interactuants, la sensibilitat que cal
per. tal de captar el que és real i per percebre les seves possibilitats
d'expansió. I sense aquests fils es dificil de lligar la trama de la idea
sociogenetica del desenvolupament, una trama que al final resulta que
allO (Ties determinant no es la preséncia o l'absencia de conductes.
sinO la seva concatenaciO en el context i el decurs de la interacciO.

1 1 4
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Abstracts

Los objetivos basicos Les principaux objec- This paper has two
de este trabajo son doS las de ce travail sont. basic aims firstly the
en primer lugar. d abord. analyser les analysis of the
analizar las caracteris- caracteristiques des cha'acteristics of
:icas de las mterac- interactions adults- parent-child
clones adulto-nino en enfant dans l'espace interactions in family
el ambito fam,liar. as, familier et méme les contexts. as well as
como sus consecuencias consequences differen- their differential
chferenciales para el trelles par le develop- consequences for
desarrollo de los mhos pement des enfants et children's development.
en segundo lugar. en deuxidme place and secondly. to
plantear la complemen- etablir la complemen- propose the
tariedad de distintos tareite de differentes complementary nature
metodos de ana!isis methodes d'analyse of different methods of
empirico de los empirique des proces- empirical analysis of
procesos de interac- sus d interaction Ayec the interactive
Cron Para elle se ces objectifs-la. on a processes. To do this.
estudfaron las interac- etudie les interactions the interactions of 68
cio,es de 68 diadas de 68 'couples' mere- mother-child (Pads
maares hgos cuando enfant quand ceux-la were studied with
estos contaban una comptarent une children averaging 22
media de 22 meses Los moyenne de 22 mots months The results
resuitados obtemdos Les resultats obtenus show that the way in
evidencian due el modo font evident que la Khich mothers define
en One las madres facon avec laquelle les and negotiate
delmen y negocian las nieces dehmssent et interactions with their
mteracciones con los negocient les interac childen has a direct
ninos se relaciona con lions avec les enfants effect on the tatters
el aesarrono de estos a une relation avec le development. both al
tanto con el comempo- developpernent de coos- this stage and four
raneo conic, con el que el autant par le years later The
presentan cdatro arias contemporain clue pour sequential analyses
mas tarde Los analisis ce que presentent carried out with one
secuenc,ales fealizados ouatre ans pius taro suP-sampie of
con urla Subrfluesfra de Les analyses par stimulating mothers
madres estimulartes y sequences realises avec and another of less
otra de madres poco une sous-montre de Stimulatintg mothers
estmulantes conl,ima- metes :tImulahles et confiin that there are
olio nay oistintas une auhe de mefes pen different forms Ot
formas de interaccmn st,mnianles confnment interaction with the
con el mno en Su Cora Clu 11 y a des !aeons ch,id m his her Zone of
de Desa,rollo Proximo 0,tterentes 0 mterac- Proximal Devote Pme"l
pue conducen 3 bon avec I enfar't dans that in turn lead to
distintos nil.elec de sa Zone de Develop d,flerent levels of
comoetencia Po, otra i,,,eT Pin-he qt; competence The paper
parte tambmn SC , onowsent I diffetemtS also tes:s the
Pfueba en el aitmure -a Liur de col, netence usefiliness and the
tittl,(1.1,7 y L'Omplemett. P.ititie Part dar, vet co.nplementaft
larwitad de Orli:Polo!: ,I,,,010 on derno,'Ve cOndit,on c,, ,l,fleront
motodoe (10 anaI,s,s ,/,.' i 1,1;to et 1,7 Comp le method: 01 data
dates ,IQUOPOS gin' mentareite des aria4sis those that
f,aba1an CO', ',OCIIVO 0,1),i-et, tilethet101, vtorit will trequ0,,C.'s
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Presentació

Carme Romia i Agusti *

L'any 1969 Herbert Marcuse
ens deia en el seu Ilibre El final
de les utopies, que s'havia
arribat al final de tot plante-
jament utOpic, perque qualsevol
utopia ja era realitzable i. per
tent, deixava de ser-ho.

Han passat molts anys i molts
esdeveniments, d'aleshores
enca Entre altres, el fet de
constatar que no era. ni és, tan
facil que les utopies deixen de
ser-ho per la dificultat que
comporta fer-les realitat. PerO.
tot I aim!). tant de bo que la pau
-entesa corn a absencia de tote
mena de violencia i d'injusticia-
desaparegués corn a utopia. per
convertir-se en una realitat
irreversible

Mentrestant, podem corn-
prover que una utopia és un repte
que atempta amb la prornesa
posa en marxa les capacitats de

Cattritc noinia Aquttti
docioia pit Podagogia Iiirenciaila on
Psicolowa Caluthr mica de T not la I

1.,:toria ilO lEducacitt I coordinadoia dl
!;(attii,iari Po:m.1111,W 111- do( Ito, la

P: I,. I 1-,i I,i llitivprtatosia till
PIttipt:a-,otat it 1-GB ciir, 1,1 1.31)tversital

ulopti Et. duiw.1 noint)105(.,.

col lartnr,icions cat (Pi (troiti!,,
rclatatmat.. dint) 10 per 1,1 Pau

Drell. tipipow.

transformacio de la realitat que
te l'esser huma I, corn dm un
proverbi inch, la cammada més
Ilarga comence amb un pas
Aquest pas compromes, tambe
estem cridats a fer-lo a la Uni-
versitet i des de la Universitet.
La nostra realitat cultural i so-
cial be ho necessita i ho recla-
ma.

En aquest m6n farcit de vio-
lencia on hem vist i velem
l'ensorrament de somnis,
d'esperances i d'utopies, fa-
cilment podem viure entre els
records i els somnis, perô no ens
podem permetre viure ni dels
records ni dels somnis. Cal
treballar i comprometre's per
aconseguir els somnis.

No ens és permés d'hipotecar
el futur en nom del progres cul-
tural, cientific o tecnolegic. La
Universitet encara té a les mans
un ventall amp!i de possibilitats
per ajudar a construir un futur
potenciador i possibilitador a
nivell huma. Ho tenim present.
els qui la formern? Ho imprimim
en el nostre fer universitari? Vet
aqui el repte

En aquest context, presenta-
rem aportacions d'especialistes
en diferents ambits. tots ells
conscients que, des del seu camp
d'estuch, recerca o treball docent
Iliuren els seus esforcos al
servet de la Pau i en defense dels
Drets Humans.

Aix!, trobalem la denuncia
sobre la infencia maltractada. la
etiologia i els factors de risc.
etc., tot imphcal directament
amb els Drets dels Infants

1 1 9
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L'autor fare una analisi des de la
perspective d'entendre l'Educa-
cie per la Pau corn un vessant
real i possibilitador.

El toc d'alerta sobre el perill
d'escolaritzar l'EducaciO per la
Pau quan cal que sigui una opcie
molt més arnpla i cornpromesa.

La reflexie que fa ressaltar
la necessitat de defensar el dret
a la diversitat que tota persona
posseeix i que prou recull la
Declaracie dels Drets Humans i
de l'Infant, pere que encara es
té tan poc en compte.

El nou paradigrna que repre-
senta avui el conflicte en l'edu-
caciO. Es defensara el vessant
positiu del conflicte corn tambe
la necessitat de convertir-lo en
una nova eina o recurs educatiu.

Conbixer algunes experien-
cies que es porten a terme en
altres indrets, corn per exemple
a Galicia o a Méxic. Pot ser un
petit testirnoni de la creixent
quantitat de collectius implicats
en el tema de la Pau i els Drets
Humans arreu del men.

Tarnbe l'Educacie Intercultu-
ral esta intirnament implicada
amb l'EPDH. Es en aquest sentit.
l'aportacie d'una expenencia que
pretén apropar diferents cultu-
res cercant, en norn de la pau
de la convivencia, els factors
que. ben segur, hi ha en com0
clue poden unir enfront de les
diferencies que, per interessos
aliens, s'han utilitzat i s'utilitzen
corn a motiu d'enfrontament I de
lustif !came de les violencies mes
cruentes I absurdes

1 20
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I, donat l'arnbit on som I tenint
en compte a quines mans arriba
aquesta revista, un petit espai
de reflexie sobre la cornunitat
universitaria a fi de poder acon-
seguir per mitja de la docencia o
de la investigacie un espai al
servei de la Pau i la defensa dels
Drets Humans. Ben segur que
estarern d'acord que ens trobern
en un indret prou privilegiat per
poder-ho fer. I rnentrestant

Podem comptar de moment
arnb la simpatia entusiasta dels
estudiants per a les causes justes
i hurnanes. En cap Universitet,
enlloc del men, no rnancaran
professors idealistes, investi-
gadors oberts, disposats a exa-
miner els fets arnb objectivitat i
a treballar per les causes que
els hauran conquerit.

ii I 100,0,0 (,,
1974
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L'educació per a la pau
corn a possibilitat
Ramon Qui lis *

No farem ara una dissertaci6
sobre el fet educacional, sing que
parlarem de l'educacib vers les
actituds -pacificacionals en el
si d'aquestes generacions que
pugen amb una certa empenta
irreflexiva, i amb unes ildusions
sense gaire brida ni objectius
concrets; actituds, per altra
banda, caracteristiques d'un
vailet i d'un adolescent. Si més
no, per6, l'educaci6 per a la Pau
passa per la intel.leccib i in-
terpretacib del fet conflictiu
inherent a tot esser, en el qual
progressen i evolucionen a l'en-
sems la consciencia i l'essencia
de la naturalesa hurnana.

Per tot aix6, el primer plan-
tejament que voldriem situar
dins tot el ventall d'opcions per
a l'educacib envers un ésser
pretesament pacific, seria el fet
que la infancia fos considerada
corn a portadora d'un esdeve-
nidor congruent amb el propi

Hanlon (; ;ociolog ha
public It l',I11111!. WhIVIi11111,111C1,1 01111S(
COM SOII 1001101:, Lstudis sotore Ii
infancan maltractada -. logra
factors de fast:. Socropatra deswocio
rk I conducta ('n el non- I_ 'autor pslat
vinculat a la formacro de [Assoc-1;1cm
Catalano per a la Infancio Ma Itractada .
atxr com lambo al mon do la doconcia

laNIINg

home. Si no fos aixi, 4tindria
algun sentit la queixa per la
utilitzacid de nens en les guerres
dels adults?; o be, 4la destrucci6
sistematica i bestialitzant d'in-
cubadores ocupades per nens que
Iluiten per aquest dret natural
que tenen a la vide?

Malgrat aquesta macabra i

frapant realitat, podem plante-
jar-nos molt be una dicotomia
racional, i fins i tot preexistent
en el pensament de l'individu, i

que és: 4Quin pot esser el dret
innat d'aquell home-infant, de qui
depen l'evolucid del nostre mOn?

Diem home-infant ates que la
proporci6 de responsabilitat que
te el nen en observar el m6n que
l'envolta, aixi corn la consciencia
primigénia d'all6 que és nociu per
a la seva vida, sbn elements que
també fan evolucionar la
societat, la qual, sense aquest
home-infant, es trobaria des-
membrada. La bona qüestiO es que
la consciencia del conflicte ens
fa evolucionar cap a etapes més
adultes i ens fa entendre la
imbricaci6 entre l'entorn i el
fenomen conflictiu.

El nen, per la seva prOpia
naturalesa, té dret a l'acces a
una forrnacie que abogui pel
respecte lel dialeg; perque 4com
podem educar -en" i -per a
la competitivitat? 6oferint.
potser, una educacid contrana-
tura? 6no hem nascut amb el dret
a ser i amb l'obligacib de deixar
se r?

AixO, expressat d'aquesta
maneta, ens portaria a l'oferi-
ment per al nen, d'una gratultat

1),1),.1
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Ramon Ouilis

social, aixi corn d'un respecte al
qual tant ell corn els altres tenen
el dret de gaudir, perque aquest
respecte i aquest deixar ser es.
a l'enserns, una caracteristica
mütua, reciproca, univoca i in-
transferible, car "jc) s6c en
fund() del que jo visc"; i aixi
procediriem a robservaci6 d'un
dels aspectes mes controvertits
i de necesseria autoanalisi que
es podria establir, es a dir, la
connexi6 i el Iligarn entre el mOn
interior i el men exterior, i el
mOn interior mitjancant la con-
ducta del nen, ates que en ell
existeixen reaccions que sOn
autectones, sorgides de la seva
afectivitat, i no pas transmeses
pel men, i que formen part del
desenvolupament integral de
l'esser.

Aixi, aquesta integracie de
l'esser -1 des que es irfant- es
produeix tot atenent els seguents
aspectes.

Atectivitat: Integracie
d'emocions a l'entorn d'allO que
el nen rep del mOn i d'allo que ell
dena o expressa al men. ja que
ho d6na de si mateix.

Aixi, tot aprenentatge vers
la violencia Ii resultara feridor.
ates que l'infant no té la resposta
violenta corn a pauta de comu-
nicaci6

IntelligOncia Interpretaci6
de tot el conjunt de missatges i
signes quo rep, la rospw,la
vindra donada per una legica
rcaccional

Trascendéncia Corn a con-
junt de valoracions ultimes que

1 22

fan referencia a un estat d'es-
perit, ja que aixi el nen d6na una
expansie a les seves emocions.

Lalteraci6 de l'ordre este-
ble dels estats d'af ecte, in-
ter ligencia i transcendencia
vindra donada per l'afectaciO
patolegica de malalties fisiques
i/o psiquiques: per l'agreuja-
rnent de les condicions i la squa-
d() de l'entorn sOcio-familiar: i

per la desviaci6 de conductes
parentals o afectives, que deri-
ven en comportaments nefastos,
i que fan de l'infant un ésser so-
ciepata.

Aquesta afectaci6 en el nen
impedira la seva realitzaci6 plena
i corn a home.

En un altre ordre de coses
podem preguntar-nos ,corn es
pot educar en la Pau i per a la
Pau a infants en situacions
carencials, abocats al carrer, i

en una situacib de violencia fa-
miliar creixent i que limita amb
l'insuportable?

Generalment, l'infant d'en-
torns carencials i que ha patit
altres deficiencies de caire fa-
miliar i social. efectua all() que
els psicOlegs anomenen una
neoestructuraciO, i que consis-
teix a tornar a refer un sistema
de respostes-actituds, que ser-
veixi per poder expresser les
seves emocions i intenciona-
litats. i tambe impulsos innats
on front a la societal i rentorn
especific

Aquests infants que viuen
entre la misena i la condomna
social, no tenon models quo



Educació per a la pau

serveixin per obtenir conductes
concihables i condescendents. ja
que la dinarnica predelictiva i de
baixos fons no contempla el
consens, sinO la tribulaciO,
l'orgull i el poder pel poder. des
de les actituds més rebocables i
barroeres per a l'esperit har-
mbnic que es pretén.

Aixf. educar per a la Pau en
aquestes condicions implica:

Extraccia del nen del seu
entorn carencial

Retirada de la tutela patria
potestat. en casos de violéncia
familiar.

Tractament i acolliment del
nen en un entorn favorable al seu
desenvoluparnent positiu.

Inculcacio d'habits socia-
litzants positius, integradors i

de respecte. que substitueixin
desplacin les actituds de rancOnia

rebuig.

Un altre dels aspectes basics
per a reducaciO per a la Pau es,
de forma prioritaria. el dret a
l'educaciO.

Hem plantejat rinterrogant
sobre quina educaciO podem
oferir als nostres infants en una
soctetat competitiva,

classificativa i desquali-
fic ally a'?

Evidentrnent. reducacio base
els seus principis en els models
socials existents i en I orientacio
que aquests tenen: aixi esdeve-
nen les deries per l'entrenarnent
en els jocs competitius i d'aci
les pasions per ser els millors.

sota ramenaca del ridicul i la
gelosia.

El problerna estaria en corn
desterrar per sempre aquests
valors antiprolsme d'una edu-
cacia imperant, deixant subsis-
tir i reeixir el mateix tipus de
societat que els ha generat.

Enfront d'un possible fra as.
cansament o replantejarnent uels
mestres i educadors. sempre
podern dir interrogativament:
,tenim el rnonopoli del tipus
creducaciti més beneficiosa per
a l'infant2 L'infant no escull, ans
al contrari. pren: la possibilitat
d'elecció no Os al seu abast. Per
aquest rnotiu és la nostra obli-
gaciO donar-li aquella educaciO
que Ii possibiliti la major quan-
titat d'estabilitat per al seu
desenvoluparnent harmOnic i el
millor reconfortarnent per al seu
esperit.

Estressar ranim d'un infant
es comencar a fabricar [home
ferotae i rei dels nostres
sisternes socials imperants, i

robligacig de tots els educadors
Os educar per impedir el
despotisme ja en la infantesa.

Amb tot I aixa. l'adult. quan
ja es atrapat pel men dels -ma-
jors., d edat, comenca a confi-
gurar una diatriba contra l'in-
fent. arnb tota una compilacio de
menyspreus a la persona del nen.
aixi corn als seus actes

6Potser vol l'adult oblidar.
abandonar, arraconar, subvertir
i desvirtuar tot allO que rept c-
senta el mOn dels petits'?

if r
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Obltdar la
transparencia

Abandonar
senztllesa

Arraconar
ia vivacttat

Subvertir
generositat
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D.esvirtuar la tendresa la
bassi() amb que els !Wants inspi-
ren la vtda

Aixt. educar per a la Pau
tambe.es fomentar aquells valors
en el nen que cada vegaaa. 1 sense
oblidar els seus ortgens el fan
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i,Cap a una Pedagogia
de la Diversitat?
Mercb Pallejà *

Se'n parla a les revistes pe-
dagbgiques i als documents oti-
cials dels organismes response-
bles de l'educacib. La Pedagogia
de la Diversitat, l'Escola de la
Diversitat... Es deixa en la ment
del lector o lectora la flavor
d'una expressib ambigua, poli-
set-nice, amb la porta oberta a
poder projectar. en cada cas. la
diversitat més coneguda, o més
punyent, o més carregada de
significat.

Par lar del concepte Pedagogia
de la Diversitat en les condicions
actuals. em sembla arriscat.
Almenys parlar amb precisiO
perfecte delimitaciO conceptual.
Aquest és el sentit de l'interro-
gent de l'encapcalament. Perso-
nalment. tinc la impressib que
és quelcom. una linea de reflexiO.
un embrib de paradigma peda-
gbgic potser quelcom més que
pedagbgic- que s'esta torment.
A partir d'aquest dubte, d'a-
questa indefiniciO parcial. penso
que es poden obnr finestres per
copsar les possibilitats utOpi-
ques. tebnques I prectiques que
ens pot sugoenr una Pedagogia
de la Diversitat

I,Ar r r Paile1.1 IIolr'1
I th, t.t

Momentaniament es pot des-
centrar l'atencib del concepte
"Pedagogia» -tot suposant que
hi ha molta informed() i molt
contrastada- i centrar-la en el
concepte " Diversitat». Sense
oblidar, perb, el determinatiu
existent entre els dos conceptes
que aporta un enllac que permet
excloure d'entrada, les signif
cacions aparentment incompati-
bles.

Diversitat. Amb majOscula.
substantive. singular. Sembla
que la paraula centra la
substantivitat de ser divers, de
ser no-igual. no-un. La Diversitat
apareix com un fenomen carregat
d'entitat. Perb es un terme de
relaciO. Diversitat respecte de
qué? Per un procés immediat
d'associaciO, pensem en els
conceptes lgualtat i Unitat corn a
complementaris i antagbnics.
Diversitat doncs respecte d'al-
gune Igualtat. que deu estar
relacionada amb una Unitat més
o menys explicita. Repetim. quina
Diversitat? (tenint en cornpte la
relacib amb Pedagogia) TeOrica?
Metodolbgica? Sistemetica?
Organitzativa? Humana? Sense
renunciar a d'altres modalitats
de diversitat. triare, provisio-
nalment. Ia diversitat humane.
Podna argumentar que la Peda-
gogia ja estudia la seva prOpie
diversitat interne

Coniunturalment. doncs, em
contra en una Pedagogia de In
Diversitat Humana. Es pot en-
focar el terme reconsiderant els
estudis sabre la Diversitat Hu-
mana des de la particuldr visio
pedagogica Es el qua ha fat en
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certa manera la Pedagogia Dife-
rencial. Potser la reflexiO es
podria portar a un terreny de
tipus logic, i pensar en una Pe-
dagogia fonarnentada en una
lOgica de la Diversitat. 0 sigui.
pensar en una Pedagogia de la
Diversitat corn un conjunt de
rnaneres de pensar i de fer
organitzades sobre una lOgica de
la Diversitat'.

Seguint les reflexions a nivell
de conjectures, podriem pensar
en una altra Pedagogia organit-
zada sobre una lOgica de la
lgualtat. Quedi clar, d'entrada.
que les dues lOgiques no sOn in-
compatibles. sinO antagonistes-
complernentanes. possible-
ment. concurrents.

Apliquern la lOgica de la
Igualtat en [ambit pedagogic.
Aquesta lOgica partiria d'alguna
formulaciO del tipus -Tots els
essers hurnans son iguals». Es
tracta d'una premissa acceptada
universalment per un consens
generalitzat. arnb el suport dels
organismes internacionals i re-
collida en les constitucions dels
estats democratics. Aquesta
igualtat es concreta en una
igualtat de drets. lgualtat. que,
en el moment historic de la seva
apariciO. es pot considerar re-
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volucionana respecte de situa-
cions anteriors de diversitat
discrirninatOria a determinats
grups hurnans: dones, infants,
persones grans, estrangers.
rnalalts. etc. A la institucid es-
colar es concreta en raccés de
tota la ciutadania a l'escola i en
la configuraciO de gran nombre
dactuacions que beneficien
criteris d'homogenertat: agru-
parnents hornogenis cfalumnes,
basicament per criteri cledat,
nornbroses propostes de treball
fetes a col.lectius d'alumnes
excepcionals i dels alumnes de
desenvoluparnent lent. visiO
-problernatitzadora» dels
alumnes que s'aparten de I' ho-
mogeneitat... Si portessirn la
lOgica de la igualtat a extrems
insensats. s'arribaria a la ho-
rnogeneitzacid i la negaciO de les
diferencies.

Dins aquesta lOgica. el con-
cepte -integraciO» hi encaixa
amb matisos especials Els nens

les nenes ..diversos» (consi-
derats diversos abans de la
promulgaciO de les propostes
igualitanes) shan d'incorporar
a unes mstitucions que tenen
funcionarnents organitzats
amb certa solera» (amb el que
te de positiu. d'expenencies
anelades i de negatiu mercies
d'actuaciO) S'aporten recursos

mitjans diversos. pero no es
modifIca substanclalrnent el
sislotna educatul al qual

-Sense la valoracio social de
les diferencies. Ia justicia pre-
cedeix uniformant i amb aquest
procediment. mes quo eliminar
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les injusticies, s'aconsegueix,
sobretot, separar els individus
de les seves fonts d'origina-
I i t at »2. Els perills de les inte-
gracions indiscriminades son
denunciats sovint des de di-
ferents grups de diversitat.

La lOgica de la Diversitat
partiria de la premissa -Tots els
éssers humans sOn diferents».
L'evoluciO del pensament, de la
ciancia i dels Ilenguatges en
aquest -desigual- moment
evolutiu de la hurnanitat, porta a
constatar nombrosos factors de
diferencia d'uns éssers humans
a uns altres, i de cada ésser humá
respecte de si mateix en el
decurs del seu proces evolutiu.
Tambe hi ha en aquest moment
elements suficients per no iden-
tificar diferancia amb discri-
minacic5 ni amb infravaloraciO de
les persones amb determinats
trets diferencials.

En l'ambit pedagOgic, la lOgica
de la Diversitat s'ha aplicat
sovint amb criteris negatius: els
que -no segueixen», els que -no
se n'enteren». els que no poden
passar. . De let, els recursos que
s'han institucionalitzat per als
alumnes diversos han estat quasi
sempre dirigits a les insufi-
ciancies de nivell, i no pas a les
diferancies qualitatives. L'escola
també ha creat una diversitat
interna, basada en criteris di-
versos, corn la competitivitat
(nornOs un pot ser el primer)
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L'aplicacid que desitjariem
seria -a cada persona segons les
seves caracteristiques i neces-
sitats». Si aquesta premissa la
proposem conjuntament amb la
premissa igualitaria -tothom te
el mateix dret al desenvolupa-
ment de les possibilitats perso-
nals», comencen a veure's els
complexos processos que corn-
porta plantejar la igualtat de
drets en diversitat de situacions;
i les dificultats per organitzar
plantejaments, recursos i ac-
tuacions.necessariament diver-
sificats. Es una de les qUestions
cabdals de la Pedagogia de la
Diversitat: corn podria ser la
interactuaciO mOtua entre les
dues logiques, en quins nivells i
ambits, amb quines estructures
organitzatives que poguessin ser
creatives, etc. En aquesta
dialOgica Igualtat-Diversitat.
tindria molt sentit. pensant en
els aspectes pedagOgics, el
concepte interadaptaciO'. Aquest
concepte seria la contrapartida
del concepte -integraciO» en
aquesta proposta d'una lOgica
mes complexa. InteradaptaciO
que implicaria adaptacio rnUtua
entre les caracteristiques de les
institucions educatives I els
projectes pedagogics, per una
banda, i les caracteristiques dels
alumnes per una altra Aquesta
interadaptacio pot portar. a la
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Ilarga, a la transformaci6 de
l'escola. I, evidentment, este
relacionada amb el canvi social,
amb la cosmovisi6 de cada
societat respecte de la seva
prOpia heterogeneltat humana,
cultural, sexual, religiose, ra-
cial, etc. Aquesta idea es re-
collide de manera grefica en
nombroses publicacions fran-
ceses (recordem que a Franca
l'expressiO .escola de la di-
versitat- es refereix basica-
ment a l'escola que acull alumnes
de diverses cultures i btnies):

-L'escola no estara regida
per la Diversitat mes que si la
trobada interetnica no arriba a
ser ella mateixa una escola per
la diversitat de la societat
sencera -4.

Potser en aquest moment
histOric, les aportacions que
venen de la lOgica de la Diversitat
sOn especialment ben rebudes per
contrast amb una situaciO ante-
rior en que l'emfasi ha estat en
les aportacions igualitaries. En

tot cas. per una Pedagogia de la
Diversitat. les dernandes I re-
flexions que fan col.lectius de
persones immigrades. dones.
persones amb retards evolutius
I handicaps, malalts. alumnes
excepcionals. alumnes lents.
persones amb diferents estils
cognitius poden ser una eine
valuosissirna per plantejai un
marc pedagOgic mes amph
necessariament rnes complex.
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Un element clau en aquest
proces, es la valoraci6 de la
Diversitat Hurnana. Es a dir,
valorar la diversitat humana, no
pel fet que Os diverse, sing
perque se li troba un sentit.
Estudiar el sentit d'aquesta
diversitat es una qüestiO pendent.
No queda clar que puguern fer
transposlcions des d'altres am-
bits cientifics en els quals ac-
tualment es valora la diversitat
(per exemple. el concepte de
biodiversitat en Biologie), perO
si que es poden fer plantejaments
globals sobre el corlectiu hurna,
com a coldectiu heterogeni. I en
aquesta direcci6 no podem oblidar
el que implica ser huma.

.La humanitat se'ns mostra.
en primer floc, corn un sentiment
individual vivenciat de perta-
nyer. no tan sols a una especie
biolOgica, sin() a una identitat
subjective que fa que es reco-
negui en raltre, o sigui en l'es-
trany, un alter ego potencial-
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Temps d'Educació, 7 1r semestre, 1992

Educació per la pau fora
de l'àmbit escolar
Alfons Banda *

Quan faig una xerrada sobre
educed() per la pau (no pas per a
la pau sing per, a favor de la
pau) m'agrada provocar l'au-
ditori, sobretot si sOn mestres
que es pregunten que es pot fer
per la pau des de la response-
bilitat de mestres, fent aquesta
afirmacig dialectica: si calgués
triar entre fer educed() per la
pau a l'escola i enlloc més o edu-
cacio per la pau al carrer i no
fer-ne a l'escola, jo triaria
aquesta segona possibilitat.
Evidentment. es tracta d'una
afirmacig dialéctica que busca
oposici6, perg no pas d'una
afirmacig sense sentit

El que busco amb una afir-
mad() aixi es establir una cau-
tele important, des del meu punt
de vista. respecte del treball que
puguem fer a l'escola en favor
de la pau. Penso que hem de fugir
de l'escolaritzaciO del tema de
la pau. Si el tema de la pau esdeve
escolar, temo que no fem altra

A Banda I ice!
i Ouunaua-, Freda ,11

ducencia Director del col legi Cdsp de
Barcelona Pre:Aunt de la Funducio
Id Pau rnernbre du Jul-AR:id Pdu Auto,
de dilurents col labor aclore, punodu:
nques del Ilitne Educacto pot ra pde
Barr-eke:a lidreannyd 19q1

cosa que vacunar els alumnes,
posant aixi més d'un obstacle al
seu possible compromis futur en
favor de la culture de pau, que
no pas les bases personals,
culturals i psicolggiques que
l'af avoreixin. Si l'escolar. en
creixer, s'adona que el tema de
la pau és important Onicament
per als mestrs quan fan de
mestres, perb no ho és per a
aquests mateixos mestres fora
de l'escola, si s'adona que tam-
poc els seus pares. germans i

entorn social se senten res-
ponsabilitzats, si veu que els
mitjans de comunicacib tenen
altres prioritats... si passa tot

l'alumne percebra que el
tema és Onicament escolar i que
el colom de la pau que els mestres
Ii feien dibuixar es un signe
ingenu que que_cla assimilat a
l'etapa escolar. Es per aix6 que
dic que cal establir una important
cautela per tal d'evitar que el
tractament ens quedi escola-
ritzat. No hem d'oblidar que si
diem que és important educar per
la pau a l'escola. no Os pas perque
vulguem disposar d'escolars
militants per la pau, sing perque
desitgem afavorir l'aparicig
d'una consciencia civica col
lectiva que pressioni democra-
ticament en favor de [este-
bliment progressiu d'una cultu-
re de pau I aixb Os una tasca
prOpla dels ciutadans adults No
hauriem pas de voler caure. ni
que fos involuntanament, en el
plantelament hipOcrita que sena
dir nosaltres, adults, no ens en
sortim, us traspassem a vosal-
tres, escolars, la nostra res-
ponsahilitat.
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Per altra banda. corn educe-
dors. tampoc hauriem de voler
que el plantejarnent de l'educacib
per la pau a l'escola anés total-
ment a rernolc del moviment per
la pau. El moviment per la pau,
s'ha dit, és corn una balena. El
velem interrnitentrnent. Fa im-
mersions profundes. Durant
temps sembla que no hi és, per6
periOdicarnent ernergeix amb
force. L'educacib per la pau a
l'escola, si es vol fer be, cal que
sigui un plantejament de base que
irnpregna no només algunes
activitats puntuals dels alumnes,
sinb que tendeix a rnanifestar-
se a través de la totalitat de la
practice escolar perque, en rea-
litat. es tracta opcib glo-
balitzant. El respec, profund per
la persona. l'opcib no-violenta.
l'actitud de critica serena i

aprofundida, l'associacionisme
posat al servei de causes comu-
nes, el viure esperancat. el
descobrirnent progressiu de
l'enorme poder de l'opinib pObli-
ca, etc Tot aixO i altres coses
no es poden pas fomentar sena-
rnent si no és mitjancant unes
actituds rnantingudes per un equip
de mestres que aixi ho han entés

I encara, abans de deixar de
parlar de l'escola. voldria ex-
presser una sospita Una sospita
inspirada en l'éxit feed de l'ex-
pressib -educacio per la paw,
que es contraposa amb el dificil
cami que fa entre nosaltres la
doctrine de la no-violencia
sera que en un cas sernpre es
tracta de buscar culpables ex-
terns els militars, els podero-
sos, els fabricants I els tra-
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ficants d'armes, els politics. etc.
i en l'altre es contempla també
el propi interior la response-
bilitat pr6pia? Cal la denOncia.
Per() aquesta adquireix una force
formidable quan este feta des de
la profunda coherencia personal.

L'eficacia del que els ense-
nyants puguem fer a l'escola
depen, en gran part. del que es
pugui fer en aquest mateix sentit
a fora de [ambit escolar. I en
pot;are un exernple. Si una expo-
sicib que tracta els temes de la
pau, dels drets humans, dels
conflictes, etc. aterra en una
escola i els escolars la veuen i
potser fins i tot la treballen és
una cosa: si aquesta mateixa
exposicib es objecte de treball
previ per part del claustre i per
part dels pares. i es posa tambe
a disposicib de l'entorn social de
l'escola. si alguna publicacib
local se'n pot fer ressO. si passa
tot aixO n'es una altra. El secret
de reducacib este a fer descobrir
el mon a poc a poc, mentre es
donen les eines per descobrir el
sentit de la prOpia existéncia. no
es tracta pas de crear un mon
(escolar) a part. Tot elle que el
mestre pugui fer per desescola-
ritzar el tema de la pau va a fa-
vor de la pau. Penso que amb tot
el que s'ha clit. queda expressat
un pensament intelligible al
servet del qual larnento no po-
der-hi poser una claredat expo-
sitive més gran Em console.
pert,. saber que el lector que s'ha
interessat per l'arucle a partir
del titol. probablernent supluix
aquesta deficiencia. I amb es-

amb la soya excel lent
disposicio
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Temps d'Educació, 7 lr semestre, 1992

Educar en l'analisi i el
tractament de
conflictes
Angel Parra*

1. Introducció

Una de les principals vies
d'ec:ucaciO per a la pau és
l'educacib referida a la relacIO
nosaltres-uns altres-, que
engloba tant la identitat corn el
conflicte. En els Oltims anys s'ha
desenvolupat aquest enfocarnent
de l'educacib per a la pau i. avui.
hi ha una extensa literature
tebrica i practice sobre aquest
tema

Es un tipus d'educaciO que
arriba molt directarnent a la
realitat. ja que la vide dels
educands i el seu desenvolupa-
ment passa pels conflictes en que
este en joc I es modela la seva
identitat.

Dintre d'aquest marc s'en-
globe corn quelcom mes especific
el que es denornina -educar per
a la pau en el conflicte-. Hi ha
una relacio estreta I fluida entre
la teoria i la practice de solucio
justa I pacifica de conflictes

11

i l't
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Moltes de les claus dels con-
flictes més propers a nosaltres
son, a més, identiques a les que
operen als grans uonflictes.

Aprenent a entendre i educant
en aquells conflictes en qua ens
trobern immersos en la nostra
vide diaria, arribant a coneixer
corn ens hi trobem, estem creant
vies d'aproximaciO per arribar
a entendre i posicionar-nos
davant d'aquells més amplis
(politics, econOrnics, culturals.
etc.) que ens envolten i en molts
casos sembla que ens desborden

Entenem que en la resolucib
de conflictes poden entrar-hi
hi entren forces corn f acilita-
dors. mitjancers. arbitres,
jutges. etc , més rnotivades pels
seus interessos particulars de
privilegi i dorninacib o carrera.
potser, que per la pau i la
justicia. Aquest es un fet que no
s'ha de negar, perO que no ha
d'espantar ni apartar d'aquest
terreny les intencions de pau.

Entenern que els conflictes no
s'han de tractar anladament. ja
que en la vida no e. presenten
aixi. Els conflictes no sbn marcs
tancats. sinb oberts, entretei-
xits entre si i s'influeixen mu-
tuament Cal veure cada conflicte
en el no teixit d'identitats i en
la font en que sorgeix i es
planteja. és a dir, en la vide I en
la histbria L'estat del nostre
temps I Vestal de pau en ell han
de sor objecte del nostre estudi
per ries ilnili poder oricritzir
amb sentit la mvestigacio sobre
el coriflicte I Ie, seves vies de
!.olucio/resolucio o tractament
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Cal partir del fet que quan
parlem de conflicte. un com-
ponent molt important del mateix
es la relacib. El conflicte té una
contextualitzacib doble. ja que
aquest es pot donar tant en el
camp de la vtolencia corn en el de
la no-violencia Per aixb. educar
per a la pau evita el perill de
descontextualitzar-lo si aquesta
es fa des de l'analisi. maneig o
tractarnent del conflicte.

En [ambit de la pau encara és
mes evident la significacib clau
de [art d'analisi i soluci6 de
conflictes. Possiblement perque
la pau s'esta ressttuant de con-
textos contestataris a contex-
tos oberts a la participaciO, el
conflicte apareix mes i més corn
el marc en que cal plantelar la
pau. Lanalisi i rosoluctO de
conflictes pot set avui, una clau
de la investigacio. de l'educacib
de la practica d'una pau basada

en la justicia en el respecte I en
I acceptacio mutus

L educacib per a la pau veu
:11 el conflicte un dels seus ob-
jectius principals. el pren corn
a referencia I punt de partida per
a la reflexio segOent (,sabem
tractar o analitzar els con-
times'?

Normalment el contlicte se sol
considerar corn a neoaliu. quer-
corn desagradable Aixo potser
es aixi peique percebem el
conflicte a traves de IPS cnn
suquencies destruorives clue tc
de vedades la manera habitual de
resoldrels-. i no pas des del

conflicte en si Per alfra banda.
&intim]) al Onnflicte amb Una

1

"?
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actitud de competitivitat: el
-guanyarem-: aix6 representa
exposar-nos i arriscar-nos al
propi mal, en cas de - perdre-,

considerar el conflicte corn a
Ilutta entre dues pacts mOtua-
ment excloents.

Conflicte no suposa violbncia:
al contrari. el conflicte és un
component basic de la vida social
dels éssers humans. Representa
un fenornen continu i constant en
la interaccib hurnana. Quan es-
tudiem la histbria trobem el
conflicte en la base de tots els
esdeveniments d'alguna relle-
vancia en el passat de la hu,na-
nitat. El conflicte és habitual en
la relactO entre grups socials
en les nostres relacions in-
terpersonals: podriem dir que és
quelcorn inherent a aquestes, pel
fet que es poden aconseguir
objectius distints Def mit en
aquest sentit. -un conflicte Os
la interaccib de pet sones arnb
objectius incompatibles- (John
Paul Lederach) I en la seva
resolucio cal distingir entre el
que és l'enfrontament I la
confrontacio. Es traCta d'apro-
fitar la paradoxa que els impli-
cats han de cooperar per enten-
dre's

La violencia, en canvi. suposa
ruptura. negociacto del conflicte
per constderar-lo inacceptable
Suposa. en suma. optar per re-
soldre'l de manera destructive

Nosaltres cretem quo el
conilicte es positiu i necessan
per a ressei huma Partmt de la
Mversitat. caracteristica de les
parsones. el conflicte es el pro-
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ces logic que es dona quan
intentern fer una tasca cornuna,

en la resoluciO o tractament
dels conflictes hi ha el cami per
aconseguir la pau neguem aixi
3 idea de pau ,,passiva, corn

absencia de conflictes, i assumim
la idea de pau .positiva". de
recerca i resolucie no-violenta
de conflictes (corn deiem ante-
riorment, la pau no nornés corn a
valor i meta, sinO tambe corn a
proces).

Aquesta perspective del
conflicte el considera corn a force
rnotivadora i motor de canvi de
la societat, si és resolt adequa-
darnent, és clar.

Aquesta es precisament la
praxi de l'educacie per a la pau:
aprendre a descobrir i a con-
f rontar els conflictes. per trac-
tar-los resoldre'ls adequa-
dament. Per aconseguir tot aix6
es disposa d'una sbrie d'eines per
rnitia de les quals es poden
visualitzar i analitzar els con-
flictes (entre d'altres. jocs de
rol i de simulaciO. rneta-desig,
titelles. etc.) i articular les ma-
neres de resoldrels en la prac-
tica. Coneixer-les i practicer-
les és un pas per a la metodologia
de l'educacie per a la pau.

Lin possible esquema de tre-
ball podria ser el segOent:

Crear un clime fa qable
distanciar-se, calmar-se, etc.

Dehnir el conflicte.

Reconeixer-ne les causes.

DescriureTh origen. desen-
volupament. situacio actual

Veure I analitzar solucions
proposades

Escollr possibles solucions

Aspectes practics, respon-
sabilitats concretes per poder-
los dur a terme.

Avaluar.

Considerern molt irnportant
crear una culture sobre el
tractament i la resolucie de
contlictes, sobretot utilitzant els
recursos al nostre abast en
aquells en que podem incidir
directarnent corn una possible via
de resolucie pacifica i solidaria.

Es molt important que hi hagi
una localitzaciO del conflicte
adequada. cal estudiar l'abans.
el durant i el despres. S'ha de
deixar espai a la gent perque
s'expressi. evitant que aquest
espai sigui un camp de batalla.

En la major part dels conflic-
tes hem d'obrir el dialeg, hem
de ser un factor de soluciO de
conflictes, fer una reflexiO
compartida. comuna i de treball
en equip. Cal obrir experiencies
i veure si es pot ser motor de
soluciO.

Els que estan en el conflicte
han de trobar-hi la solucie; els
mateixos que estan en el conflicte
han de participar activarnent en
la seva anblisi i resolucie.

El conflicte es un component
essencial de la realitat. No es
quelcom rar I estrany. la realitat
no es concep sense conflictes El
conflicte és constitutiu de la
realitat. Es consubstancial i in-

I )
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evitable a l'existencia humana
Existeix des del principi El
conflicte no es dolent en si Per
tent, la clau no esta en la seva
eliminaci6, sin6 en la seva analisi
i resoluci6 de manera no-vio-
lenta. El conflicte Os un proces
natural i necessari en la nostra
societat.

No te sentit que el conflicte
sigui quelcom bo o dolent. perque
Os quelcom essencial en la nostra
vide. No es pot censer en una
vide sense conflicte. Sense con-
flicte no hi ha ni tan sols realitat.
La voluntat d'un nornes troba la
realitat si xoca amb alguna cosa.
Os a dir, si hi ha conflicte.

En el conflicte es on entren
en joc els valors, les concepcions
del men. etc. i Os una exigéncia
del nostre temps que les per-
cepcions del m6n no es busquen
en paraules sin6 en el compor-
tarnent en el conflicte.

El conflicte este en ei proces
educatiu. en [interior de l'aula.
en el funcionament de l'escola.
etc. El Reglement de Regirn Intern
Os, o pot ser, un instrument de
regulaci6 de conflicte, per6 pot
ser. i aixO Os el que passa moltes
vegades, generador de con-
flictes

Estem acostumats a viure
amb conflictes (a casa. a l'es-
cola, al barri, en el joc, en les
nostres relacions socials I con-
tinues) i fins I tot a sentir el
terme en les seves versions tan
variades (conflictivitat laboral.
social, nacional. internacional,
etc ). En fi. vivim amb conflictes,
per() 6assumim I, sobretot.
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assimilem positivament aquesta
realitat conflictive? 6som
conscients del que aixo signifi-
ca?

Hi ha moltes maneres
d'assurnir aquests conflictes,
segons la nostra actitud es
produire tot un desenvolupament
d'actituds i de qUestions. D'aqui
la irnportancia de plantejar-nos
previainent ,que esperem dels
conflictes? e;corn reaccionem
davant d'ells?

Si creiern que el conflicte es
positiu i necessari per al crei-
xement del desenvoluparnent
huma, entendrem que la resolucib
de conflictes es el cami per
aconseguir la pau, en un sentit
no passiu, sin() dinamic i ac-
tiu-, corn a recerca I soluci6 no-
violenta de conflictes. Os a dir,
corn un proces d'integraciO.
assimilaciO aprofundiment.

El fet de treure els problemes
de la classe es percep pel
professor corn una qUestiO de
supervivencia que domina la
cornpetencia personal i l'etica
professional. La importancia dels
psicOleas ha estat exagerada.
Els nens necessiten un arnic que
parli arnb ells dels seus proble-
mes i es mostri vertaderarnent
critic sobre el que va malament
sense amenacar ni discriminar
ni castigar. De tota manera, corn
que no hi ha prou psicOlegs per
ser a tot arreu. seria miller que
pensossim qué los porsones rnes
properes a l'escena aprengubs-
sirn a ser mes amics

Els psicOlegs i els mestres
amb experiencia obscoten que

*-gosa.
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els nens amb problernes, a man-
ca de formes d'atenciO mes sen-
zilles, accepten el sarcasme, les
bronques humiliants o fins tot
el cestig fisic.

Gairebé sempre la conducta
conflictive. individual o en grup,
sorgeix en el que els cientifics
socials anomenen la superficie de
contacte entre el nen i el con-
cepte mestre/escola de corn han
de ser les coses. El conflicte
obert en el rnarc de la classe és

preferible a un conflicte sub-
jacent que estigui rosegant de
manera persistent crec que els
problemes de conducta insistents
han de ser portats a algun tipus
de terreny de classe on puguin
ser aclarits. Els alumnes haurien
de poder examinar les conse-
qUencies de conducta d'una ma-
nera dramatica i important. Es
per aix6 que em sembla millor
afrontar que no pas sotjar des
del fons.

1 3 5
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Educaci6 per a la pau i
resolució de conflictes
Xesüs R. Jares*

L'Educaci6 per a la Pau (EP),
corn totes les propostes educe-
tives, és susceptible de ser for-
mulada des d'ambits o paradig-
mes diferents. Aixi, per exem-
ple, l'aspecte en qua ens centrem
en aquest article, el conflicte,
constitueix un dels elements que
discrimina aquesta aproxirnaciO.
En efecte, segons si ens situem
en una perspective positivista,
interpretative o sOcio-critica.
tindrern diferents lectures so-
bre el paper i la caracteritzaci6
del conflicte en el sistema social
en general i en la instituci6 edu-
cative en particular. Per a la
primera, tot conflicte no és més
que una aberracid o una patologia:
per a les altres dues, encara que
amb matisos diferents, el
conflicte és quelcom consubs-
tancial a la vidai, en consecji)én-
cia, ha de ser abordat educati-
vament. Des de la perspective

Xesus R Ames es cies de la dos
onyF, oroles.;or de 7iciaclica en la
Univer, ant de La Corunya Ha troballat
corn a pwiessoi TEGB Cnordrnador
de l rv.r oodocto (1,1H:31 (101 qrip

:1,1,q( Mkt 1.1,..".1

Lscola Galega I inernbre del SerninaHe
de Friticacalin para la Pal de l'APDH dc
Madrid Es ;tutor de diverses owes

d edur acro per a la pao

conflictual-critica-no-violenta
en que ens situem, l'EP es
fonamenta, precisament, en el
concepte i en la realitat del
conflicte, fins al punt de ser
considerat corn l'especificitat
més significative de l'EP (Vegeu
Jares, 1991).

AixO no obstant, tant en el
pla social corn en l'educatiu el
conflicte continua tenint una
lecture dominant de tipus
positivista que el presenta corn
quelcom negatiu, sinOnirn de
desgracia i, conseguentment,
corn quelcorn no-desitjable
(Lederach, 1985). Fins i tot de
vegades s'associa el conflicte a
la violancia, confonent determi-
nades respostes a un conflicte
arnb la seva naturalese. Corn a
conseqüencia de legat de la no-
violbncia, la InvestigaciO per a
la Pau (IP) i la Teoria Critica, es
produeix un transit en la seva
concepciO, que recull l'EP, se-
gons el qual el conflicte s'assu-
meix corn el que realrnent es, un
procés natural i consubstancial
a l'existencia humane Conse-
gOentrnent, entendrern que el
conflicte i el seu tractament
pedagogic ha de ser un aspecte
crucial en tot projecte educatiu.
I aix6 per tres raons basiques

Per la seva influencia en la
prOpia organitzaci6 escolar.

Per la seva dimensib espe-
cificament educative quant a
sensibilitzaciO davant de deter-
minades situacions conflictives

Per la necessitat de desen-
volupar una cornpetencia minima
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en les tecntques de resolucio no-
violenta de conflictes

Vegem amb una mica mes de
detall les raons exposades que
sbn al mateix temps limes
d'intervenciO en l'analisi i

relacib amb els conffictes En
primer Iloc, pel que fa a For-
ganitzaciO escolar. si, corn hem
dit, el confhcte existeix en tot
allO que té vida. no hi ha dubte
que la instituciO escolar, quant a
organitzaciO -pobrament es-
tructurad&'. (Ball, 1989) en que
cohabiten persones amb inte-
ressos. valors i percepcions di-
ferents. de vegades incompati-
bles -tant a causa de problernes
de poder dintre de l'escola corn
a problernes educatius o ideo-
lbgics. etc -. constitueix una font
inexhaurible de conflictes. En
aquest sentit. la idea positivista

politicarnent conservadora de
presentar l'escola corn una ins-
titucib aseptica. neutral, rnan-
cada de confhctes. etc . queda
mendianarnent en dubte en ob-
servar la realitat quotidiana
escolar

En segon Iloc. el confhcte
sernpre que no sigui cronic. es
cn recurs educatiu indefugible
per prendre consciencia de
deterrninades situacions de la
vida real Es a dir. la utihtzacio
oidactica del contlicte no nomes
rentenem corn a rnitia instru-
mental per a la convivencia en
classes. centre. etc . tal coin
4eurern en el punt sequent sin()
corn a 1nilihat educallya en si
mateixa pel due representa un
recurs conscienciador de primer
ordre En allies paraules I EP
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a traves del tractarnent de
deterrninats conflictes, ha de
servir per desenvolupar en
paraules de Freire el proces
conscientitzador

En tercer Hoc. es fa impres-
cindible la posada en rnarxa d'un
prograrna d'optirnitzaciO dels
recursos personals per a
l'afrontament no-violent dels
confhctes. En el cas del profes-
sorat, rnalgrat que esta cons-
tantment -obligati, a interve-
nir -de rnanera conscient o in-
conscient- en multitud de con-
fhctes. no se sol tenir en compte
aquest tipus d'actituds I destre-
ses professionals ni en la seva
forrnacib iriiciai ni en la forrnaciO
continua. qUestiO que si no fos
pel patetisme que comporta.
podriem qualificar de realment
cunosa

De manera mes concreta. la
resolucib de confhctes en el marc
escolar ha de cornencar corn a
pas previ per la construcc:o
d'una comunitat d'ajuda que
ofereixi seguretat psicologica
confianoa I acceptacib a cadas-
cuna de les persones que forrna
un grup determinat. i<Es impor-
tant estabhr primer un espent
d'apreci, de col latporacib I una
comunitat de recolzarnent-
(Judson d altres. 1986. pag
78) I aixo tant per evitar o, corn
a minim. disrninuir notablernent
I apancio en el grup d'expres-
sions d tiostilitat (Pallares
1982. pag 101). corn per en
gener,.11. tei iiies tacii la reso-
IUGIO de confhctes socials-
(Crary. 1984 pag 110) Tal
corn ens assenyala C Rogers



Temps d'Educacid, 7 1r semestre, 1992

(1987, pag 11), .es va corn-
prover que els individus tenien,
sovint, experiencies de canvi
molt prof undes gracies a la
relaci6 de confianca i estima que
es crea entre els participants-.
Sembla, doncs, que no hi ha dubte
a afirmar que una autoestima
positive facilita l'aprenentatge
de la resoluci6 de conflictes.

Corn en tots els aprenen-
tatges, la resoluci6 de conflictes
s'ha de fer de manera gradual i
combinant l'estudi-analisi de
conflictes i les seves tecniques
de resoluci6 amb la seva aplicaci6
en la vide quotidiana. Aquest en-
trenament s'ha de realitzar tant
amb conflictes externs al grup
corn arnb els que es produeixen
al seu si. En qualsevol cas,
sempre és rnés factible cornencar
la feina amb aquells conflictes
que no tinguin un component
ernocional per al grup o algun dels
seus membres. Una seqUencia-
litzaci6 concreta per organitzar
aquest aprenentatge pot ser la
segUent (IPRA. 1981, pag. 7):

Primera fase Coneixement i
experimentació. Per rnitja
d'activitats diverses podern fer
coneixer experimenter als nens
alguns conflictes (joc de rols.
dissenstO de grup i historietes)

Segona fase. Capacitat. Si els
nens tenen qualsevol conei-
xernent de situacions conflic-
tuals, és possible exercitar-los
atilb (II;; mill) I adquisicie de la
capacital per resoldre els con
(hetes (joc de rot, locs diver-
sos. treball en grup)

Tercera fase Actituds Si els
nens sOn conscients de la situacio
de conflicte I han apres a afron-
tar-los, caldra anirnar-los a
canviar la seva act.itud en
aquesta direcci6.

A més del procés d'en-
trenament, ens podern interro-
gar per una altra qUestiO diferent
tot i que hi esta Iligada. ha,
també, unes fases determinades
a seguir quan ens sorgeix un
conflicte? Obviarnent, corn en el
cas anterior. encara que no
existeixen unes normes univer-
sals susceptibles de ser estan-
darditzades, si que es poden
establir uns pararnetres d'ac-
tuaciO determinats. Aixi, diver-
sos autors Trupin (1980).
Watzlawick i altres (1987).
Bany i Johnson (1970), etc., han
suggerit una colla de matodes per
orientar la nostra actuacib quan
el conflicte ens sorpren. Les
diferbncies entre ells s6n nirnies,
en molts casos unicament de pur
matis. Arnb un afany clarament
integrador. podern establir en
quatre les fases d'actuaci6
davant d'un conflicte:

Primera Relaxacib Es un
primer pas acceptat per la
rnajoria dels que s'ocupen del
tema Lacalorarnent i la tensiO
que en moltes ocasions porta un
conflicte. no son bones conselle
res per veure les causes i

establir estrategies de resoluciO
d'un conflicte. Es, doncs. neces-
sari calmar-se utilitiant tecni-
ques de relaxacie

Segona Reconerxer l'altra
part Aixo vol dir que cada part
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afectada del conflicte ha de re-
coneixer l'altra part, amb els
seus plantejame'ts entitat
propia.

Tercera: Concretar i cen-
trar-se en les diferències. Es a
dir, identificar els mObils del
conflicte. En moltes ocasions. un
conflicte es resol en aquesta fase
quan es comprova que els motius
d'aquell eren a causa de proble-
mes de percepci6. Un cop acla-
rits, el conflicte queda resolt.

Quarta Concretar cen-
trar-se en les alternatives de
resolucio. Per aconseguir-ho un
bon comencament pot ser el fet
de determiner els interessos
comuns a totes dues parts per, a
partir d'aqui. establir la mode-
litat de resolucib del conflicte.
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Actualitat de l'educació
per a la pau a Galicia
José Manuel Cid*

Galicia es una de les
comunitats de l'Estat amb més
dinamisme en l'arnbit d'educaci6
per a la pau, fet que ja s'havia
posat de manifest en el congres
celebrat a Madrid l'any 1986
amb motiu de l'Any Internacio-
nal de la Pau.

Cal situar-ne els precursors
en el movlment renovador de la
Segona RepOblica, caracteritzat
per la concepcio del canvi
educatiu dintre d'un proces so-
cial més ampli. En el nucli
d'aquest procés hi havia l'afany
per consolidar la democracia i la
pau. davant les amenaces
constants, tant en territori es-
tatal corn a nivell internacional.
Aquest era l'objectiu de diver-
sos collectius de professors.
especialment de les associacions
de treballadors de l'ensenya-
ment. molt puixants a Orense,
Rias Baixas. Santiago i Ferrol-

Professor Iltulaf de
H,slona de I E. ducdoo
d Humamtats de Vigo Campus d'Oreose
1 e fl.verse,.
de I I-. ducacio t01 Thiesf,
gacions sobre Educaele
Plu is mt,mr,rp d E,l,cadofes pato lard/
do Novd ESC01.1 G.lIql del Centre de
lovesligac 00 no Id Paz (CIP) do Marin('

;

Corunya (Carvajales, 1933,
Neg, 1986 )

El renaixement despres de la
Ilarga dormida, es va produir en
la dbcada dels vuitanta i estava
protagonitzat principalment pel
Grupo de Educadores/as para la
Paz, el qual, integrat en el MRP
Nova Escola Galega, es va gestar
durant el curs 1982-83, al ma-
teix temps que s'assentaven les
bases del propi rnoviment per
fusió de diversos col.lectius.
Aquest grup va comencar sent
el punt de referencia principal,
no només per la seva accid, sin6
per la capacitat d'aglutinar
entorn dels seus fOrums de debat
persones i collectius molt di-
versos que treballen per l'edu-
caci6 per a la pau, a Galicia al
nord de Portugal.

El més important d'aquests
fOrums és l'Encontro de Educe-
dores/as pola Paz. que se cele-
bra de manera rotatOria per
provincies i que aquest any ha
celebrat la seva sisena edici6 els
dies 24. 25 i 26 d'abril a Gan-
dario. un marc ideal, igual que
els anteriors. situat a la ria de
Betanzos (La Corunya).

La demanda per participar a
l'Encontro ha tingut un increment
tan gran que en aquests moments
s'hi limita l'assistencia a 150
persones a fi d'evitar problernes
d'espai i de participaci6 en les
activitats. ta que es pieten que
els assistents convisquin durant
els tres dies ert el mateix Hoc
que participin activament en tot
el desenvoluparnent del progra-
ma, cac3cteritzat per tenir una
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estructura hontzontal, basada en
la realitzaci6 de jocs coope-
ratius, en la presentacio de grups
i experiencies, en la realitzacid
de dinamiques de grups i jocs de
rols, aixi corn presentacid de
nous materials i recursos
d'educacid per a la pau.

A mes d'aquesta cita anual
per a tots els treballadors de
l'educacid per a la pau, ia Nova
Escola Galega edita el Boletin
Novapaz des del curs 1990-91,
del qual ja s'han editat cinc n6-
meros amb informacions sobre
novetats, recursos. publica-
cions. cursos, trobades grups de
treball, etc. També prornou
d'altres activitats en ambits
territorials més reduils i sobre
ternes més sectorials dintre de
l'ampli contingut de l'EP.

A Orer se tenen Hoc les
Xornadas de EducaciOn para a Paz
que. en les seves cinc edicions.
han tingut corn a temes mo,o-
grafics: "Era nuclear, desarme
e educaciOn para a paz. (1985),
-Histona recente e situaciOn
actual da EP. (1989). "EP e
formaciOn do profesorado.
(1990), "EP e educaciOn non
formal. (1991) i -A incorpo-
raciOn da paz nos novos c.,rn-
cula- (1992). La interrupciO de
quatre anys es va iniciar amb el
referendum OTAN, per coincidir
accidentalment amb les II
Xornadas. fet que tarnbé va re-
presentar la interrupcid de les
Xornadas de EP que tenien la r.;eva
tercera ediciO a Vigo

El grup d'Orense. que va
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aconseguir recuperar les Xor-
nadas l'any 1989, amb la col-
laboracio de l'Aula de Cultura de
Caixa Galicia, s'encarrega, a
mes, de difondre al suplement
"Na Escola.. publicat cada
dirnarts del periode lectiu als
diaris La Region i Atlantico. totes
les novetats que Ii arriben sobre
el tema, arnb una atencid espe-
cial a les diferents efernerides.
El curs passat va ser tristament
propici per al tractament de te-
rnes relacionats amb la pau, pel
fet que arribaven materials
escolars sobre la guerra del golf.
aixi corn analisis tedriques so-
bre el terna.

En el curs actual. a més del
creixernent d'alguns aspectes de
l'EP, el grup d'Orense treballa
en una experiéncia de corres-
pondéncia i intercanvi entre
escolars d'aquesta ciutat 1 de
Porto (Portugal). amb l'objectiu
d'enfocar els valors relatius a
la relaciO amb els ,,estrangers-
i amb les al:res cultures".
Activitats que compten amb
l'ajuda de la Facultat d'Humani-
tats I de la Creu Roja. on s'estan
creant centres de documentacio.

D'altres activitats promogu-
des en aquest curs del grup
d'Educadors per a la Pau de Nova
Escola Galega sOn. un curs in-
tensiu de formaciO en educacio
per a la pau a Santiago i un semi-
nan cleducacio per a la pau a
Vigo Per la seva ternatica afi.
cal (liar tambe les Xornadas de
Educacion Ambiental, la IV edict()
a la comarca de Barbanza 1 la Il
a la comarca de Salnes
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El nombre de grups que s'ha
anat sumant a la practica de l'EP
en aquests ultims anys es consi-
derable havent participat en
aquesta ediciO dels Encontros
més d'una dotzena de coldec-
tius, entre ONGs. ajuda al Ter-
cer MOn, objectors de conscien
cia i fiscals, col-lectius ecopa-
cifistes, escoles associades de
la UNESCO, associacions cul-
turals i de temps Iliure i sindicats
de professionals. Sense una
presencia especifica de coldec-
tius feministes. la defensa de
leducaciO no-sexista es a la
ment de tots/totes.

Pel que fa a les ONGs, a més
dels grups més coneguts (Creu
Roja amb el programa d'educaciO
per a la convivancia, Aministia
Internacional amb les activitats
d'ajuda a presos i de defensa dels
drets humans, UNICEF o el cen-
tre Unesco de Galicia). a la
nostra comunitat hi ha grups molt
actius entre els quals cal des-
tacar: Entrepobos, en favor de
la solidaritat internacional:
Obxectores Fiscais de Galicia.
amb presencia a La Corunya.
Lugo. Vigo i Santiago, que promou
la desviaciO de diners en el
moment de la declaracib de la
renda. L'any 1990 la reo-
rientacio de [impost va tenir
corn a principal destinatari el
Grupo de Educadores para la Paz
de NEG. amb mes de la meitat del
rnig milio desviat (Iglesias.
1992. pag 218) L'obiecciO de
consclencia cornpta amb col
lectius a diverses localitats
gallogues Representants de
Coi !iota Obxecta van participar
als Encontros de 1990

Pel que fa a ecopacifisme, hi
ha un grup especialment actiu al
sud de Lugo, Xevale, que promou
el reciclatge de paper, la unlit-
zaci6 de la bicicleta, l'educaci6
medio-ambiental, brigades con-
traincendis, la venda d'artesania
de paIsos del Tercer M6n i

campanyes reivindicatives molt
diverses. Un treball més sis-
tematic de defensa del medi
ambient i de promoci6 de l'edu-
caciO ambiental és el que duen a
terme Adega, A Sociedade Galega
de Historia Natural, certes arees
del Departament de Recursos
Naturals de la Universitat de
Vigo. el col.lectiu ecopacifista
Baixo Mino. el coldectiu d'Edu-
caciOn Medio Ambiental da Co-
runa i d'altres col-lectius eco-
logistes, als quals s'han de su-
mar iniciatives de divL,sos cen-
tres d'ensenyament primari i

mitja

L'educaci6 no-formal per a la
pau té uns altres punts de
recolzarnent fonamentals en els
grups de temps Iliure, en espe-
cial Itaca i Paxarinos de Santia-
go. i en l'Escuela de FormaciOn
Social de Vigo, a mes de diver-
sos grups juvenils que irtro-
dueixen programes d'educaciO
per a la pau en coldnies escolars
urbanes. que cada cop estan mes
esteses a Galicia.

Els sindicats de professors
constitueixen un altre eix fona-
mental de l'educactb per a la pau.
Cormssions Obreres contra
principalment la seva actuactO en
la produccib i difusib d'unitats
didactiques publicades entorn del
Dia de la Pau (DENYP). aquest
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any ha realitzat una amplia
carnpanya amb el treball Febu-
las pare a paz" El SGTE (Sindi-
cato Galego de Traballadores do
Ensino), ja desaparegut a causa
de divisions internes, va publi-
car una unitat didectica sobre el
30 de gener. de les primeres
editades en gallec (1987) i

posteriorment es va
especialitzar en l'ambit de
l'educacio no-sexista, en el qual
continu n treballant algunes
persones que. a rel de la seva
escissib, van fundar el STEG

El moviment feminista
reducacio no-sexista estan
també en el punt de mira del
SGEI-CXTG (Sindicato Galego do
Ensino e a Investigacidn-Confe-
deracion Xeral dos Traballadores
Galegos). el qual aprofundeix
cada cop més en tots els embits
de reducacio per a la pau a
traves del seu seminari perma-
nent. creat el curs 1987-88
Entre les activitats que estan
desenvolupant en aquest periode
corh,o esmentar la publicacid
d'unitats didactiques, l'organit-
zacio de trobadesila participacio
en congressos internacionals
Fins en aquest moment han
prodult eine unitats didactiques
sobre drets humans. margina-
cio. relacions escolars basades
en el medi ecopacifisme (aquest
mateix any ha sortit el Lexico
ecopacttista I este en breparaciO
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la versid en gallec de la unitat
Chicos-chicas. Sistema sexo
género (Iglesias, 1992). Els
Encontros es troben en la seva
sisena edicid. la qua! cosa crea
certa confusid amb els orga-
nitzats per NEG, malgrat que el
seu estil s*assembla més a unes
)ornades basades fonamental-
ment en les activitats exposi-
tives, a diferéncia de l'horit-
zontalitat dels Encontrds. Es un
conflicte a resoldre en els pro-
pers anys, posant en practice les
prOpies teories.

Quan es parla de Galicia. no
es poden oblidar els grups que.
-aqui al costat", comparteixen
els mateixos ideals I participen
en activitats conjuntes. Convé
citar el Nuc leo de Educadores pela
Paz de Viana do Caste lo, afincat
en aquesta ciutat portuguesa. i.
més extensament. el Sindicato
de Profesores do Norte de Por-
tugal.

Per acabar. cal fer referencia
al paper de les administracions
que. en general. es caracteritza
-per rescassetat d'ajuda I fins

tot certa resistencia institu-
cional 1991. 92). tot

que no sena just deixar de re-
coneixer certes excepcions.
especialment en ajuntaments Er,
algun moment han prestat elude
a activitats d'EP els de Vigo,
Santiago Oleiros. La Corunya
Orense. Naron i Ribeira
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Projectes d'educaciô
per a la pau i els drets
humans a Méxic
José Sotelo*

L'educacio per a la pau i els
drets humans (EPDH) s'adquireix
corn a culture i names s'assimila
si es viu. Per aix6 nosaltres ens
hi referim corn una educacie
valoral.

Des que l'infant neix, neces-
sita afecte, proteccie. esti-
maciO. proximitat. respecte.
Aquestes condicions, necessa-
ries per a la seva formacie, sOn
tambe la base de l'EPDH.

A mesura que l'infant creix i
cornenca a diferenciar el seu
-Jo" dels altres i cornenca a
percebre les relacions socials
entre els seus pares i els seus
germans i dels seus pares amb
els seus fills. cornenca a distingir
si hi ha aquest ,<clirna- de se-
guretat valoral, i pot anar
sustentant la confiança basica,
fonament de tota la seva relaciO
social.

L'EPDH Os acumulativa. Cada
tase del desenvolupament de la
persona s'ha de basar en les
condicions previes de formaci

(R. I Idelo kie.
no por Vic(prorocIt.,11
(1. FettPhic .(. Mor.(1;II
Pr() [1:1Ciory; ijnicle!

A l'escola, durant la forma=
pre-escolar de I infant, l'EPDH
se sustenta fonamentalrnent en
la vivencia de la seva relaciO amb
l'altre. No considerem que sigui
l'absencia del conflicte el que
motiva el respecte en les rela-
cions socials, sine el maneig del
conflicte de manera que trobi la
justfcia del tracte. En aquesta
part de la soya formacie, l'infant
i l'educador treballen fonamen-
talment situacions que tenen Hoc
en l'ambit escolar o en la creacie
de situacions en qué el menor veu
reflectida la seva vide quoti-
diana. Les actituds i els habits
que es busca fomentar. formen
la trarna que permet la retlexie.

A nivell d'educacie primaria
es mes facil introduir, per mitja
del tractarnent de tots els con-
ceptes i coneixements que co-
breix el curriculum. l'analisi de
la seva realitat controntada amb
aquests valors. Els infants tenen
aixi la possibilitat de confrontar
en totes les arees ternatiques si
aquests valors tenen aplicaciO
Tot i que no hi ha cap race del
pensarnent huma que no tingui
relaciO amb aquests valors, hi
ha circumstancies, temes o
motius que solen tenir una
vinculaciO més directa amb el
tema Per facilitat pedagogica
sOn aquests ternes els que es
detecten pels mestres que
treballen en el projecte i els que
utilitzen corn a punt do partida
per a la reflexid

A nivell d'educacio secund.
ria. l'FPDH es pot comencar a
prendre, addicionalment. corn a
materia, corn un camp especific

"r-'140V,q325,.
= -.
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de coneixement en el qual es pot
aprofundir

A nivell d'educacio superior,
l'EPDH pot constituir, fins i tot,
una carrera, amb les seves
mOltiples arees d'interes i d'es-
pecialitzacib.

Per descomptat que l'esque-
ma que hem exposat es flexible
i pot tenir .modificacions subs-
tantives. Es, simplement, un
esbOs de l'ernfasi acumulatiu amb
que nosaltres treballem.

Recalco que es acumulatiu.
Per exemple. en educaci6
primaria i secundaria gran part
de la formaci6 que té repercussiO
en canvis valorals és, justament,
l'analisi de les relacions socials
que s'estableixen a l'escola. La
convivéncia continua porta que
diariarnent se suscitin un nombre
important de situacions que po-
den donar motiu a aquesta
Si aquests moments s6n aprofi-
tats perque el grup reflexioni,
plantegi opcions diferents de
resoldre el desenvolupament i la
resoluci6 dels problemes quoti-
diens que enfronten, els nens, les
nenes, els mestres i els directius
aprenen del procés. Per aixO, la
insistbncia que les condicions
basiques plantejades des del
naixement i que es refereixen al
respecte. a l'estimaciO, a la
tolerancia. no poden deixar
d'estar presents en cap dels
moments subseguents de la
formaciO

Els projectes d'EPDH que la
nostra associaci6 du a terme no
es limiten tampoc a [ambit es-
colar, encara que m'hi detingui
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una mica ja que es una caracte-
ristica de la nostra tasca

Originanament, el projecte
va comencar en una relaci6 de
dialeg amb mestres que es van
interessar per realitzar aquesta
experiencia educative a les seves
c/asses. L'equip promotor va
intentar que hi hagues un minim
de dos mestres per grau escolar
de prirnaria. Els mestres es
comprometien a participar en un
seminari quinzenal en el qual yam
estar presentant una metodologia
propositiva per treballar en EPDH
a partir d'una experiencia previa
de la Vicaria de Solidaridad de
Xi le a partir de cinc drets corn-
prensius: dret a Ia vide, a la
veritat, a la justicia. a la fra-
ternitat i a la Ilibertat; aixi corn
a la resoluci6 dels conflictes
buscant l'equitat, en l'area de
pau. Els mestres es comprome-
tien tarnbe a elaborar una ex-
periencia de formaciO quinze-
nalment i a poser en practice
l'experiencia que elaborara
l'altre mestre amb grup del seu
mateix any.

El proces ;nidel va ser lent,
pert) els mestres van comencar
a adquirir la seva dinamica, i en
el treball quotidia i que afecta a
resmentat °curriculum ocult-,
que implica la mateixa relacib
-riestre alumne, estructura es-
colar, alurnrie alumne i I alumne
amb els seus pares, s'hi va anar
donant un canvi qualitatiu. El

treball d'aquestes experiencies
intencionades va comencar a ser
una experiencia globalitzant. El
mestre no podia ester parlant en
una sessi6 del respecte en les
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relacions mentre que a la resta
de les seves relacions es man-
tingues elle a aquesta dinamica,
ni els alumnes no podien viure
una incongruencia en el tracte
que els mestres els dispensaven
i en la manera que es pretenia
que es relacionessin amb els seus
condeixebles, i trobar que al seu
medi familiar les disputes tenien
Hoc de manera diferent o el
tracte amb els seus germans fos
una altra esf era de la seva vida.
Per aixO va comencar una altra
etapa del projecte: el treball amb
els pares de familia i el treball
amb tota la comunitat escolar.

Aquesta experiencia tambe va
ser iniciada en un altre estat de
la RepOb lica a nivell d'ense-
nyament mitja. En totes dues
experiencies el procés va ser
semblant. Ara es treballa amb
escoles completes i amb pares
de familia.

Aix6 no obstant. els proces-
sos socials sOn riles complexos.
Des de reducaciO primaria van
cornencar a mostrar interes per
tenir relaciO amb el medi més
ampli. Primer van ser retols
sobre els drets humans que van
comencar a distribuir per la
ciutat: en situacions com la
Guerra del GOli Pérsic van fer
una manifestaci6 pOhlica per In
ciutat per una soluciO dialogada.
Els mestres també van generar
respostes a la comunitat: pro-
grames de radio i fins I tot de
televisio en una sene transmesa
per la Universitet AutOnoma
d'Aguascalientes. Ara ja tenen
un grup de teatre de titelles que

realitza representacions perm-
diques

Amb els joves d'ensenyament
mitja, aquesta activitat d'abo-
car-se a la comunitat és essen-
cial. Tambe han estat els grups
de teatre els que han constitull
un vehicle d'expressi6 (de la
seva problematica, de la visiO
que tenen pel que fa a la manera
com sOn tractats i a les solucions
que veuen als problemes.
Aquestes solucions parteixen
d'una analisi d'aquestes condi-
cions i solen of erir multiples
escenaris de soluciO.

Es important tambe esmentar
la dinemica de contagi de
l'experiencia. Els mestres que fa
més de dos anys que estan en el
projecte, han esdevingut asses-
sors permanents d'altres esco-
les. Hi ha un dinamisme creixent
per involucrar noves escoles
publiques i privades. Hi ha mes-
tres d'altres estats de la Re-
pUblica que s'han interessat
per replicar les condicions que
s'han donat en aquests projectes,
i sOn els propis mestres els que
ofereixen aquests cursos. Alguns
f6rums i seminaris que ells
mateixos han organitzat, fins i

tot de cobertura internacional,
han estat escenari de con-
vergencia d'altres experiencies
I de divulgaciO de la seva. Alguns
projectes més que promou la
nostra associacib. estan rela-
cionats amb nens i joves en
condicions distintes

Actualment es treballa en un
projecte de nens que viuen al
carrer en !a ciutat de Mexic. La

1 49
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seva situacio extrema, tant de
pobresa corn de manca de tutela

fins I tot, de flagel lacio, tant
per part de les autoritats corn
de la rnateixa societat. els ha
convertit en serniparies. N'hi ha
alguns que la en sem una segona
generaci6. Trebel lar amb ells vol
dir entrar en el seu rnedi, reviser
les condicions d'alianca mütua en
els seus grups de referencia, en
les seves xarxes de supervi-
vencia en les organitzacions
populars. No sempre resulta
adient la manera corn els adults
volen donar soluciO als seus
problernes. Als albergs se'ls
considera com a nens depen-
dents. quan han deixat de ser-
ne. Els problernes de droga-
addicid. corn a ultim recurs,
s'intenta resoldrels arnb solu-
cions que per res no fan refe-
rencia als problernes que els
susciten. El treball d'EPDH ha de
començar. moltes vegades. en
una accio de solidaritat amb ells
i. test es dir-ho, en un treball
basic de defensa davant de
violacions extrernes dels seus
drets hurnans. lntentern passar a
una fase sem:tent de recerca
d'una vida digna a la qual tenen
dret. a partir dels seus rnateixos
ttpus de supervivencia al carrer.
Es un altre aspecte del treball

Arnb els loves. tal corn es deia
anteriorrnent, l'interes dels
quals s'aboca cap a la cornunitat,
es reahtza un treball de brigades
S'estableixen tipus de convi-
vencia en diferents coniunitals
del pais on els loves realitzen
projectes d'altabetitzaciO. salut
popular. obres de la cornunitat i.
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sobretot, aprenentatge rnutu per
rnitja de la convivencia arnb
sentit social

Son puntes d'icebbrg. Tenirn
la intenci6 de provocar a nivell
universitari el que seria la Uni-
versidad Internacional de la Paz
a la nostra regiO. arnb la
collaboraciO de centres de drets
hurnans, universitats i centres
d'investigaciO i docencia. Una
universitat el carnpus de la qual
sigui el de totes i arnb un pro-
fessorat que sigui el colilectiu
dels qui s'hi integrin des dels
diferents rnitjans.

L'EPDH preten un canyi de
culture I Os una estrategia de
transforrnaciO. Es una rnena
d'utopia social basada en una
praxis de transforrnaciO. Es
projecta des de l'arnbit irnrnediat
al sublecte perb que. per as-
piraciO rnateixa del participant.
passa a una projecciO del rnedi
on es viu. ()nen es cornenca no
sernbla que hi haai enlloc on po-
der escarbar i. rnoltes vegades.
s'ha d'ajudar de la irnitaci6 del
due d'altres han fet. pert) en Ia
rnesura que horn s'hi va intro-
duint. cornença a abastar tots eis
ambits de la vida I del conei-
xernent

Als anys seixanta es ques-
tionava seriosarnent la irnpar-
cialitat de la ciencia Ara es
convicciO que no es pot ser irn-
parcial Oui porta toe a dintre
sen surt a la placa piliblica. no
calla davant la iniusticia. pateix
d'un iel implacable Fins que no
es pren opciO. no es cornenoa a
%/MO.
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«Muna a Europa»: Un
projecte per a la
comprensió
intercultural i la pau
Inongo-Vi-Macome*

El projecte -Mune a Europa-
el vaig preparar fa uns tres
anys, aleshores les coses ja eren
dif lolls. encara que no tan dra-
matiques corn ara. S'ha aixecat
una mena d'onada gegant al
centre d Europa que te corn a
finalitat acabar d enfonsar
ofegar els immigrants afncans
No fa gaire, un dian nacional duia
una crbnica en que [autor dela.
entre altres coses . Corn si
es tractés d'una malaltia crOnica
que es reprodueix en determi-
nades condicions historiques. el
racisme i la xenofobia ha res-
sorgit abruptament en la nova
Alemanya Aquesta malaltia.
que és corn una mena de cancer.
ja té la seva metastasi aqui. a
Catalunya Per aixo, ultimament
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no se si parlar del rneu projecte
o preocupar-rne de corn els ca-
talans ens poden protegir del que
s acosta...

La situacib actual, personal-
ment no em ve de nou. De vegades
no cal ser profeta per intuir es-
devrnents que puguin succeir
molts anys abans no es donin. En
els Oltims temps hi ha hagut
molts indicis que indicaven que
ens podiem trobar en la situacK5
actual. només que els respon-
sables no els han vist o no els
han volgut veure per evitar-los
a temps.

Al meu poble se sol dir que un
peu que ha estat mossegat per
una serp. sempre s'espanta quan
veu una corda a terra perque es
pensa que és una altra serp
Recordeu que al meu poble anem
descalcos i els nostres peus tenen
ulls...

Fa uns segles. a l'Africa yam
patir el fenornen de l'esclavitud.
un fenornen que va degrader tant
les ments dels oprimits corn dels
opressors Perque si be els uns
van ser tractats corn animals.
no menys animals van arribar a
ser els altres... I fa tambe uns
cinquanta anys. justament aqui.
al cor d'Europa. I per tent del
mem civilitzat. un altre poble. el
jueu. amb pell blanca. patia
[holocaust del qual tots tenirn
noticia, merces a que tant els
americans corn els props lueus
supervivents. amb mes mitjans
economics ens ho recorclen
Constantment

Quart els immigrants atocans
vain començar a desembarcai
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massivament a Europa, alguns
fugint del que estava passant a
['Africa, vaig comencar a ensu-
mar el penll que ens podia en-
vair. PerquO si abans ens van
maltractar a la nostra terra
sense haver fet res, ja em diran
què passaria si suposadament al
seu continent ja els molestem,
encara que sigui Onicament amb
la nostra presOncia...

Perg hi havia una segona rag
que em feia patir, que és la manca
de valors que s'anava apoderant
de tot l'Occident. Europa, que
forma l'Occident en la seva ma-
joria, havia imposat la seva
cultura a tots els altres pobles
del m6n. rebutjant els elements
de la cultura de la resta. Dolores
Juliano, una antropologa argen-
tina prof essora a la Universitat
Central de Barcelona, va dir un
dia en una conferOncia:
riquesa de la naturalesa con-
sisteix en la seva universalitat
cultural. El risc ha estat la
intensitat de desenvolupament
del model Aix6 es més
o menys el que Europa ha fet amb
la seva cultura. El desenvolu-
pament i la imposicig de la seva
rnonocultura ha aconseguit que
aquesta estigui anquilosada. No
ha desenvolupat sentiments
humans, perg si la Iluita i l'amor
cap a les coses materials, unic
camp avui per avui on encara es
pot conquistar aspectes nous. I,
corn si d'una fOrria dictadura es
tractOs, aquesta monocultura
names gira al valiant de si
mateixa.

Els diners, el poder, la ma-
nipulacia han esdevingut el

152

vertader deu d'aquesta societat
Vostes ho senten diariament

Espanya o Catalunya s'ha de
posar a l'alcada dels seus veins
més immediats.... I posar-se en
aquesta altura no Os res mOs que
entrar en el camp de la domi-
nacig, extorsi6 i humiliacig dels
dObils. Europa ha perdut els
sentiments humans i els valors,
mentre ha cultivat l'egoisme,
l'amor a les coses materials, etc.
No hi ha idees ni persones dis-
posades a contrarestar aquest
efecte a curt termini. I davant
d'aquest buit d'idees mOs
humanitaries, aixi com grans
valors d'individus, qualsevol
ideologia, fins i tot la que promou
la violOncia, Os de propagaci6
facil i factible, perquO es pot
considerar corn una de les millors
ideologies. VostOs ho estan veient
amb els seus propis ulls...

Pere). malgrat aquest pano-
rama, permetin-me dir-los que
les persones que estimem
aquesta vida i aquest mgn, no
podem ni hem de desanimar-nos
i abandonar la Iluita. Corn en
molts fengmens lamentables
d'aquest tipus, la degradacig
moral en totes dues bandes sol
ser terrible. VostOs no poden
tancar els ulls dient que no hi
tenen res a veure, s'enganya-
rien Estiguin segurs que desprOs
que aquests grups acabin d'ex-
pulsar o de matar-nos els immi-
grants, el seu odi es tornara
contra molts de vostOs. Un cop
engendrat l'odi amb tota la soya
crueltat, aquest no sol desapa-
reixer encara que desaparegui el
possible efecte a causa que el
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provoca. Jo dic sovint que tota
injusticia té un efecte bume-
rang...

Vull recalcar aix6 perque
vostbs corn a educadors realitzen
una tasca que sera primordial en
el futur, en aquest camp aban-
donat dels valors i sentiments
humans. No tant pel fet que els
nens blancs als quals ensenyaran
ens estimin als neares, sin6 que
intentin estimar-se ells rnatei-
xos, un cami que pot conduir
l'individu a estimar-ne un altre.
Recordin aixO. El perill no és
exclusivament contra nosaltres,
sin6 que també, tard o d'hora,
els aconseguirb..!

Per 0ltim, els explicaré
breument el projecte "Mune a
Europa.. Despres del que he dit
anteriorment, .Muna a Europa.
pretén orientar i consolidar una
mica el nen africa. Aquest pro-
jecte consisteix a fer conferén-
cies a nens africans i no-africans
sobre temes de l'.Africa pro-
funda". corn per exemple:
contes. llegendes, regnes.
magia, religions antigues,
medecines tradicionals africa-
nes. etc. Amb aix6 s'intenta
enriquir el nen negre en la cultu-
re dels seus pares que tambe es
seva, pert, que ignore, aixi
mateix, es vol aconseguir que
l'intant faci comentaris a casa
també preguntes als seus
progenitors sobre temes afri-
cans. Igualment. es vol donar a
coneixer aquesta altra cultura
als infants catalans i espanyols.
per valorar d'altres cultures en
les quals es troba certa simili-
tud AixO potenciana el dialog

entre els assistents a les troba-
des i augmentaria les possibili-
tats de modificar actituds de por
i inseguretat.

El projecte va dirigit als
adolescents i joves de 1-0 :a 20
anys, tot i que també hi pot
assistir gent gran.

El pla de treball consisteix a
convocar una trobada un cop al
mes, preferentment l'Oltim dis-
sable del mes. La xerrada es
realitzara amb un llenguatge
senzill, exempt de tecnicismes.
La durada maxima sera de tres
quarts a una hora: despres hi
haura un col-loqui de mitja hora,
en el transcurs del qual es
buscara en tot moment que els
assistents facin preguntes o co-
mentaris sobre el tema tractat.

Finalment, s'oferira un be-
renar amb el qual s'intentara
relacionar els assistents fora de
la sale de conferencies i sels
posara mOsica. essencialment
africana.

Breurnent els he resumit el
projecte "Mune a Europa.. el
qual espero que, malgrat les
circumstancies adverses, es
pugui dur a terme. En realitat,
espero que projectes de multi-
culturalitat corn aquest es puguin
aplicar Ho desitjo i ho espero de
ventat. encara que no sigui
precisament el meu. Perque se
que, malgrat el que he dit, en
aquesta societat hi ha molta gent
que. igual que jo, desitia Ia unie
mes que la destrucciO. Els nos-
tres pobles, ho vulguem o no,
s'han barrejat I ho continuaran
fent en el futur. El mOn se'ns ha

"
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fet massa petit I corn que l'hem
de cornoartir eternarnent, I per
tant aguantar-nos, aleshores el
que hem de fer es aconseguir de

1 5 4

totes totes que la convivencia
sigui pacifica, la qual cosa
s'aconseguelx coneixent que es
l'altre I corn es, els seus defec-
tes i les seves virtuts...
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L'Educació per la Pau,
pot ingressar a la
Universitat?
Carme Romia i Agusti

Aquest escrit comenca amb
una pregunta concrete. que. de
forma senzilla -perb no per aim!)
menys contundent- truce a la
porta de l'Alma Mater

Pot semblar

Que truce una matéria. una
nova area de coneixement
afanyosa de formar part del
curriculum d'alguna facultat o
escola especifica

Que la propose un sector
d'especialistes d'algun departa-
ment a fi de poder ampliar la
plantilla del seu professorat.

Que es tracta del perfil
duna area de coneixement que
sortira aviat a concurs-oposicio.
etc

Dit d un altra manera. pot
semblar una proposta gestada
des de dins de la Universitet
que cal projectar vers la societat
generadora d'aquesta mateixa
institucio

Tot i que podria ser-ho la
qiiestio va mes enlla Es un truc
clue (1 :. la des de lora dei. de 11
societal Es tiacta d'un repte quo
plantela la mateixa realitat sn-

que cal veurc si Ia Univcr-

sitat vol o pot defugir o assumir
de forma plena compromesa

Si mirem enrere per exem-
ple, l'any 1944 ja es definia
l'essencia i la rab de ser de la
Universitet com:

"La docencia. l'educacie, la
investigaciO cientifica i la difusiO
social de la cultura.-

El principi fonamental de la
Universitet es reflecteix en el
seu nom: universalitat. Univer-
salitat que ha dimpregnar les
seves diferents funcions:

1. Docericia

Ensenyar i aprotunclir en el
conjunt dels eixos fonamentals
del pensament, de la ciencia i les
arts

Preparar professionals
eficients al servei de la societal

2 Educacto

Desenvolupar les possibi-
litats per coneixer i la necessitat

voluntat de voler saber

No formar nomes en la
ciencia i per a la ciencia i per a
la prof essiO. sine tambe.
primordialment. per a la vida

3. Investtqacto

Potenciar la InvestigaciO a
ti de ler avenger el pensament.

I' i I. I),
( .1.
I' II. s Pu .1tIl 1144
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el desenvolupament, les Iletres,
les clef-1ms I les arts

- Crear saber ciencia fent
de ponti de Iligam entre el saber
acumulat des del passat, el que
es crea en el present i el que és
menester generar i potenciar en
un futur més o menys proper.

4. DifusiO social de la cultura

Projecció social a partir de
la investigacie cientifica i de la
docancia.

- Producció difusie sense
limits ni fronteres.

El paper de la Universitet que
acabem de comentar pot semblar
molt actual i. segurament. molts
membres del m6n universitari
s'hi identifiquen i el defensen
potser ja és molt. si aixe
s'aconegueix).

No obstant aixe, des de la
perspective de la realitat i de
les necessitats humanes i socials
actuals. esta mancat d'elements
prou importants. elements que
ja foren reclamats en altres
espais temps. Aixi, per
exemple. ho manifesta Ortega I
Gasset.

-La Universitet no ha d'estar
nornés en contacte permanent
amb la ciencia. sine tambe amb
la consciencia püblica, la realitat
histerica submergida en la
realitat social

Tambe Helder Camara ho
clufensa I de forma més punyclit
corn punyenIs han estat les
rcalitats socials que ha copsat
infinilat de vegades
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-Si la Universitet no s'inte-
ressa per ser la consciencia viva
de la comunitat a la qual pertany,
nega la seva prepia essencia
perd el dret a la Ilibertat i a

l'autonomia. sense les quals no
es realitza l'esperit universitari.
Si la Universitet no es torna
dialeg viu i permanent -horit-
zontal i vertical, intern i

extern-. val més que desa-
paregui (...). Li pertoca coneixer
i diagnosticar la realitat social
en qua es mou I a la qual pertany,
donar directrius, elaborar i

oferir models de solucie."'

Si sintetitzem aquests as-
pectes. considerats necessaris
perque els porti a terrne la
Universitat. veiem que recullen
la filosofia que defensa l'Educacie
per la Pau i els Drets Humans.

1. Coneixement i consciancia
viva de la realitat social.

2. Dialeg intern I extern.
horitzontal i vertical.

3 Facilitar directrius. re-
curses. patrons. models d'accie.
d'intervencie. de meciiacio I de
resolucie

Coneixement i consctancia viva
de la realitat social

Voler la pau requereix ser
critic L'Eaucacie per la Pau
implica energia. coneixement de

( 1 /(1,,i,to Heii/or
1,7 S,(Itler11(' Slid,r1.1,1( .1 1974
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les prôpies capacitats I limita-
cions, corn tambe una percepcio
profunda de la realitat social

Es evident que en la nostra
societat és necessari un canvi
cultural. Un canvi que generi el
pas de la culture de violencia que
avui predomina a una culture de
pau basada en la justicia i la no-
violencia fisica, psicolOgica i

estructural.
Un canvi cultural on:

el pluralisme critic supleixi
la identificacid tancada en una
determinada concepcid:

la diversitat cultural sigui
considerada motiu d'enriquiment

no de marginacib:

la convivencia supleixi
l'autoritarisme, la dependencia i
la submiss16; I on

la recerca del saber corn-
prensiu i creatiu supleixi el sa-
ber acumulatiu.

Es evident que el compromis
en la defense de la pau es una
manera de Ilegir la vide i també
de viure-la. Implica una resposta
active i volitive. Una resposta
que porti a ref user qualsevol
plantejament que pugui, a la curta
o a la Ilarga, generar opressio,
injusticia, imposiciO. destrucciO.
contarninaciO, discriminacid. per
tent . violencia

La Universitet ha de ser ge-
neradora de nous sabers i de nous
paremetres del pensament en
l'ambit social quo la rnantO I ho
podra aconseguir des de la in-
ter;elacio tooria-practica a !a
complementaci6 do la reflexib-
accio

Cal que formi persones amb
una culture base tal que els
permeti sensibilitzar-se, orien-
tar-se i comprometre's de for-
ma critica i potenciadora en
l'espai i en el temps que els ha
tocat viure.

Dialeg i recursos d'acciO

Avui, més que mai. es re-
quereix obertura, dialeg i po-
tenciacid de nous recursos
d'acci6 per:

poder introduir, potenciar
o reforcar la formaci6 inicial i

permanent del professorat en el
coneixement i aprofundirnent de
l'Educaci6 per la Pau i els Drets
Humans (EPDH) per mitja dels
diferents departaments de cada
universitat,

afavorir els intercanvis i

les aportacions d'especialistes en
EPDH d'altres paisos, comu-
nitats. etc.;

aconseguir que les diferents
universitats divulguin, potenciin
i defensin els Drets Humans, corn
també que denunciin la seva
vulneraciO tant dins corn fora de
l'ambit universitari:

difondre, per mitja de les
revistes i les diferents publi-
:acions universitartes, tota

mena d'informaciO referent als
treballs, investigacions i expe-
riencies roalilzades a l'entorn do
l'E PDH,

potencier des do fa Uni-
versitet cursos I activitats que

t 4 j

157



Carme Romia I Agusti

tinguin incidencia real en I entorn
social al qual pertanyen For-
macio Permanent del Profes-
sorat Escoles i Cursos d'Estiu
ICE, Centres de Recursos
PedagOgics. etc ;

crear seminaris d'EPDH a
les facultats, escoles universi-
teries, instituts. etc.;

organitzar concentracions
d'especialistes que ja treballin
l'EPDH en Ilurs respectives
un ive rsit at s;

afavorir la col.laboracie i

l'intercanvi entre les diferents
universitats, departaments i

erees de coneixernent;

tenir cura de la tasca in-
vestigadora realitzada a la
Universitet o en col.laboracib
amb empreses a fi que no
atemptin contra els Drets
Humans o posin en perill la
filosofia que defense l'EPDH,

- fer propostes d'accib a tots
els estudiants, tant d'inforrnaci6
general i de sensibilitzacio vers
l'EPDH com de noves situacions
d'aprenentatge. que els permetin
connecter a fons amb les dife-
rents realitats socials existents;

formar equips de docencia
de recerca interdisciplinans que
potenciln noves competencies.
arees de coneixement i espe-
cialitats noves relacionades amb
l'EPDH:

complernentar l'EPDH arnh
les investigacions accions
comprorneses per la pau.

conscienciar-nos. estu-
diants i professors, sobre les

1 58

grans quantitats d'inversions que
s'han fet I que es fan al servet
de la guerra I de la culture de
violencia, I la urgent necessitat
d mvertir per la pau,

desterrar el topic de consi-
derar l'EPDH propi, corn a molt,
d'Humanitats, i ampliar-ne
l'estudi i la docencia a totes les
erees de coneixement i de
recerca existents (cientifica,
tecnolOgica. artistica, etc.):

connecter en els camps
nacional i internacional amb les
diferents Universitats per la Pau
existents (Namur, a Bélgica:
Puerto Rico; Sant Cugat, etc.);
donar-hi suport i potenciar que
se'n creIn de noves:

- frenar el sistema Ten-
frontament cornpetitiu que ge-
nera l'estructura de la mateixa
Universitet:

facilitar la interdisciplina-
netat: analisi de temaris, con-
tinguts. recursos metodolOgics,
etc.:

potenciar l'intercanvi, f a-
cilitant els recursos i els
desplacaments. a fi de poder
investigar corn sOn tractades les
ternetiques relacionades amb
l'EPDH en altres indrets del mOn
(Educacie. en la Diversitat,
Educed() Intercultural. Educed()
No-sexista, Educacio Ambiental.
Educacib i conflicte. Educacid en
valors, Educed() i Desenvolupa-
ment. InvestigaciO per la Pau i

els Drets Humans. etc

Considerant el ressO de la
violencia del context social clue
ens emolta. els interessos que
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hi predommen corn tambe els
valors que s'hi cotitzen, ens pot
semblar que sera dificil que
I EPDH ingressi plenament a la
Universitat. Ja ho fa, cada ve-

gada mes pero encara cal ara
per ara, trencar silencis
afrontar conflrctes, cultival
compromisos i per descomptat
no marginar (es esperances.
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Relació d'institucions que
treballen per l'educació per la
pau i els drets humans

Catalunya

Alternativa Solidaria. c/ Antoni
Ricardos s/atic 1a. 08027
Barcelona.

Amnistia Internacional. Apartat
de correus 5.571. Barcelona.

Biaix (Centre per la Pau el
Desenvoluparnent). Carrer de
laPresO, 13 lr. Apartat 345.
43200 Reus (Tarragona). Tel.
(977) 34 14 73.

Casal de la Pau de Sants. c/
Cervantes. 2. pral. 08014
Barcelona. Tel. (93) 230 68
95

Centre d'Informació i Documen-
tact() Internacional a Barce-
lona (CIDOB) c/ Elisabets.
12. 08001 Barcelona. Tel
(93) 302 64 95.

Centre Unesco de Catalunya. c/
Mallorca. 285. pral. 08037
Batcelona. Tel. (93) 207 17
16.

Coordinadora Catalana al Serval
de l'Infant c/ Bisbe Cas-
sador. 2, ent. 08002 Barce-
lona Tel (93) 315 19 55

Educacio sense fronteres Carrer
del camp 86. baixos. 08022
Rarcelnna Tel (93) 413 57
67

rons Cdt,i/j di 7Oppor3cto ii
dcsevolupdment Cl Rivade-

neira 6-10e. 08002 Barce-
lona. Tel. (93) 412 26 02.

FundaciO per la Pau. c/ Pau
Claris, 72. 3r. 08010 Bar-
celona. Tel. (93) 302 51 29.

Germans de l'Home. c/ Villar-
roel, 15. 08011 Barcelona.
Tel. (93) 425 44 60.

Institut dels Drets Humans de
Catalunya. c/ Passeig de
Gracia, 78, 2n. 2a., 08008
Barcelona. Tel. (93) 215 61
78

IntermOn. c/ Roger de LlOria, 15.
08010 Barcelona Tel. (93)
301 29 36.

Justicia i Pau. c/ Rivadeneira.
6.106. 08002 Barcelona Tel
(93) 317 62 77 .

Lliga dels Drets dels Pobles.
Apartat de Correus 2045.
08280 Sabadell Tel. (93) 72
18 56.

Mans Unides Rambla de Catalu-
nya. 32. 1 r. la. 08007 Bar-
celona Tel. (93) 318 08 87

Mon 3 Universnats pel Tercer
Mon. Av Diagonal. 690.
08034 Baicelona Tel (93)
203 50 54

Pet Ifel la (Cfflitre de recur!,,os
assistenria primaria per !a
paul Av Verge de Mont5er-
rat. 136 08026 Barcelo'la
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Seaman Permanent d'Educadors
per la Pau. (Escola Universi-
taria del Professorat d'EGB).
c/ Melcior de Palau, 140.
08014 Barcelona. Tel. (93)
490 43 22.

Seminari Permanent d'Educaci6
per la Pau de Badalona. IME.
Av. Congres Eucaristic, 16-
20. 08912 Badalona (Barce-
lona). Tel. (93) 388 87 82.

Serveis de Cultura Popular c/
Provenca, 324-3a. 08037
Barcelona. Tel. (93) 458 30
04.

SOS Racistne Catalunya. c/ Rec.
58. 08003 Barcelona. Tel.
(93) 310 52 36.

UNESCO Catalunya. c/ Mallorca.
285. 08037 Barcelona. Tel.
(93) 207 17 16.

Universitat Internacional de la
Pau de Sant Cugat del Valles.
Rambla de Can Mora, s/n.
08190 Sant Cugat del Valles
(Barcelona). Tel. (93) 674 09
50 / 674 69 93.

Resta de l'Estat

Centro de InvestigaciOn para la
Paz (CIP). c/ Alcala. 117, 6'
dcha. 28009 Madrid. Tel. (91)
275 19 75.

Colectivo -Educar por la paz-.
Apartado 219. 39300 Tor-
relavega (Cantabria)
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Colectivo , No violencia y Edu-
caciOn". c/ San Cosme y San
Damian, 24, 2 2''. 28012
Madrid. Tel. (91) 788 15 06.

Educadores por la paz. Apartado
577. 36200 Vigo (Ponteve-
dra).

Gernika Gogoratuz (Grupo de In-
vestigaciOn por la Paz).
Gernika-Lumoko Udala. Fo-
ruen Enparantza. z/g. 48300
Gernika (Bizkaia).

Instituto de Estudios y Forma-
ciOn. (Cruz Roja), c/ General
Pozas, 8. 28036 Madrid. Tel.
(91) 257 85 06.

No violencia y Educaci6n. c/
Casarabonela, 24. 4" F.
29006 Malaga.

Redpaz. c/ Moratin. 7 41001
Sevilla. Tel. (954) 21 41 11.

Seminario Permanente de Edu-
caciOn para la Paz de la Aso-
ciaciOn Pro Derechos Huma-
nos. C/ Ortega y Gasset, 77,
2" A. 28006 Madrid. Tel. (9 I)
402 23 00.

UNESCO Madrid. Plaza Tirso de
Molina, 8. 28012 Madrid. Tel.
(91) 227 05 57.

Unidad Operativa de EducaciOn
para el Desarrollo (Coordi-
nadora Estatal de ONGS). c/
Espartinas, 3, 5' izq. 28001
Madrid. (91) 435 88 21.
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Abstract General

Nuestra fribuna trata li s agit dans notre This article dears with
sobre la Educacion Tribune de lEducat;on Education for Peace
gars la Paz y los pour la Pao, et les and Human Rights
Derechos Humanos Droits de 1 Homme (EPHRI The various
(EPDH) A (raves de (EPDH) Moyennant los authors emphasise the
las aportaciones de contributions de Lrgency of replacing
los diferentes autores differents auteurs, our present culture of
se va perfdando la s est profile peu .3 pOu violence for one of
nocesidad de suphr Is le bosom do peace attained
actual cultura de remplacer la culture through tustice
violencia por una do violence actuor1e respect for human
cultura de paz par uno culture de rights and non-
generada a pang- do pan( doterminee a violence The violence
Is justwo el respo:o partir de la justice le inherent in many areas
a los Derecnos respect aux Drops de of human activity ,"Ire
Humanos y la no- I Homme et la non- discussed child abuse
violencia Se analizan violence On( ete discriminaticn on
los tactores do analyses los facteurs cultural ethnical etc
I 010,',',,1 COP 00yek: 00 VIOlence our so grounds. the conflicts
cien sobre difeientes projettent sur no that this generates
sectores hurnanos d,fferents soctouts and the responses and
mfancia rnar'ra;ao.1 humains enlace comproinses vt-hich
marginacion pot maitraitee must be encouraged
giferoncias cuitura1e.:, marginalite a cause do wroagh EPHR Conflict
etn,cas etc 'es differences -s 0,scussed front the
conlhclus crocientes culturelles etnn,dLos dem( of viess ot
due conipertan y 'as otc les conflits edueatioal resources
respuestas y compro- grandrssants du 'Is Experiences in EPHR
mises gue es necesa- component et les are presented, front
rio potenciar desde la reponses et les Mexico and Galicia
EPDH El conflict(' Os engagements edit faut (Spain) 117 order to
tratado desde la intesdrer a partir do shot that (his
gerspectiva de IEPDH Le connil est movement is g. ',mg in
recurs() educative Se trade selon la force all over ; f'
presentan algunas perspective de world Finally. the
experiencias de EPDH rossource educative authors deClare that it
(Mexico v Galicia) Onl ete presontoos is necessary to
COMO testIMOMO del plusieurs osporien,-('S promote EPHR ,f7 and
progresivo crecim,en- dEPDH (Mexique et from the universities
to on los amblles Galicot en tant quo
nacional e mternacio- lemoignage de son
nal y linalmonto so augmentation
ilostaca la nocesidad progressive au niyeau
(lo potencial 1,1 EPOH national 01
cn is (Irmots,dad international Li .
cies:h. cu.) linalement . le bosom

do ronforcor I E PDH
duSSI 1,10/1 dans
l'untvoistto (711,1 part,
d0 run,y0ISIt0 .1 ett'
,t4j'qtrlt,
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Michael Foucault. Qiiestions filosigiques de
l'educació
James D. Marshall*
Universitet d'Auckland

Versid revisada del treball !legit el 9 de goner de 1991 en un seminari
organitzat pel Deparlament de Filosolia de I"Educacio. de linstitut dfducacto
de la Universdat de Londres. Amb el meu agrairnent als assistents per Ilurs
observacrons. particularment a Nigel Blake.

No as facil precisar amb exactitud corn s'enfronta Foucault a la
filosofia. a l'educaciO, I a la filosofia de l'educaciO. Respecte al
corrent general de la filosofia. es podria pensar que era un enfant
terrible, un rodamOn sense fronteres que blasmava les construccions
intel.lectuals establertes: en el cas millor, hi podem veure un visitant
foraster buscant-hi l'entrada. Per als educadors, no deixa de ser un
problerna que fos tan poc explicit sobre l'educaciO. Fet i fet, corri s'ho
haurien de fer, els academics, per considerar rigorosament algO que
diu (Foucault, 1984a, 383f):

Crec que he estat en la maiona de grups del panorama politic.
l'un darrere l'altre i molt sovint sirnulLaniament: corn a anarquista
cresquerra. corn a marxista ostentos o -lisfressat. nihilista.
antirnarxista secret o explicit. tecnecrata al servei del gaullisrne
neoliberal,etc. Un professor america es quoixava que un cripto-mar-
xista corn lo fos convidat als EUA. !a premsa de l'Europa de l'est em
denunciava per cornplicitat arnb els dissidents. De totes aquestes
descripcions. no n'hi ha cap de prou important en ella mateixa. d'altra
banda, vistes conjuntament. alguna cosa signihquen. I mes aviat haig
ci netre que m'agrada el que signifiquen -

Foucault ha de ser vist en ell rnateix. no pas corn un altre que hagin
classificat habilment dins unes categories acaderniques reconeixedores.

'James D Marbhall Os plutossor do Faosona de I Lducacua a la Dniverslat
Auc61and (Nova 7oland1l Entro (,broi; cal det.lacdr WILit n; I ducation '

ot Prawnatism lw:optit ot I (location ,r Ncv, Zna;anti lVi Go to
Col 'abora hatnlualmont a revslos corn ara Eduratwoai Ihourv Jou,ndi rhilosophv

F( location etc CI sou Uoball conclhar 1.1 nadicio Illosohna anulo,..axona on
edueacio amb 1,1 fllosufia coulmental

ay5-,,,I,.71101-alt.ov-up-
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Per segons qui, Foucault apareix corn un particular corn algu
impersonal que fuig del debat public i de les polemiques, no gens
autobiografic Alan Sheridan cornentarista I arnic de Foucault
n'escrivia aixb (1984: 21):

,,De primer cop d'ull, l'empremta de Foucault semblava inexistent.
pert). ben mirat. era el seu estil. L'havia projectat un interiorista amb
un anonimat clinic. De ls objectes que s'hi aplegaven. no n'hi havia ni
un de sol que rnereixés cap interes estetic. Les peces més antiques
havien de ser els Ilibres que havia cornprat d'estudiant. A les peces de
l'apartament. cofor era el que els Ilibres hi donaven tanmateix,
era l'horne més dolc, el mes tendre... l'humor i la intel.ligencia Ii

brillaven al8 ulls...

A Liberation (1984), els entrevistadors ja es van adonar del que
Sheridan havia perdut potser un altre apartarnent, que se sapiga,
un Picabia, un Soulages i un Magritte.

Parlant d'ell mateix, deia aixd (1982: 9):
No sento pas cap necessitat de saber exactament qué sec. L'interes

principal de la vide I el treball és d'arribar a ser &tuella altra persona
que un no era al comencament Si en el moment de comencar un Ilibre
ja sabés que hi dire a l'acabarnent. voleu dir que tindna el valor
d'escriure'l? El que es cert per a l'escriptura per a una relacio
d'amor. també es cert per a la vide El joc s'ho val, sempre que no en
sapiguem el final ,

Foucault va rnorir victima d'una malaltia del cervell --una estranya
infecciO septicernica sorgida d'un focus corn6; un tumor al cervell
unit a un altre: un cancer que en va provocar un altre. Per alguna raO,
la seva mort fou extremament inoportuna dins la vida intel.lectual
francesa, si tenim en compte la seva edat i les recents
-desaparicions,, de l'escena de Jacques Lacan, Roland Barthes, Nicos
Poulantzas i Louis Althusser. Confirrnant la seva paradoxal celebritat,
al moment de morir no hi havia cap dels seus seguidors, perb si que
hi havia existencialistes, fenomenologistes. lacanians i althussenans.
No té cap dubte que aixb era resultat de la seva personalitat, perb
també ho era del f et d'haver dedicat tota la vida a l'estudi de les
relacions entre el poder i les idees. I tambe es produla per raO d'una
rnetodologia>, que esquivava una metodologia constant i un cos
d'analisi filosOfica, o tota teoria general que hagues pogut considerar
prOpia: es dificil entendre corn hi havia foucauldians. Era simplement
un iconoclasta? Contrariament, jo suggerina que en la seva dimensib
de fildsof te moltes coses a dir-nos. corn a pedagogs.

Amb aquest document ens volem centrar en la manera corn es
poden plantelar q(iestions tilosofiques sobre reducamo A la prirner;i
part identificarem unes quantes qUestions tilosofiques tradicionals.
amb les respectives apliCaCions a I area del castig A la segona
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exposem corn Foucault s'aproxirna als conceptes Essencialment, hi
afirmem que segueix Gaston Bachelard Georges Canguilhelm. A la
tercera i la quarta parts, parem atencib al seu concepte de castig,
i corn difereix de conceptes mes tradicionals; igualment, hi fern
referencia a certes implicacions que corn a educadors ens interessen.

1. QUestions filosediques tradicionals

Un del problemes de la filosofia Os el notable desacord que hi ha
precisament sobre all() que Os la filosofia. Per sostenir aixO hi ha una
serie de questions filosOfiques tradicionals. possiblernent orientades
a trobar-ne d'altres que es plantegen quina Os la naturalesa de la
filosofia. Tot amb tot. les questions tradicionals que vull considerar
s'han de trobar realment en la filosofia, concretament dins la filosofia
de l'educacib. Em refereixo a questions relatives al significat i la
justificacid: questions o plantejaments corn ara: quin es el significat
de X?; o be: com es justifica, la X? La meva intend() es d'il.lustrar
aquestes tesis fent una aproxirnacig tradicional al plantejarnent de
questions filosOfiques similars a les que hem vist, per al.lusiO al
treball en filosofia i en filosofia d'educacib en el castig Em referire
als escrits d'H.L.A. Hart I R.S. Peters, respectivament.

Les questions Que significa el 'castig'?, i Com es justifica el
castig?. gairebe arriben a dominar la bibliografia filosOfica del castig.
La seleccib de documents editada per H.B. Acton (The Philosophy of
Punishment, 1963) il.lustra aquest punt.

Aquesta bibliografia tambe es planteja un model de castig concret.
presentat per H L.A. Hart dins Punishment and Responsability_( 1968),
corn a resposta a aquestes questions. A vegades, aquest model és vist
corn el model de castig de Flew, Benn, i Hart, perque aquest Ultim
havia treballat sobre l'obra inicial d'Anthony Flew i Stanley Benn.
Tambe va ser adoptat per R.S Peters, en els seus esci its, enormement
influents, de filosofia de l'educacib (per exemple. en Ethics and
Education, 1966 ).

Hart (1968,4) diu que no fa riles que tractar un admirable treball
recent, dispers . pels diaris i publicacions de iilosofia- El fet que
Hart afegeixi especificarnent el qualificatiu angles a la seva Ilista de
diaris indica el seu encert en aquell moment en clue l'alut per avançar
en aquesta bibliografia de filosofia anglesa del Ilenguatge era tan
necessari (vegeu particularment la col.leccib editada per Acton).
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De totes maneres, hi hauriem d'afegir que ell tambe escnu dins
d'una tradicio jundica establerta, encara que no Cmicament amb una
metodologia analitica, tal corn explica la seva aproximaciO a la coneguda
exposiciO sobre la propietat de Locke, que proposa una quadruple
divisiO de questions significatives sobre el castig. Es consideraven
corn a tals (Hart. ibid.) les relatives a definiciO, justificaciO i dis-
tribuciO, i aquesta darrera es dividia en diverses questions sobre qui
hauria de ser castigat, és a dir: la denorninaciO, i la forma i gravetat.

Responent a la primera preaunta, juntament amb Flew (1954) i
Benn (1958). diu que definira el cas estandard del concepte de castig
tenint en compte cinc elements que el conformen. SOn aquests (Hart.
ibid).

1. ha de tenir un component de dolor, o altres conseqüencies que
normalment es consideren desagradables:

2. ha de respondre a una otensa a les lleis, la normativa leaal:

3. s'ha d'aplicar a un infractor real o presumpte. per la seva
of ensa:

4. sera administrat intencionadarnent per éssers humans diferents
de [infractor,

5. ha de ser imposat i administrat per una autoritat constitufda
per un sistema legal contra el qual s'ha comes l'ofensa.

Hart exclou imrnediatament de l'estandard. relegant-les a la posiciO
de casos subestandars o secundaris. les possibilitats següents: dolor
o conseqUencies per haver contravingut normes d'una naturalesa
altra que la legal (en dOna exemples especifics: la familia i el col.legi):
per altres persones que no siguin els funcionaris autoritzats; i tot fet
desagradable o dolor imposat deliberadament per autontats. perO
sobre no infractors.

Tambe R.S. Peters (Ethics and Education. 1966) adopta la distincib
quadruple de Hart. Ell, rnalgrat tot. és el primer de veure dues
questions. només filosOfiques. que es caracteritzen pel tel de ser
competéncia de juristes i administradors. Llavors ens trobem.
efectivarnent, amb una divista filosOfica del treball. amb els esforcos
del filOsofs onentats a les primeres dues questions o plantejaments.
F .ira, per qué les dues primeres son considerades questions, i es
Oltimes no? Qué ho fa, que les primeres esdevingum questions
filosOfiques sabre el castig. i les darreres siguin relegades a una
simple condiciO administrativa, juridica o, en el cas de Peters, que
es converteixin on questions educatives?

Hart. Ihurement, admet que esta preocupat amb la teoria penal
L objectiu que assenyala és aquest (Hart, 1968:1):

170



Reflexions i recerques

,Es donar una estructura a les creixents perplexitats que ara
volten la institucic5 del castig criminal..

Suposem que, totes soles. l'analisi i les consideracions de la teoria
penal puguin fixar una estructura sobre la qual plantejar-se la creixent
complexitat de qué es veu voltada la instituci6 del castig criminal.
corn si. a priori, la histOria i la sociologia no haguessin fet cap
contribuciO per elaborar aquestes questions estructurals. En delimitar
questions estructurals d'aquesta manera, el suposat castig dels nens
a escola i en familia es relegat a la posici6 subestandard, o dels
cassos secundaris (Hart. 1968;5). Quasi per definicio. la histOria del
castig dels infants no ens ofereix res per a la resoluciO de la
cornplexitat d'aquesta area de perplexitat i controvarsia.

Evidentrnent, si comencem amb questions sobre el significat i la
justificaciO del castig, I si de l'Os estandard del castig n'excloern els
castigs de la familia i l'escola, Ilavors ni tan sols la histOria del
castig dels nens, ni tampoc les condicions socials que acompanyaven
i facilitaven canvis a les practiques amb nens, no es podrien consi-
derar importants amb vista a desfer la perplexitat que caracteritza
aquesta area. Arauirem que aquest abandO aprioristic és fals, perque.
lOgicament. de l'exposiciO. no n'hem exclOs certes realitats sobre el
castig dels infants, que participen de determinades similituds amb el
castig dels adults.

També afirmarem que unes conseqüencies histOriques i

sociolOgiques sorgides de la consideraciO de les dues questions que
formulavem en segon lloc denominaciO i quantia (forma i gravetat)--
estan relacionades per respondre a questions sobre el significat i la
justificaci6 del castig en general, i el castig dels infants en particular.
Un pensador que ha meditat sobre aquestes questions es M. Foucault
Foucault (1979a) comenca amb questions de denominaci6 i quantia.
acaba amb questions sobre el significat i la justificació Poxi, mentre
manifesta la seva sensibilitat pel Ilenguatge. tambe observa les
practiques i les quanties del que s'havia fet a la gent en norn del
castig.

2. L'enfocament de Foucault

Sense pretendre afirmar nue Foucault fos un filOsof ni que en
Discipline and Punish fes filosofia per se. vull afirmar que te alguna
cosa a dir sobre corn fer filosofia. En la manera d'enfocar les questions
filosOfiques estava fortarnent influ)t per Gaston Bachelard i Georges
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Canguilhelm De love Canguilhelm havia estat professor seu I despres
Ii va dingir el doctorat La influencia de Bache lard es va fer notar
grades a Canguilhelm a la transformacio d'algunes de les seves
idees. Linteres de Canguilhelm corn a histonador de la ciencia fou
degut especialment a la histeria dels conceptes. (Aqui haig de
reconeixer el meu deute amb Gutting, 1989).

La histOria dels conceptes de Canguilhelrn no és la histOria de les
idees. No es tampoc una histOria de fenômens. termes. ni teories.
Probablement, la seva posici6 es pot explicar millor elirninant
previament aquests altres possibles competidors.

Una hist6ria dels termes es ref enria a elle mateixa rastrejant
l'Os (fun terme potser en una utilitzaci6 moderna, des dels antecedents
hist6rics. Aixi. mentre que en la ciencia moderna el terme atom té
un Os actual. ja era emprat pels pre-socratics. De totes maneres.
encara que una mateixa paraula o un mateix terme haguessin estat
utilitzats pels pre-socratics i ara ho siguin pels cientifics
contemporanis. les realitats prOpies del terme per als uns I els altres
tenen ben poc en cornir per no dir que no hi tenen res. Encara que una
hist6ria corn aquesta te alguna significacio inteldectual. aqui aix6 no
es tan important corn el fet que en el programa de Canguilhelm no n'hi
tingués amb una determinada claredat.

Aquesta histena de conceptes tarnpoc no ha de ser identificada
amb una histeria de fenOmens. Per exemple. algt) pot fer una histOria
d'erupcions volcaniques. o una histOria de terratremols. a San Fran-
cisco. posem per cas Per Cannuilhelm. el més important no és pas
el que s'observa --el fenomen sine la interpretaciO cientifica que
se'n fa. No n'hi ha prou amb I observed() I descripcib de fendmens
nous o inesperats (potser corn el resultat d'un experiment become)
si de fet el que es pretén és de tenir una concepci6 cientifica, fer
ciencia o escnure histOria de la ciencia

Canguilhelm insisteix en la separacie de conceptes des de les
teones que es poden servir d'aquells conceptes. Ell doncs. no creu
que els conceptes estiguin integrats en unes teones cadascuna de les
quals fa deriver el seu siqnificat de teories associades, ni tampoc
Tunes teories el significat de les quals hagi de ser explicat per les
dites teories Per Canguilhelm. els conceptes permeten d identificar
dades Tuna forma OW i cientificarnent significative: les leories
expliquen les dades o els fenernens identificats, o totes dues coses
alhora, abans que l'explicacib conceptual. Els conceptes permeten la
forrnulacio de questions cientifiques. I la teoria dona respostes
cientifiques a aquestes preguntes Despres diu que els conceptes son
teoreticament polivalents (Canguilhelrn. 1977a.6) vol dir que
un concepte es pot presentar en diverses teones sense deixar de ser
el rnateix concepte Aixi fou corn va escnure histbries de conceptes
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--per exemple de l'arc reflex que apareixen en diferents teones
Aquests conceptes poden amber a ser reformulats I transformats
entre teories, perO encara mantenen un contingut cientific fonamental
subjacent. Gracies a aquesta continuItat de contingut. no hi va haver
un retroces a una histOria de noms.

Canguilhelm considera flavors que Ia histOria de la ciencia no es
la hist6ria del descobriment de conceptes. Es més aviat la histOria
dels conceptes. Malgrat tot. ell mateix adverteix que entre els
conceptes i els fenOmens hi ha una relaciO prOxima, i si ell, de vegades.
rebutja la distinciO abans esmentada entre (neutre) fets i teories. no
ho fa pas d'una manera simplista afirmant que no hi ha fets no observats
fora de les interpretacions teoretiques. La seva actitud és més
complexa des del moment que fa distincions entre noms. conceptes i
teones. Conceptes que sOn teoreticament polivalents identifiquen
fenOmens i no necessariament, ni simplement. teories. En comptes de
teories. explica fenOmens préviament identificats mitjancant
conceptes.

Canguilhelm va adopter diverses idees de G. Bachelaro, encara
que transformades. I va presentar Bachelard a Foucault com a mestre
seu Bachelard afirma. I aqui segueixo Gutting (1989). que no hi ha
indicis viables de racionalitat. excepte els que deriven de la rab
cientifica o en poden deriver. I la ra6 cientihca ha de ser coneguda
entesa per mitja de la reflexi6 sobre la histOria de la ciéncia. Tenia

particularment clar que havia de rebutjar a priori els ideals filosOfics
de racionalitat. perque continuen essent refutats pel desenvoluparnent
cientific histOric i els seus exits. Per Bachelard. la rad Os immanent
a les practiques histOriques dels cientifics. segons la seva utilitzacio
actual de la ra6. Aix6 no pot ser una racionalitat fixa i monolitica:
Bachelard considerava que en la histOria de la ciencia hi ha trencaments
discontinuitats. En relaci6 amb aquests trencaments, les concepcions

de la racionahtat van canviai . Bachelard tambe diu que. estrictament.
no hi ha una histOria de la ciencia, sinO si de cas, diverses histOries
de diferents arees de la ciencia. Si no hi ha una ciencia unificada. no
hi pot haver tampoc una forma total unificada de racionalitat.

El filbsof. doncs. ha de treballar des del desenvolupament concret
de les ciencies. AixO no es una histOria objective. ni escrita des cruna
posicio teoretica particular (per exemple. una perspective marxista
a rescola. que no Os neutral. per6 que pot ser objective en relaciO
amb aquestes pretensions teoretiques) Tampoc no es tracta de la
voluntat de Bachelard d'interpretar la ciencia classica de cap i de nou
amb ternies, conceptes I bowies del present El passat s'ha de re
presenter amb termes props La histona de la ciencia del present
Os una pi ojeccio selectiva de Iluni sabre el p.:ssat (Canguil
1977b,22)
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Tant Bache lard corn Canguilhelrn :an influir Foucault Ell reconeix
la proxirnitat pel que fa a Canguilhelrn n la lectura d'una tesi seva
(Foucault, 1961, prefaci), pero Foucault era rnolt I molt rebel, fins
I tot en els seus primers anys d'escola (Liberation. 1984), ja que
tant acceptava idees pel fet de ser de rnestres seus corn es convertia
en deixeble d'altres. Les seves idees no eren adoptades a la babala.
Foucault adopta i adapta aquestes idees als seus propOsits, i tarnbé
les utilitza, corn va fer en la seva .versiO>, de Nietzsche, i se'n dolia
(per a la seva exposiciO de Nietzsche, vegeu Foucault, 1977a). Si hi
va haver una adopci6 selectiva d'algunes idees seves, tarnbé és cert
que hi hague una transformacib critica.

Alguna de les opinions de Bache lard sobre la filosofia de la der-Ida
sOn transferides per Foucault a les seves investigacions de derides
hurnanes. Aqui trobern la naturalesa d'una ruptura, tot i que no Os tan
clar el valor que Foucault donava a aquesta nod& corn el fet que hi
ha passatges en que ell rnateix refusa l'etiqueta d'historiador o de
filbsof de la discontinuItat --encara que sembla seguir Canguilhelrn en
la recerca de continuflats on les ruptures sOn aparentrnent
preeminents. Aixi doncs. el trencarnent aparent en el tractarnent dels
infractors dins Discipline and Punish, entre l'horrible espectacle de
Darniens i el patibul, i els joves infractors del reformatori de Faucher,
confirrna una trencarnent encara més gran en les forrnes del castig.
Foucault ja descobreix una continuitat subjacent relacionada amb
l'exercici del poder. (I aquest poder/coneixernent subjacent pot estar
unit a la noci6 de Bache lard d'una psicoanalisi del coneixernent).
Foucault va Hangar diversos atacs sobre la gran filosofia per produir
una totalitzaci6 de la teoria, tal corn cornentava a Sartre (F.1968),
i insistia sobre la irnportancia de teories locals (Foucault, 1977a).
Sernblantrnent, atacant el paper de l'interlectual corn a productor de
teories totalitzadores per altres, tarnbe rebutjava la idea d'una gran
teoria totalitzadora. Si no hi pot haver grans coses corn grans teories,
Os clar que no pot haver tarnpoc un paper de producci6 per als
interlectuals. Quan afirma que els oprirnits sOn perfectarnerit capacos
de formular i articular els seus problemes i solucions, no rnanifesta
tan sols que hi ha una prirnacia de teoria local o regional, sin6 que
tambe rebutja tota afuada distinci6 entre teoria i observaciO, i ciencia
o no ciencia. A l'hora de negar aquestes dues ültimes distincions, es
pot deduir que segueix rnés Canguilhelrn que no pas Bache lard.

La influbncia rries clara de Canguilnelrn sobre Foucault es veu en
la insistencia prOpia de Canguilhelrn sobre la prirnacia dels conceptes.
L'analisi de Foucault de nocions corn la bogeria. la rnalaltia i el chstig,
per exemple. demostra la primacia del concepte darnunt la teoria. En
Discipline and Punish: The birth of the prison (Foucault, 1979a), s' hi
troba un clar I inequivoc rebuig de la teoria penal i legal, i de les tesis
aclaridores i de rnillora sobre la urgencia de formes mes humanes de
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castig Mentre Foucault parla de Canguilhelm, una historia corn aquesta
succeeix a Birth of the Clinic (Gutting,1989,54)

En relacio amb el seu primer treball I el que tractava de fer dela
(Foucault.1969:52):

"Jo he provat de fer alguna cosa més dernostrar que, en un
discurs. tal corn a la histôrta natural, hi ha regles de formacio per
objectes (que no sOrrles regle d'Os de les paraules). regles de forrnacio
per conceptes (que no son Ileis sintactiques). regles de formacio de
teories (que no seri ni regles retOriques ru deductives). Aquestes regles
sen les que operen per mitja de la practica discursiva 1 les que en un
moment donat expliquen per que certes coses es veuen (o s'Ignoren):
per qué s'irnagina sota un aspecte I per que s'analitza d'una manera
determinada. per que tal paraula s'empra amb una tal significacro I en
una frase tal."

No fa una histbria de coses (per exemple. dels atoms) ni una
historia de paraules (per exemple, de "atom"). ni per veure que
mercix consideracio que es ignorat, ni quins conceptes serien valids.
Més aviat, el que vol es fer una análisi aprioristica (amb obvis
parallelismes amb Canguilhelm). que ell anomena analisi discursive.
No hi ha coses ni analusis semantiques.

En -Nietzsche, Genealogy. History-, Foucault (1977a) expose el
rebuig de Nietzsche respecte a certes maneres de fer histbria.
Particularment. la nociO d'historia corn una emergencia en qualsevol
forma lineal experimental des d'un origen determinat. A The Order
of Things (1973) manifesta la futilitat de la recerca dels origens de
l'home. Hi diu que es un exercici sense fruit. Caniuilhelm ens presen-
ta a nosaltres amb la futilitat de cercar prec.ursors. I assenyala
tambe les implicacions lOgiques de la recerca de precursors --la
ciencia acaba la seva histOria quan engendra una epoca daurada. Amb
tot, l'opinig de Foucault sobre l'origen de l'home és diferent. En
relaciO amb l'home. el seu ongen nomes es pot trobar en alguna cosa
diferent, no pas en l'home. La futilitat este. per tent, més que no pas
trobar l'epoca daurada, a buscar allO que només pot ser l'altre

Foucault no es c )nsiderava un filbsof, si més no en el sentit tra-
dicional. Es vela fugint de la filosofia seguint Nietzsche. i Bataille
(entre d'altres). Va dir (Foucault 1975:118).

-Per deslhurar-se un materx de la fulosofia Cl uniproveiaCto No
Pas estar-se dins de la filosofia. no f ilar gaire prim, no grrar contra
ui mateix allo que existerx per sr materx No oposar-se amb una
estupidesa alegre admirada . el discurs fulosefic cm va fer mes

ri or 0(1).111 quo havia lel 5ohre la hociond Igoe (,SI I frOnter,1
lillf(! ltiosofia I no-I ilosolia e;; if-O;;On,i

encara va admetre (Foucault. 1975:318) quo al troball onmeronc.
quo inclou Discipline and Punish
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ri faig un estudi filosofic basat essenclairnent en un cert us ciei
vocabulari d entreteniment, d experiencia filosofica al qual
m acihereixo completarnent

A Discipline and Punish encara no fuig de la filosofia, pert'. tal corn
hem vist. hi ha una aproximacid diferent a la filosofia.

3. Relacici de cestig de Foucault

Foucault pot ser interpretat com a seguidor de la nocid de la
histbria dels conceptes de Canguilhelm. en el seu tractarnent del
castig --la nociO d'un concepte independent de teories influTt per la
insistencia de Bachelard en la no aplicacid aprioristica de teories.

segueix an atencid la histOria de la figura del castig, evitant
teories legals i filosefiques sobre el castig i cercant ruptures
trencaments alhora. continuament. Discipline and Punish: the bird of
the prison identifica la ores() corn una forrna de castig: perd. corn el
titol mateix ja suggereix, en l'estat modern hi ha una altra forma de
castig --ell en diu castig disciplinari que permet l'exercici del poder
sobre els individus corn a tals i en la seva normalitzacib per seguir
unes vides Otils. practiques i dOcils. Considerem ara la seva relacib
de castig a Discipline and Punish

Foucault (1979a) diu que les presons modernes neixen a final del
segle XVIII. Mentre que abans d'aquesta epoca, de presons ja n'h !
havia, l'empresonament corn a forma de castig major no es coneixia
La preso havia estat un Hoc on retenir els presoners que asperaven
altres castigs. corn la rnort. la tortura. el desterrarnent. I a Franca
no va ser considerada corn a pena seriosa Ilevat quan s'aplicnva. per
exemple. corn a substitut en el cas de dones. infants i xicots que no
podien servir a galeres (ibid: 118) Foucault es queixa que, ja de bon
cornencarnent. la preso rnoderna fou concebuda arnb tecniques de
transformacio basades en la individualitzacid i la norrnalitzacio
adrecades al criminal mes que no pas a l'acte. Segons Foucault,
l'ernpresonament corn a forma de castig va marcar. doncs. un canvi
als objectius del castig.

Els fets principals d'aquest proc6s still la reorganitzacib de la
Maison de Force. el 1775, a Gant, Belgica, l'edificacid del Centre
Penitenciaii de Gloucester, el 1779, la reorganitzacio de la preso
de Walnut Street. a Filadelfia, [any 1790 A cadascuna d aquestes
noves presons s'exhibien tecniques disciplinaries associades arnh

normalitzacio, l'Otica de treball. amb horaris
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estrictes, confinaments solitaris (malgrat que no totals), vigilancia
(el centre esmentat de Gant va ser constrult segons el model panOptic
de Bentham), control i individualitzaciO. La pregunta "Tu, qu i. ets?»
va arribar a tenir una notable importancia perque el coneixernent
obtingut per la vigilancia, el control una completa documentaci6
eren un pre-requisit per transformar l'individu. Si aquest coneixement
es va considerar necessari per at control dels interns dins la pres6,
també ho va ser amb vista a transformar-los. Aquest coneixement
permetia la classificaci6 i distribuci6 de la tendencia del vici dins de
la pres6 per al control i la transtormaci6. Aquest nou coneixernent no
s'orientava pas als actes dels presoners, sine contra "el potencial
de perill que resta arnagat en un individu i que cada dia es pot observar
en la seva conducta., (ibid.;126).

Foucault diu que aquesta transforrnacio en la forma del castig no
s'ha de tractar corn un simple arranjament de penes. Si la nova forma
tambe es dirigia al futur, -no pas per esborrar un crim, sine per
prevenir-ne la repetici6,, (ibid.:126), la diferancia principal s'ha de
trobar en les tecniques (ibid,;127): en el procediment d'acces a
l'individu. la manera en qua el poder punitiu fa efectiu el control
sobre el dit individu, els instruments que fa servir per obtenir aquesta
transformaciO.

El punt d'aplicaci6 d'aquestes noves tecniques es el cos, el temps,
els gestos i les activitats de cada dia. Al cos s'hi apliquen formes
coercitives per produir un subjecte obedient, el qual, per subjecci6
a les regles, ordres, habits imposats, vigliancia, control, i autoritat
exercida continuament al seu voltant I damunt seu, "ha d'acceptar
que funcioni en ell autornaticament» (ibid,; 129). Aixe representa un
canvi des de la reacci6 a una ofensa en termes d'un subjecte judicial,
trencant de bon grat un pacte social, a la construcci6 d'un subjecte
obedient mitjançant una forma de poder, basada en el coneixement del
tal subjecte, i obtinguda gracies a la vigilancia i el control. No és
Onicament una qUesti6 de coerci6, per les aplicacions en tots dos
casos sine, més aviat, que les formes noves incorporen diferents
conseqUencies, corn a individus ,.corregits» pel poder matriu que,
envoltant els individus. acaba funcionant automaticarnent dins seu.

Foucault sosté que aquesta forma de castig coercitiva, corpOria,
solitaria i secreta no s'ha de confondre arnb els models punitius
creats pels primers reformadors. Cita aqui Rasphius d'Arnsterdam i
la Maison de Force, de Gant (abans de la transformaci6). Aquestes
primeres institucions buscaven la transformacie espiritual dels interns
amb una apologia de l'atica del treball, l'exercici continuat,
l'exhortaci6 continua i les lectures religioses. La diferencia mes
important, pore. era que a les darreres institucions aquesta
transforrnaci6 necessitava un coneixement de l'individu corn a condici6
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d'aplicaci6 de les tecniques coercitives El coneixement de l'individu
es va obtenir per mitja de l'observaci6, la v;gilancia, el control i a

classificaciO, i amb l'aplicació continua d'aquestes tecniques es
completava un coneixement més exacte de l'individu normalitzat. Dit
amb altres paraules, el coneixernent era alhora una condici6 i una
conseqUencia d'aquesta transformaci6 del comportament. Aix6 era,
doncs, la caracteristica que distingia les noves formes del castig de
les de l'Ancien Regime i les idees dels ref ormadors (per exemple,
Beccaria,1764).

L'objectiu del castig canvia del cos a l'anima, per6 passant pel
cos, sense que el poder causi un dolor insuportable, sine més aviat
fent que els individus es vegin voltats del poder, fins al punt que, dins
d'unes certes normes, funcionin autornaticament. Es en aquest punt
que I'M-lima se situa dins una area més ampla, que inclou el cos, per6
és un cos tan subjecte a horaris, que els gestos, i les activitats de
cada dia son observats i controlats cada minut. Es dirigit a l'anima
en privat, no pas al cos en pOblic. Aquest motllo constitueix el nou
objectiu del poder.

Foucault argOeix que, si no vol ser mal entes, el castig ha de ser
analitzat corn a part d'una xarxa general de relacions de poder que
s'estan enllb del ragim penal, perque les tecniques de qué tracta
s'han de trobar tant als hospitals corn a la feina, a l'exèrcit, els asils
i a escola. En moltes d'aquestes arees, on el poder s'exerceix de la
mateixa manera, la Ilei no hi te aplicaciO, i si en té, és molt restringida.
Es a dir. la hist6ria del castig dels infants és un aspecte important
del concepte de castig. Ampliant l'espectre de l'aplicaci6 d'aquestes
tacniques a qui respecta la !lei tant corn a qui n'as infractor, Foucault
demostra que el céstig serveix certes funcions rituals associades
amb la sobirania (1979b) i les funcions de correcci6 i ref orma. El
castig corn a exercici de poder no és unicament repressiu ni directament
dictat per la infracci6 de la Ilei, per6 pot tenir efectes positius,
normalitzar les persones perqu6 prenguin un Iloc efectiu (si sOn dOcils)
en la societat. formant la personalitat i promovent el benestar. Foucault
es refereix a aquesta forma de castig amb els termes de castig

4. Castig disciplinari

Foucault identifica una teoria de cbstiq exemplificada i desplegada
a partir dels escrits de Thomas Hobbes (Leviathan.1564). En diu

178



Reflexions 1 recerques

«castig juridico-legah. per distingir-lo clarament de les formes
modernes de castig, que denomina castig Sota aquestes
nocions s'han de distingir l'objecte de castig i les formes que pren
aquest castig. Segons el seu punt de vista, les teories penals i

filosOfiques modernes corn la de Hart exemplifiquen essencialment
l'exercici juridico-legal, i. per aix6, obscur. del poder modern. Creu
que estan desorientats fins en aquest punt, perque mentre parlen
d'actes contra la Ilei i de la naturalola repressive dels castigs que
donen suport a la Ilei (i per aixO a la j opietat, en el sentit que hi ciOna
Locke), de fet el castig disciplinari modern té una enorme relaciO amb
l'individu. el carecter de l'individu i la normalitat de comportament
perque l'individu pugui prendre un Hoc responsable en la societat. En
el castig disciplinari ei poder es exercit. no pas d'una manera
repressive, sinO positive (Foucault,1977 b).

Amb referencia al model de Hart (secci6 I) Foucault diu:
1. el castig necessita no incorporar conseqUencies desagradables.

i fins i tot. sovint pot resultar agradable:

2. el castig no respon a ofensa, stnO al que és bo (l'anirna) de
l'individu:

3. el castig s'aplica a un infractor.. no per un delicte. sinb pel be
de l'infractor:

4. corn que la intenci6 Ultima es el control i el domini propis. el
castig pot ser atorgat per un mateix;

5. quan el poder pot ser exercit per qualsevol, i quan el cestig és
un exercici de poder, no cal que hi hagi cap autoritat perque hi hagi
castig.

El model de Flew, Benn i Hart ha estat considerat la millor resposta
a la pregunta sobre el significat del cestig. No cal dir que és correcte
que aquestes condicions per a una aplicaci6 correcta del concepte
encara no hagin aconseguit un acord universal; en la bibliografia, han
estat les més grans rivals. i ha sorgit la controversia sobre certes
condicions concretes. per exemple si l'autoritat hi hauria de ser
present o no, necesseriament o habitualment. Per6 l'examen
histOric>, de Foucault respecte a les formes i tecniques de castig
comunes a una emplia gamma d'institucions i practiques hurnanes te
greus imphcacions respecte als plantelaments sobre el significat del
cestig. Hi ha desacord amb el Model de Flew. Berm. i Hart sobre
cadascuna de les cinc condicions.

En primer Hoc. el desacord arrenca de formular-se diferents
questions filosofiques. La qUestio prirnera de Foucault es corn es
castiga la gent, no pas. corn en l'aproximaciO filosOfica final, que
significa el castig. o corn cal justificar-lo? En segon Iloc, es concentra
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en la forma que pren el castig en les tecniques propies d'aquestes
formes. perque, dins aquestes formes i tecniques, i no pas en teories
filosofiques i legals. ell considera que els objectius de castig sOn
immanents. Es precisament aquest punt de coincidencia en formes i
tecniques que permet a Foucault de distingir analogies entre castigs
penais moderns I un arnoli divers espectre de practiques no penals.
En aixo segueix Canguilhelm i Bachelard respecte a la nocid de concepte
i en les aplicacions en la practica de la rad Ni tan sols el castig dels
intlnts no es relega a un cas secundari o subestandard corn fa Hart.

Per tent. les aplicacions del model de Flew Benn i Hart a reducacid
han estat desafortunades. Alguns filosofs de l'educacid s'han demanat
si el rigid significat legal podria ser aplicat als infants o no. i si, per
exemple. posant-hi una nocid de regla més que no pas de Ilei. se'n
seguiria un enfosquiment de la claredat del concepte. Una veu solitaria
desafiava clarament l'aplicabilital del les cinc condicions de Hart en
el cas dels infants (Marshall. 1972-1975). i conclola la necessitat
d'un altre concepte per descriure el que nosaltres fern als infants
Altres filbsofs de l'educacid. acceptant alguna cosa semblant a la
relacid de significats de Flew. Benn i Hart. van empunyar l'arrna de
la legislaciO de les teones tradicionals i es demanaven si ens haviem
d'encarregar de castigar luster ent els infants o be amenagar-los o
dissuadir-los amb diferents conseqUencies per la seva male conducta
Foucault deixa de banda aquests intents claplicar les teories
tradicionals als nois fent un seguit de preguntes diferents Les seves
respostes plantegen als educadors una serie questions que van enlla
de la filosofia I que concerneixen la naturalesa disciplinaria de les
escoles i de l'exercici del poder sobre els loves en norn de la discipline
I ei castig

El poder no ha estat el problerna més important per als filosofs de
I educacie Burbules (1986) amb una claredat considerable, ha fet
una contribucie important en aquest punt. tot I que no veu que el poder
open quan es exercit en interes dels infants Generalment. en la
filosofia tradicional de l'educaciO el poder es distingeix de l'autontat.

quan se'n fa teona és corn a suport de l'autoritat (per exemple.
Peters. 1966) Igual corn I autontat tendeix a ser tractada corn una
autontat racional I perque es leg .mada rnitjançant unes determinades
necessitats de discipline (en tots dos sentits). tot erercici de poder
es legitima ell mateix corn el suport necessan a l'aprenentatge A
rnes corn que aquest exercici diu ser tel en interes dels infants no
pot ser conceptualitzat sempre corn a poder Resurnint. molta filosofia
de I oducacio s ha escrit corn si el poder no err-Air,

En la mesura que aquestes teorles -filosofiques- han actuat en
interes de I infant han cornencat gradualment a construir I infant
(Henriques et al 1984) Per exernple. I infant que creir es vISI corn
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un creixement de capacitats i aptituds latents en la naturalesa real
de l'infant, no pas corn el resultat d'uns exercicis de poder basats en
un conjunt de normes socials. Aquestes normes es disfressen de
descobertes de les derides humanes (per exemple. el concepte crinfant
que creix) (Walkerdine, 1984).

En la mesura que Foucault s'en preocupa. l'Home --el concepte
humanistic inherent a les clencies hum-Aries mor (Foucault. 1973).
Per aixd. manifesta que tal cosa no és possible corn a subjecte o corn
a personalitat independent de les nostres construccions socials (i
individuals) a través de rexercici del poder/coneixement. El seu
objectiu particular és la noci6 que. després de la llolustraciO. la
llibertat s'obté gracies al desplegament d'una autonomia racional.
Dins de reducaci6. el deselvolupament de la persona racionalment
autOnoma és gairebe un do (encara, vegeu Lankshear. 1982). Amb
tot. aixO no ens confereix la llibertat. sosté Foucault, sine) una forrna
particOlar de dominacib: els subjectes sOn esclavitzats (en ambigOitats
deliberades, Foucault segueix Lacan). Concretament. en la mesura
que aquests subjectes es consideren racionalment autOnorns ells
mateixos, s6n governables. és a dir. que fan vides dOcils. Otils
practiques (Foucault, 1979a.b).

Sense fer explicitament filosofia (Discipline and Punish no és un
text filosOfic). Foucault no dirigeix nornés. de manera implicita. la
nostra atenci6 corn a filOsofs de reducaci6 cap a diferents vies de fer
filosofia. sin6 també cap a un grup o conjunt de qUestions d'importancia
vital encastades en el nexe de poder/coneixement. Aquestes questions
estan relacionades amb la naturalesa de la personalitat. les formes
en qué aquesta personalitat es construeix. la condici6 de les exigencies
del nostre coneixement sobre la personalitat. l'Os d'aquest
coneixernent en la construcci6 de la personalitat i les funcions politiques
servides per lexercici del poder/coneixement. PerO aixO no es
simplement per reorientar la nostra atenci6 filosOfica cap a assumptes
filosOfics -oblidats corn a tals la nook) d'autenticitat de Sartre:
el concepte rnarxista d'alienacib: la noci6 d'hegernonia de Grarnsci;
la discussiO herencia/medi ambient. la condici6 filosOfica de les
ciencies socials: I la funci6 politicament opressiva de reducacib
Contrariament. Foucault ens dernana quo parern esrnent a aquestes
questions. amb la veritat i els valors morals, no pas distingint entre
poder i coneixernent a restil tradicional, t fent diterents rnenes de
preguntes

La recerca de qUestions sobre la forma. quantia denominacio per
a I educacio descobnra les estrategies. els programes I les tecniques
de poder que son eminents en les nostres practiques pedagOgiques
Tanmateix. Foucault no ofereix una teona de poder ni mes directnus
metodolOgiques clue els seus props exemples (corn es ara en Disci-
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pline and Punish), i suggerirnents amples per a la investigacid del
discurs/practica (Foucault, 1983). Subratllant aquests buits, trobern
el rebuig totalitzador de Bache lard, que sembla parlar per boca dels
altres (Foucault, 1972). Aix6 s'hauria d'acceptar tal corn Foucault
ens proposa, és a dir corn un desafiament a parlar per nosaltres
mateixos i no corn un lapse d'incoherencia, corn assenyalen alguns
critics, per exernple en (ed.) Hoy (1986). Per6, per acceptar aquest
desafiament, ens hauriem d'aproximar, corn nois que van a escola,
a la teoria i la filosofia social europees, particularment a la teoria
psicoanalitica corn aquella que va enlia del corrent principal de la
filosofia i la psicologia per ocupar les reserves tradicionals de la
iliure voluntat. la intuIciO i l'autonornia de la consciencia. En aquest
punt, entre les principals influencies de Foucault podem veure l'obra
de Binswanger, el primer Freud infrodult en el pensament intel-lectual
frances per Lacan, i els seus primers interessos intel-lectuals i

entrenament professional.

Si Foucault va ser un iconoclasta, i alguns critics l'hi consideren,
potser ens seria més tacit, corn a filbsofs de l'educaciO. adoptar una
actitud corn la de Foucault.
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Abstracts

El objetivo del autor L'objectif de l'auteur In this article, the
es sugerir vras est celui de suggerer author suggests
alternativas al modo des voles alternatives alternatives to the
en que pueden a propos de la maniere conventional way of
formularse las dont pourraient se posing philosophical
preguntas filoseficas poser les questions questions regarding
en educacion En este philosophiques en education, basically its
articulo presenta las education Dans cet meaning and
cuestiones tradiciona- article ont ete justification.
les sobre el castigo en presentes les sujets comparing this with
Filosofia de la traditionnels sur le the genealogical
Educacion (basicamen- chatiment en approximations of
te. sobre su sigmfrca- Philosophic de Foucault In this way.
do y justificacion). quo l'Education the scope and
confronta con las (essentiellement sur theoretical and
aproximacionos son sens et sa practical relevance of
genealogicas de justification) et ils ont the questions is
Foucault De ese modo ete confrontes aux greatly' broadened
no solo se amplia approches de Foucault Subjects such as
considerablemente el Ainsi. non seulement la punishment as an
alcance de las portee des questions a instrument of chanoing
preguntas. sino ete considerablement the soul through the
tambien su relevancia elargie. ma's leur body. punishment and
teorica y practica importance theorique normalisation.
Temas como el castigo et pratique l'a ete punishment and the
en tanto que instru- aussi des sujets tels disciplines
mento de transforma. que le chatiment en punishment and rituals
cion del alma a (raves tant qu'instrument de of sovereignty.
del cuerpo. el castigo transformation de punishment and the
y la normalizacion. el lame au travers du exam etc. require
castigo y las discipli- corps. le chatiment er different ways of
nas. el castigo y los la normalisation. le approaching
rituales de soberania. chatiment et les philosophy, and show
el castigo y el disciplines. le how educational
examen etc implican chatimenl et I examen. philosophy can turn its
una forma dilerente de etc impliquent uric attention to this
tracer Filosolia y nouveau moyen de crucial group of
muestran corno la faire Philosophic et problems embedded in
Filosofia de la montrent comment la the relationship
Educacion puede Philosophie de between knowledge
dirigir su atencion a I Education pout porter cower and subjection
ese crucial grupo do son intOret sin ce
problemas embebidos groupo crucial do
en la rolacion saber, problOrnes plonges
poderisubletivacion dans la relation
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Desenvolupament professional del professor
universitari
Vicenc Benedito Antoli*

Introduccid

La Universitet ha sofert una profunda evoluciO, especialment en
el segle XX. I actualment, parafrasejant la metafora de Neurath (199 ),
viu un procés de construcciO o reconstrucci6 de la seva identitat a
partir de canvis interns i externs, I alhora cerca d'adaptar-se i

transformar-se segons les necessitats de la societat de final del
segle XX. Aquesta recerca d'identitat, de qualitat, de prestigi i

consideraciO social es una constant present en les directrius de govern
de les universitats que volen trobar el seu Hoc per adquirir un segell
de personalitat i competbncia, en una época de limitacions econbmiques
creixents.

Cal tenir en compte que la rnissiO de la Universitet s'ha anat
transformant en un proces de canvi que es veu inflult i condicionat
pels canvis politics, socials i econ6mics i del m6n del treball. Aquesta
transformaci6 es necessaria si no vol esdevenir anacr6nica o
sobreviure d'esquena a la societat, que Ii dOna sentit. Des del meu
punt de vista, la Universitet ha de continuer essent el temple de la
culture de la ciencia, de la reflexi6 intellectual, de la plenitud de la
formaciO hurnana. Per6 tambe es cert que, corn rnes va mes, es va
decantant cap a la professionalitzaciO. cap a la forrnaciO de
"treballadors especialitzats,, que intenten d'accedir a professions
treballs del maxim nivell La rnultiplicaci6 de titulacions i especialitats
Os l'indicador Ines evident d'aquesta tendencia. Tanmateix. seria
perillOs que es trenqués l'equilibri entre el que Os formatiu el que
es professional. ja que tots dos aspectes sOn consubstancials de
l'"ésser universitari., i d'una Universitet sana socialment i huma-

vt( Aolel, C,Ile(P(M( de n.da( ICC C de id linoiert,.1,P B,perio
nit Auto( d ItwesttiocConS pubhcaciow, 5oblo 131(inciwa lofmario wot.",t,01.0
(.I) ok; (1.1erenh, e(1.1c.;(1:w. COOT (1111,1(10r dC I nforme LI I o(moc,,n del pro
lef,orddo «noipr.:0;mo' ( M1) (Pdar.lal per ,11.1 D.loccio d'1)no/c11.00II,
MEC

18 b



Viceng Benedito Antolf

nament parlant. La producci6 i transmissi6 de la culture i de la ciencia,
de manera critica, la potenciaci6 de la docencia i de la investigaci6
corn les dues cares indissolubles d'una mateixa tasca i la preparaci6
per a l'exercici d'activitats professionals s6n, entre altres coses,
les funcions principals de la Universitet actual. I s'han de produir en
un marc democratic, participatiu i de plena comunicaci6 i compromis
dels membres (professors. alumnes i personal administratiu) de la

comunitat universitaria.

Totes aquestes funcions i finalitats de la Universitet s'han de
desplegar amb la maxima qualitat possible atenent a mOitiples criteris
en releciO amb les finalitats (formed() cultural i humana, docencia,
investigaciO, professionalitzaci6), els actors (professorat, alumnes,
personal d'administraci6 i carrecs academics) i els mitjans disponi-
bles (pressupostos, instal.lacions i infrastructure). No s'ha de perdre
de vista tampoc que la qualitat universiteria es un concepte relatiu
i multidimensional i que cal analitzar-la en el context d'uns processos
socials i politics en clue interaccionen objectius i actors. Corn diu
Rodriguez Espinar (1991), una visiO de l'educaci6 a la Universitet i
de l'analisi de la qualitat hauria tenir en compte el desenvolupament
institucional en general i el desenvolupament que tant els alumnes
corn els professors tenen al Ilarg de la vide universiteria. En termes
semblants s'expressa Astin (1985) quan diu que la veritab:e qualitat
d'una instituci6 universitaria radica en la seva capacitat d'aconseguir
el maxim desenvolupament possible dels alumnes i els professors. Es
refereix al desenvolupament intel.lectual, personal i social tant en
la dimensiO acadernica i cientifica corn en la pedagOgica.

L'objectiu d'aquest article és de centrar-nos en el desenvolupament
professional del professor universitari, especialment en la seva faceta
corn a docent, ja que considerem que el vessant pedagogic de la seva
formaci6 és practicament inexistent. D'aquesta mancanca, se'n
ressenten la docencia i l'aprenentatge dels alumnes. La nul.la
prepared() pedagOgico-didactica del professor universitari és una de
les causes principals del fracas escolar universitari, de la
desmotivaci6 i l'aband6 dels alurnnes I de la pobresa dels processos
d'ensenyament-aprenentatge, i tot i que molts professors creu'en que
per ensenyar n'hi ha prou de saber l'assignatura o discipline. avui no
hi ha cap bon professor que qUestioni que la cosa important és produir
aprenentatges significatius de qualitat en els alumnes, es a dir,
desplegar una bona docencia. Abans de referir-nos a principis i

propostes per al desenvolupament professional del professor
umversitan. intentarem caracteritzar aquesta docencia de qualitat
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1. Ei professor universitari. Caracterització de la docancia

El professor universitari es un professional que presta un servei
a la societat per rnitja de la Universitet. Ha de ser un professional
reflexiu, critic, competent en l'embit de la seva discipline. capacitat
per exercir la docencia i fer activitats d'investigaci6. Ha d'intentar
desplegar una activitat docent, compromesa amb la idea de potenciar
l'aprenentatge dels estudiants i contribuir a la millora de la societat.
Ha de procurar que el coneixement impartit a les aules, tellers i

laboratoris tingui reileu per a la formaciO teOrica i prectica dels
estudiants. També ha de preparar els alumnes perque adquireixin Una
progressiva autonomia a avancar en els processos d'estudi i en la
interpretaci6 critica del coneixement, i, alhora, ha d'adquirir una
capacitaci6 professional.

1.1. Caracteritzacio de la docencia

Actualment, al nostre pais el professor universitari apren de ser-
ho per un procés de socialitzaci6 en part inticitiu, autodidacte o,
encara pitjor. seguint la rutina "dels grans-. Sens dubte, aixO és per
raO de la inexisténcia d'una forrnaci6 especifica corn a professor
universitari. En aquest proces. hi tenen un paper més o menys
important la seva prOpia experiencia corn a alumnes, el model
d'ensenyarnent que predomina en el sistema universitari i les reaccions
dels seus alurnnes. Tot i que sOc optirnista pel que fa a la capacitat
autodidactica del professor per millorar en l'analisi i la reflexiO
sobre la seva experiencia, aquest enfocament es insuficient i facilrnent
es pot caure en l'acceptaci6 del costum. Sobretot quan, en soledat,
s'intenta qualsevol innovaci6 pedagOgica que trenca amb la docencia
tradicional i que facilment Os incompresa i sovint rebutjada pels
alumnes I coldegues, que hi veuen mes una .amenaca" a la
tranquilditat i cornoditat de les classes expositives amb presa
d'apunts i examens mes o menys objectius del saber .enllaunat".

En realitat. la perpetuaci6 de la manera de ser d'un professor
universitari acosturna a descansar més en la rutina que no pas en la
investigaciO sobre la naturalesa oe la prectica professional, o sobre
l'experiencia concreta i sobre les millors estrategies de forrnaci6
d'aquest professional.

Amb tot, cal entendre que el professor universitari interve en un
medi complex, en un escenari psicosocial viu i en transformaci6
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continua, defirnt per la interaccio simultania de multiples factors
condicions internes I externes a I aula.

El professor ha de provocar processos d'aprenentatge a l'aula,
coneixer la seva dinamica, seleccionar-ne i organitzar-ne el contingut,
facilitar la formulaci6 d'interrogants. alimentar la discusiO i el debat,
establir relacions positives. avaluar el treball dels alumnes i afavorir
la recerca i construcci6 amb els alumnes del coneixement cientffic.
No cal dir que aquesta acciO és compatible amb unes bonesexposicions
i visions de sintesi del professor, atesa l'amplitud de la culture i del
coneixement cientitic que cal introduir en la formaciO universiteria.

Per aprendre a millorar la practice professional, el docent ha de
contrastar les seves teories previes amb les evidencies d'una reflexi6
rigorosa sobre el seu treball. La reflexiO sobre la seva prbpia accid
es un component essencial del proces d'aprenentatge permanent que
conslitueix l'eix de la forMacici professional.

La indagaci6 i la revisiO s'han de plantejar tant sobre el conei-
xernemt cientific corn sobre la manera de transmetre'l o elaborar-
lo i sobre les condicions en que aquest procés es produeix

L'activitat del professor corn a docent no es pot regir per la rutina
o per l'aplicaciO mimética de teones i tecniques que uns altres
(investigadors. especialistes) han elaborat perque les faci servir en
cada situaciO concrete. Si fos aixi, el professor esdevindria un simple
executor dels principis que haunen d'elaborar uns altres i que poc
sovint tindrien cap utilitat en un context Onic corn és un aula de-
terminada, en un moment concret. Reconeguem, perb, que també és
convenient el coneixement de les teories cientifiques sobre
l'aprenentatge i el domini de tecniques adquirides rnitjancant
l'ensenyament, l'estudi o l'experiencia transmesa per unes altres
persones Per0 es la investigació dels professors sobre la seva prbpia
practice. que esdevé impulsora eficac de la millora professional.

El professor ha de comprendre corn s'utilitza i elabora o
reconstrueix el coneixement cientific. corn es resolen situacions
incertes i desconegudes, corn s'elaboren o modifiquen rutines, corn
es prenen decisions, corn s'experimenten hipOtesis de treball. corn
s'utilitzen tecniques. instruments immaterials nous o coneguts, corn
es fomenten estrategies. corn s'inventen procedirnents, tasques,
recursos. corn es fan els treballs d'avaluaciO, corn es rnodifiquen les
seves teones previes en contrast amb la realitat, etc. El professor
ha d'afavorir i potenciar en ralumne el desplegament de destreses
cognitives Telt nivell. critica, especulaciO. dialectic:a. etc

El professor corn a docent tarnbe haul ia de fer treballs d'assessoria
individual o de grup dels alumnes fora l'aula. per orientar
l'aprenentatge i la recerca Intel lectual Es una modalitat docent poc
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explotada,, I encara menys arrelada. a la Universitat. I, amb tot.
amb un nombre reddit d'alumnes. es pot convertir en l'estrategia
docent de mes interés, valor forrnatiu i riquesa intellectual. Resulta
indispensable. combinada amb els serninaris de trebail i discusiO, per
assolir la maduresa en la recta final de la forrnaciO universitaria

Estirnular aquests processos rnitjancant la disponibilitat d'actitud,
enriquir-los amb l'adaptabilitat a cada grup i perfeccionar-los quant
a la naturalesa mateixa de l'acciO tutorial, aix6 s6n feines a qué el
professor s'ha d'afrontar corn a professional de l'ensenyarnent.

Finalrnent, vull fer ressaltar l'intima connexi6 entre docencia i
investigaciO, especialment quan la investigaciO es produeix sobre la
mateixa docencia actuant corn el seu nucli generador. La investigaciO
docent (a diferbncia de la discipliner i la basica) ha estat
tradicionalment desatesa i minusvalorada a la Universitet. El fonarnent
d'aquesta investigaciO Os que neix de la mateixa activitat docent,
exerceix de vincle entre la docencia i la investigaciO i perrnet de
transformar els procesos d'ensenyament/aprenentatge i per
conseguent és el que ha de plantejar i desenvolupar les innovacions
necessaries i adequades en el treball entre el professor i els alumnes.
L'ensenyament rnillorara en la mesura que es valorarb i es potenciara
aquesta classe d'investigaciO sobre la prActica docent. Aixi, la docencia
adquir.,a mes importancia I sera objecte d'una mes gran atenciO i de
possibles esforcos d'innovaciO I transforrnaciO

2. Desenvolupament professional del professor universitari

La preocupaciO per la iormaciO pedag6gica del professorat de la
Uni....ersitat no Os prevista per la legislaciO actual, a diferencia del
que s'esdeve en els altres nivells del sisterna educatiu. en qué
l'adquisiciO d'una capacitaciO pedagogica Os imprescindible.

A mesui a que s'avanca en el sistema educatiu, disminueix
l'exigencia de l'aspecte psicopedagOgic i didactic de la formaciO. De
fet, per accedir a la condiciO de professor universitari s'exigeix un
concurs public de merits en el qual la dimensiO pedagOgica acostuma
a ser practicarnent insignificant. Sovint, els projectes docents que
s'elaboren per adquirir la litularitat o la catedra universiteria
esdevenen una teoritzacio erudite sobre autors basics i ternaris
cornentats de l'assignatura. I. amb tot, haurien de ser la plasmaci0
escrita de la reflexio sobre el proces de l'ensenyarnent/apienentatge:
el lloc on fer explicita l'experiencia, la indagaciO sobre la practica
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pedagogica, les estrategies I les activitats didactiques expenmentades
en diversos anys de docencia, etc.

Es evident, pert), que encara resulta pitjor la inexisténcia d'aquesta
formaci6 pedagOgica en la fase de preparaci6 del futur professor
(tercer cicle, ajudants, etc.) i en els primers passos de la docencia
universitaria.

Podem concloure que, avui, al nostre pais no hi ha una politica de
forrnacitt del professorat universitari tot i que hi comenca d'haver
la sensibilitat sobre aquesta questi6 en el camp universitari i al de
la mateixa Administraci6 educative. A la Universitet de Barcelona.
mereix de ser remarcada la creaci6 del Gabinet d'AvaluaciO i Innovaci6
Universitana (GAIU) per impulsar, entre altres coses, la funcib de
forrnaciO i innovaciO pedag6gica del professorat.

En definitive, el desenvolupament professional i personal significa
creixernent, desenvoluparnent, canvi, millora, adequaciO, en relaci6
amb el propi coneixernent, amb les actituds en el treball i sobre el
treball, amb la instituoid o departament, tot buscant la sineroia entre
les necessitats de desenvolupament professional del personal i les
necessitats de desenvolupament organitzatiu, institucional i social
del context.

La qualificaci6 professional per. a la docencia universiteria ha de
ser concebuda corn un procés de forrnaci6 continua en qué es conjuguin
una elevada preparaci6 teOrica en la discipline, acornpanyada d'una
reflexid amb serietat sobre l'epistemologia de l'especialitat. i la
seva preparaci6 pedagOgico-didectica, contrastada amb l'exercici de
la prOpia practice docent i investigadora.

El conjunt de coneixernents, actituds i capacitats que caracteritzen
el professional competent ha de ser percebut pel professor universitari
corn una necessitat per a la formed() corn a docent. D'aqui es despren
que tota proposta de formaciO, per ser efectiva, hauria de cornptar
arnb la previa accepted() del professorat rnitjancant un procés de
sensibilitzaci6 i de coneixernent; és riles, la seva col.laboraci6 i

participaci6 resultara imprescindible, sobretot en la fase de
perfeccionament, en la definici6 de les necessitats de formaci6 i en
la posterior concreci6 d'aquestes necessitats en plans i projectes.

Considerern que la forrnaci6 i el desenvolupament del professor
universitari sOn un f et continual, perO que implica dues f ases
fonarnentals i profundarnent interrelacionades: la preparaciO del futur
docent I la formed() del professor novell i de l'experirnentat
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3. Principis i directrius d'acciô per al desenvolupament
professional

Per contribuir al desplegarnent professional els prOxims anys, cal
desplegar multiples propostes de formacid. Per aixb és imprescin-
dible partir d'una plataforma sOlia, que arreli els fonaments en la
concepcid d'universitat, de docencia universitaria i de desenvolupa-
ment professional due, a grans trets, hem perfilat. Que sapiguen
connectar arnb la cultura universitaria i els plantejaments
progressistes en cerca de la qualitat universitaria en la qual, al seu
torn, s'inscriu la qualitat de professors i docancia.

A continuaciO enunciem alguns principis de procedirnent que
s'haurien de tenir en compte a manera de guia de l'accid lormativa
(vegeu grafic 1).

GrAfic 1
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1. Cal dissenyar una politica de formacio i desenvolupament
universitari que estableixi les grans directrius de millora de
l'ensenyament i de la formaciO del professorat. Aquestes directrius
han de ser prou amples i flexibles per preveure i respectar els
diferents contextos i cultures universitaries amb les seves necessitats

especifiques i la seva autonomia d'acciO. Perque aquesta politica
tingui credibilitat, ha d'anar acompanyada d'un fort suport institucional
i d'uns pressupostos generosos per dotar de recursos personals i
materials cada universitat, tot aix6 dins una campanya de
sensibilitzaciO sobre la importancia i prioritat de la formaciO del
prof essorat.

2. Cal contribuir des de tots els angles a crear un clima institucional
positiu respecte a la qualitat de la universitat en general, i de la
formaciO del professorat en particular. Per aix6 s'ha de produir una
millora general de les condicions de treball i es molt important
desplegar estrategies de sensibilitzaciO, acostament i suport als
docents. A partir de la desitjable valoraci6 de la docencia per part
de professors i alumnes, departaments i autoritats academiques,
s'hauria de crear i man tenir un clima que repercutis en /a cultura del
Hoc de treball, en la satisfaccib en les tasques docents i en la necessitat

de millora per accions compartides. El dialeg, la comunicaciO, la il.lusiO
haurien de ser presents en els ambients de treball.

En definitive, es tractaria de generar en els centres i departaments
universitaris un clime de responsabilitat, de col.laboraci6 i de suport
entre els professors, en clue es valorés l'ensenyament i es millorés
la qualitat de l'aprenentatge dels estudiants.

3. El departament ha de ser considerat l'eix vertebrador de la
forrnaciO del pro fessorat. La formaciO inicial i permanent ha de partir

i s'ha de centrar preferentment en els departaments i en els seus
equips o grups de treball. Desatendre'n les necessitats, la situaciO de
grup i personal sena una equivocaciO.

Encara que és convenient que les universitats, per diferents rnitjans
(centres, gabinets especialitzats Pn formed() i avaluacid,
convocatOries, masters, programes diversos, etc.) despleguin les
seves propostes. aquestes han de ser el fruit de la consulta i de la
demanda dels professors i dels departaments. I alhora s'ha de pro-
porcionar suport logistic, econOmic i d'assessorament perque els
departaments despleguin les prOpies iniciatives. L'autonomia,
l'autoresponsabiltat de professors, equips departaments en el
desenvoluparnent de la seva formacie han de ser impulsats des de les
universitals en una mostra de contianea, d'estimul coparticipacie
en la seva millora I. no cal insistir-hi, establint mecanismes per
comprovar la set total I Ia quantal dels progromes I les ocelot's de
formacte
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Aquest principi inclou, al seu torn, els punt segOents:

a. Potenciar equips docents estructurats, afins o coincidents amb
la configured() dels equips d'investigaciO. En els departaments
universitaris massa grans, amb diferents Arees amb problemes de
comunicaci6, de convivencia, etc., impulsar els equips de reflexig o
grups de treball afins que puguin actuar més conjuntats en el
desplegarnent de linies d'acci6.

b. Desenvolupar el liderat cornpromas i participatiu en cada
departament.

c. Fer particips els professors de les tasques de planificacid de la
seva forrnació.

4. Desenvolupar la formacid en i'acciO, en la practica professional.
Partir d'experiencies personals i institucionals arrelades en la prdpia
practice i en contextos prdxims. La investigaci6 en reed& sobre la
docencia, si es possible en equips de col.laboraci6 i contrast
d'experiencies és, probablement, la millor formula de formaci6. Si
se'n sap i es pot combiner amb informacions i intercanvis entre
departaments, la riquesa formative augmenta.

5. Cal partir de grups sensibilitzats que despleguin accions
voluntaries. I ser resistents als possibles errors i als avengos que
es produeixin amb Ientitud i dificultat. Cal establir linies i programes
d'acciO coherents, i actuar amb persistencia i visiO de futur Les
propostes han d'estar arrelades en el teixit social que constitueix la
vide de l'equip o departarnent.

6. Cal crear i oferir un abast institucional flexible i receptiu a les
demandes i necessitats de formacib. Els serveis d'ajuda i

assessorarnent als projectes i programes, en el marc de la Universitet
i dels centres, han de contribuir a organitzar institucionalment la
formed() permanent del professorat.

7. S'ha de potenciar l'avaluaciO i l'autoavaluacig formativa.
L'avaluaciO del professorat i el desenvolupament professional han
d'anar units. L'avaluaci6 formative hauria d'aportar una informed()
directa sobre la prOpia actuaci6. Corn assenyala Kernrnis. l'avaluaci6
formative i l'autoavaluaciO sOn la base del creixement professional
i per fer factible la innovaci6 i el canvi». L'avaluaciO del professorat
duu implicit el significat de retroalimentaci6 i dialeg professional.
L'objectiu primer consisteix a cornpartir l'autoavaluaciO entre
col.legues, escoltar els comentaris dels altres i rebre inforrnacib
sobre el treball fet indivioualment o en equip

8 . Tambd s'ha d'investigar i experirnentar en escenari
d'ensenyament-aprenentatge per desenvolupar didactiques de les
disciplines Aquestes aportacions poden ser el motor de canyi en la
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docencia d'arees cientifiques de Politecniques, Ciencies, Ciencies
Juridiques, Medicina, etc. En el moment que es considerin aquestes
activitats en les linies d'investigacib i docéncia dels seus
departaments, s'haura fet un pas important en la implicaci6 pedagOgica
de molts professors ara per ara allunyats d'aquestes preocupacions.

9. Si be en l'ambit de la formaci6 del novell cal establir una
normative, pel que fa a les accions de formed() permanent la
prescripciO de l'AdministraciO central o autonOmica i la de cada
Universitet ha de ser minima. En general. la formaci6 permanent ha
de ser Iliure, volunteria i desitjada pel professorat. Localitzar un
punt de confluencia entre demandes (a partir de necessitats, mancances
i desitjos de millora) i ofertes institucionals sera crucial per a l'exit
de tota proposta.

10. Cal prendre en consideraci6 els millors models i exemples
elaborats a les universitats amb mes experiencia en el
desenvolupament professional. Hi ha experiencies de les universitats
europees (Anglaterra, Alemanya, Dinamarca, Holanda, etc.) i nord-
americanes (EUA i Canada) que cal coneixer, no per aplicar-les
mimeticament, sine per adaptar-ne i aplicar-ne els aspectes que
sintonitzin amb la nostra culture universiteria i amb la nostra realitat.

Tot seguit em referiré a unes quantes propostes concretes que es
podrien dur a terme en el marc de la Universitet de Barcelona. Les
agrupare en propostes en la fase preparatOria de l'aspirant a
professor; en la de formaci6 inicial o professor en formed& i en la
de formed() permanent o professor experimentat.

4. Propostes en el marc de la Universitat de Barcelona

Ja fa un quant temps que la Universitet de Barcelona demostra
interes i preocupacib pel desenvolupament professional del docent
universitari. L'equip de govern actual ha inclbs aquesta questiO en el
seu programa amb la creacib del GAIU, que ja ha iniciat una
esperançadora tasca que aviat comengara a donar fruit. Jo mateix
sbc testimoni de la sensibilitzacib de l'equip rectoral i dels presidents
de divisiO en relaciO amb la millora de la qualitat de la docencia i de
la gesti6 departamental. D'altra banda. hi ha un grup creivent de
professors interessats en aquestes materies.

La Divisib de Ciencies de l'Educacib s'hauria de comprometre a
aportar experiencies i collaborar amb el GAIU per desplegar
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propostes en les altres divisions. De fet, el primer Congres de
Pedagogia Universiteria (1990) i els treballs d'alguns professors de
Ciencia de l'EducaciO demostren una linia d'investigaciOireflexig que
cal potenciar.

Vegeu algunes propostes realistes que s'haurien de desplegar en
el marc legal actual (vegeu grefic 2).

Grafic 2 Propostes en el marc ;le la Universitat de Barcelona
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En una tasca de sembra, cal fer viables uns mecanismes que
assegurin una primera orientaciO als Ilicenciats que decideixin
d'escollir la docéncia universitaria corn a sortida professional.

La forrnaciO del candidat hauria de proporcionar i desplegar les
cornpetències professionals basiques del futur docent en tota
l'amplitud, tant pel que fa als coneixernents, rnetodes i tecniques
cientifiques de la disciplina corn respecte a la capacitacid psico-
pedagOgica i didactica que l'ajudara a afrontar de forrna indagadora
la futura practica docent. Aixi. qualsevol que sigui la forrnacid que
es proposi. s'hauria de vincular als problemes de la practica
universitaria i als processos individuals o col.lectius de grups de
reflexi6 i investigacid sobre aquests problernes.

En paisos corn els Estats Units i el Canada, i en menor rnesura a
Europa. s'apliquen activitats de formacid preparatoria rnitjangant
l'organitzaciO de cursos de postgrau que inclouen rnateries relacionades
arnb: rnetodes d'ensenyarnent, desplegament curricular, orientaciO
professional, habilitats interpersonals, etc. Hi predornina la forrnaciO
didactica sobre l'adrninistrativa o de gestiO, i l'objectiu primordial
és de contribuir a la rnillora de la qualitat de l'ensenyarnent futur.

Els estudiants que pretenen accedir a la docencia universitaria
reben ajudes per poder participar en aquests cursos.

En aquesta mateixa linia. la Universitat de Barcelona podria
desplegar. entre d'altres. les segOents act:vitats preparatOries de
futurs docents:

1 lncloure en els plans d'estudi credits i materies optatives que
fessin referencia a la formacio pedagOgica i didactica projectada
sobre les materies de cada area cientifica.

2. Crear, dins la Divisid de Ciencies de l'EducaciO, amb la
corlaboracid de professors de les altres divisions. un postgrau i si

escau un master en docencia universitaria.

3. Crear/potenciar la figura del becari de docencia. sobretot en
el tercer cicle universitari, o l'ampliacid de les funcions de l'actual
becari d'investigacid a l'ambit de la docencia Caldria una planificaciO
i coordinacio des de l'equip de govern de la Universitat. el GAIU i les
divisions La formaci6 de l'hipotetic professor s'hauria de fer amb
activitats prograrnades en l'arnbit de la divisid i en cada departament
amb professors experimentats cornprornesos arnb aquesta tasca Els
becaris haurien de ser seleccionats arnb gran exigéncia i rigor.

4. Implicar els millers alumnes amb decidida inclin.,, lb a la docéncia
universitaria en els prolectes clinnovacid pedagegi departamentals
o interdepartarnentals.
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5. Potenciar premier els projectes de final de carrera o tesines
elaborades sobre la millora de la docencia tedrica i practice de la
Universitet.

6. Incloure en els programes de doctorat un percentatge de credits
sobre questions organitzatives, pedagOgiques i didactiques de l'area
de coneixement i tematica objecte del programa. I desplegar-los amb
una docencia moderna i active en qué predominin el serninari, la
discussiO, el treball en equip, l'estudi de casos, l'exernplificaciO de
classes de qualitat, etc. I que també s'hi tinguin en compte el
coneixement del clime de treball i la implicaciO en els projectes
curriculars del departament.

7. Elaborar documents i materials didactics, corn ara videos,
paquets didactics, models de docencia il.lustrats amb exemples i
experiencies de qualitat que estiguin a l'abast dels -aspirants- de
la docéncia universitaria.

4.2 Propostes en la fase intbtal del professor novell i en formacib

Entenem per professor novell qualsevol professor universitari
que es trobi en els primers anys de vide professional. Sempre és
dificil precisar quants anys ha d'incloure. Considerem suficient un
minim de tres i un maxim de cinc.

A la Universitet espanyola. son professors novells o en formaci6
els ajudants. associats sense experiencia universiteria i, en general,
tot contractat acabat d'arribar a la docencia universitaria. La
inexistent carrera docent complica el perfil de la formaciO en aquest
periode. L'ajudant, corn a professor en formed& es el qui actualment
hauria de rebre aquesta formed() pedagegica. Potser molt aviat ens
adonarem de la necessitat I a conveniencia d'una altra figura
(contractat, docent de primer cicle, etc.) que ompli !a !lacuna entre
l'ajudant I el titular. D'alguna manera, -la pervertida- figura de
l'associat de la LRU ha resolt aquest buit durant molt de temps.

a forrnaciO del novell no es més que un primer moment de tota
una traiectOria professional; s'hauria d'articular enturn de la seva
integraciO en un equip docent, dins el qual es planifiquin I debatin les
activitats d'ensenyament. Aquestes activitats haurien d'abastar
situacions professionals molt diverses corn: la reflexiO sobre el treball
a la practica de situacions d'ensenyament comparlit. la
realitzacib d'intercanvis professionals, corn tambO una valoracib de
les activitats docents experimentades en diverses situacions I con-
textos

1--V=1*(1.,MAIM
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El professor en formacio es troba amb una sene de dificultats per
raO de la seva deficient preparaciO inicial. Proposem una fase de
formaci6 inicial en el marc de la Universitet o de les divisions que
tingui en compte els aspectes segOents:

1. AdquisiciO de coneixements sobre la vide de l'aula;

2. Domini d'estrategies d'intervenci6 didectica;

3. Ana lisi de problemes d'aprenentatge desenvolupament de
l'alumne universitari:

4. Formaci6 en habilitats i estrategies de cornunicaciO:

5. CapacitaciO en estrategies d'investigaciO i innovaciO educative
a l'aula:

6. AplicaciO de processos d'avaluaci6 que atavoreixin
l'aprenentatge i desenvoiupament de l'alumne,

7. Forrnacio de valors culturals etica professional.

En els departaments. els professors novells s'acostumen a trobar
amb un ambient de treball que no és l'idoni per dur a cap el proces
de formaciO. Cal un clirna de formaciO. d'integraciO en els equips de
treball, d'atencib a les necessitats individuals de cada ajudant o
professor en formaciO. Caldria introduir-hi molt seriosament algunes
accions corn ara:

1. Activitats periOdiques de formacie per a grups interdiscipliners
d'ajudants: haurien de ser prornogudes des del GAIU amb la
collaboraciO de les divisions.

2. S'hauria d'mstitucionalitzar la figura del tutor. A cada
departarnent. se.n farien cerrec professors experimentats.
preocupats especialment per la dimensiO didectica. La seva rnissiO
seria d'orientar-los en els primers passos dins la docencia. en el
desplegament de programes de treball i en la integraci6 en equips
docents responsables d'un conjunt de materies.

3. PotenciaciO dels equips docents de reflexiO amb professors
expenrnentats, novells i en formaciO Les funcions pnrnordials que
tindrien serien la cool dinaciO de les tasques que els professors de
equip duen a cap amb els alumnes, la reflexiO sobre la feina a l'aula

mitjancant l'analisi I la discussiO de situacions d'ensenyament.
L'experiencia dels MIR té estratégies d'acolliment, tutories,
intervencions professionals, sessions cliniques. etc., que ens mostren
aspectes interessants que s'haurien d'estendre a la formacio de
qualsevol professor novell.
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4. Acci6 de suport als professors ajudants en el compliment de
l'any d'investigaci6 i docéncia en una altra universitat. Fa vergonya.
la desemparanga en que es troba l'ajudant a Nora de complir una
rnesura que, ben concebuda a la LRU, ning6 no s'ha preocupat de
desplegar amb serietat i mitjans suficients.

5. La docencia encomanada al novell hauria de tenir una carrega
docent més petita, amb grups d'alumnes que no presentessin grans
dificultats i sempre amb el tutor i l'equip per orientar-lo i donar-li
suport durant els primers anys.

6. També caldria facilitar-los temps i mitjans per assistir a
congressos, jornades, seminaris de forrnaci6 docent i activitats
formatives d'altres institucions professionals i empreses, publiques
i privades. Amb aquesta finalitat, s'haurien d'establir convocatOries
d'ajudes a les demandes dels novells amb preferencia sobre els
professors experimentats, corn per exemple ja es fa a la Divisió de
Ciencies de l'Educaci6 de la Universitat de Barcelona

7. Establir acords entre departaments perque es converteixi en un
costum l'intercanvi de professors novells, amb periodicitat varia-
ble. que durant les estades col.laboren en projectes d'investigaci6
i millora de la docencia. Amb aix6 tambe es potenciarien les relacions
entre els departarnents. la informaci6 i l'intercanyi de materials
recursos.

Vist que no hi ha una linia divisbria terminant entre la formacio
inicial i la permanent, moltes propostes i suggeriments dels que hem
exposat aqui tenen validesa per al professor experimentat. No podem
oblidar el caracter processual i continu de la formaci6 del professor
universitari

4.3. Propostes en la formacio del professor experimental

La necessitat de la formaci6 pci lanent és evident i inqUestionable.
Afecta milers de professors i professores amb molts anys de docencia
per endavant. que s'encaren amb el compromis del seu perfeccionament
i de la millora professional, i que han de donar resposta a una explicita
demanda social i institucional de qualitat. particularment pel que fa
a la seva docencia. D'altra banda, la condicio intrinseca del professor
corn a inteldectual Ii exigeix aquesta necessitat constant d'estar al
dia. d'indagar en la seva professiO, de ser critic amb el coneixement,
la culture. l'ensenyament de la seva discipline i. en definitive. amb
ell mateix

Si en tot moment és important la millora de la docencia. amb més
motiu ho os are. davant les exigencies que es plantegen amb el
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desplegament de les noves titulacions I la implantaci6 d'uns plans
d'estudi moderns, flexibles, homologats amb els d'altres paIsos
europeus i relacionats. la majoria, amb el m6n del treball.

En aquesta tasca, hi estem implicats tots els membres de la
comunitat universitaria, des de l'equip de govern de la Universitet,
passant per divisions, centres, consells d'estudi, departaments fins
a cada professor en particular.

Correspon a la mateixa Universitet d'establir les directrius i

accions de formaci6 permanent més atractives i necessaries per al
professorat. De fet, la Universitet de Barcelona, amb el GAIU, ha
posat en marxa un programa d'acci6 amb diferents propostes de
caracter formatiu i innovador. Per6 aquesta iniciativa, ben meritbria,
no seria suficient sense la implicaci6 i el compromis de les divisions
i els departaments universitaris. Des del meu punt de vista, el
departaament és ['Ambit riles adequat al desenvolupament de la
formaci6 del professorat amb totes les dificultats que implica
l'estructura departamental, encara no prou assentada a la Universitet.
Un estudi complet sobre els departaments de la Universitet de
Barcelona, encarregat per requip de govern, ofereix una informaciO
de gran interes per millorar-ne el funcionament, el clime de treball
i establir propostes realistes per incidir en la formaciO del prof essorat
i en la qualitat de la docencia i de la investigaciO.

Amb tot, en Ultima instencia hem d'arribar als equips de treball
I als professors que treballen en els mateixos ensenyaments i que
despleguen linies d'investigaci6 i docencia conjuntament.

Vegem, entre d'altres de possibles, algunes propostes d'acci6
realistes, que la Universitet de Barcelona ha iniciat o iniciare aviat:

4.4. 1. ConvocatOrra pOblica de projectes pedagogics innovadors

La realització d'aquesta iniciativa comporta el doble efecte de la
millora de la docencia i l'autoafirmacib. Els matisos d'aquestes
convocatOries passen per ser més o menys obertes pel que fa a la
tematica oferir mes o menys assessorament.

El GAIU de la Universitet de Barcelona ha difes una convocatOria
(1991) per a l'elaboraci6 i posada en practice de projectes d'innovaci6
dingits a millorar la qualitat de la docencia.

Los arces de carOctor preforent son disseny de programos
elaboraciO de materials I recursos per al desenvolupament docent:
innovaci6 de novas metodologies docents; introducciO de noves
tecnoloqies didectiques: avaluaci6 d'aprenentatges mitjancant
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l'elaboraci6 d'instruments o introducció de noves estrategies
d'avaluaci6; i, finalrnent, la innovaci6 en l'organització i el
desenvoluparnent de la docencia.

La convocatOria estableix dues menes de projectes, segons la
responsabilitat de l'execuciO: a. de caracter institucional
(departaments, consells d'estudi, facultats i divisions); b. de caracter
individual, presentats per un professor o diversos d'un mateix
departament o ensenyament.

Considerem que es una proposta de gran interes que cal que tinaui
el suport de totes !es instencies. Tal corn diu la mateixa convocatOria,
la falta de culture institucional sobre aquesta matbria demanara una
extrema atenci6 i el suport a les primeres propostes.

Els prOxims anys, el desplegament dels nous plans d'estudi hauria
de ser un banc de proves. Concretament, a la Divisi6 de Ciencies de
l'Educaci6 de la Universitet de Barcelona s'hauria d'innovar el
desenvoluparnent del practicum, la modalitat tutorial, l'organitzacie
de les assignatures, la col.laboraci6 d'equips de professors/curs, la
implantaci6 del sislema de credits i l'optativitat, etc.

4.4.2 Modalitat sabatica

Facil d'implantar i de probable exit formatiu. Només calen mitjans
suficients, organitzaci6 i bons canals d'inforrnaci6 que facin profitoses
les estades en altres departaments o centres estatals i estrangers.
La varietat temporal (un mes, un trimestre, un curs) i la flexibilitat
en l'aplicaciO. aconsellen, un cop oferts els mitjans, deixar les
decisions a cada departament, mentre que la divisiO o la Universitet
es reserven la supervisiO de la serietat de les accions. Cal assenyalar
que es una modalitat imprescindible en la formaciO del novell, perd
alhora molt convenient en la formaciO permanent. Per aixO, la force
docent total d'un departament ha de ser superior a la seva carrega
docent en un percentatge prudent (10/20%). Nornés d'aquesta ma-
nera el departament es podra organitzar i permetre que cada semestre
o curs uns quants puguin <der festa,,, després de la presentaci6 i
aprovaci6 previa pel consell de departament dels projectes pedagOgics
d'estada en altres departaments o institucions. A mesura que s'anés
adquirint una culture formative, resultaria més facil planificar
propostes a termini mitja., I progressivament se'n beneficiarien tots
els professors
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4.4.3. Elaborar plans especifics de formaciO permanent

El punt de partida hauria de ser revalued() de les necessitats de
formed() detectades entre els diferents coldectius de professors.
Potser les divisions sOn el marc de referencia més adient, sense
descartar altres possibilitats. El qUestionari, l'entrevista i ropini6
dels responsables institucionals podrien ser els instruments per
detectar les necessitats. Parteixen de la considered() que els
professors sOn els protagonistes que cal escoltar i atendre.

A les consultes previes, es requerira informed() sobre els pro-
grames de les disciplines (objectius, metodologies, avaluaci6), relaci6
entre assignatures; relaci6 entre professors i de professors amb
alumnes; coneixement de les condicions materials reels en clue els
professors i els estudiants despleguin la seva activitat (ratio
estudiants/aula i estudiants/professor); espais d'ensenyament/
aprenentatge, dotaci6 de materials (biblioteca, documentaci6).
laboratoris i aules de practiques amb mitjans didactics moderns, amb
atencib especial a les noves tecnologies de la informed& etc. Un cop
detectades les necessitats, s'estare en condicions de planificar accions
eficaces.

4.4.4. PotenciaciO de centres de recursos i documentaciO pedagegica

que, des dels instituts i serveis de formed& estiguin a l'abast de
tots els professors. La creaciO de bases informatiques. materials
didactics, informes d'experiencies pedagOgiques, etc., permetrien
d'oferir exemples i assessories a qui en sollicités. Molts d'aquests
materials i documentacib es podrien obtenir de la col.laboraci6 entre
universitats o centres, amb la qual ccsa el seu efecte multiplicador
seria evident. Les propostes en aquest sentit han de combiner les
iniciatives de la Universitet i de cada una de les divisions. Els serveis
d'informatica i els mitjans audio-visuals han d'iniciar la producci6 de
materials didactics. Es convenient no dispersar les accions. Des del
GAIU i sobrefot des de cada divisiO s'han d'establir linies d'acciO
complementaries Igualment s'ha de fornentar l'existencia de
documents pedagOgics (informes d'investigaciO I innovacions. actes
de congressos) i fonts documentals corn un Ambit important de les
biblioteques.
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4.4.5. Crear i potenciar equips de reflexiO didactica

Es compondrien de professors experimentats i per altres de novells
que. en accions compenetrades. revisarien els programes de les
materies, proposarien metodologies innovadores, es responsabi-
litzarien conjuntament d'un grup d'alumnes (tutories, avaluacie.
orientacie de l'estudi...), desplegarien linies d'investigacie en la
docencia, etc. La caracteristica essencial d'aquests grups és la sintonia
en les concepcions, en les relacions. que proporcionara un clima
proper del qual tothom es podria beneficiar.

En els departaments s'han donat experibncies que demostren la
utilitat i l'interes d'aquestes accions.

La majoria de vegades, s6n equips que es constitueixen al voltant
d'un coordinador. Acostuma a ser un professor clue. per qualitats
personals i per habilitat interpersonal, es guanya la confianca dels
companys i actua de dinamitzador del grup. La seva capacitat de
liderat i d'organitzacie de la dinamica docent multipliquen els seus
efectes i fa de fil conductor entre els plans del departament i els
equips o, si escau. amb cada professor individualment Es preocupen
de la creacie de contextos d'ensenyament/aprenentatge atractius,
organitzen la distribucie de recursos didactics al servei dels
professors i estirnulen la flexibilitat metodolegica i la configuracie
d'espais I temps d'aprenentatge amb propostes innovadores. Els grups
de treball de noves tecnologies i de formaciO del professorat del
departament de Diclactica i Organitzaciu Escolar en sOn dos casos que
serveixen d'exemple d'aquesta proposta d'accie.

4.4 6 Investigactb a raula

Una de les formes més interessants d'implicar el prof essorat en
la millora de la seva prepia docencia és fer-li assurnir la responsabilitat
del que s'esdeve a les seves classes, de l'aprenentatge dels seus
alumnes. Per aix6 cal que sapiga I que investigui que passa a l'aula
Aquesta mena d'investigacie s'hauria d'incentivar I fornentar des
dels centres I els departaments. Ens referim a una InvestigaciO que
té per objecte. no tant l'ambit disciplinar. sine més aviat el procés
d'ensenyament/aprenentatge que té lloc a les aules. Es una investigacie
empresa pels mateixos protagonistes que In despleguen, reatitzada en
els escenaris de l'aprenentatgelencaminada a lamillnra de la practica
Com diu Santos Guerra (1991). sotrn( tre a una analisi ngorosa la
preparacie. l'accie i l'avaluacie permet entendre clue es ta i facilita
la presa de decisions 1,er transformar-ho
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En qualsevol de les propostes citades, els Ambits sobre els quals,
de manera permanent, caldrA centrar la reflexig i la formacig sOn:
a. la millora dels processos de planificaciO i disseny del treball docent;
b. la reflexiO i la indagaciO sobre la practica docent i investigadora
i els seus resultats; c. el coneixement dels alumnes; d. el desplegament
de procediments i estrategies innovadores; e. l'organitzaciO de temps,
espais i seqUencies instructives a l'aula; f. la utilitzacig de recursos
tecnoldgics; g. el disseny de procediments d'avaluaciO, i h., l'anAlisi
psico-diclactica de les materies. i finalment el desplegament de les
didactiques de les disciplines.

Hem exposat a grans trets la nostra concepcie del desenvolupament
professional del professor universitari i presentat algunes directrius
i propostes d'acciO que poden ser viables en el nostre context
universitari. Al rnateix temps, sorn realistes i conscients que en la
situaciO actual s'ha de partir de projectes a petita escala. i incrernentar
els programes i les activitats gradualment, assegurant-ne rnes la
qualitat que no pas la quantitat. Per acabar, per no ser pura retOrica,
la necessitat de perfeccionar la docencia universitAria ha d'anar
acompanyada d'un suport institucicnal real i efectiu per part de
l'AdministraciO i la Universitat. Només d'aquesta manera es generarà
en els centres universitaris un clime de responsabilitat sobre
l'ensenyament.
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Abstracts

Si la unwersidad Si I universite actuelle If universities are to
actual quiere dar veut relever le defi de meet demands for
respuesta al reto de la la qualite de I enseig- quality of teaching.
cahdad de las ense- nement qu'elle donne. they must be endowed
nanzas que imparte. es il lui est indispensable with professionally-
imprescindible que d'avoir a sa disposi- qualified staff with a
disponga de un Pon un corps greater awareness of
profesorado capacita- d'ensergnant ayant une teaching methods.
do profesionalmente y haute capacite The article argues for
con niayor sensibilidad professionnelle et une a much greater
pedagogica sensibilde pedagogi- professional
El articulo plantea la que plus grande development of the
necesidad de on mayor L article pose la university professor,
desarrollo profesienal question d'un defining the functions
del profesor universe developpement of the university as
MHO Para elk) se professionnel du well as describing the
delmen las funciones prolesseur characteristics of the
de la umversidad y se universdaire beauroup professor and the
perfilan las caracte- plus important En teaching profession)
ristreas del profesor y raison oe cola. les It is argued that the
de la docencia fonetions de umversity professor
El profesor uniyersda- runiversite ont etc needs in-service
rio ha de estar en dehmes et les trammg through
continua formacion caracterishques du research and scientific
mediante la investrga- professeur et de and pedagogical
ciOn y la actualizacion I enseignernebt ont ete updates. and the
crentifica y pedagogi- profiles author suogests a
ca Se proponen unOS Le prolesseur nomhet of principles
principios/directrices universitarie dint étre and norms as a
como marco de e" formation perma- framework for
referencia del nente au travers de la pofesstonal
desarrollo profesionai recherche et du development Several
Seguidamente se recyclage scienhfrque Proposals for action
descnben algunas et pedagogique Dos are then proposed
oroouestas de accion prinerpes:threctives. different in the cases
diferencradas para en hint que cadre do of ne)% and

referecee duprofeseres noveles v experienced teachers
ekperimentados Soe of thosedeveloppemont m
Algunas do las prolessionnel. unt etc proposals are
propuestas SO ilusfran proposes De suite ihustrated with
con ejemplos y dos propositrons examples and
experieneras que so d action, diflorenci :es experiments currently
CSIOn :levant:10 a cab° poor des professeins taking place at varous
on dislintds urlivers, debutants ou universities
dodos y en particular experimentes. ont ete Odrticii larly the
en la Uniyersidad do deertteS Cella/nes de Ilmt er sit v 01
Ri,co,00,1 cos propositions onl Barcelona

etc: illustrecs d OXVIn
plea et d experiences
(Jul OW 1,0,1 en CC
inOinenl au &flew!,
Ws milliV0,5,10:4 01 or!
pdrticulwr a I Uni-
yrriote do Barcelona
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Temps d'Educació, 7 ir semestre, 1992

L'educació i rorientació per al treball
Maria Liu'isa Rodriguez Moreno *

La problemàfica de l'ajust o adaptaciO home/trebaH

La preocupacio per ajustar home i treball

Els processos d'industrialitzacio van general-, a la prirnera meitat
d'aquest segle. l'esforg de sociOlegs i psicOlegs per avaluar i predir
la conducta laboral del treballador o del futur treballador. Es constatava
que tot individu tenia a la seva disposiciO un bagatge diferencial
d'aptituds i habilitats que permetien la realitzaci6 d'una tasca laboral
Fins i tot als inicis de la dernocratitzaci6 de la societat, als paisos que
es consideraven dernocratics que es vanaven de fruir d'una certa
igualtat d'oportunitats, era article de fe que [Unica rad de la mobilitat
social es basava en l'esforo individual per passar d'una classe social
a una altra. Per tal de facilitar la consecuci6 d'aquesta mobilitat. per
tal de donar Ilibertat a l'individu en el seu desenrotllarnent ocupacional
i. per descomptat. per tal d'aconseguir una eficacia més gran i més
rendiment en el treball. es van crear tecniques d'estirnaci6 tant del
potencial laboral dels treballadors (testeig, psicometria. observacio,
etc.) corn del potencial laboral de les ocupacions, és a dir, dels seus
requisits, de les seves condicions I de les saves exigencies (anblisis
de f eines. avaluacions situacionals. professiografies, etc.). Una
conseqUencia lOgica en va ser la instauraci6 de tecniques comparatives
entre la persona i la seva feina, entre les potencialitats del treballador
i els requisits del seu futur Hoc de treball. en un intent d'optirnitzar
les relacions treballador/treball i trobar les Ileis d'ajusto acoblarnent
entre tots dos. Més endavant, a la segona meitat d'aquest segle, se
supera aquest enfocarnent comparatiu o contrastador que fonarnentava
l'elecciO d'una feina en les aptituds i interessos individuals i cornenca
a sorgir una immensa quantitat de literatura sobre la problematica
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que generava I esforc per ajustar l'homo faber a la soya activitat
quotidiana remunerada. aspectes corn ara la fatiga, la insatisfaccid
laboral. la cnsi a certes edats de la vida. el declivi de l'etica laboral.
el desencis. el canvi en el significat del treball. etc.. i aproximacions
diverses al concepte de desenvolupament vocacional comencen a
derivar cap al patrimoni professional dels psicblegs i dels
rehabilitadors

Definició d'ajust al treball o acomodació del treballador a la
seva feina

L 'ajust o acornodacio de l'home al freball Os un concepte de
naturalesa interventiva que es derive de les troballes de la psicologia
adaptativa I dels moviments de salut mental (en Orientacid I Conseil
se sol incloure en els enfocarnents centrats en el problemal, i utilitzat
primigeniarnent en el camp de la rehabilitacio laboral: la seva funcib
consistia a ajudar les persones a reintegrar-se a l'status d'esser
productiu. a mes d'aconseguir certs nivells d'autosuficiencia en el
treball i en la vida diana, amb la qual cosa s'arribava a augmentar
l'autoestima i. de passada. alleugerir certes carregues de la societat.
Per be que. en el fons. el seu objectiu primordial era millorar els
Ilocs de treball productius tal corn Parsons defensava. ,col.locacio

seleccib Optima per a un Hoc de treball satisfactori. amb la
productivitat corn a objectiu. Aixi corn entre els anys 1938 i 1943.
en la pnrnera fase dels estudis de l'8.just laboral. es va veure la
necessitat d'investigar sobretot la satisfaccio laboral i els interessos.
mai nn van arnbar a interessar tomes relatius a corn es produien els
diferents nivells de satisfaccio laboral. o corn es mantenia, o gum
paper hi jugaven els interessos. etc es a dir. els processos
psicoindividuals. personals. originals en la persona. no es consideraven
tan influents en la produccio laboral corn aquells trets de la personalitat
que s'acoblessin nitidament a I'vptimitzacio de la produccid Sera a
path, dels anys cinquanta quan s'iniciaran timidarnent els estudis
sobie la interrelacio entre els factors individuals (el treballador)
els factors medio-ambientals (el Hoc de treball) de la produccid. que
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Reflexions i recerques

aboquin. a resultats clarificadors sobre la satisfacci6 en una feina o
un Hoc de treball. Es més, es van comengar a enfocar aquests factors
des d'una perspective processual, admetent una continuItat en la
forrnaci6 de les actituds envers i per a l'ajust laboral. En aquest sentit,
sOn classiques les aportacions d'A. Roe, de D. E. Super i d'altres
teOrics de la psicologia vocacional, els quals van inaugurar una
teoritzaci6 de l'ajust conceptualitzant-lo corn una cosa que anava
més enlle dels objectius rehabilitadors i del ple rendiment en un Hoc
de treball productiu, perque incioIa tambe la interacciO equilibrada
individu/ambient (o, cosa que ve a ser el mateix, treballador/Iloc de
treball) necessaria per fer cada cop més perfecte aquest ajust. L'ajust
de l'home al treball, i viceversa, és a mes un concepte pluridimensional
que podria comprendre significats o constructes diversos. Per
exemple, hi ha qui hi veu la relaci6 harrnoniosa entre individu i treball;
o l'encaix perfecte i idoni entre treballador i tasca ocupacional; o
l'adaptaci6 tolerable d'una persona al seu rnedi laboral, o a l'inrevés;
o fins i tot (nivell minim d'ajust) la mera supervivencia d'un
treballador en el seu medi ocupacional. Pot ser contemplat pel teOric
des d'una doble perspective: des del mateix treballador (individu que
esta satisfet o no n'esta amb la seva situaci6 laboral) i des de
l'empleador (empresari que esta satisfet o no n'esta amb el rendiment
laboral i l'activitat dels seus empleats). En tots dos casos les
corresponents satisfaccions significarien que s'han acomplert els
objectius que es perseguien. Una situaci6 d'ajust o acomodaci6 al
trebaH implica que el medi laboral i l'individu treballador s'exigeixen
l'un a l'altre uns determinats requisits, que si sOn coberts menen a
la satisfacciO tant de l'un corn de l'altre. D'aquesta manera la
satisfacci6 laboral podria ser un dels principals indicadors del grau
d'ajust laboral.

L'enfcc sobre la correspondencia home/treball no és res de nou,
sin6 que ja el 1942 D. E. Super la considerava consequencia de l'interes
de psicOlegs i sociOlegs a causa de la motivaci6 i l'organitzaci6 social,
els estudis dels quals anaven demostrant que en els indexs de fatiga
i d'absentisme en la indüstria tenia menys importancia l'impacte de
certes condicions materials que certes altres condicions intangibles.
Destacava aixi la importancia del factor huma, oposat al factor mecanic
o maqui:- ista (es a dir, que la psicologia vocacional estava imposant-
se progressivament a l'enginyeria industrial en relaci6 a l'estudi del
rendiment del productor).

La definiciO més amplia d'ajust o acomodacib al treball seria una
continua interaccib entre la individualitat total del treballador amb
els requisits laborals del medi ambient considerats també globalment.
Si, d'entrada, es dOna una correspondencia raonable entre les
capacitats laborals d'un treballador i les demandes d'un Hoc de treball
concret, I si a més es d6na una correspondencia raonable entre les
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necessitats laborals individuals del treballador i el grau en qué el
treball satisfà aquestes necessitats, es podria descriure un individu
corn a ésser posseIdor d'un grau, mesurable, de satisfacci6 laboral.
I, a l'inreves, des del punt de vista del medi laboral, el grau en qué
les capacitats d'un treballador concorden arnb els requisits especifics
d'una feina, i el grau en qué les satisfaccins de les necessitats estan
al seu abast, equilibren els dos platets de la balance i es proporcionen
rnütuarnent una série de mesures satisfactdries acceptables per a
tots dos. Aquestes rnesures o nivells de satisfacciO serien les que
garantirien la permanencia i continuItat del treballador en el seu Hoc
de treball.

Cap a la consecució de l'ajust home/treball

La intervenclo en el desenvoluparnent professional de l'individu

Per a un educador i per a un socideg este clar que el concepte de
treball és molt complex. En époques rernotes el que no treballava
perque no podia o no voila era jutjat moralment corn a debit de
voluntat o parasit social; a principi del segle XX. per6. la rnanca
d'activitat laboral es considera més que res un problerna social que
cal abordar des d'una perspective sociolOgica (Sociologia del Treball),
des d'una perspective psicopedag6gica (Psicologia Vocacional.
OrientaciO Vocacional, Formaci6 Professional, Educaci6 Vocacional.
etc ) I fins i tot de vegades des de la perspective de la higiene mental
(Psicologia Clinica). D'aqui s'infereix, doncs. que caldra abordar el
treball i les seves interrelacions arnb l'home des de diverses disciplines
i des de variades actuacions professinals, la predisposici6 natural de
l'individu a treballar. la recerca de la satisfaccid de les seves
necessitats. l'adequaciO del treball als seus interessos i aspiracions.
els sentiments d'autoestirna, d'exit o fracas. el desenrotllament de
la capacitat laboral global. les impossibilitats fisiques i psiquiques
per fer una determinada feina I altres factors han comencat a ser.
des de no fa gaire temps, preocupacions de la pedagogia I la psicologia
La fenornenologia subjacent a. I condicionant de. l'activitat laboral de
I 'horno faber (en contrast amb la seva altra dimensiO inseparable
d 'homo ludens) ha hagut de ser reconduida i amalgarnada per una
serie de disciplines due proporcionin les bases per ajudar. auxiltar
enseny,ii el subjecte laboral a discOrrer pel seu proces de
desenvoluparnent vocacional o desenvoluparnent de la seva carrera
professional
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Per equilibrar la no gens senzilla relaciO dialectica entre home i
treball naixeran, formalment, l'orientacie vocacional i la formacig
professional, que intentaran, bo i adequant-se a les necessitats de
rindividu i la societat, trobar la mütua acomodació optima, sense
traumatismes ni desistiments, alhora que planificar el desenvolu-
pament paral.lel de tots dos. L'Orientacid Vocacional i la Formacio
Professional, organitzades d'una manera racional, cientifica i
sistematica. seran aquelles intervencions potencialment valides i
capaces de modificar i perfeccionar directament els processos de
desenrotllament professional/vital de nens, nois i persones grans.
Amb l'una i l'altra. i amb l'ajut de l'Educacib per a la Carrera
Professional, l'orientador i l'educador podran programar accions
encaminades a ajudar els joves (1 els no tan joves) a adquirir i

interioritzar tote una serie de coneixements. destreses i actituds
associats al domini del context laboral i a l'autodirecciO del projecte
professional i de vide. Caldra acomodar entre si treballador i treball
des d'una triple perspective.

a) Guiant les persones a aprendre a friar la teina que mes els
convingui. corn a minim, sense minvar en res la seva condicib humana
i. corn a maxim, convertint-les en més riques i mes dignes: aquest
proces de guia incloura també les empreses i la societat. assessorant-
les sobre la conveniencia d'elegir les persones adients als diversos
tipus de prestacions laborals, classiticades i racionalitzades
préviarnent per tal de facilitar el progrés i l'intercanvi de bens. La
necessitat d'ajust. unida a l'ampli nombre de variables predictives
prOpies de la conducta relacionada amb la carrera professional/vital.
indiquen que hi haura d'intervenir. en algun moment. la practice
d'una professiO que condueixi aquest desenrotllament i les funcions
d assessorament de la qual seran certament complexes. Es tracta de
I 'OrientaciO Vocacional.

b) Preparant i formantels treballadors i futurs treballadors (i els
seus formadors) en les capacitats i destreses necessaries per posar
en practice les tecniques i procediments de les feines i tecnologies
ocupacionals: mostrant el desenvolupament especific I operatiu d'una
professiO o teina. ensinistrant els empresaris a racionalitzar els
processos de producciO i a respecter les crisis de les transicions des
de l'escola al treball. d'una feina a una altra. i d'un nivell a un altre:
assessorant els politics de l'educacio perque tinguin en compte les
fluctuacions sOcio-econOrniques que obstaculitzen l'adequacib d'aquests
transits a la persona treballadora I perque arbitrin solucions
lormative,. formals. informals I cornunturals. elc Totes aquestes
funcions preparatOries son les prepies de la Forrnacio Professional.
la soya necessitat, continguts i presbncia en la pedagogia del
desenvolupament professional/vital vénen avalats pel tel que la
conducla vocactonal s'apren La rnotivacie, 1.experiencia. el modelat
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i la formed() inicial d'una persona pel que fa als tipus de feina i a les
expectatives taborets inffueixen directament sobre et tipus d'eleccions
ocupacionals que aquesta persona fare, sobre la seva manera
d'identificar-se amb el treball i la seva estabilitat i equilibri en ell.
Es obvi que l'aprenentatge put donar-se en la familia i en la comunitat,
per6 la formed() sisternetica a nivells escolars i a nivell de politiques
educatives es la més contundent i eficao. De la mateixa manera que
la formed() pot ensenyar i reentrar, la seva carencia pot influir
negativament en la incentivaci6 per explorer el mOn laboral, plani-
ficar i escollir l'ocupaciO desitjada, i. per tant, per iniciar la formacie
i els estudis especifics que es requereixen per assolir-ne el domini
o la mestria.

c) Educant els futurs treballadors, les seves families, els seus
professors i la societat en general. en la comprensi6 dels problemes
del desenvolupament professional/vital. que es progressiu, i en el
sentiment del treball com una de les més importants vies de relaci6
entre l'essencia d'homo faber i la d'homo civicus; es a dir, intentar
una convergencia multidisciplineria de les diverses forces socials,
politiques i educatives per tal de refermar en el futur treballador la
conscibncia del seu valor social i de la necesseria contribuciO per-
sonal als seus conciutadans, de manera que s'inicii un necessari
canvi en les relacions entre educed() i treball. només possible a
través d'una Educacib per a la carrera professional que proporcioni
a l'individu tot un conjunt d'experiencies, coneixements, destreses
i actituds envers ell mateix i envers el men taboret amb les quals
poder identificar-se i amb les quals poder obrir-se cami en un m6n
laboral i vital canviant.

Les tres disciplines que conformen el nus gordie de la facilitaci6
de l'ajust home/treball sof reixen continues modificacions i

reconceptualitzacions a causa de la naturalesa canviant dels dos
elements I de l'evolucie del terme Oriented() Vocacional. Aquest s'ha
anat transformant de mica en mica des d'una entitat estetica fins a
una manera dinernica de procedir (orientacie per al desenvolupament
professional/vital). que admet que l'home evoluciona en la seva
personalitat professional.

L'Orientació Vocacional: Cnncepte i evolució

LOrientaci6 Vocacional en termes d'especialitzacio professional
Os relativarnent recent. abans d'adquirir l'estatus de tal. les persones
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preocupades pals problemes vocacionals eren els professionals de la
problematica social i reformadors socials (assistents socials. edu-
cadors, metges, etc.), que creien que l'orientaci6 vocacional era una
funci6 basica de l'educaci6 pUblica i que havia d'estar centrada en
l'escola. Peri!) des dels anys cinquanta l'Orientaci6 Vocacional ha
passat a ocupar altres ambits i altres funcions.

A la seva primera epoca, l'Orientaci6 Vocacional intentava atendre
una nova classe treballadora, connectar l'escola amb el m6n laboral,
resoldre els desplacaments d'uns tipus de tasques ocupacionals cap
a uns altres, i compensar certes insatisfaccions laborals inevitables,
sempre dins el marc dels moviments defensors dels drets humans i
reivindicadors de la democracia. La peremptOria necessitat d'ajut va
donar Hoc al naixement d'una orientaci6 vocacional mancada de bases
cientifiques, ja que encara que no es coneixen els treballs dels psicOlegs
i psicoanalistes europeus, no s'havia iniciat cap intent de classificaci6
de les ocupacions i nornes es coneixien els rudiments de la psicologia
diferencial. Va ser l'enginyer Frank Parsons (1908) qui es va esforgar
a trobar una manera cientifica d'ajudar la poblaci6 productora a
elegir una feina, proposant tecniques psicolOgiques i sociologiques de
comparaci6 entre els trets del treballador i els requisits de les
ocupacions, segons una metodologia actuarial, per una altra banda,
vigent encara avui dia.

L'Orientaci6 Vocacional, en aquells primers moments, obefa riles
que res a criteris predictius i conjunturals, i fins i tot dirieu que
clinics2. aviat es va demostrar que no n'hi havia prou amb els tests
i amb la informaciO ocupacional, tot i que, per descomptat, servien
per poder rastrejar quines eren les necessitats vocacionals minimes
do la majoria de la poblaci6. Van comencar a sorgir preguntes res-
pecte a la funciO de l'orientador vocacional l'evidencia de les quals
permet que aquest vagi passant a poc a poc de ser un tecnic a ser un
professional.

La segona epoca de l'Orientaci6 Vocacional esclata a partir dels
anys cinquanta i es caracteritza per una revisiO dels conceptes
anteriors. La tendencia s'aplica a transformar la primera definicib
d'OrientaciO Vocacional, que consistia a -ajudar una persona a elegir,
preparar-se, accedir i progressar en una feina,,, en una definiciO de
l'elecci6 ocupacional amb una carrega educativa i psicologica. més
integral i més totalitzadora: -OrientaciO Vocacional és el procés
d'alut grades al qual una persona pot desenvolupar I integrar un

I?) Es Obvi que quan dic primers moments .. no obhdo l'existencia de I Orientacte
Vocacional no-cientilica o pseudoorientacio i que ha estat sernpre present en
la hislotia de Li humandat Cicero. Plato Montaigne d'altres ta es preocupaven
de selecctonar uhicar les persones loves en lloc5, de treball adequats
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adequat concepte d'ella mateixa del seu paper en el mon del treball.
per tal de contrastar-lo amb la realitat I convertir-lo en realitat, per
a satisfacciO d'ella mateixa i de la seva societat Aquesta definiciO
conté la proposta revolucionaria de contrastar i adequar el concepte
d'un mateix. l'autoacceptaciO I l'autoconeixement. amb les realitats
ocupacionals. iniciant aixi no sols un significatiu salt cap a la sociologia
ocupacional i l'economia laboral, sinb també obrint una dimensiO
evolutiva a la dinamica individual.

Les redefinicions de l'OrientaciO Vocacional a .-nitjan de la decade
dels cinquanta desemboquen en un significatiu salt dels models de
l'OrientaciO Vocacional. que passen dels ocupacionals I estatics als
evolutius I processuals. des del moment que incorporen el concepte
de career (-curs de progrés continuat d'una persona o naciO
-consecuclo progressiva i consecutive d'un exit. especialment en la
vida professional. pOblica o dels negocis-)', que significa trajectOria.
carni. via. de tal manera que pren entitat el concepte 'de des-
envolupament vocacional com a constelolaciO de factors psicolOgics,
sociolOgics. educatius i atzarosos interactuant. Aixi mateix, s'amplia
el periode de temps que es considerava necessari per onentar-se
s'obre el ventall amb activitats d'onentacib pre-vocacional i post-
vocacional. admetent que el desenrotllament professional d'una
persona és més continu que no pas intermitent. que els sistemes
educatius han d'interactuar amb els sistemes laborals al Ilarg de tota
la vida. I que la vida ocupacional és un joc de seqUencies d'eleccions
d'ocupacions que han de ser supervisades I vigilades per l'onentador.

A partir d'aqui. les funcions d'aquest nou onentador vocacional
(orientador per a la carrera professional/vital) es distribueixen en
tres nivells el personal, el social i l'estructural. Es converteix aixi
en una intervenciO estimulativa. deixant per al tractament l'atenciO
a persones que no aconsegueixen per mecanismes naturals i comuns
compensar els deficits laborals del seu reperton conductual Aquest
enfocament processual i progressiu va impulsar nous estudis sobre
l'autoconcepte I l'autoconeixement. donant tante importancia a la
persona com al Hoc de treball i compensant d'aquesta manera el
dificil equilibn en la interaccrO home/treball

A la lercura epnca. la continua redef inicio dol berme Orientacio
Vocacional ongina la creaciO d'una nova terminologia i enfocaments
relacionats amb ell. que impliquen canvis no solament de caire
sistematic Es dOna una Onentació Vocacionnl mes integradora
sof isticada. que abraga aspectes del desenrotIlament vital i. sobretot.
do la concienclacin de Inlint atilt) In gild! co!,a I Or ientai.to
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Vocacional s'acosta sensiblernent a models hurnanistes, vitals,
conscienciadors, socialitzadors, de previsig i preparacib per al futur,
de maduresa per al canvi i de respecte envers les diferbncies. A
principi dels anys vuitanta, l'Orientacig Vocacional, passant pel fil-
tre processual i de trajectdria vital, torna a varier els objectius de
l'orientador que té al seu davant unes noves responsabilitats:

Desenvolupar, educar i preparar per a la presa de decisions en
sentit ampli.

Formar per a l'autoconceptuació i la consciencia d'un mateix
corn a persona que haura de decidir (decididor).

Responsabilitzar per al Ileure, per a estils de vida diferents i
canviants, i en els valors i el respecte a les diferencies socials i

personals.

* Procurar una informacig ocupacional més profunda i actualitzada

Accentuar l'Orientacig Vocacional no prescriptive i no centrada
en escasses alternatives. arnpliant l'espectre d'opcions.

Atendre les conseqUencies dels rapids canvis sOcio-econOrnics
i tecnolOgics i preparar per assumir el canvi, és a dir, formar per
a la versatilitat i la flexibilitat

Progressivarnent, i fins a l'actualitat. l'Orientacig per al des-
envoluparnent professional es va fent més comprensiva, més integral
i rnés evolutiva, enriquint-se arnb els distintius de longitudinalitat,
de complementarietat i de pluridimensionalitat En la teoria del
desenrotllament professional/vital es constaten, avui dia. algunes
tendencies. dinarniques i variables, que exigeixen al professional una
constant posada al dia. L'Orientacig Vocacional este assistint, doncs.
a continues redefinicions (la teoria este encara poc fonarnentada) que
es concreten en quatre grans arnbits:

1. Noves elaboracions teóriques, que continuen replantejant-se
l'enfocarnent de F. Parsons. el de D. E. Super, i els paracligrnes
d'orientacio coin a dialeg entre la persona i el seu sentit de la vida:
la farnilia corn a sisterna d'influencies interpretatives i la interpretacig
de textos, corn a metodologia per comprendre el propi desenrotllament
professional/vital (herrneneutica)

2. Noves limes en l'estudi de l'eficácia de certes intervencions,
sobretot: arnb persones rnultipotencials, a (raves de la inforrnetica,
validesa d'instruments. efecte del sexe en la tria ocupacional
metaanalisi de les intervoncions nilentadores i comparacib de
metodologies, etc.

3 Nous enfocaments en l'exploracio professional estils i

estrategies on la recollida de la inforrnaciO ocupacional. metodologies
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exploratones, entrebancs a rexploracio, conscienctaci6 cap a
l'heuristica, etc.

4. Nous estudis sobre la decisi6 professional a traves de
raprofundiment en la indecisi6 professional, etc.'

Tota aquesta evoluci6 es un indicador que l'Orientaci6 Vocacional
s'enfronta a nour: problemes d'identitat, metodologia i direccionalitat.
Caldra adrecar-se a una audiencia "normal", a fries a més de les
poblacions amb problemes més especifics (minones, drogaaddictes,
delinquents, ex-combatents, emigrants, pobres, etc.); caldre fer
servir alguns dels metodes de ciencies afins -psicologia clinica, consell
moral, psiquiatria- i caldra recapacitar sobre la seva prOxima direcci6
i rumb, ja que el seu concepte (entre altres causes (a superespecia-
litzaciO) sembla que es ve ampliant de manera indiscriminada i que els
orientadors van reduint la seva practice a termes tecnics, aplicant
efimeres tecnologies mes que no pas implementant una teoria pr6pia

o ben fonamentada,'

La Formació Professional: Concepte i evolució

La preparaci6 per al treball té els mateixos origens reformistes
que l'Orientaci6 Vocacional, de la qual va ser antecessora, les critiques
a la tendencia elitista de reduced() de principi de segle i a la distancia
entre els plans d'estudi I es necessitats concretes de la subsistencia
humane, van obligar a plantejar programes d'educaci6 formal per al

comero, l'agricultura, la ramaderia. etc., 1, posteriorment, per als
treballs manuals i prectics, en un intent de renovar l'of erta educa-
tive, primer a nivell local i més endavant arreu del pais.' Des'de bon

comencament es van comprovar coincidencia entre Orientaci6 Vo-
cacional I Formed() Professional, ja que aquesta, pel f et de plantejar-
se objectius eminentrnent exploratoris, estava facilitant no sols

RMatados anth rues deteniment aportacin hib!ifirtratica iudifica(iva per M L
...3.nakas 11986) -Anual Review Practice and Research In Career Cowlseling and
Development.. Career Developer-nein Ouarfeilv 38 2 100-134

(51 Vector p r Aubrc,y (1977) -Heitoricni pry Iiipnient ul Guiddia,r. dnd Couni.eiair1
and Implications tor the Future.. The Personnel and Guidance Journal, 55 6 280
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l'obtencig de destreses ocupacionals, sino tambe el coneixement mes
profund de la infrastructure social i cultural subjacent a una professi6
o of ici concrets.7 Els curriculums escolars de preparacig per a una
feina eren una plataforma excellent de Hancament del jove al mOn
laboral, alhora que els mecanismes de l'Orientació Vocacional
asseguraven l'eficacia i l'economia de l'eleccig d'un Hoc de treball
concret, de tal manera que la perfeccig en la preparaci6 per a la tasca
havia d'anar acornpanyada d'una bona Orientaci6 Vocacional. D'aqui
que les dues funcions estiguessin indiscutiblement unides per engegar
les estrategies de collocaciO que havien de resoldre els problernes
de la ma d'obra en els inicis de la industrialitzaciO. Els professors de
formaci6 professional actuaven corn orientadors adscrivint-se a
l'enfocarnent parsonia Ilavors en auge, ja que es confiava en les
descripcions de les professions corn a punt de partida per a la tria
vocacional, sempre que s'informes adequadament (anys després es
van cornprovar les deficiencies d'aquest tipus d'informaciO, que solia
afavorir menys el trehallador que l'empresari, cosa que es va rnirar
de resoldre a partir dels anys guarantee).

Durant una primera epoca (1900-1930), la formaci6 professional
es mou entre dues tendencies: 1) La complernentarietat de I'D ientaciO
Vocacional i la formaci6 professional en la consecuci6 d'una orientacig
distributive (individu/Iloc de treball), i 2) La (con) fusi6 de professor
o monitor de formaci6 professional amb orientador vocacional. Es
considerava que un cert tipus d'activitats laborals minimes havien de
ser proporcionades a tots els nivells de l'ensenyament per tal de
promoure el desplegament d'aquells interessos vocacionals que
"comencen a manifestar-se a una edat primerenca.. El 1916 es
definia la formaci6 professional com "qualsevol forma d'educacig.
impartida a l'escola o en un altre Hoc. que tingui corn a propOsit dotar
una persona de la capacitat d'aconseguir de rnanera eficac un lloc de
treball reconegut corn a prof itbs (o de valor social), ja sigui remunerat
o non, la qual cosa subratIlava l'assumpci6 que les activitats vitals
fonamentals contenen un cos de coneixements i un conjunt de destreses

actituds peculiars que,. per ser desenrotHades, requereixen una
formaci6 especifica per dominar-les del tot. Aquests processos
d'aprenentatge i forrnaciO eren educatius i no es contradeien pas amb

(7) J Dewey (1057) School arid Socroty Chicago ii Unlverstly ol Chr .tgo Press (1'
or) el 1000)

(8) Connulleu E C W,11,,onson (1905) Vocational Counseling Some Hitoricat
Huhn:optimal and 7ticoietical Porspectivo, Nov.1 Y,n, Ei1(.(.1rdw 108 en (-.4) el
capitol S (pag 71 (18)

(0) Ndlional Educatronal As«ocialion Committee on yocall(mal (2(111( diom L3r//letm mf

United Stalet, Silleau of Education num 21 paq 33. cilal per W Marlin PI( )(: 101

1921,1 Fanc.(bonas and Voc.rtionai Guiddirco. Bo.ioo Houghlon %Min Co pag
290
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I educaciO basica primaria. Es va veure que es podia ofenr una formacio
especffica, sobretot en materies comercials i industrials que mostres
les condicions, les oportunitats i els requisits d'un considerable nom-
bre d'ocupacions, amb la qual cosa. de manera imperceptible, es va
constatar la necessitat d'habiliter un altre tipus de centres que no
fossin els de l'escola primaria. En aquests centres s'impartiria una
ensenyanca professional de peculiar organitzacie, que comprengués
una gamma d'ofertes considerable: cursos de prove. escoles a temps
complet i a temps parcial. estudis nocturns, escoles superiors de
tecnologia. etc.

En una segona epoca (1930-1960) els professors de formed()
professional continuaven actuant com orientadors vocacionals, per()
amb una clientele restringida (alumnes que ja cursaven estudis de
formació tecnica i que en realitat componien un petit percentatge de
la poblacie estudiantil). Les crisis econdmiques dels anys trenta van
alarmar les autoritats educatives i laborals i es va comenoar a
considerar un problema urgent la formed() especifica per a l'ocupaciO:
a partir de Ilavors s'inicien les classificacions ocupacionals i la
psicometria -en especial tests de capacitats i destreses- en qualitat
d'instruments per al professorat de formed() professional. L'alarma
econemica va ser la causa del fet que el professorat de formed()
professional, creient en la filosofia del mercat de treball. veies en
l'Onentacie Vocacional una eina molt adequada per comparar la persona
amb el Iloc de treball i la persona amb el curriculum escolar. en
consonancia amb la tendencia a valorar les competencies les aptituds
d'un individu per a una feina determinada.

ConceptualitzaciO de la formacici professional

La gran labilitat i dinamisme dels of ids I professions i el canvi del
significat de la -vocaciO professional. el desenvolupament del
maquinisme amb un nou flux de tasques monbtones i repetitives. etc..
van contribuir que en molts oficis o professions no es pogués parlar
del concepte de treball corn a -crida vocacional amb un profund sentit
per a la vide". Sorgeixen noves formes de concebre la prof essio.
Iligades a les noves especialitzacions i a la dificultat de trier i pre-
parar-se per a elles. D'aqui que els problemes de formed() professional
es plantegessin de facilitar conductes vocacionals positives a mes de
destreses seta la responsabilitat no sols de l'Orientacio Vocacional
sine Lambe dels plans didactics i metodologics de la forrnacio
professional i dels plantelaments de Ceducacie vocacional Les
liabilitats per otganitzar i planificar la propia carrera prof essional!
vital, les competencies afectives envers el treball. i els coneixements
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laborals I tecnics, s'inclouen en els programes de formacio
professional. En un sentit ampli, la formaciO professional seria
qualsevol conjunt de programes de formaciO i ensinistrament
dissenyats per impartir coneixements, destreses i actituds amb
l'objectiu de millorar la cornpetencia professional i ocupacional d'una
persona, a més d'una discipline basada en el concepte d'ocupacid i
professiO i recolzada en un cos de coneixements adregats al dornim
d'una professiO o ofici. Des craquesta doble perspective es procura
que el treballador tingui l'oportunitat d'aprendre no sols les capacitats
i destreses necessaries per exercir una tasca ocupacional, sinO tambe
les bases socials i culturals que hi ha subjacents.

Les habilitats per desempallegar-se en el context laboral sOn les
més sollicitades pels empleadors la seva manca pot ser precisament
ol motiu principal d'acomiadament; els aspectes psicolOgics de la
situacib de treball sOn potser mes importants que el mateix domini
d'una destresa tecnica. Segons els empleadors, el quid de l'ajust i de
la satisfacciO laboral rau en aquestes habilitats, que caldria incloure
en els curriculums de la formaciO professional. Exemples d'habilitats
sOn les que es necessiten per relacionar-se i comunicar-se: la voluntat
d'acalar les normatives: l'adaptabilitat, la puntualitat, la regularitat
i rassistencia; el coneixement de la dinamica i la vide de l'empresa,
la Ileialtat, rautodisciplina i l'eficacia, etc. La seva integraciO en els
programes de formE.ciO conscienciaré els joves en la presa de
decisions, en la plan ficaciO. en la seguretat en ells mateixos i en la
responsabilitat. La formaciO professional es conceptualitza corn una
educaciO vocacional al Ilarg de tota la vida, per a tota persona, en el
marc de referencia d'un sistema d'educaciO vocacional que introdueixi
ralumne, ja des de rensenyança primaria en el mOn del treball, Ii
proporcioni ocasions per explorer, l'orienti i l'aconselli per a releccib
ocupacional, a mes de proporcionar-li habilitats i destreses
especifiques laborals i pre-tecnolOgiques.

Pel que fa a les destreses, la innovaciO de la formaciO professional
comenca (des dels anys vuitanta) a plantejar-se la preparacie dels
loves (sobretot dels marginats, desafavorits i poblaciO femenina)
cap a noves formes crocupaciO. cosa que aconsella Greer models
curriculars de formacie professional centrats en el products. amb un
percentatge mes elevat de cursos d'ensenyança general i en Lin
enquadrament sociologic mes intensiu, a mes de motivar pel treball
contemplar formacions professionals completes o parcials (forma-

cions ocupacionals) basades on l'analisi de necessitats molt locals.
fins i tot de barn En apuesta linia se sugnoceix als responsablos politics
de la torrnaciO professional I ocupacional que mum d'intensificar
modalitats noves de creacie de Hoes de treball, que obrin rempresa
a la formacio professional i quo simplifiquin al maxim la inserciO del
love on el mOn laboi al La politica de creacie do noves modalitats
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curriculars ha sacsejat els plantejaments sOcio-politics respecte a
l'estat de coses de la formaciO professional: per una banda, s'ha
revisat la connexid de la realitat industrial i laboral amb el sistema
escolar; per l'altra, s'intenta aconseguir una nova formed()
professional de qualitat que compleixi els requisits de transitivitat
del sistema educatiu al laboral, de dualitat d'aprenentatge escola-
empresa i d'adaptabilitat a les necessitats de l'entorn16.

La reestructuraci6 de les forrnacions professionals basades en el
disseny curricular per competencies o destreses tracta d'aconseguir
per a tots els alumnes, per una part. l'adequaci6 dels perfils personals
als ocupacionals, i, per raltra, l'oferta de destreses transferibles i
de qualificacions d'espectre més generalista i més ampli amb les
quals s'aconsegueixin objectius humanistes i centrats en les actituds
positives envers el treball. Aquesta politica conjunta de creaci6 de
perfils de destreses ocupacionals exigeix una participaci6 active i

una inversib a mig termini per part dels empresaris als quals es
concedeix un substanciOs protagonisme en la seva redaccib".

L'Educació per a la Carrera Professional (CareerEducation)

En aquestes dues darreres decades alguns paisos europeus i nord-

americans (Canada i EUA) han pres conscibncia que existeix una
problematica subjacent en els joves que estan a punt de sortir dels
centres de formaci6 I que hauran d'integrar-se en el mbn laboral. La
resoluci6 d'aquest tipus de problernes ve desembocar en el consens
sobre la necessitat de dinamitzar una educaci6 enfocada cap a la vide
professional futura. Es comprovava, per una banda, que l'etica la-
boral semblava que estava eF.sent erosionada per Iota una série de

t 10 ) En parauler. del salesia Frat ces,;. Falgueras a Un debate urgente la cataiad lIe
la nuc va lormacton protessional'. El Periodico. 2 setembre 1990 pag 14

(11) Do la inter vencio col laboradota de la indestria I l'Estat en la redaccio do porlas
ocupacionals I do qualificacions en son un bon eAemple ols plaMmaments de la
ConlederaciO d'Indüstries Britanidues exposat recentment a CBI (1990) Towards

a Skills Revolution Report of the Vocational Education and Training Task Force.
Londres CBI 45 pag . en quo es plantegen les direr:tries de cooperacio Empreses/

Eslat I es procuren les bases (funs lormacio professional centrada en l'individu
en la feu-name I reciclatge dels emprosans Vegeu tambe les aportactons de

1 Scoll,,.n F xammalion Bnard (19B7) Standard Grade P,si!.;ed Arrangements in
SO(21,11,410 VOC.1110nal Skins .11 Ii iui,uiLutuon. Genoa,' and Credit levet:: in and aftei
lOH)1 i ,i Technical ,ind Vocalt0,1al ;III( in 111111.110/e (1 VE)) a part de la sesta
arrega InutodolOgica per a la transicK, us en immens esforc: del Govern Brdanic

iii acuslar oscolaltreball det; 1,1 pet ,por Ova du 1,1 piu.po, vii lecreca
kills) i l'erientacto dela loves
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circumstancies degudes als sistemes de desenrotllament social in-
dustrial, i, per l'altra, que l'estudiant no es preparava per a la vide:
semblava que no se sabia veure ell rnateix desenvolupant les tasques
d'un futur treball i que separava -amb la collaboracid inconscient
dels seus educadors, o sense- les funcions de l'escola de les del
treball. Al mateix temps el sisterna productiu denunciava que hi havia
un excessiu distanciament entre la instruccid que rebien els joves i
el treball Otil que sels exigira tard o d'hora; distancia agreujada pel
rapid canvi tecnoldgic i la rapidesa de les substitucions en les
ocupacions i les especialitats. D'aqui es desprenia que l'escola: lr.)
calla aconseguir un curriculum més significatiu per a la vide ocupacional
f utura; 2n.) caiia comptar amb tothom, no solament amb els
professors, 3r.) calla incloure la programatica de la denominada
educaciO per a la carrera professional o educed() vocacional en els
diferents curriculums. ja fos per edats, per nivells o per especialitats.

Evolucib histOrica de reducacui per a la carrera professional

Un bon nombre d'autors han documentat diversos aspectes
histbrics, filosôfics, psicolOgics, socials i economics de l'aprenentatge

la preparació per al mOn laboral (Bailey i Stadt (1973), Hansen
(1977), Olson (1975), Super (1976), etc.. amb obres que han influit
sobre el naixement d'un fenomen recent. originat en principi en la
formaciO professional. i conegut com a "moviment de l'educaciO
vocacional". que en els seus primers anys d'incubaciO tenia molt
mes de prectic que no de tedic.

La primera epoca del desenrotllament histOric de l'educaciO per a
la carrera professional (career education) es va iniciar a instancies
de l'Oficina Nord-americana d'EducaciO el 1971, i va tenir el seu
principal precursor en Mangum. el qual. el 1968, va proposar
emprendre ouna revisid de la naturalesa de la formacid professional-.
segons el concepte que havia servit per caracteritzar la Vocational
Education Act de 1963' en aquesta es reflexionava i redefinia una
formaciO professional encara vigent des de 1917. L'intent legislatiu
de 1963 anava dirigit precisament a una reorientaciO dels enfocaments
tradicionals de la prepared() professional. derivant-los cap a la
necessitat de plantejar la satisfacciO dels requisits del mercat laboral
sense perdre de vista les necessitats de les persones L'elevat index
d'atur entre la joventut, poc preparada amb poca experiencia, va
ser la motivacib originaria d'aquesta renovaciO: hi havia imphcita Ia
sol hcitud cada cop riles clara d'enfocaments mes comprensius de

( I71 iatil pi 1,.4B pl 191-S.1
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preparacib dels joves de cara al seu treball futur. A aquest afany
integrador s'unia el reconeixernent que qualsevol dicotomia entre
preparaci6 acadernica i preparaci6 professional era una cosa absoleta,
que l'educaciO havia de ser rellevant i Util, que l'adaptaciO al canvi
es tan important corn la preparaciO inicial. La reorientaciO filosOfica
de la formaciO professional aconduIda per Mangum (1968'1 va donar
corn a resultat alguns principis fonarnentadors de la preparaciO per
al m6n del treball. que l'Advisory Council of Vocational Education va
assumir. i que en sintesi eren:

1. La formaciO per al mOn laboral hauna de cornencar en els

primers graus de l'escolarital, oferint una visib realista del mon
laboral. familiantzant l'alumne amb aquest mOn i equipant-lo amb
eines de treball I habits racionals de pensament per exercir-hi un
paper satisfactori

2 En els graus intermedis caldria conduir l'alurnnat cap a
ensenyances mes sofisticades sobre el sistema econOmic, ocupacional

industrial, i sobre el coneixement de corn funciona la produccib de
bens Tot plegat. amb el propOsit d'oferir als adolescents una visiO

global de les alternatives ocupacionals que tindran a l'abast en un
moment terminal de la seva preparaciO.

3. La preparaciO professional hauna de ser més especif Ica, en-
care que sense limitar-se a una professiO concrete. Donada la incertesa
de l'economia canviant I de les tries que caldra fer, l'ensenyarnent
hauna d'organitzar-se entorn de les families ocupacionals o les

industries que prometin una expansio d'oportunitats.

4 La formacid ocupacional hauria de fer-se organitzant el

curriculum en sentit espiral. que tracti els conceptes de menys
complexos a mes complexos. a mesura que l'alumne avança en el seu
programa La formacio professional hauria d'utilitzar-se per fer mes
concrete i intelligible la formacio general I aquesta hauria d'as-
senyalar les implicacions vocacionals de tot el proces educatiu.

Despres d'aquesta primera relacio. molt embrionaria. entre la
fonpacio professional i l'educacio per a la carrera professional. es
van publicar els documents de diversos consultors, entre els quals
els de Herr (19691 van sobresortir per la seva influencia posterior
a 1,1 formacio de la identitat de l'educacio per a les carreres Herr'
mantenia clue les lasques de desenrotllament I els principis I eIs

1.1 1-(1,.!,1r gat HI

II A 1 111r, 11 11011 Il;?,11,-/),/ r
,y,,c;orr(.1.1 I + I`17 111 II )'
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enfocaments del desenvolupament vocacional haurien de ser els puntals
per organitzar una aproximaci6 sisternatica a l'educaci6 des de pre-
escolar fins a l'educaci6 superior, de manera que s'assegurés als
estudiants la formaci6 de les actituds i el coneixementd'ells mateixos,
de les alternatives educatives i ocupacionals i les destreses per a la
presa de decisions, relacionades amb la identitat vocacional i l'elecci6
ocupacional. Herr va sintetitzar els principals enfocaments del
desenvolupament vocacional i va oferir -millor que ning0 mes- amplies
prescripcions per centrar aquest en el curriculum, aconseguint
convencer els orientadors respecte a la peremptorietat de fer un salt
des de l'enfocament parsonia a un enfocament evolutiu, i integrant
l'orientació vocacional amb un nou replantejament de la formaci6
professional.

La segona epoca podria datar-se el 1970. quan J. E. Allen va
oferir unes recomanacions considerades la pedra angular de reduced()
per a la carrera i que. de f et, van encunyar delinitivament el nom
(career education). "Es la nova consciencia, generalitzada i universal,
de la necessitat de competencia la que esta generant no sols un émfasi
cada cop mes gran en l'educaci6 per a la carrera d'avui dia, sin6 un
nou concepte global del seu caracter i ubicaciO en l'empresa educative
t ot a l . Aquest impuls va ser completat pel més conegut de S. P.
Marland, el qual el 1971 va elevar el concepte d'educaci6 per a la
carrera a la categoria de prioritat educative nacional en un iambs
discurs', els t6pics mes comuns del qual parlaven d'aprenentatge al
liarg de tota la vide, d'exploraci6 ocupacional. de reforma total de
les secundaries, d'innovaciO, i que reducaci6 americana hauria
d'enfocar-se cap a la prepared° a una feina Otil i satisfactOria. A partir
d'aqui. es va iniciar la incentivaciO d'innovacions i experiencies pilot
i de planificaci6 i investigaciO Entre el 1971 t el 1974 va proliferar
una inacabable literature i es van editar innombrables recursos
instructius per implementer l'educaciO per a la carrera'

A partir del 19 74 es va consensuar la definiciO de l'educacib per
a la carrera. i se'n va consolidar la institucionalitzacio en l'estructura

t 151 4 J A Allon 1D70) Computonco tho dd.)! /0, Scc dm/d,1/
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educative, amb l'aportaci6 de K. B. Hoyt, professor ernerit de la
Kansas University, el qual la va definir corn aquell esforc integral de
reduced() formal o de reducaciO comuniteria dirigit a ajudar les
persones perque es familiaritzin amb el mem laboral, perque sepiguen
integrar els valors laborals al sistema personal de valors i, a la
vegada, els apliquin a les seves vides, a fi que el treball els sigui més
factible, mes significatiu i més satisfactori.' 8

ConceptualitzaciO de reducació per a la carrera

Aquesta definici6 i altres d'un xic diferents, per be que sempre
en la rnateixa linia d'esforc conjunt i de dinarnitzaci6 social, van
originar tot un seguit de recerques i treballs que pretenien comprovar
els resultats que sobre la poblaci6 jove podien tenir les accions
d'educaci6 per a la carrera professional (Oducation pour la
carriere-, en els sisternes franc6fons d'orientaci6 canadencs,
belgues, francesos, etc.). Entre les estadisticament més significatives,
es van destacar les que entraven en el marc denorninat "habilitats
d'empleabilitat» o habilitats per ernplear-se o collocar-se en el
m6n del treball. De diversos projectes experimentats entre el 1972
i ei 1982 a tots els nivells escolars, les subhabilitats sobre els quals
os construia una habilitat per collocar-se o emplear-se eren:

1. Habilitats acaderniques basiques.

2 Dernostrar que es tenen habits de treball correctes.

3. Habilitats per desenrotllar valors laborals significatius.

4. Habilitats per cornprendre a fons en que consisteix una empresa

o un proces de fabricaci6.

5. Habilitats per conbixer-se un rnateix i els propis interessos
professionals i les aptituds que els acornpanyen.

6. Habilitats per coneixer les oportunitats laborals que unvolten
el jove a punt de deixar l'escolaritat

7. Habilitats per saber prendre decisions

ic; V((.1((/ illiciOnc, (hi erroo. u, ',,(11bi,11(( ( (`111T( (11,( ii

detwnvolupament proluto:ronal/vaal educacto \rot acionai 1 U W Minor
Burtnett 3 i980) Career Education Career Guidance and Career Development A

Synthefan. of Definitinw. a f- E Burtnell Ed The Schools Counselor's Involt omen!
inn Career Education. r all:. Church American rernrinel and Guidance Ay.ociation
pa '17 71

224 /

r rr



Reflexions i recerques

8. Habilitats relacionades amb el context i el Hoc de treball (sobretot
l'entorn i les persones).

9. Habilitats per saber distingir les deformacions i els estereotips
ocupacionals.

10. Habilitats per humanitzar el Hoc de treball.

Des de la perspective del model escolart9, K B. Hoyt assenyala
que l'organitzacid de programes d'educacid vocacional depen dels
esforcos de tots els professors a tots els nivells; de l'entrenament
i la preparaci6 rigorosos, de la collaboracid entre el mon laboral
(empreses, indOstries, comercos, laboratoris, etc.) i el mOn escolar:
de la creaci6 de programes integrals i de la participacid de la familia
com a subjecte i objecte de l'orientaci6 vocacional.

Els professors que desitgin implicar-se en un programa d'educaci6
per a la carrera hauran d'adoptar-ne personalment tots i cada un dels
principis, conscienciant els seus alumnes que les assignatures
repercuteixen en la seva future vide ocupacional i esforcant-se per
impregnar-les de conceptes pre-vocacionals i vocacionals. Aquests
podrien cobrir tota una gamma relacionada amb l'etica professional,
la dignitat de totes les professions i oficis, i la necessitat d'estar
preparats psicolOgicament per entrar en el mOn laboral.

L'educaciO per a la carrera professional avui dia presenta di-
versos enfocaments.'", tot i que, diguin el que diguin molts dels seus
critics, encara deu molta de la seva potencia al fel que compren «la
totalitat d'experiencies a traves de les quals una persona apren pel
que fa al treball i es prepare per comprometre-s'hi,,. S'arrela en una
diversitat de disciplines (filosofia, psicologia. literature, etc.) i en
bastants camps aplicats del saber (orientacid i consell, formaci6
professional. etc.). Els seus objectius estan dissenyats per a tota
mena de poblacions, sense discriminaci6 de sexes, nivells, edats,
estatus academic o condici6 psiquica o fisica. L'educaci6 per a la
carrera professional promou noves connexions amb l'educaci6 general,
el mOn de l'empresa, la indi:istria els negocis i altres institucions de
la comunitat. I ha estat etiquetada de moltes maneres Per exemple-

(19) Hi ha models 1),:. (Os en la comondal en el loon rural en la relacIO empresa/
escola

O) A porta del 1987 sha Una nova reconceplualitiacio de educacce vo
cacao-II analdianl of, Vestal actual I voienl cow vi evoluctonant sa cal sobs-
elou ,ere,e per ore: antes do mot: (",,pecilicf; (;:drocta mos al concept('

(ine d einpluabilital Aque!;ta 11.,10.10
dui loom( per fant del cenceptn . esla essent dinateillao,: a troves d enquesles
.-riudIs a tiv'II internacional pol naI,.a K B Hoyt Veyeu el nurnero monogratic

downdl of Carew Dovvlopment clothed( dICaloont Nature and StaInt. cci flaier,
F du( 1:t poomvera 14187
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a) corn una rnateria, assirnilant-la a la informaci6 professional inte-
grada en els prograrnes d'estudi: b) corn una estrategia instructive,
que perrnetra als loves l'adquisiciO de destreses per adaptar-se als
rapids canvis de la societat, ja que el seu objectiu es el de relacionar
les activitats d'ensenyament/aprenentatge amb el concepte de
desenvolupament vocacional, c) corn un procés de desenrotllarnent
evolutiu, que accentua els objectius de l'aprenentatge afectius (presa
de decisions, clarificaci6 de valors, etc.), i d) corn un concepte cur-
ricular, que engloba models comprensius i molt arnplis d'educaci6
vocacional, planificats en principi per a l'educaciO especial per6 ge-
neralitzables a tote mena d'alurnnes.

Referéncies bibliogràfiques

Problematica de rajust o adaptacib de l'home al treball:

DAvos. R. V. y U. H. Ldrouist (1984) A Psychological Theory of Work
Adjustment: An Individual-Differences Model and Its Implications,
Minneapolis: University of Minnesota Press.

Dams, R. V. y Li. H. LoFouisl (1984) Research on Work Adjustment and
Satisfaction: Implications for Career Counseling, cap. 6, pag 216-
237, a S. D. Brown i R. W. Lent (Eds.) Handbook of Counseling
Psychology, New York: John Wiley and Sons, A Wiley Interscience
Publication.

DRFVILLON, J (1969) Etude critique de la notion d'adaptation. Bulletin
de l'Institut National de l'Orientation Professionnelle, 25, 167 -
169

M T (1979) Un modelo de Analisis de Puestos de Trabajo
aplicable en FormaciOn y OrientaciOn Profesionales. Revista Es-
panola de Pedagogia, 37. 143, gener-marc, 3-64.

A. L. i D. V T1FDEMAN (1974) Technology and Guidance- The
Challenge to More Realistic Existence amid Accelerating
Obsolescence, cap. 15. pag. 381-388, a E. L. Herr (Ed.) Vocational
Guidance and Human Development. Washington: University Press
of America, Inc

R tV1 . D. B Hi R9-il NtION IT H. Hu ilAND (Eds.) (1970) The Psychology
of Vocational Development, Boston: Allyn and Bacon. Interessen
els trehalls de H C Carter. pag 128-136. M U Galinsky I.

ast. pap 220-226. D. B Hcrsliew,oil. pap 295-303 i W D Gribbons
P R. Lohnes. pap 385-391

S,'dn I . C L (1964) Occupational Analysis. Worker Characteristics.
and Occupational Classification Systems, a H. Borow (Ed ) Man in

226
0

, ' fAT,1



Reflexions i recerques

a World of Work, Boston, Houghton Mifflin Co.. cap. 13, pag. 285-
309.

STERN, E. (1990) lniciativa: Task Force on the Human impact of the
changing work force. Implications for counseling, Document de
treball. Escriure a: E. Stern, Dept. of Counseling Studies, VOU.
University of Utrecht. P. 0. Box 80.140, 3508 TC Utrecht (Ho-
landa).

SUPER, D. E. (1942) The Dynamics of Vocational Adjustment, New York:
Harper & Brothers Publishers.

ZACCARIA, J. S. i Bopp, S. G. (198 V) Approaches to Guidance in
Contemporany Education, Cranston: Carroll Press Pb.. Cap. 5:
"The Froblem-Centered/Adjustment Approach to Guidance-.

Cap a la consecucio de l'ajust home/treball:

BAILEY, L J. i STADT. R. W. (1973) Career Education. New approaches
to human development. Bloomington, Ill.: McKnight.

GeSBERS, N. C. i MoceE. E. J. (1981) Improving Guidance Programs.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

HANSEN. L S. (1977) An examination of the definitions and concepts
of career education, Washington, D. C.. Office of Education. Juny

HARRis-Bi.".'/LSBEY, J. et al. (1982) Take Hold of Your Future. Iowa City.
IA: The American College Testing Program.

JONES, G. 8. et al (1972) Planning. developing, and field testing career
guidance programs: A manual report. Palo Alto, CA: American
Institutes for Research.

RODRIGUEZ Mcfac, M. L. (1987) Fonaments prospectives de l'orientacio
professional a Catalunya. Barcelona: Laertes.

RODR1GULZ MORENO, M. L. (1988) OrientaciOn educativa. Barcelona. CEAC.
Col. Manuales Universitarios.

RODRIGULZ MORENO. M L. (1991) El mundo del trabajo y las funciones
del orientador. Barcetona: Barcanova (en premsa).

RODRIGUEZ WREN°, M. L. et al. (1990) OnentaciOn profesional y accion
tutorial en las ensenanzas medias. Madrid: Narcea.

0 SON. P. A. (1975) The liberal arts and career education: a 'ook at
the past and the future, Washington. D C : Office of Education.
juny. (Num de document de l'ERIC: ED 113 487).

SANial-i. J. (1968) Vocational Counseling- A Pattern and a Projectlon.
Vocational Guidance Quarterly, 17. pag. 2-11.

SiinnAt-HANsEN. L. S (1981) New Goals and Strategies for Vocational
Guidance and Counseling. International Journal for the Advancement
of Counseling, 4, 21-33

D F. (1976) Career edocation and the meanings of vort
Washington. D. C Office of Education. luny (Num document ERIC
FD128 593)

3EST COPY AVAILABLE 777



Maria Liu'isa Rodriguez Moreno

SUPER. D. E. (1981) The relative importance of work, Bulletin of the
IAEVG, 37, 26-36.

SUPER, D. E. i Bo-N, M. J. J. (1970) Occupational Psychology. Belmont,
CA: Wadsworth. (En castella, 1973. a CECSA. Compania Editorial
Continental. SA, Buenos Aires.) Capitols 1 i 2.

TAI4G,f., L. (1986) L'introuvable relation formation/emploi: Un etat
des recherches en France, Paris: La Documentation Française.

UNESCO ( 1983) Guidance and Counseling: UNESCO'S programmes and
Suggestions for future actions. Paris: Unesco. Doc. ED-831WS/
1-Rev 13 maig.

VARLAW, C. (1984) Rethinking Transition: Educational Innovation and
the Transition to Adult Life, London: The Falmer Press.

WA-Ts. A. G. (1990) The Role of Guidance in Edvcational Change,
Ponencia preparada per a la Conferencia del CRAC/NICEC "Guidance
and Educational Change". celebrada a Cambridge, 26-28 luny
1990.

WTELEy, J. M. (1984) A Historical perspective on the development
of Counseling Psychology as a profession. a S. D Brown i R. W.
Lent. Handbook of Counseling Psychology. New York: John Wiley
and Sons. pag 3-55.

8 2 I t

1.1 710,774,-741.



Reflexions I recerques

La autora intenta
exponer la panoramica
del ajuste o adaptaciOn
del hombre a su
trabajo y viceversa.
partiendo de un
recorrido historico y
de la definicibn desde
la psicopedagogia y la
sociologra. de la mutua
interaccien entre el
homo faber y el
trabajo Una vez
definida esta relacion
pasa a exponer cOmo
el educador. y. pot lo
lanlo. el orientador. se
puede acercar a ese
ajuste con medidas de
intervenciOn como la
gura. la preparacion
la educacion repre-
sentada en las ciencias
de la educacion pot la
orrentaciOn vocacional.
la formacion profesio-
nal y la educacion pare
la carrera. respectiva-
mente Frnalrnente,
propone el concepto y
la evolucidn de estas
hes disciplinas. desde
prrncipro de siglo a
nuestros dias no solo
en Estados Uniclos sino
tambien en Europa y
Espana Se adjunta una
bibhografia actuabia-
da quo ayudara
ensanchar
prospective y el
estudio a Owen
Pr ser2e [Wirer en
practica ostris
r mararucrOnc,r,
acl.iprarrifOlar; il
COrirn k to C.Snariol

Abstracts

Ce travail expose une
vision panoramique de
radaptation de
homme A son travail.

et vice-versa. A
travers un parcours
historique et une
definition -depuis la
perspective
psychopedagogique et
sociologique- de
rinteraction mutuelle
interaction entre homo
faber et travail Une
fois faite la definition
de cette relatron.
l'auteur expose
comment reducateur.
et donc l'orienteur,
peut-li s'approcher de
cette adaptation avec
des mesures
d'intervention telles
que lorientation la
formation et
Veducation.
representees dans les
sciences de
l'educatron par
lorientation
prolessionelie la
formation)
prolessionnelle et
reducation pour res
etudes
respectivement
Erna lenient on propose
le concept et
I evolution de ces
disciplines depuis 10
debut du sience
jusqu'aujourd'hur non
seulement aUX USA
mars en Europe et er,
Espagne On adjoint une
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This work tries to
expose a view on
adaptation or
adjustment of the
homo faber to his
work, throughout the
historical findings and
from the definition of
the interaction
between both, not only
from the
psychopedagogical
perspective but also
from the sociological
one. After defining that
relationship the author
explains how the
educationalist -that is.
the counselor- can put
into practice that
adjustment with
rntervention actions as
to guide, to train and
to educate.
represented in the
field of educational
sciences by vocational
guidance vocationai
training and career
en-cation
respectively Finally.
she proposes the
concept and evolution
of those three
disciplines from the

eginning of the
century until now not
only in the USA but in
Europe and Spain A
very recent
bibliography is
attached help the
reader to enlarge his
perspective and his
study if he wants to
put into practrce those
contributions to the
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Temps d'Educació, 7 1r semestre. 1992

Inspecció educativa i avaluació de centres i pro-
grames. Una proposta des de la LOGSE
Miguel Sbert i Garau *
Miguel Vives i Madrigal *

1. L'avaluació dels centres docents i l'avaluació de
programes i serveis corn a topics de l'avaluació educativa

L'avaluaciO. entesa corn a procés. és indeslligable de l'ensenya-
rnent, l'aprenentatge i l'educacig (Oliver, 1991). Qualsevol intervenciO
pedagOgi.:a l'ha de tenir en compte. perque, donat el caracter
instrumental del procés avaluatiu, és al servei de la presa de decisions
(De La Orden. 1982:22-23; Tendrink, 1983: 22; Cabrera. 1986:
24-30; Usite, 1990:12-14) i/o d'un "rendiment de comptes-

L'avaluaciO educative queda justificada pel fet de ser el punt de
suport instrumental que serveix per jutjar i prendre alternatives de
decisig que millorin el sistema escolar (Stufflebeam-Shinkfield,
1987:72-73; Perez GOrnez 1983:431). Aixi el proces d'avaluacig
aplicat a qualsevol aspecte de la realitat educative (alumne, professor,
curriculum, centre, programa educatiu, etc.) n'es instrument per al
seu continu perfeccionament (Tyler, 1986:25).

Entre les distintes concepcions avaluatives que ressalten la utilitat
de la valoraciO corn a base per a una eventual decisig educative
(Nevo. 1983:118) que perfeccioni el sistema educatiu (o l'aspecte de
la realitat educative avaluat), anotarem la que formula De La Orden
(1982:22-23) per la seva claredat i precisió

Miguel Sbert i Ga,au vs inspeclot Educacia do los Baieorb Profey.er
AgregoI de Baixilleral Ha escnt artiLles soh,e pedagogid de io liehqua Darreiamciii
ha pablicat els dihres Cc1,,),141 ca111111,1,,V.: tin par.,..oio pot Sa Mai,da do
Mada Antonia SJ4a119891 Tedes ct flogendes E kyorwor a llondd,1 cata'adti

al A,I,Ita (19891
Miguel Vise.. '10 uhiaal Ho( le, ri owl( du I Chi, I, ie ler

111 Baleois sobre ovaluocie t.,,111"5 a id
di IX Comveso No, wed: de Pedadegio (Al, h'H l'iThl'crit
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"Evaluar hace referencia al proceso de recogida y análisis de in-
formación relevante para describir cualquier faceta de la realidad
educative y formular un juicio sobre su adecuación a un criterio
previamente establecido, como base pare la tome de decisiones- .

En aquest sentit, conve remarcar:

a) El judici que dOna peu a la formulaciO cralternatives de decisiO
és critic a partir de dades observades, recollides amb un instrument
adequat i contrastades amb un criteri previ.

b) La descripcidi valoracid s'esten a tots els factors que intervenen
en el procés d'ensenyament-aprenentatge des del sistema educatiu,
globalment, fins a qualsevol de les seves parts enteses corn a
subsistemes).

c) Lavaluacib ha de permetre la .retroalimentaciO del proces
facilitant els reajustaments necessaris. Es l'enfocament de l'avaluaci6
formativa (Usite. 1990:16; Vives Madrigal, 1988).

En el paradigma decisional, en aquells casos que el procés
d'avaluaciO .oposi alternatives de decisib (o de facilitaciO de
decisions) a les instancies pertinents, cal parlar de diferents funcions
d'avaluaciO, segons quin sigui l'ambit de la decisi6 (Cabrera-Espin,
1986:31).

AvaluaciO contextual.

Abans de la intervenciO pedagOgica valora les necessitats,
problemes I oportunitats. La seva proposta serveix per prendre
decisions sobre metes i objectius d'un centre, programa o serve!.
Després de la intervenciO, valora radequaciO dels objectius per cobrir
les necessitats

AvaluaciO de disseny:

Valora els procediments, els recursos i les estrategies. aixi corn
la manera d'utilitzar-los per aconseguir els objectius establerts.
Serveix per prendre decisions sobre el tipus d'intervenciO
psicopedagOgica realitzar (ambit de decisib: estructural).

AvaluaciO tormativa

Serveix per prendre decisions sobre el proces crensenyament-
aprenentatge. Quan valora la discrepancia entrp ci disseny I la realitat
parlam d'avaluacie d'itnplementacto Quan valora el roces mentre es
realitza, tot determinant el progrés envers objectius, horn par Id
d 'avaluacto del progres
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Avaluacib sumativa:

Valora els resultats produlls al centre o pel programa o servei un
cop condos el proces educatu, Certifica, acredita o selecciona la
qualitat del producte esperat.

L'objecte de l'avaluacIO educative

Corn hem indicat, qualsevol element de la realitat educative es
susceptible de ser avaluat (no tan sols, corn és més usual, el rendiment
academic dels alumnes o l'eficacia dels professors). Quan l'avaluaci6
centra el seu objecte en l'escola corn a instauciO i organitzacib parlam
d 'avaluaci6 del centre. Si l'avaluaci6 fixa l'atenci6 sobre programes
(o serveis) formatius (de caracter experimental o d'irnplantaciO)
podem parlar aleshores d'avaluaca5 de programes o investigació
evaluative.

2. L'Equip d'Inspectors corn a unitat operativa bbsica
d'avaluació quasi-externa de la demarcaci6 escolar

L'avaluaciO constitueix una responsabilitat que ha de ser assumida
sempre pels protagonistes de la vide del centre escolar o pels
participants en un programa experimental o d'implantacib.
Efectivament, l'escola, corn a organitzacib, ha de tenir un control i
una supervisib intrinseca de carecter tecnic per a avaluar el
funcionarnent del centre escolar i els seus resultats. exercida a
traves del claustre de professors. els equips de cicle, els seminaris
o departaments didactics i pel consell escolar (entre les atribucions
del qual hi trobarn especificament la supervisiO del propi centre,
l'exercici del que podriem denorninar control social i participatiu) En
aquest sentit. horn parla d'avaluaciO interna

En contraposicib a aquesta autoavaluacib, les institucions. res-
ponsables de la presa de decisions reguladores del sistema educatiu
(administracions educatives), tenen necessitat d'obtenir una
informaciO oblectiva, tiable i vàlida. recollida. analitzada i valorada
per tecnics professionals degudament qualific.ats I no implicats en la
plaiiificacio 0 gestiolexecucio (tel prow centre. programa o serve!
(Menendez I Pablo. 1990 14) Es tracta de l'avaluaciO externa due
permet l'oblenciO de dades refendes al sisterna educatiu amb la
maxima objectivitat I oterir una visiO global dek components del

2.6
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sistema o dades concretes sobre aquests mateixos components (es-
tructura, funcionament, resultats) i, alhora, afavoreix la comparació
entre uns sistemes (o components) i uns altres (Menendez i Pablo,
1990.14-15).

En el context de la dicotomia entre una avaluaciO interna
(autoreguladora) I una avaluaciO externa (catalitzadora de decisions
regulatives que ajustin el sistema a necessitats i objectius). apareix
corn a posiciO intermbdia la INSPECCIO EDUCAT1VA. que, per una part.
juga un rol de dinamitzacid, estimul, orientacid. assessorament i
suport de ravaluacio interna del centre escolar: i. per l'altra, ha de
participar en I avaluaciO del sistema educatiu (LOGSE, art. 61), i

també tenir cura (-veillar") del compliment de les Ileis i reglaments,
sense unplicacions directes en el funcionament de l'escola, al marge
de la planificacio gestib o execucid del centre, programa o servei
considerats. Es en aquest sentit que hom afirma que la InspecciO Os
un agent d'avaluacto quast-externa (Menendez i Pablo. 1990 15)
(vegeu Figura 1)

F1GURA 1 La Inspec,to Educativa: Agent d'avaluacto quast-externa
(Eiaboracto prOpia)

,.-terr,a

Agents interns
i.,n.personals col !ediats
(conseil escular)
Object,.
:onclonament

Avaluacio externa

Agents externs
administracio educativa

Obiecte
visio global
estr uctilra
funcionament
Fesultats
atavorir comparacions

Avaloacio gua:71-externa

lnspeccio educativa

1

a ;.,:t inspectora avalualiva situada a miq carni entre la
it It: I dUln0IV.IllIdC10 i I Ill'IWOPhiltl,It to Pjiltiieiit exh`l-

no WWI -IlliAltuto Nacional de Calidad y Eyaluacion-- LOGSE
uI 62) s exe!eila des d'una posIcio d'fnvestigadnr de camp
(Mt-Hond.:/ 1 Pablo 1990 15) per [Equip d Inspecco. dotinit corn a

t
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-unidad operative basica del Servicio Provincial de Inspeccidn
responsable de ejecutar en cada Demarcacton el Plan Provincial de
actividades a todos los Centros, Proaramas y Servicios educativos-
(0.M. 27-09-90, art. 6).

Aixi doncs, l'Equip d'Inspecci(5, amb coneixement suficient dels
centres i del seu entorn ha d'avaluar l'estat dels exits que s'estan
atenyent en relaci6 a cada objectiu plantejat a la dernarcaci6 escolar.
entesa corn a subsisterna. Aix6 significa que la demarcaci6 compta
amb suficients centres docents dels distints nivells i modalitats, aixi
corn amb un nombre suficient de programes forrnatius i serveis (CEP.
SAPOEs, Centre de Recursos, etc.) amb una xarxa de comunicaci6
convenient i sense ruptura de nacos de carecter geografic o histOric
(Hallak, 1978; Martinez et a; , 1983; O.M. 27-09-90. art. 5.3.).

En la investigaciO de camp horn desenvolupara unes tasques co-
munes a carrec d'un o alguns inspectors de l'Equip, independentment
del seu nivell de procedencia, i altres especifiques que requeriran un
inspector o inspectors en funci6 de la seva especialitzaciO, habilitat
o adequaci6 (R.D. 1524/1989. art. 12.2.).

L'actuaci6 de l'Equip d'InspecciO, al nostra parer, hauria d'obeir
les linies següents:

1. Avaluaci(5, control i seguiment dels centres docents dels nivells
d'Educaci6 Infantil, Primeria, Secundaria Obligat6ria. Batxillerat. F.
Professional de Grau Mitja situats en el territori de la demarcaci6

2. Avaluacie de les modalitats educatives existents a la demarcaciO
(Adults, Alumnes amb Necessitats Educatives Especials).

3. AvaluaciO del grau d'irnplantaciO o d'experimentaciO dels
programes educatius de la demarcaciO.

4 Selecci6 i identificaci6 d'un conjunt significatiu de centres
programes i serveis educatius susceptibles de ser avaluats.

5. Especificaci6 del sistema de recollida de dades rnitjancant
instruments d'avaluaciO normalitzats o en fase d'experimentacio.

6. Planificaci6 de la visite (-tes) d'avaluacie a realitzar.
classificant les tasques a efectuar d'acord amb el nivell i la modalitat
(cornunes, internivellars o mtermodalitats) especifics

7. TemporalizaciO de les visites

8 Complimented() dels documents-ressenwi (C) M
27-09-90. Art. 11 4.).

9. Analisi de les dades obtingudes

10 Valoraci6 de les dades.

2 0 1
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11 Emissio d'informes amb la descripciO dels fets, valoracib,
proposta I formulaciO de recomanacions (0 M 27-09-90, art 11 5
y 1 1 6 )

3. Proposta d'avaluació dels centres escolars

El contingut de l'avaluacig del centre ha d'abracar tots els elements
personals, materials, organitzatius i funcionals amb clue compta (vegeu
Figura 2).

FIGURA 2: Aspectes de l'avaluaci6 del centre

Materials

Au les Mobiliari
Material didactic estable Mitjans audio-visuals
Material didactic fungible Laboratoris
Llibres text i consulta Menjador, etc.
Biblioteca

Organitzatius i Funcionals

Organs de participacie i govern.
Organs unipersonals: Director, Secretari, Cap Estudis.
Organs de govern coldegiats: Consell Escolar, Claustre de
Professors, Comissie Econdmica del C.E.
Organitzacie del Professorat: org. horitzontal; org. vertical;
adscripcie; especialitats; reciclatge; tutories: horaris, etc.
Organitzacie dels alumnes: organitzaci6; classificacie; admissiO:
agrupaments (criteris); horaris; participaciO, etc.
Innovació educativa.
Organitzacib consultiva: cicies, departaments.
Serveis de suport.
Reglement de Regim interior i disciplina.
Activitats extraescolars.
Relacions amb pares i instituc-Jns.

* Serveis complementans: transport, menjador, etc.

Rendiment

Equips, sistemes i criteris d'avaluaciO
Documentaci6 sobre avaluacie.
Instruments d'avaluacie.
Estadistica de resultats.

(Extret de Vives Madrigal (1986) Memorw sobre I, lunclon inspec(ora.
nedit. Palma do Mallorca)
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Reflexions I recerques

L avaluacio, corn qualsevol altre tipus d'activitat investigadora,
pot efectuar-se des d'enfocaments conceptuals distints de l'escola
om a organitzaciO (De Miguel, 1989 27-29) I prenent corn a
referencia critens d'avaluaciO diferents (De Miguel, 1989. 31-44),
els quals, segons on marquin l'émfasi, permeten que ens referim a:

a) Models centrats sobre resultats (output sortides).

b) Models centrats sobre l'eficiencia dels processos interns de la
propia organització.

c) Models causal,.

d) Models culturals.

e) Models centrats en l'avaluaciO de canvi.

La nostra proposta

A l'hora de formular una proposta d'avaluaciO condicionada per la
doble perspective que apuntavem al titol del treball, potser convindria
anotar algunes matisacions. El doble condicionament suposa dos tipus
de limitacions:

a) Les derivades de l'exercici de la funcib inspectora educativa
(estricta adequaciO a les prescripcions legals vigents i subordinaci6
al marc funcional que hem perfilat més enrere).

b) Les que provenen d'engegar el procediment avaluatiu segons els
pressupostos concrets de la recent Llei Organica d'OrdenaciO General
del Sistema Educatiu (LOGSE).

Des d'aquest doble emrnarcament i previ l'analisi de les aportacions
bibliografiques ales pr6ximes al nostre context (Munoz Arroyo, 1978,
Darder LOpez, 1985: Escudero Escorza, 1983: Barbera, 1990) hem
desenvolupat la nostra proposta a partir del metode d'anahsi de
centres centifactorial (Tort i RaverOs, 1985) centrat en la de-
terminacib de factors basics, entesos corn a elements essencial:. le
la instituciO escolar, I descomponent-los al seu torn en subfactors
que abracin els aspectes fonamentals del centre i Ia soya dinamica.
Algunes de les raons de rassumpciO del model esmentat sen les
segClents

1. Afavoreix una consideracio global de la institucib escolar (del
centre) com a organitzacib
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2 Permet la sistematitzacio d'indicadors significatius dels aspectes
concrets a avaluar

3 Fact lita la viabilitat d'elaboracio d'instruments adequats per a
robtenci6 de la informacio precisa.

4. Permet un tractament analitic de resultats no gens complicat
pare) apte per proporcionar. quantitativarnent i qualitativa, informació
pertinent.

Val a dir que no es intenciO nostra desenvolupar la segona fase del
rnatode de Tort (establiment dels subfactors), cosa que hauria de
sorgir corn a resultat d'un treball ernpiric. d'acord amb el que ell
mateix proposa (Tort i Ravent6s, 1985:70-81), efectuat a partir del
que nosaltres qualifiquem d'aspectes a avaluar. La nostra proposta
pretén nornés de situar en el context dels deu factors base els Ambits
d'actuaci6 de la lnspecci6 Educativa a l'hora d'envestir ravaluaciO
de centres.

Els factors base s6n els segOents (Tort, 1985.105):

1 Viabilitat dels principis basics
2 Capacitat de requip directiu.
3 Potenciaci6 de l'equip docent.
4 Dinamica de la gestiO de personas.
5 Adequaci6 de la gesttO general I organitzativa.
6 QualificactO de la gestiO pedagOgica acadernica.

7 OptimitzaciO de la gestiO econOmica
8 Dinamisme de la integraciO escolar
9 Eficacia dels servals complernentaris.

10 Funcionalitat de l'estructura escolar
Sobre aquests factors base efectuam una fonamentacio pedagOgica

que possibilita l'extracciO dels aspectes minims a avaluar
per part de r Equip d'inspectors de la DernarcaciO. d'acord amb
resquema de la figura 3

FIGURA 3

FACTOR

Fonamentacio oodagogica Base legal

ASPECTES A AVALUAR
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Quant a la classificacio de la tasca a portar a terme, no podern
oblidar que condicionara la planificacio I la temporalització de les
visites, les anelisis I l'ernissio d'informes La diferenciacio entre
tasques comunes I especifiques (RD 1524/1989, Art 12 2 ) ha de
delimitar-se clarament per tal de no interferir negativament en el
procés.

L'elaboraci6 i la seleccid d'instruments d'avaluaci6 estarb en funci6
del metode avaluatiu escollit Pensam que, situats en la perspective
establerta, -amplia gamma d'instruments a l'abast (tant generats
pels Serveis d'Inspeccio Educative com per diferents aportacions
bibliografiques) proporcionen una bateria de materials suficientment
rice i contrastada corn per a disposar d'un material considerable. Cal
també preveure que l'Equip haura de realitzar els seus instruments
en el cas que els que tengui a la seva disposici6 no responguin al
context en el qual hauran de ser emprats. La fiabilitat i validesa
necessaries oels instruments a usar haura de ser objecte d'estudi
acurat per part de l'Equip corn a condici6 previa a Ilur Os. En aquest
sentit, es d'interes la bibliografia allusive i la relació d'instruments
d'avaluaci6 que presenten Garcia-Casarrubios et al. (1989.171-173).
A continuaci6 sintetitzam en deu quadres, segons els factors de Tort,
la nostra proposta evaluative de centres escolars
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FIGURA 4

FACTOR 1: Viabilitat dels principis basics

Fonarnentaci6 pedagOgica Base legal: LOGSE

Principis basics que han d'animar tota
l'activitat educativa del centre escolar.
S6n resposta a aspiracions socials i

individuals; aixi corn a les necessitats
objectives de l'educaci6 corn a estruc-
tura econ6mica i cohesi6 social.

Art. 1.1.
Art. 2.1.

Art. 2.3.

ASPECTES A AVALUAR

Existencia i seguirnent d'una linia educativa que respongui als
fins de la LO 8/1985 (LODE).

Existencia i seguiment de l'activitat educativa que concordi
amb els principis de:

Formaci6 personalitzada.

Participaci6 dels pares.

e Educaci6 no-sexista i no-discriminatOria

Desenvolupament de la creativitat.

Foment del comportament democratic

Orientacib educativa i professional.

Metodologia activa i participativa.

Avaluacib ensenyament-aprenentatge.

Relaci6 amb l'entorn.

Defensa del medi

Modol huma.



Reflexions i recerques

FIGURA 5

FACTOR 2. Capacitat Eq. Dir. (org. col-legiats i unip.)

FonamentaciO pedagegica Base legal: LOGSE

L'escola es un sistema social amb una
estructura, organitzacie i acciO social
que té la persona humana corn a actor
principal del sisterna, en relaciO amb els
altres.

El grup mes signifieatiu es l'Equip
Directiu, amb actuacie personal o
col.legiada.

Art. 55.c.
Art. 58.3.

Art. 36-46 LODE:
Organs de govern dels
centres publics.
R.D. 2376/85: Regl.

ASPECTES A AVALUAR

Doctor electe pel Consell Escolar o no (provisional).

Existeix un prograrna basic d'actuaci6 directive.

ActuaciO coherent amb el programa basic.

Capacitat de direcciO i coordinaciO de les activitats del centre.

Capacitat d'execucie dels acords dels Organs coldegiats.

CoordinaciO de la participaci0 dels sectors de la comunitat
escolar.

ElaboraciO de la proposta del pla anual cractivitats.

Impuls de les relacions centre-entorn.

Facilita coordinaciO amb el CEP, programes i serveis educatius.

Compleix les competencies del reglarnent d'Organs de govern

Capacitat d'organitzaciO, iniciativa. comunicaciO, progra-
macie, seguirnent i control.

2Ui 2 41



Miguel Sbert i Miguel Vives

FIGURA 6

FACTOR 3 Potenciacio de l'equip docent

Fonamentacib pedagogica Base legal: LOGSE

El professorat corn a element numb
constitueix un factor basic per al
funcionament del centre i per a l'eficacia
de l'escola.

Cal considerar indicadors de la »qua-
litat» del personal docent relacionats
amb la seva actuacib corn a equip basi-
cement organitzat.

Art. 55.a.

Art. 56.1.

Art. 56.2.

Art. 56.3.

ASPECTES A AVALUAR

Possessie de la titulacid minima

Adequat perfil fisic: salut, edat, presbncia.

Adequat perfil intel-lectual: claredat d'idees
serenitat de judici, capacitat d'analisi i de
cultural.

Adequat perfil didactic: capacitat de preparar
motivaciO d'alumnes, adaptacib al nivell,
metodes i estrategies didactics, auto-avaluacid,
educative. etc

Adequat perfil de govern capacitat d'autoritat,
discipline, cure del material. interes pels

Adequat perfil d'esperit professional: entusiasme.
va. receptivitat de suggeriments. constancia,

Adequat perfil moral- exemplaritat. maduresa
empatia imparcialitat. paciencia, autocontrol.

Adequat peril] de formacio permanent- assislOncia
d'actualitzacib. grups de treball CEF. altres
siteri:, ) no. etc_

Adequade dinarnic;A d'equips de cicle tutorins
protessorat

i expressib,
sintesi. preparaciO

l'ensenyament.
coneixement de

innovacib

organitzaciO.
alumnes.

iniciati-
idealisme. etc.

atectiva.
etc

a cur sos
estudis. univer-

1 reunionn de
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FIGURA 7

FACTOR 4 Dinamica de la gestio de persones

FonamentaciO pedagOgica Base legal

La relaciO entre l'equip directiu i els
equips de professors que conformen el
claustre origina l'»estik de la gestiO.

Cal cercar aspectes que incideixen so-
bre el treball ben fet, amb il lusiO i,
alhora, amb organitzaci6.

RD 895/1989, de
14 de juliol (i Or.
derivades).
RD 237/1985, de
18 de desembre.

RD 2376/1985,
18 des.O. 27 de
maig 1988.

ASPECTES A AVALUAR

Adequada adscripciO del professorat.

Adequada planificaci6. responsabilitzacid, dotaciO i seguiment
del funcionament dels equips.

Adequada selecciO del professorat (centres concertats).

Adequat ft, icionament dels Organs col.legiats.

FIGURA 8

FACTOR 5: Adequaci6 de la gesti6 organitzativa

FonamentaciO pedagOgica Base legal: LOGSE

L'organitzaci6 i estructura del C. es
fonarnental per convertir l'acciO gral.
en quelcom de funcional i adequat, evitant
la improvisaci6 i la rutina. Cercarem
aspectes indicadors de decisiO, progra-
maciO. execuciO i avaluaciO (Iligats a
informacio i execuci6).

2 (W.:0

Art 4

Art 21

Art 23

Art 55.b

Art 57 (1.2.3,4,5)
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ASPECTES A AVALUAR

Projecte educatiu del centre. definica5 lima del centre (car
propi): especif. objec prioritzats.
Programaci6 general del centre:

Parteix de la consideracid de la Memdria Anual.

Determine objectius a aconseguir expressats en termes
de capacitats per a cada cicle.

Determina els continguts minims.

Fixa els criteris d'avaluaciO.

Estableix pautes per a la recuperacid.

S'hi preveuen desenvolup. curriculars diversificats:

Per a cada cicle.

Per a alumnes amb Nec. Educ. Especials.

Per a alumnes majors de 16 anys.

Especifics de garantia social.

No-discriminatoris.

S'hi determinen activitats adequades i suficients per al
desenvolupament de les capacitats.

S'hi preveu ternporalitzaciO.

S'hi planteja una metodologia didactica adequada.

S'hi propicia el tieball en equip

Els criteris d'avaluaciOconcorden amb el sisterna d'avaluacid
continua i global (Primaria)/avaluac.16 continua i integrada
(ESO).

Funciona el sistema de participacio -real- de professors.
pares. alumnes i personal no-docent. Grau de coherencia I de

participacid
Reglarnent de Regim Interior. contempla drets i obligacions

Mecanismes d'autorevisio avaluacio interna continuada.

Mem boa Anual del Centre
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FIGURA 9

FACTOR 6 QualificaciO de la gestio pedagogica I academica

RonamentaciO pedagogica

Els alumnes sOn el subjecte i el fi de
l'educaciO. Per aix6 es busquen aspectes
que indiquin l'accie a realitzar amb ells.
aixi corn Ilur receptivitat I rendiment.

ASPECTES A AVALUAR

Base legal: LOGSE

Articles: 15, 21.
22, 55.d.. 55.e..
59.1.. 60.

Tit. GES /Acreditacib.

Admissid d'alumnes: horn compleix els criteris del RD 2375/
1985. Avaluaci6 inicial diagn6stica. Historial personal. fa-
miliar i escoiar.

Agruparnent dels alumnes. Criteris. Agrupaments flexibles.
no-discrirninatoris.

Ambient escolar:ordre. disciplina. habits de comportament.
d'estudi i de treball. actituds

Plantejament pedagogic de l'ensenyament i aprenentatge:
innovacions curriculars, metodolOgiques. tecnolOgiques.
diclactiques. organitzatives

Integracid i satisfaccre de i'alumne

Accid tutorial corn a part de la funciO docent:

Activitats amb alumnes. pares I professors (Pla d'AcciO
Tutorial).

Tractament preventiu de problernes escolars.

Reeducacions

Funcionarnent dels departaments/serninaris didactics
d'onentaciO educative

Orientacre academica sobre opcions diverses

Or pre-professional (transacciO men laboral)

Or envers habits no-discriminator-is

Prograrnes d'adaptacib curricular I de desenvolupamont
individual.

Onentacro de tecniques d estudi I do treball

2 (r;),
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FIGURA 10

FACTOR 7. Optimitzacio de la gestio econOrnica

Fonamentacid pedagOgica Base legal

L'escola ha de ser rendible i econ6-
micament realista. Cal una correcta
gestiO de qualitat i una correcta execuciO.

- Llei 12/1987, 2 jul
Llei 37/1988, 28

des. (Art. 15).
- RD 733/1988, 24
juny.
- 0. 9 de marc de
1990. Gratuitat ga-
rantida per la LODE
(1985).

ASPECTES A AVALUAR

Es const;tuIda la Comissi6 EconOmica al si del Conseil Esco far

Pressupost anual amb previsiO de despesa.

Gestid econOmica rendible: relaci6 costos/eficacia/recursos.

GestiO transparent. Llibres auxiliars (de bancs, de caixa, del
compte de gesti6) degudament complimentats, documents i
factures arxivats a disposicid dels Org. de control (Tribunal
de Comptes, lntervenciO Graf. de l'Estat. inspecciO Gral. de
Serveis del MEC).

Calcul de costos.

Control de despeses

Adequada c 'a del manteniment i servei de conservactO
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FIGURA 11

FACTOR 8: Dinamisme de !a Integraci6 Escolar

Fonamentaci6 pedagogica Base legal

L'escola ha de tractar d'atanyer una
autentica comunitat escolar al si de la
qual pares i alumnes se sentin c6modes
i identificats.

La dinamica educativa del centre ha
d'integrar alumnes i pares, i vincular-
se al barri o localitat on es situat.

- RD 1533/1985,
d'11 juliol (APAs)

- RD 1532/1986,
d'l 1 de juliol.
(Associacions
d'alumnes).

ASPECTES A AVALUAR

Estructuraci6 dels pares: Associaci6 de Pares. ConstituciO.
Funcionament. Junta Directiva. Assemblea. Assistencia.
ParticipaciO real.

- Activitats extraescolirs no-curriculars organitzades per
aquestes entitats.

Escola de Pares. Activitats formatives.

RelaciO Escola-Pares.

Activitats esportives organitzades.

CorlaboraciO amb entitats del barri o la localitat.

- Alumnes i ex-alumnes. Associacions d'estudiants

2 1)
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FIGURA 12

FACTOR 9: Eficacia dels serveis complernentaris.

Fonamentacid pedagogica Base legal

El funcionament eficac de l'escola suposa
uns serveis complernentaris que faci;itin,
complementin i ajudin l'exercici de la
tasca educative.

Llei Or. 8/1985, de
3 de juliol (Arts.
1.2. i 6. f, g, h.).

ASPECTES A AVALUAR

Bibltoteca: existeix biblioteca de centre; d'aula; horn dispose
de Ilibres de consulta suficients; de lecture, d'oci o recreatius;
registres; fitxers; planificacid de l'Os.

Laboratori: existencia; diversitat; condicions estructurals;
material fungible i no-fungible, planificaciO.

Servet d'OrientaciO (cas de no ester integrat encara corn a

departament del centre).

Secretaria i oficina.

- Transport escolar. % al trans.; ruta: ajuts: seguretat.

Menjador escolar organitzacie; merit) setmanal equilibrat;
usuaris i accie educative (nutricig, higiene, ajuts, habits
educatius, monitors suficients) tipus de gestid (professors,
pares, altres).

Beques i ajuts a l'estudi.

Asseguranca d'accident. Metge. Assistencia social.

Servets de neteja, manteniment i conservacig. Consergeria

248
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FIGURA 13

FACTOR 10. Funcionalitat de l'estructura escolar

Fonamentacio pedagOgica Base legal

La infrastructura escolar o elements
materials del centre poden optimitzar o
entorpir les situacions d'ensenyament-
aprenentatge

LI. Org 811985,
de 3 de juliol
(Art. 14).

ASPECTES A AVALUAR

Localitzacio geodrafica de l'edifici escolar adequada corn a
resposta a la necessitat social del barn o la localitat.

- Edilici escolar distribució. dimensions. estat general.

Installacions docents adequades: aules: pati: biblioteca:
laboratons: sale usos multiples: despatxos. departaments

/nstal.laciors esportives adequades: pistes: gimnas

Installacions de serveis adequades meniador: area
d'oficines i secretaria, sala professors: sala material.
magatzems.

Mot:Wien adequat i funcional

Material didactic adequat.

Material esportiu adequat.

Material de serveis adequat.

Prestacio de locals a l'entorn

Us d'arees i serveis de I entorn (barn o localitat)

4. Proposta d'avaluaciô dels programes i serveis de la
demarcació

Arnb I intent de millorar el sisterna educatiu. per tal d'introduir
canvis optimitzadors del curriculum. en la promocio educativa i igualtat
d'oportunitats en l'alumnat. en el professorat i en els estaments
d intervencic sOcio-educativa. per part del MEC s'han dissenyat, des

249
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del 1983, projectes d'innovacio educative, progr ames experimental 3
programes de suport (Garcia Casarrublos et al , 1989 143- 145)

Quan l'avaluació educative es polaritza cap als programes
serveis, amb la intenciô d'investigar-ne el grau d'exit, perque puguin
prendre's decisions que s'hi refereixin, parlem d'avaluaciO de pro-
grames o investigació avaivativa (Weiss, 1983:30-55; Garanto Alos,
1989: 55-56; Garcia Hoz-Perez Juste, 1984:301-308). Per part
seva, Landsheere (1985:152) apuntava els objectius de l'avaluaciô
de programes:

Subministrar unes informacions susceptibles de guiar les
decisions relatives als canvis o a les modificacions de programes.

Observar els canvis intervinguts en els alumnes que segueixen el

programa.
Descobrir els punts forts els punts febles d'una institucld que

aplica el programa.
Fer progressar el coneixement en matéria de processos

d'ensenyament aprenentatge.
Subministrar de forma generai uns elements d'apreciacio que

guiin les decisions administratives

El tipus de decisions a prendre podrien ser:

a) Continuer el programa o cessar-lo, segons l'exit o el f races.

b) lntroduir modif icacions en les practiques, procediments.
estrategies i tbcniques del programa mentre es continua portant a
terme (millorar, afegir o abandonar).

c) implanter el programa a altres indrets. expansiO del programa

o servei.
d) Assignar-li més o menys recursos.
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FIGURA 14 Orgamtzaclo de programes i serveis educatius a les
Illes Balears

(Limas Ferra 1989 213-218 MEC 1989 Arbos 1990 305-308)

AREES SUBAREES

1. InnovaciO i
reformes del
Sistema
Educatiu

1.1. Programa de Noves Tecnologies (Atenea-
Mercuri)

1.2, P. Ex. Educ. Intantil.
1.3. P. Reformes I Renovaci6 PedagOgica a

l'EGB.
1.4. P. Reformes d'EEMM.
1.5. P. de Premsa i Escola.
1.6, P. implantaci6 de l'Educ, Fisica (EGB).

2 . EducaciO
d'Adults

2.1. Centres-Aules Ed. Adults.
2 2. Actuacions AlfabetitzaciO.
2.3. Ed. a Distancia (INBAD-CE-NEBAD-E

RadiofOniques)
2 4 P. locals d'Educ. Adults.

3 Associacions de
Pares i
d'Alumnes

3 1 Assoc. Pares i Alumnes.
3.2. SOAPA.
3.3. P. culturals i commemoratius
3 4. Centres vacances escolars, intercanvis i

pobles abandonats.
3.5 Escoles viatgeres.
3.6 Assessoria serve! meniadors escolars

4 . EducaciO
Comp-nsatoria

4 1. Aules ocup. Oyes de 14-16
4.2. Xarxa C. Recursos PedagOgics.
4.3. Equips Aluda Pob. Escolar
4 4. P. PoblaciO Marginal.
4.5. Camps Apr. de Binifalc16 i Son Fernol
4.6. Prey Toxicom. Amb. Escolar
4 7 P loc Ed CompensatOria

5 Educacio Espe-
cial, Int 1 Eq
Psicoped.

5 1 Centres-Aules E. Especial
5 2 P IntegraciO
5.3 Equips psicopedagOgics

6 Perfeccionament
del Professorat

6 1 Centres de professors.
6 2 Cursos espc (Cony limy 1

7 Form -Inserc
Professional

7 1 Pr8c empreses (FP2)
7 2 Cursos monografics F P
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Avaluacio dels programes i servals de la demarcacio

Qualsevol proces avaluatiu suposa la recollida de dades refendes
a moltes variables diferents amb instruments distints. En el nostre
cas, sense entrar en la pormenoritzaciO dels factors/indicadors
significatius (d'acord amb la perspectiva avaluativa esmentada),
intentarern fixar els pressupostos basics on hauria de basar-se, a
criteri nostre, la investigaciO avaluativa. Els aspectes a avaluar que
anotam haurien de ser desglossats en factors indicatius dels aspectes
significatius (MEC 1989), cada un dels quals, alhora, comportaria
uns instruments per a la recollida de dades necessaries per a la
mesura del grau d'assoiiment dels objectius proposats, aixi corn el
disseny de suports per a l'observaciO sistematica directa. Tractarem
de reflectir-ho a la figura 15.

FIGURA 15

AVALUACIO DE PROGRAMES I SERVEIS DE LA DEMARCACIO

Aspectes a avaluar

RECURSOS (adequacie) APLICACIO (de Prog. i Serv.)

Materials:
Economics.
Infrastructurals:

espais
mobiliari
bibliografia
equips (audio-visuals.
informatics. altres)

Humans:
Professorat:

dotaciO
preparacib
titulaciO
formaciO (tecnica/didactica)

Equips de suport.
capacitat real cl'intervenciO

Altres:
institucionals-
Serv Soc.. Medics. etc
Municipals, de la Com
Autbnoma.
APAs
individuals

1. PlanificaciO adequada als
objectius de rexperiencia.

2 IntegraciO en els centres (C
Escolar. Claustre. Equips, Pla
General).

3. AdequaciOalcontext (resposta
a una necessitat real)

4. Adequacio a la normativa le-
gal vigent

5. Suficiencia o disfuncionalitat
de la qualitat participativa.

6 Nivell d'eficacia en el centre.

7 Influencia de raplicaciO en les
Ames curnculars.

8 Capacitat d'expansiO

9 Possibles mesures coriecto-
res suggerides pels propis
subjectes de l'experiencia.
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Abstracts

Se conceptualize en D'abord nous estimons In the first place. tne
primer lugar la revaluation des evaluation of schoolsevaluac:on de los Centres and the evaluation of
centros docentes y a d'enseignement et Prodrams and Services
evaluacion de prod:a rEvaluation des as topics of an
mas y servicios como Programmes et des educative evaluationtopicos de la evalua- Services comme des are dealt tinth in the
cion educative en el cliches de revaluation frame of a decisive
marco dei parad'gma educative dans le paradigm
decisional cadre du paradigme In the second place.
En segunoo lugar. se decisional the role of Inspection
explicaa el rel no la En deuxibme lieu. nous as an agent of a quasi-
inspeccion educative explicitons le riole de external evaluation
como agente de ; Inspection Educative and the team of
evatuacion cuasi- comme agent de inspectors as the basicexterna, y del eautoo ; evaluation eresque operative unit of a
de inspectores come externe et de I Equipe schools district is
unidao operaliva des Inspecteurs discussed
basica de evaluacion comme unite operative In the third place ade una demarcacion basique de revaluation pioposal of schoolescolar d une demarcation evaluation based on
En forcer lugar se scelaire ten pedagogical andefectua a pall,' de la En troisieme lieu nous legal factors. referred
LOGSE. una propuesta offectuons en partent to in the LOGSE from
de eveluacion de de la LOGSE. une which the aspects tocentres escolares oreposition evaluate are drawn outsegun diez factores d evaluation de is made
base fundamentados Centres Scolaues Finally we propose
oedagogica y niridrea. Se Ion 10 facteurs base ealuative research
mente de los due se londes m10 the educative
extraen los aspectos a pedagegiquemen; et programs and servicesevaluar urichquement ,h the Balearic Is larch;r nalmente se pr000ne desouels nous considering thena inveStmqai,o'i ettrayons aspects to evaluate
evaluativa sobre iaS a °valuer related to resOuldeS
areas de programas F,nalement. roc,s and anoi:eaticiservic,es educativos oroOnsons urle
do :as islas Baleares torheri-he
contemolanpo 'as Sur /Os aaes
aspeetos a evatud, Programmes et no
't'tenCiOS a rocurns Educatds aux
.1 tipi,c.icoi, Ba,l'ars f.1

Contemplahl 'Os
w.pects a Om aim,
tett,OS :Wm
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CAPITAN DIAZ, Alfonso Historia
de la Educacion en Espana I De
los orIgenes al Reglamento Ge-
neral de Instrucción Publica
(1821). Madrid, Dykinson, 1991.

El professor Capitan Diaz,
catedratic d'HistOria de rEdu-
cad() de la Universitet de MOrcia,
ens té acostumats a obres im-
portents. si més no en extensi6.
Autor d'un dels primers manuals
de Teoria de l'Educacib (1978)
apareguts en el mercat editorial
peninsular, s'ha especialitzat
posteriorment en el camp de la
histOria de reduced() tot pre-
sentant importants estudis mo-
nografics sobre diversos temes
relacionats amb l'educacib es-
panyola (Jovellanos, els cate-
cismes politics. Giner de los Rios
i el pare ManjOn. entre altres).
Perb la tasca divulgadora del
professor Capitan ha estat con-
tinuada, de manera ininter-
rompuda. durant aquest darrers
temps. En aquest sentit recordem
raparici6. en dos volums publi-
cats entre 1984 i 1986. sobre
la Historia del pensamiento pe-
dagOgico en Europa. tots dos
presentats per reditorial Dy-
kinson La primera part compre-
nia dels origens fins a Herbert.
mentre que la segona afrontava
el desenvolupament de la peda-
gogia contemporânia

Ara rautor ens ofereix una
primera aproximacio. fins al
1821. de la histOria de reduced()

2 3

a Espanya Es tracta com es
logic, d'una obra que recorda,
en la presentacio, format i ob-
jectrus, els antics manuals que,
fa un bona colla d'anys, so-
vintejaven a les aules univer-
sitaries. No estem, doncs, davant
un Ilibre d'investigacid pura, sin()
d'un recull de treballs i ma-
terials, moltes vegades fonts
secunderies, estructurats, aixO
si, magnificament i que presen-
ten, a tall d'introducciO, una
visiO general de l'evoluci6 de
reduced() en la hist6ria d'Espa-
nya des dels temps riles remots.
En efecte, l'autor, en la intro-
ducci6 d'aquest primer volum,
dibuixa a grans trets les tra-
dicions culturals i educatives
-hispano-romana, visigOtica,
musulmana (hi trobem a falter
la jueva)- que incideixen en la
genesi del projecte pedagogic de
l'humanisme. moment que coin-
cideix. per altra banda, en
raparici6 d'Espanya corn a
projecte politic.

L'obra centra la seva atenciO
en una serie de nuclis terna-
tics organitzatscronolOgicament
-Renaixernent, Segle d'Or, II-
lustraciO i inicis del sistema li-
beral- que sbn afrontats des
d'una perspective generalista.
Malgrat aixO. alguns aspectes hi
son tractats amb una certa
atenci6 com, per exemple. els

ue tan referencia a l'educaciO
de la dona al Ilarg dels segles
XVI i XVII. o la mateixa educed()
de princeps durant l'epoca del
Barroc, sense cblidar tampoc
l'apartat reservat als catecis-
mes civils i politics, que, des
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del ternps de la Revolucio fran-
cesa I fins al trienni liberal,
procuraven la formacio politica
dels ciutadans

Els merits i les limitacions
d'una obra de les caracteristi-
ques de la que ara comentem sOn
ben pregons. Cal fer-ne ressaltar
la claredat d'exposiciO, el seu
sentit didactic, els magnifies
quadres que sintetitzen moltes
de les dades incloses en l'obra.
la quantitat de les referbncies
bibliografiques. Per6, al costat
d'aquest aspectes positius, hi ha,
tanmateix. mancances i lirnita-
cions. Ens trobem davant d'un
Ilibre de més de mil pagines. per
la qual cosa pot semblar fins i

tot il.logic de reclamar, a
aquestes alcades. més coses
d'una obra, ja prou voluminosa.
Pere) corn hem dit abans, els
manuals tendeixen, per definiciO,
a donar visions panoramiques.
generalistes. a tall de gran vo-
lada, de determinades arees del
coneixernent huma. Poques ve-
gades aquesta horizontalitat és
completada per una adequada i
necessaria verticalitat, és a dir,
per un aprofundiment de tots
cadascun dels temes que integren
el desenvolupament de qualsevol
fil argumental.

AixO és el que succeix -al
nostre entendre- amb el llibrc
del professor Capitan. Pot ser-
vir utilment coin a manual
academic. per6 no resol molts
dels problemes i interrogants que
es planteja -encara avui- la
histOria de l'educaciO a Espanya.
Ens manquen molts estudis
monografics
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previs a qualsevol treball de
sintesi Fins i tot la mateixa
articulacio de l'Estat espanyol
comporta importants dosis de
dificultats pel que fa, per exem-
ple, a la incorporaciO de les di-
ferents nacionalitats en el dis-
seny de l'Espany moderna. as-
pectes i circurnstancies que no
veiem reflectits suficientment en
l'obra que ens ocupa.

S'hi fa ressaltar, aixi ma-
teix, el paper doctrinal de de-
terminats autors, corn la tasca
de diferents institucions. Per6 és
obvi que, en aquest punt, fatten
moltes coses No es pot abordar
I 'opus lul.11ie a partir de reculls

aplecs antolOgics, tot i estar
coordinats i dirigits pel pare
Batllori. Tenim edicions critiques
en catala. prou bones i cone-
gudes, de la Doctrina Puerilo del
Llibre de l'orde de cavalletiaque
el professor Capitan, temente-
blement, no empra ni utilitza. Les
referencies i notes, per exemple,
sobre la tasca pedagOgica dels
escolapis sOn -al nostre parer-
totalment insuficients. El trac-
tament de l'educaciO fisica -pa-
renta pobra de qualsevol discurs
pedagogic- és aixi mateix esca-
dusser. Les omissions bibliogra-
fiques sOn, per altra banda.
importants

Es evident, pert), que l'esforc
el treball del professor Capitan

hen estat irnmensos i encom.a-
bles. PerO tambe pensern que
soya empresa es un dels molts
intents fallits per bestir una
histOria de l'educaciO a Espanya
de manera complete, aprofundida

sistematia Creiern que un
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treball d aquestes caracteristi-
ques no pot caure damunt les
espatlles I la responsabilitat d'un
unic autor Nomes una col labc-
racib plural entre els diferents
ambits i esferes academiques i
investigadores canalitzara
fructiferarnent, potser algun dia.
aquestes bones intencions. Tal
corn s'esdevé amb altres tra-
dicions historiografiques. calen
previament moltes investiga-
cions. tesis estudis abans
d'assumir un intent globalitzador
corn el que ens ofereix avui el
professor Capitan. I fins i tot sbn
necessaris. ara més que mai,
catelegs complets de fonts, per
accedir als textos originals. Aixi
mateix, convindria l'elaboracib
d'una serie de treballs de
classificacib bibliografica. Sobre
la histbria de l'educacib a Espa-
nya s'ha escrit molt, encara que
de manera disperse. i en revis-
tes i publicacions de caire
filosOfic o teolOgic, sense oblidar
les altres histbries sectbrials.
corn la histbria de la medicine o
la histOria militar, que incideixen
d'una manera o altra sobre la
histeria de l'educacib

Cal doncs. -corn a tasca pre-
via i irrenunciable- un treball de
recopilacib que recordaria all()
que altres tradicions culturals
-corn la germanica- cornencaren
a bestir al segle passel, aixO es.
l'elaboracib d uns Monumenta
Histonca Pedagogica Hispaniae.
sense els quals és impensable
lieballar cientificament Es
possible aixi ho desitgem- que
l'aventura editorial de la rovista
interuniversitaria Historia de la

Educacion, que es publica a
Salamanca des de 1981, o be
que el proper i primer encontre
hispano-portugues d'historia-
dors de l'educacib, actuIn corn a
catalitzadors d'aquests projec-
tes tan urgents corn necessaris.

En tot cas. seria mjust negar
els indubtables merits del treball
del professor Capitan Diaz. El que
larnentern -i aqui la response-
bilitat Os certament col.lectiva-
Os la manca de tot allb que pos-
sibilitara -qui sap quan- la
reconstrucciO de la histbria de
l'educaciO a Espanya. Pert per a
aquesta empresa calen molts mes
esforcos que els que ara. parti-
cularment. ens ofereix l'autor
d'aquest Ilibre, que, al capdavall.
pot considerar-se corn un manual
mes que acceptable, Othl a tall
d'introducciO a alguns dels epi-
sodis mes remarcables de la
histOria de l'educacib a l'Estat
espanyol.

Conrad Vilanou

ARNAUD, Pierre: Le rnilitaire.
recoller, le gyrnnaste Naissan-
ce de reducation physique en
France (1869-1889) Preface de
Maurice Agulhon. Lio, Presses
Universitaires de Lyon, 1991

Els treballs hislonografics de
Pierre Arnaud sbn ben coneguts
Es tracta d'un autor
deixeble de Guy Avanzini, que.
des de fa una bona colla d'anys.
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estudia la genesi I instituciona-
litzacio de reduce= fisica A
comencarnent de la decada dels
vuitanta dirigi l'obra Le Corps en
mouvernent: précurseurs et
pionniers de l'education physique
(Toulouse, Privat, 1981), a la
qual seguiren titols tan signifi-
catius corn Les savoirs du Corps:
Education physique et education
intellectuele dans le système
scolaire français (Lib, Presses
Universitaires de Lyon, 1983),
La Naissance du mouvement
sportif associatif en France.
escrit en col.laboracie amb J.
Camy i puhlicat també a Lib l'any
1986, i Les Athletes de la
Republique gymnastique, sport
et ideologie republicaine ( 1870
1914). editat el 1987 per la casa
Privet de Toulouse. Es tracta.
nornes. d'una seleccie bibliogra-
flea, ales que al costat d'aquests
Ilibres en trobem altres de rela-
cionats. per exemple. amb l'inici
de l'esport frances o amb la
dimensie psicopedagogica de les
activitats fisiques i esportives.

Ara ens oresenta un nou Ilibre
que té per objecte l'estudi del
naixement de l'educació fisica a
la Franca contemporenia. Potser
aquest tema ens es una mica
Ilunya. Pere corn que aquest tipus
d'estudis. referits a casa nostra,
no sovintegen. sembla d'allb més
oport0 fer una reflexiO al voltant
de les consideracions i conclu-
sions que l'autor presenta en la
seva obra. D entrada, cal re-
Gorda' quo ul periode triut poi
Arnaud coincideix amb els
primers anys de la III Republica
es a dir. amb aquella epoca en la
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qua: es desenvolupa un important
moviment pedagogic de caire
reformista desconegut, eerie-
ment fins Ilavors La Tercera
RepOblica francesa, de la me del
seu ministre d'instruccie pbbli-
ca Jules Ferry, realitzara una
tasca encorniable. Lluitara per
restabliment d'una escola laica,
pOblica i gratuita. tot recuperant
un yell 'dean originari dels temps
de la RevoluciO. L'estela do
Condorcet és present. sense cap
mena de dubte, en el nou projecte
educatiu republica.

En efecte. aquesta nova es-
cola republicana apareix embol-
callada per una voluntat regene-
racionista de caracter nacional
La nova Franca, despres de la
derrota de Sedan (1870). ne-
cessita una educaciO renovada
que incorpori a tot un projecte
de reconstruccie nacional -his-
teria. geografia, instruccio ci-
vice, i literature- la recuperacio
d'una culture corporal de natu-
ralesa militarista. Es construeix
un nou tipus de ciutada. amh una
moral !aloe i civilista, preparat
per a un inequivoc 1utur reven-
gista. Es aquest procés el que
estudia Arnaud en el seu Ilibre.
tot plantejant l'intima relacio
existent entre el discurs politic.
cultural i pedagogic

En dehnitiva. l'obra d'Arnaud
-que ara ens ocupa- te altres
merits Per exemple. hem de
significar que s'escapa. en bona
mosura. (tuna visio cent! ilisli
Arnaud. professor a la Univer
sitat de Lio, on dirigeix el Can
Ire d'Investigacio
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sabre l'Esport (CRIS), aborda el
seu estudi des d una perspectiva
perif erica. Felicrnent no ens
trobem davant una histOria -corn
rnoltes altres- focalitzada al
voltant de Paris. En aquesta
ocasit) les fonts utilitzades han
estat. en bona mesura, arxius
de biblioteques municipals i

departamentals. Aix() clOna al
Ilibre uns valors afegits
certament notables. Per() la
institucionalitzacig de reducaciO
fisica comporta, a voltes i

malauradarnent corn qualsevol
alire projecte pedagagic, una
certa tendencia etnocida. En
veritat. l'extensia de l'educaciO
fisica implica un proces gradual
de perdua i retraces de tots
aquells jocs tradicionals. que en
la seva gran diversitat. eren
practicats pels infants d'arreu,
corn tambe de les altres practi-
ques fisiques (curses, salts,
Iluites. etc.) vinculades a la
realitat autOctona, que també
reculen davant una pretensiosa
racionalització de reducacia fi-
sica

Corn velem, Arnaud ternatitza
una de les constants de la histaria
de l'ensenyarnent, aix() es, el
creixernent del nornbre de les
rnateries que mtegren els pro-
grarnes o curriculums escolars.
De fet, aquesta histdia s'explica
pel transit d'una escola minima
(Ilegir, escriure i comptar) a una
escola maximal, cada vegada
mOs sof isticada. disposada a
respondn. als reples de les nave:,
necessitats economiques I so-
cials, corn tambe a incorporar el
progres cientific i tecnolOgic

l'escola Es en el marc d'aquest
nou enciclopedisme escolar on cal
situar la institucionalitzacia de
l'educaciO fisica obligataria.

Pera tot aquest places no es
alie, tampoc, a una deterrnina-
da, visiO cullural, perque -tal
corn recorda el mateix Arnaud-
tota educaciO és expressia d'una
culwra que, de retruc, es modi-
ficada per ella rnateixa. En aquest
sentit, l'educaciO apareix corn un
proces cl'integracia.

La Franca de 1870 presenta,
encara, una cultura f ragrnenta-
da tant pel que fa a la llengua i la
mentalitat corn als models de
vida. Franca era, en definitiva,
un mosaic de cultures. Mancava,
en aquelles alcades, una Unica
consciencia nacional. L'escola,
pels politics republicans. fou
rencarregada, en bona mesura,
de contribuir a la construc;cia
d'una comunitat nacional tot
defensant un projecte d'acultu-
raci6, mes a menys, etnocida.
En aquest ambient cal situar el
proces d'ampliaciO dels progra-
mes escolars que incorporen
reducacid fisica, tot recordant
els antics lemes revolucionaris
que recomanen l'endurirnent del
cos per regenerar l'esperit.

En aquest sentit, la tesi de
fons que batega en el !Wore
d'Arnaud es ben clara. la sort
de reducacia fisica (leper) tant
d'una serie de factors externs
de naturalesa politica, econO-
mica. militar, etc.. corn d'altres,

tipus intern, que pretenen fer
de l'escola un lloc I un espai de
cultura total, es a dir, un Ambit
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per educar un home capag de
servir la seva nacid. L'obhga-
ciO de la girnnastica escolar es
presentada aixi corn un instru-
ment per aconseguir aquests
objectius.

No ens podem entretenir en
l'analisi aprofundida i detallada
d'aquest Ilibre fonalmentalment
estructurat al voltant de dos
nuclis tematics ben diferenciats.
En una primera part, retolada
sota l'epigraf de -Temps de
dubtes, s'analitza, entre altres
aspectes. la dinamica de la in-
corporacid escolar de la gim-
nastica -iniciada sota el Segon
Imperil consumada pels pioners
de la RepUblica-, mentre que a la
segona part es revisen les dife-
rents formes de mobilitzaciO
articulades a través de tot un
seguit d'instancies de recluta-
ment que tendeixen a la milita-
ritzaciO de les activitats f isico-
corporals mitjangant batallons
escolars, parades militars i

altres iniciatives similars. Tot
plegat apunta vers un model de
cultura fisica. antes alhora corn
iniciaciO a la higiene i formació
premilitar, impregnat tanmateix
d'un inequivoc gust patriOtic i

revengista. D'aquesta manera es
produeix la uni6 de l'escola i de
la naciO. tot consumant un procés
irreversible d'homogendtzaci6
cultural que. corn un fil conduc-
tor. comenca a l'escola i que,
extensivament, afecta totes les
esferes de la socwtat. Per aquest
motiu. Arnaud conclou quo
l'escola apareix com un element
de contaminaciO cultural, Os a
dir, a partir d'ella s'expandeixen
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una sane de sabers, actituds
valors. La gimnastica, corn a
promotora dels valors patriO-
tics, civics i disciplinarIs, fou
l'instrument pedagdgic rnés
eficac per aconseguir la ins-
trucciO del futur ciutada i soldat
de la repOblica. D'aquesta manera
l'escola es configura corn un
primer assaig de societat de re-
clutament, i serveix de pont,
transiciO i preparaci6 per a
l'exercit. En definitiva, l'escola,
les societats de reclutament
l'exercit consitueixen els prin-
cipals vehicles a favor d'una
cultura fisica rnediatitzada per
la gimnastica, el tir i la ins-
trucciO militar. La gimnestica
escolar prepara, fisicament i

culturatment. el futur atleta de
la RepUblica

Es simptornatica la solucid que
la Franca de la Tercera RepOblica
dOna a la institucionalitzaciO de
reducaci6 fisica. Arnaud, corn
bon frances, cau en un cert
cofoisme. Presenta la girnnastica
francesa corn quelcorn aut6cton i
propi, sorgit al marge d'altres
alternatives corn la gimnastica
d'aparells de Jahn, d'origen
alernany. o del rnovirnent na-
cionalista dais soko/sorganitzats
per Tyrs i d'ascendencia eslava.
Arnaud ernf asitza -potser de
manera exagerada- el protago-
nisme dels responsables de la
reforma educativa republicana.
Per Arnaud la construcciO d'un
sisterna de cultura fisica fou
l'obra collectiva dels fundadors
de l'escola republicana. Per() al
marge (1.,iquesta o aquella qUestiO
de detail. el Ilibre d'Arnaud és

, _. -
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un example magnific de corn
inserir la cultura fisico-corpo-
ral, en general, i l'educacib fi-
sica, en particular, en el marc
de la confluencia d'all6 politic,
cultural i pedagOgic

No podem acabar aquestes
reflexions sense referir-nos a
la vigencia que tingue aquest
model que, en certa mesura,
predomina fins la fi de la primera
Guerra Mundial. En aquell
moment la practica de l'esport
estava ja molt estesa. Els viatges
de Coubertin a Anglaterra,
seguint les petjades de Taine,
havien exercit una benefica
influencia sobre el desvetllament
d'una nova Pedagogia esportiva
que, a poc a poc, suplantaria la
tradictO gimnastica. Pere aixO es
un altra hist6ria que tampoc no
ha passat desapercebuda als
historiadors de l'educaciO f ran-
cesos. J. Thilbaut, en Sports et
education physique (1870-1970)
(Paris, Vrin. 1972) i J. Ulrnann,
en De la gymnastique aux sports
rnodernes (Paris, Vrin, 1977),
han estudiat, entre altres autors,
tot aquest proces. Malgrat
aquestes bones noticies, la
nostra actual historiografia de
l'educaciO resta molt Iluny
d'oferir treballs -en la linia
especifica de l'educaciO fisica-
de la qualitat cientifica que
produeixen. des de fa uns vint
anys. els nostres veins piri-
nencs. El Ilibre d'Arnaud as un
bon exemple a irnitar. Es hora
tambe que nosaltres enfortirn
-ara rnes que mai- aquest Opus
d'investigacions i estudis.
Aquest any de 1992. amb cita

olimpica inclosa, podria ser un
bon pretext per intentar-ho

Conrad VIlanou

BLOUQUET-CHAPIRO, C. & FER-
RY, G.: El psicosocidlogo en la
clase. Barcelona, Paid Os Educa-
dor, 1991.

La investigacio en educaciO ha
estat i es un tema molt complex
a l'hora de determinar aspectes
concrets corn: de qui és corn-
petencia, quin sera l'objecte o
els objectes a investigar i corn
es portara a terrne la investiga-
ciO, quina via es la mes adient

Sens dubte, astern davant
d'una obra que planteja aquest
terna des d'un punt de vista
dicotOrnic, és a dir, per una banda
ens proposa un tipus d'inves-
tigaciO positivista", "cojec-
Ova-. en educaciO. la que, se-
gons els autors. ha estat durant
molts anys la mes caracteristi-
ca i practicada, oposada a un
tipus d'investigaciO-intervenciO,
que en altres obres coneixern
sota l'epigraf d' investigaciO-
acciO. que es proposa una re-
flexiO mes conscient i subjectiva
de situacions. comportaments i
esdeveniments caracteristics del
proces educatiu. Si Fries no, es
tracta d'una obra basada en
referenciet; bibliografiques
franceses i contextualitzada en
el sisterna educatiu frances.
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Al comencament ja es plan-
teja que en educacio I objectiu
de la investigaci6 és constrUir
coneixernent susceptible de
proporcionar punts de referencia
a la practice. S'espera que la
investigaci6 introdueixi canvis
en la practice educative. Ara be
consideren dificil d'assolir
aquest objectiu a cause dels in-
nurnerables obstacles que van
apareixent al Ilarg d'un proces
d'investigaciO, corn ara estruc-
tures poc adients. incomunicacià
entre investigadors i professors.
resistencia a la critica per part
d'alguns professionals de l'edu-
caciO, etc. De tote manera. hau-
riem d'intentar que qualsevol
investigacib en ambits educatius
clones Ilum directarnent a la
prectica.

L'obra consta de tres parts
clarament diferents. A la pri-
mera es desenvolupa una
exposici6 sobre l'enfocament
experimentalista o positiu en la
investigaciO educative. fent una
critica constructivista sobre
determinats aspectes, i s'inicia
la problernatica de la inves-
tigaciO-intervenciO. Es propose
la consideraciO de tots els trets
significatius de les situacions
educatives. la qual cosa no vol
dir que es tendeixi a una sub-
jectivitat incontrolada. sine que
propose un tipus de racionalitat
oberta que permeti articular les
abundants i vanades dimensions
dels processos educatius. Amb
Ia investigaciO no hem de tractar
de resoldre directament pro-
blemes, sinO quo hem de propor-
cionar variables hipOtesis so-
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bre la seva dinamica I els efectes
de la seva activitat La inves-
tigaciO ha d'esdevenir investi-
gaci6 sobre el canvi. ha de tenir
una funci6 critica i. per tent, de
continua revisiO. Per assolir tots
aquests objectius, l'investigador
ha de tenir una presencia sensi-
ble i personal en les situacions,
una interacci6 permanent amb els
alumnes i els professors, una
posici6 compromesa i un paper
actiu.

A la segona part de l'obra es
presenta una experiencia con-
crete en la qual es pose de
manifest aquest caire interven-
=nista de la investigaciO. Es una
experiencia realitzada el 1966-
1967 i constitueix una fase
exploratOria d'una investigaci6
sobre les comunicacions en les
classes amb alumnes d'edats
compreses entre 12 i 14 anys.
L'objectiu final seria la inter-
venciO per part de l'investigador
en l'optimitzaciO del sistema de
cornunicacions.

En la tercera part es consta-
ta que aquesta forrna d'investi-
gar es pot situar dins d'un procés
en la perspective general de la
psicosociologia de reducaci6, que
te corn a objectiu primordial
l'analisi de situacions i compor-
laments en Ambits educatius. La
psicosociologia de l'educaciO
s'ocupa de descriure. explicar
comprendre el proces educatiu,
per tent, es considera una de les
Ciencies de l'EducaciO Es trobe
en la cruilla entre la psicologia
la sociologia, i té en compte tent
el registre individual corn el
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social La perspective psicoso-
ciologica vol analitzar la situacio
educative, l'analisi del proces
d'analisi I els efectes sobre
aquesta situaciO. Evidentment. el
paper de psicosocibleg l'ha de
complir el psicOleg.

En gairebé tota l'obra, la in-
vestigaciO en educaciO sera una
tasca a assolir pel professional
de la psicologia. la qual cosa no
ens sembla correcla, ja que des
del nostre punt de vista l'inves-
tigador en educaci0 ha de tenir
una formed() tent en el carnp de
la Psicologia corn en el de la
Pedagogia, considerant aquest
Oltim potser rnes necessari

De tota manera, la interven-
cib a classe d'aquest psicoso-
ciOleg, sigui psicOleg o pedagog.
ha de contribuir a fer evolucionar
la situaciO educative. Es irnpor-
tent que s'analitzi qualsevol
accie que formi part de la comu-
mead() a la classe, es a dir. el
proces de comunicaciO.

M. Rosa Buxarrais

? () 4 '1

FERNANDEZ ENGUITA, Mariano
Poder y participacion en el sts-
tema educativo. Sobre las con-
tradicciones de la organiza-
cion escolar en en contexto de-
mocratico. Barcelona. Ed. Pal-
des. 1992.

Es tracta d'una recopilaciO de
vuit treballs. ja publicats en
altres Hoes. sobre una rnateixa
questiO general que es pot enun-
ciar corn segueix: quins sOn els
lirnits i les possibilitats de la
participaci6 dernocratica dins el
sistema educatiu en el context
d'un sisterna politic forrnalrnent
dernocretic i d'un sisterna social
travessat per relacions de des-
igualtat i de poder? En un rnornent
que es parla tant de l'escola corn
a -comunitat dernocratica-, de
la necessitat de participaciO-
per part de tots els irnplicats.
de la -presa dernocratica de de-
cisions- i, fins i tot. de l'edu-
caciO corn un Iloc de -resisten-
cia- i de construed() de -visions
alternatives- del fet social, no
es pasinoportu. un llibre oriental
a analitzar els limits. les
contradiccions i les ornbres de
la -dernocracia escolar

Deis treballs inclosos en el
Ilibre, els dos prirners i el sete
estableixen alguna senyalitzaciO
teerica general. Per fer-ho.
Fernandez Enguita selecciona dos
tOpics estrategics El primer
consisteix a reviser el Ilegat
teOric de la IldustraciO en la
rnesura que constitueix el marc
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d idees amb el qual encara es
construeix tota visio emancipa-
toria I progressista de l'escola
en la seva relacib amb els fets
politic i social. Aquest treball,
doncs, Os ütil i il.lurninador. més
que mes si tenim en compte que
el conflicte essencial entre les
diferents sociologies de l'edu-
cacib s'acosturna a plantejar corn
un conflicte de .narratives his-
tOriques que projecten dife-
rents irnatges sobre el paper de
l'educacib en relaciO amb la
democracia en la politica i a la
igualtat en el fet social En aquest
context. la mateixa possibilitat
d'aconseguir una visib -positi-
ve- de l'educacid encara reque-
reix de mantenir alguna modalitat
del format il.lustrat de cons-
truir aquesta narrative 0. dient-
ho d'una altra manera. per man-
tenir el projecte de la .lustra-
cib. encara que sigui modificat.
corn a marc tedric amb que
construir una -narrative blan-

o. si mes no "grisa-. Els
altres dos treballs entre els mes
tebrics tracten les teories de la
reproduccid. S6n justament
aquestes teories que. essent
-narratives negres- de la
relacib entre reducacib d'una
banda I el politic i el social de
l'altra. constitueixen el contra-
punt del paradigma ildustrat.
D'altra banda. aquestes teories
han estat desacreditades en el
camp pedagOgic amb l'acusacib
de no deixar Hoc a l'activitat
humana de transformacib. el
canvi o la resistencia Un cop
seleccionats els Hoes on
plantejar l'analisi de la relacid
entre l'escola i el fet politic,
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Mariano Fernandez Enguita in-
tenta evitar tant la democra-
titzacio de les teories de la
reproducciO corn la ingenultat i

la trampa del model ildustrat._
Al mateix ternps, localitza els
limits teOrics dels reproduccio-
nistes i afirma la possibilitat de
rnantenir el projecte de configu-
rar l'aprenentatge corn un apre-
nentatge de Ilibertat.

El Ilibre tambb inclou cinc
treballs rnes adrecats a analitzar
aspectes especifics de la realitat
social i educative contemporania.
N'hi ha quatre que tracten de la
participacib i la dernocracia es-
colar en diferents contextos i des
de diferents punts de vista: la
participaciO i la dernocracia tal
corn es experirnentada pels
alumnes en algunes arees del
curriculum escolar: la partici-
paciO escolar en els Organs de la
presa de decisions tal corn Os
viscuda per alumnes i profes-
sors: la participaciO de pares.
professors i alurnnes. tal corn Os
establerta per les Ileis educe-
tives espanyoles des de 1970,
r, per acabar, els sistemes de
participaciO a Espanya i els Es-
tats Units. Un altre treball ana-
litza corn es presenta la realitat
social en el contingut escolar o,
dit d'una altra manera. quina es
la irnatge del fet social i politic
que els alurnnes aprenen expli-
citarnent en algunes arees del
curriculum. Es tracta de textos
critics, molt expressius. que
indiquen que Ia dernocracia a
escola no es pas una questib de
-bones intencions-, sinb un
treball que exigeix fines analisis,
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elaboracid teonca consistent,
una certa mirada desconfiada
perque no ens ensarronin

Jorge Larrosa Bondia

PSEUDO BOECIO: Discipline Es-
colar. IntroducciO i notes d'An-
tonio Garcia Masegosa. prOleg de
B. Delgado. Barcelona, PPU,
1990.

Malgrat que el peu d'im-
prernta d'aquest Ilibre data de
1990, l'obra en questiO no fou
distribulda fins l'any segOent. En
tot cas, es tracta d'un text
classic, escrit a Paris possible-
ment entre 1230 i 1240, propi i
caracteristic del pensament
medieval -i més concretarnent
del segle XIII-, per la qual cosa
creiem que la vigencia d'aquesta
Discipline Escolar resulta, cer-
tament, intemporal. En efecte,
no hi ha data de caducitat per a
un tractat pedagogic corn el que
ara l'editorial PPU, prornotora
de mil empreses, presenta a la
consideraciO del pUblic lector. I

encara més si reparern que, arnb
aquesta ediciO critica, s'enceta
una nova colleccid, dirigida pel
professor B. Delgado, que respon
a una retolacib tan significative
corn la segOent: Vetera scripta
paedagogica ne pereant. es a dir
que no morin els antics escrits
pedagdgics.

Doncs be, la Discipline Esco-
/a r -tot i els set segles I mig de
distancia- mante, encara avui,
un cert aire jovenivol perque,
de fet, els problemes de l'edu-
caciO i l'ensenyarnent medievals
no s6n tan diferents dels de
l'epoca actual. En recomanem,
molt sincerament, la lectura als
possibles increduls. El terme
discipline era equivalent, durant
l'Edat Mitjana tant al concepte
d'educacid corn al de formacib.
Si analitzem el contingut de
l'obra, veiem que no hi ha -tal
corn assenyala oportunament el
professor Delgado en la seva
presentaciO- cap referencia al
pensarnent cristia. Estem davant
d'una obra pensada i escrita per
aconsellar un pUblt laic, aixb Os.
per a uns nous professors que,
al rnarge de la xarxa escolar
controlada secularrnent per
l'Esglesia (escoles parroquials,
rnonastiques i episcopals), s'en-
dinsen en el camp de la docencia,
tot competint amb un professorat
tradicionalrnent religids. Ens
trobern amb una reflexiO sorgida
al voltant d'una cornunitat es-
colar regida per un mestre i

diversos batxillers, que conviuen
en familia (actualment en diriern,
riles pornposarnent, en regim
d'internat) i que tenen, natural-
ment, moltes dificultats econO-
rniques per subsistir, ja que
aquests mestres actuen Iliura-
rnent, de manera itinerant
(establint-se ct diferents ciutats
europees. car l'ensenyarnent
sempre es fa en Ilati), per tant.
els seus ingressos depenen del
prestigi professional i la cape-
citat de convocatOria del mestre
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En definitiva, la Disciplina Es-
colar es refereix a una escola
que toca de peus a terra i que
s'enfronta amb tot alto amb que
topen, encara avui, els profes-
sionals del magisteri.

La Disciplina Escolar no és
més que un breu tractat de
pedagogia parenetica, recolzat en
arguments d'autoritat extrets de
la tradici6 literaria classica
Ilatina. Es pot aventurar la
hipOtesi que des dels temps de
Quinn HA no s'havia escrit cap
altre tractat corn el que ara
tenim a les mans. L'autor
anOnirn, que utilitza el bon norn,
farna i prestigi de Boeci per donar
més fortalesa a la seva Disciplina
Escolar, aconsella PedagOgi-
cament un professorat urbà que
puldula per les novas ciutats
europees de la Baixa Edat
Mitjana. El pla de l'obra no es
perd, doncs, en cap especulaci6
allunyada de la realitat educativa
quotidiana. Ben al contrari. La
Disciplina Escolar regalima
realisme per totes bandes. Esta
dividida en sis capitols, al Ilarg
dels quals s'aborden questions
punyents corn la conducta de
l'alumne, la seva forrna de viure
o la manera d'arribar al pro-
fessorat. I tot aix6 en un estil
planer i entenedor. Pel seu
interes -rnés enlla de la simple i
pura anecdota- en destaquen
alguns fragments, corn el que
presenta la diversa tipologia
d'alurnnes en funciO dels principis
caracteriolegics de l'epoca (la
qual cosa suposa l'acceptacib
d'uns principis d'individua-
litzaciO de l'ensenyarnent) o be.
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per altra banda, l'actitud que han
de seguir els deixebles davant
els diferents tipus de luxüria.

Aquest toc realista fa que la
lectura de la Disciplina Escolar
sigui un veritable goig. L'edici6
que ens ocupa no és bilingüe.
Nornés inclou la traducci6 cas-
tellana, i no incorpora malaura-
dament una versiO Ilatina, rnes o
menys canOnica. Es obvi que les
multiples notes a peu de pagina
-situades al final del Ilibre. cosa
que en dificulta parcialment la
consulta irnmediata- ildustren i
donen Ilurn sobre molts autors
de la tradicib greco-ilatina, reals
o ficticis, que apareixen al Ilarg
del text i que no s6n, en general,
del domini d'un public no espe-
cialitzat, corn tarnbe de l'arn-
bientaci6 cultural d'aquell mo-
ment histOric. Per aquests mo-
tius, podem assegurar que
aquesta edici6 de la Disciplina
Escolar es molt digna, i confir-
ma una lenta revifalla en els
estudis d'histOria de l'educaci6
a casa nostra. Una de les dificul-
tats que sempre han perjudicat
la ra6 de ser d'aquesta area de
coneixement ha estat la impos-
sibilitat de procurar-nos tot un
cabal de materials que, desgra-
ciadarnent. s'han hagut de
rnanllevar, pel corm) I general,
d'altres camps af ins de caracter
literari o filolOgic. En aquest cas
concret s'han unit tots dos
vessants vist que un bon Ilati-
nista corn el professor Garcia
Masegosa -autor. per altra ban-

Ida, d'una tesi doctoral sobre
Marsili de Padua, un gran 'co-
rnentarista i glossador del Pseu-
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do-Boeci- ha traduit el text
mentre que el professor Delgado
-catedratic d'historia de l'edu-
cacib i bon coneixedor del Ilati,
corn ho dernostren els seus
estudis sobre els cartularis
universitaris- ha situat histOri-
cament l'obra en el marc del
panorama pedag6gic medieval.
conjuminant d'aquesta manera la
fidelitat pulcritud d'una acurada
versiO textual amb les exigencies
d'una necessaria contextualit-
zaciO histOrica-educativa.

Per tancar aquesta nota
bibliografica. desitgem que la
nova col-lecciO Vetera scripta
paedagogica ne pereant de
l'editorial PPU continul pels
camins que ha encetat aquesta
Discipline Escolar del Pseudo-
Boeci. De tota manera. seria
desitjable que les naves edicions
fossm bilingues -amb inclusiO del
text original-. i encara meg sa-
ludable seria que s'hi incorporés
una versia en Ilengua catalana.
A l'espera de la publicaciO de
nous titols que donin continuItat
a aquesta linia editorial. cal
felicitar l'esf arc de la casa PPU
per aquesta Iloable I profitosa
iniciativa. Restem preparats.
doncs, per donar naves i bones
noticies en aquest respecte.

Conrad Vilanou

1) 5

LEIF, Joseph Tiempo libre y
trempo para uno mismo Un reto
educativo y cultural. Madrid: ED.
Narcea, 1991.

De la col-leccie Narcea So-
ciocultural ens arriba la tra-
ducciO d'aquest interessant Ilibre
de J. Leif, publicat el 1984 a
Paris per Les editions ESP.

Obra de lectura amena on
s'exposa breument una visiO del
temps Iliure. Es destaca tambe
Ia importancia per a totes les
persones del "temps per a un
mateix" i es proposa la neces-
sbria aportaciO de l'educaciO en
aquest procés de creixement en
la Ilibertat.

Text que al meu entendre.
afegeix, a la ja complerta bi-
bliografia francesa sobre el tema
una perspectiva marcadament
pedagOgica, fins a l'extrem -no
habitual en aquest tipus d'obres-
d'introduir esquemes metodolO-
gics en l'ambit escolar. que
l'autor coneix suficientment corn
a inspector d'instrucciO PUbhca
a Franca.

Quasi obviant la forta
influencia de la sociologia mo-
derna en l'estudi del temps Iliure
(amb un J. Dumazedier corn a
exponent principal), Leif reco-
neix d'altres influencies impor-
tants les de la filosofia (de Kant
a Sartre. de Hegel a Merleau-
Panty, de Marx a Proudhom. ):

de "I'Humanisme" mes prOxim
(P. Valery a Ch Peguy ). I molt
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especialment dels enfocaments
psicopedag6gics (de J. Piaget,
H. Wal lon, J Chateau, L. Le-
grand...).

L'actualitat i la tradició ca-
talana en el Ileure infantil I

venil fan que aquesta exposicib
augmenti la seva significaci6 i

utilitat. Coincideix d'alguna ma-
nera amb plantejaments de base
vigents en el mbn de l'esplai i de
l'escoltisme i. alhora. les portes
'a mestres educadors a una
reflexib en l'embit escolar. en
aquest precis moment de re-
formes en l'ensenyament.

En quatre capitols el llibre ens
presenta la manera particular de
l'autor d'entendre i desenvolupar
aquest -ternps per a un ma-
teixi,, corn el més ric i aprof
table del i en el temps Iliure, des
del context social al personal I

educatiu. Aixi mateix ens parla
de les nocions socialitzades de
temps. treball i Ilibertat en l'oci
temps Iliure temps per a un
mateix; les condicions necessa-
ries per a la utilitzaci6 plena dels
recursos individuals; de la
practice de les activitats Mures
a l'acci6 favorable de l'escola;
i les activitats Mures dels adults.

Leif. entenent la Ilibertat corn
a valor irnprescindible per al
creixernent hurtle. que .s'exer-
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ceix sols en el temps-, aposta
per l'aprenentatge mitjancant la
vivencia. Vivencia personal de Ia
Ilibertat d'actuaci6 on pren sentit
ei -en la societat i per la

o el que és el rnateix:
l'obertura social als altres.

Tothom, i especialment els
infants, tenim necessitat d'ex-
periencies interiors Mures, per
assolir autonomia enfront de,
desenvolupar potencialitats o
aconseguir un cert nivell de ple-
nitud.

Llenguatge, coses, espai, Os-
sers, joc, lecture, sentits,
creativitat, projectes, socialit-
zaci6... poden tenir rnes sentit
per l'infant i adolescent si esde-
venen experiencies en Ilibertat.

Podem, corn a educadors, op-
tar corn l'autor per -una peda-
gogia que sigui un despertar a
les distintes vies rnitjancant les
quals l'esser hurne accedeix a
l'experiencia. El coneixernent i

la comprensi6 individual del m6n
fisic, biolOgic, cientific i social,
sembla ser la preparaci6 riles
eficient que l'escola pot em-
prendre a favor del desenvolu-
parnent educatiu i cultural d'ac-
tivitats Mures en el temps per a
un rnateix que Os tambe, en sentit
mes ampli, el d'un autentic
aprenentatge ci(, it.

Enric Ripollès
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BISQUERRA, R. Metodos de In-
vestigacron Educativa Guia
practica. Barcelona, CEAC,
1989.

En investigacid educativa
s'observen dues grans tenden-
cies: la quantitative i la quali-
tative. Hi estan relacionades la
investigacib pura i aplicada,
experimental i ex post facto, la
investigaciO naturalista, inves-
tigaciO accid i altres termes i

tendencies que aquesta obra in-
tenta emmarcar tot oferint un
panorama general de les tenden-
cies metodolOgiques en inves-
tigaciO educativa. Es concedeix
un relleu especial a qUestions corn
es ara la naturalesa de la inves-
tigació, fases del metode cien-
tif lc. metodes de mostratge,
recollida de dades, informatica i
analisi de dades, meta-analisi,
metodologia qualitative, inves-
tigaciO acciO, elaboraciO de l'in-
forme d'investigaciO i sisterne-
tica de les referencies biblio-
grafiqties

RISC:WERRA, R. IntroducciOn
conceptual al Analisis Multi-
variable. Un enfoque informatico
con los paquetes SPSS-X, BMDP,
LISREL Y SPAD. Barcelona. PPU,
1989.=1ei

Les tecniques d'Analisi
Multivariable constitueixen el
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nivell mes alt de perfeccionament
estadistic que es pot aplicar a
l'analisi de dades de la in-
v3stigaci6 cientffica. Fins no fa
gaire, ni tan sols es plantejava
la conveniencia d'aplicar
aquestes tbcniques, perque el seu
procés mecanic de calcul és force
laboriOs exigeixen un gran
domini rnatematic. Amb els
ordinadors l'investigador es veu
alliberat de la part mes mecanica
i es pot centrar en la comprensi6
conceptual. AixO és el que es
pretén en aquesta obra: fer
accessibles les tecniques multi-
variables als investigadors de
l'EducaciO i Ciencies Socials que
no tenen coneixements materna-
tics ni estadistics. L'enfocament
és conceptual i informatic. En sOn
aspectes de relleu especial:
ANOVA. ANCOVA, MANOVA,
MANCOVA, analisi de perfils,
regressiO mUltiple, analisi dis-
criminadora, analisi factorial,
EMD, Cluster Analysis, analisi
de correspondencies, models
causals (LISREL), models logo-
lineals, series temporals,
ARIMA, Box-Jenkins. meta-
analisi, etc.

CORAL, J.; MASEGOSA, A.;
MOSTAZO, A.: Actividades psi-
comotrices en la educaci6n in-
fanta Barcelona. Ed Ceac,
1992.

L'obra és una proposta de
treball, eminentrient practice.
per al nivell de pre-escolar.
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L'objectiu principal de les acti-
vitats dissenyades es afavorir
el desenvolupament psicornotor
de l'infant per tal de millorar la
comunicació, la creativitat i la
forrnacib del pensarnent opera-
tori. El Ilibre es fruit d'una
experimentaciO realitzada en una
escola pOblica de Vilafranca del
Penedes.

CORNELOUP, A. : Cdmo mante-
ner la disciplina. Barcelona, Ed.
Ceac, 1991.

El tema de la discip;ina es un
dels cavalls de batalla constants
de la pedagogia escolar. El Ilibret
que publica ['Editorial Ceac a la
col.lecci6 -Aula Practice,'
tracta aquesta qUestiO amb una
voluntat fortament pragmatica
que, fins i tot, ni rebutja la re-
cepta. Corn podern Ilegir a la
contracoberta, -s'hi estudien
casos particulars que poden
afectar alumnes determinats, el
sistema de castigs i premis, el
fenomen dels -leaders- de la
classe, i un conjunt de normes
que permeten al professor fer
conviure un grup d'infants de
forma harmOnica i eficac".
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DEL RIO, E.; JOVER, D.; RIESCO,
L.. Formacion y empleo. Estra-
tegias posibles. Barcelona, Ed.
PaidOs, 1991.

Amb un Ilenguatge molt
assequible i un estil poc aca-
demic, els autors ofereixen un
conjunt de reflexions i propostes
al voltant de la relaci6 entre
formaci6 i treball. Presenten el
context quotidia en el qual es
produeix la transiciO de l'escola
a la vida activa, analitzant cd-
ticament algunes de les mesures
que es duen a terme en les
politiques de formaciO. Plantegen
tambe la necessitat de reinventar
plans coherents d'ocupaciO i de
desenvolupament local per evi-
tar que l'exclusiO social, l'atur,
i la precarietat laboral siguin
lUnic horitz6 possible dels
col.lectius mes desfavorits.

FERNANDES, E. : El nuevo marco
socioindustrial del siglo XXI.
Madrid, Ed. Narcea, 1990.

En la force prolifica col.lec-
cib -Narcea Sociocultural",
dirigida pel Dr. Josep M' Quin-
tana, el professor portugubs
Evaristo Fernandes publica un
Ilibre de contingut no especi-
ficament pedagogic, perb que
indefugiblement ha de connecter
amb la qUestig educative. Parteix
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de I analisi dels comportaments
valors dels sistemes economics
industrials de la segona meitat

del segle XX, per arribar a la
conclusiO que els determinismes
socials i econdmics generats
actuen negativament sobre el
psiquisme hurna. AixO comporta
la necessitat de recrear espais
de Ilibertat psicoldgica, afectiva
i emocional. familiar i social,
individual i coldectiva. capacos
de contrarestar aquests efectes.

GARGALLO LOPEZ, B.: Hijos
hiperactivos. Barcelona, Ed.
Ceac, 1991

La hiporactivitat- corn a
trastorn del desenvolupament
que es manifesta en l'etapa in-
fantil inclou principalment dos
aspectes: una gran inquietud i una
excessiva manca d'atenciO.
Aquest Ilibre descriu les ca-
racteristiques peculiars de la
hiperactivitat, proposa matodes
per tractar-la i explica les pos-
sibilitats que ofereix el medi
familiar per afrontar aquests
trastorns.
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MARTI SALA, E Psicologra
evolutiva Teorias y ambitos de
investigaciOn. Barcelona. Ed.
Anthropos. 1991.

Aquesta obra recull les
primeres temptatives cientifi-
ques que van abordar la qUestiO
evolutiva de la conducta humane
i, en especial. les tres teories
(de Freud. Vigotski i Piaget). que,
segons l'autor, ofereixen les
respostes més ambicioses al
misteri de l'evolucib del corn-
portament huma. La perspectiva
adoptada per exposar cada
teoria, critica i comparativa,
assenyala tant els resultats
reeixits corn le limitacions de
cada enfocarnent.

PAEZ, D.; VALF_NCIA, J.; MORA-
LES, J.F.; SARABIA, B.; URSUA,
N. (eds.): Teoria y método en
Psicologia Social. Barcelona, Ed.
Anthropos, 1992.
.MIr

El Ilibre expose, des de
diferents perspectives, alguns
dels problemes filosOfics de la
fonarnentaciO de les ciencies
humanes i de la psicologia social
en particular. Els diferents
capitols de l'obra tracten de
presentar l'estat de la qUestiO
sabre les polbmiques i els con-
flictes entre paradigmes ontolb-
gics socials i epistemolOgics de
la psicologia social.
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PASTOR, I. El museo y la edu-
cacron en la comunidad Barce-
lona, Ed. Ceac, 1992.

Aquest Ilibre tracta d'un am-
bit educatiu al qual la pedagogia
cada cop dedica mes atenci6. En
la primera part d'aquest Ilibre
l'autora analitza les necessitats
de tres grans tipus de visitants
-infants, adults i disrninuIts-, i

també les caracteristiques be-
siques que hauria de tenir una
oferla educative ad, quada a ca-
dascun. La segona part tracta de
la planificacib educative del mu-
seu objectius. curriculum. ac-
tivitats. recursos, materials i

avaluacio.

SANTIUSTE, V.: Hijos con pro-
blemas de lenguaje. Barcelona
Ed. Ceac, 1991.

Els problemes de Ilenguatge
tenen conseqUencies molt
directes en el rendiment esco-
lar. L'autor analitza aquest fet
descnu les principals causes que
provoquen l'aparicib dels pro-
blernes d'expressib i de corn-
prensib linguistica. corn també
el conjunt de norrnes que poden
ser utilitzades per disminuir
corregir. sobretot des del medi
familiar, aquests problernes.
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SCHON, D.A La formacion de
profesionales reflexivos Hacra
un nuevo disefio de /a enserianza
y el aprendizaje en las profesio-
nes. Barcelona. Paid6s/Minis-
terio de Educaci6n y Ciencia
1992. trad. L. Montero y J.M.
Vez.

En uns moments en qua la
reforma dels plans d'estudi
constitueix a Espanya el centre
d'interés principal de la univer-
sitat. la publicaci6 en castella
d'aquest Ilibre es especialment
oportuna. L'obra de Schbn of e-
reix un nou model de formacib
professional- que s'allunya dels
procediments rnaloriteriament
utilitzats en els centres supe-
riors convencionals, i s'acosta
a métodes. tambe tradicionals.
pert, en els quals la practice te
el paper més destacat. L'objectiu
és de formar professionals que
puguin reflexionar en la prOpia
accib per afrontar amb exit els
complexos i inedits problemes
que previsiblement es trobaran
en l'exercici professional.

STODOLSKY, S.S : La importan-
cia del contenido en la enserian-
za Activrdades en las clases de
matematicas y clencias sociales
Barcelona, PaidOs/MEC. 1991

Aquest interessant Ilibre
expose un estudi pioner al voltant
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de les mteraccions entre les
formes d'instruccid, els nivells
d'implicaciO dels estudiants i el
contingut d'aprenentatge. L'au-
tora explica corn cada professor
planteja el seus ensenyarnents da
forma distinta segons la rnateria,
i corn cada estudiant respon a la
instrucció de forma diferent,
segons l'estructura i les exi-
gencies pr6pies del tema.

SVINICKI, D.; SCHWARTZ, B.A. :
Formaci6n de profesionales y
usuarios de bibliotecas. Apren-
dizaje y diseño de instrucciOn.
Madrid, FundaciOn German
Sanchez Ruipérez, 1991.

El tema d'aquesta obra és el
disseny de la instruccid sobre la

biblioteconornia. Fa una classifi-
caciO de metodes d'instruccid en
aquesta rnateria, parla tambe de
la teoria de l'aprenentatge
aplicada a l'ensinistrament de
professionals bibliotecaris i

proposa procedirnents avaluatius
d'aquesta classe de processos
instructius. L'obra es dirigeix
fonarnentalment a professors de
biblioteconomia.
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NORMES PER A LA PUBLICACIO D'ARTICLES

1 Els articles s'hauran de presenter escrits a maquina. a doble espai ; per una
sole cara (aproximadament 30 linies de 70 espais per foil).

2 L'extensio rnMima dels treballs haura de ser de 10 folis i a maxima de 25.

3 La bibliografia s'incloura al final, ordenada alfabeticarnent per autors. Hi
constara: autor (en majbscules). titol del Ilibre (subratllat o en cursive).
mutat de l'ediciO. editorial i any. Per als articles: autor (en majOscules). titol
de l'ailicle (entre cometes), nom de la revista (subratIlat o en cui siva).
volum i/o nOmero de la revista. mes i/o any, ipagines corresponents. En els
casos en clue en les referencies incloses en el text s'indiqui entre parentesi
I autor I l'any de la publicaciO, a la bibhografia l'any es posara després de
I autor I entre parentesi.

4 En el cas que hi hagi figures. grafics o taules estadistiques caldra mesenter-
ies numerades en fulls a part indicant en el text el Hoc on s'hauran d'incloure.

5 Cal adjuntar tambe alaunes dades de l'autor Hoc de treball (departament.
centre...). darreres publicacions. etc En total. unes 4 limes corn a maxim

6 En full a part s'adjuntara un resurn de article de no més de 15 limes en
castelle. angles i frances

7 Per garantir la qualitat dels trebails que es publiquin. la Direccib I el Consell
de Redeem sotmetran els articles rebuts a l'informe d'experts en cada
materia.

8 Els autors dels treballs que es publiquin rebran gratuitament 2 exemplars de
la revista

L a revista no es fare responsable de les idees i opinions expressades en els
articles

10 Els treballs s han d adrecar a ia redacccio do Temps d'Educacio (Divisio de
Ciencies de l'Educamo de la Universitet de Barcelona. el Baldin Reixac.
s/n. 08028 BARCELONA). indicant l'adreça el telef on de I autor
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1r. semestre 1989, 308 pagines

Monografia: PAULO FREIRE

- PresentaciO. Rarnon Flecha
La relaciô teoria-practica en la ped ogia de Paulo Freire. JaumeTrilla
Freire I reduced() d.adults a Catalt, ya. Jaume Botey. Alfons Formariz
De l'apostolat educatiu. El context cultural de l'obra de Paulo Freire.
Claudio Lozano
La influencia de Paulo Freire en reduced() d'adults als paisos de parla
anglesa. Peter Jarvis
La practice educative. Paulo Freire
Discurs pronunciat a l'acte d'investidura corn a Doctor Honoris Causa
per la Universitet de Barcelona. Paulo Freire
Conversant amb Paulo Freire. Ramon Flecha
Bibliog retie.

Tribuna: EL PROJECTE PER A LA REFORMA DE L'ENSENYAMENT

El projecte de reforma del sisterna educatiu. Algunes reflexions
propostes. Miguel Martinez
La qualitat de reduced() en el Projecte per a la Ref orma de
l'Ensenyament. Sebastian Rodriguez
Consideracions sobre el curriculum en el Projecte de Ref orma de
l'Ensenyament. Vicenc Benedito
Reforma educative i forrnacio del professorat Francesc Imbernon

Reflexions i recerques

El futur de l'educaciO (Reflexions d'un polones). Bogdan Suchodolski
Literature tradicional. escola i territori. Gabriel Janer
CREI-Sants. Un model multiintervinent i contextual per a la formed()
de Mestres d'EducaciO Especial. Feliciano A. Castillo
Situacions vitals i components motivacionals de la personalitat de
base en la preadolescencia. Dello del Rincon

Recensions i notes bibliografiques

Versió castellana de la Monografia
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TE,2 2n. semestre 1989, 400 pagines

Monografla: BASIL BERNSTEIN
Presentaci6. Jose Luis Rodriguez Illera
Basil Bernstein: Societat, Ilenguatge. educaci6. José Luis Rodriguez
Illera
El contacte del nen amb la socialitzaciO pOblica al parvulari i a
l'escola. Gunilla Dahlberg
Interrupci6, reproducci6 i colonitzacie pedagogica de la vide quoti-
diana: classificaci6 i emmarcament de l'experiencia del treball i de
l'educaci6. Paul Atkinson
Poder, coneixement i sistemes educatius: introducci6 a les catego-
ries de Bernstein. Cristian Cox
Poder, subjecte i discurs pedagOgic: una aproximaci6 a la teoria de
Basil Bernstein. Mario Diaz
La teoria de la practice pedagogica de Basil Bernstein: On anem?A/an
R. Sadovnik
El curriculum en la societat tancada. Philip Wexler
La teoria dels codis. Una entrevista a Basil Bernstein. José Luis
Rodriguez Illera
Notes bibliografiques sobre l'obra de Bernstein. José Luis Rodriguez
Illera

Tribuna: EDUCACIO I VALORS EN UNA SOCIETAT DEMOCRATICA
Presentaci6. Josep M. Puig
Educaci6 i valors. Josep M. Puig
Educar moralment és educar democraticament. Victdria Camps
La sortida del propi jo per establir una relaci6 amb els altres. Josep
M. Rovira Belloso
L'ensenyament, ho vulgui o no, fa proselitisme. Jaume Lorés
Pluralisme, tolerencia i obertura seri valors que poden adquirir
universalitat. Joan Mestres
Dotar l'educand de la capacitat de redecidir el que este be o malament
es donar-li una educaciO progressive. Josep Gonzalez-Agapito
L'educaci6 en valors pot considerar-se un aprenentatge innovador.
Rafael Grasa
Taula rodona. Josep M. Puig

Retlexions i recerques
L'humanisme liberal. Pere Gra:;es
Wittgenstein i Freinet, el f ilOsof mestre I el mestre lilOsof. Pierre
Clanché
Concepcions i raonaments en l'Os de sistemes de referencia galileans.
Marina Castells
L'educaci6 cientifica a l'escola p rime ria FiorerizuAiiieri

Recensions 1 notes bibliogridiques

Versió castellana de la Monogratia
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TE,3 1r semestre 1990, 290 pagmes

Monografia: L'ENSENYAMENT/APRENENTATGE DE LLENGUES
ESTRANGERES

PresentaciO. Margarida Cambra i Miguel Llobera
Aprenentatge intercultural i competencia discursive. Entrevista a
Claire Kramsch. Margarida Cambra i Luci Nussbaum
Dimensib educative de l'aprenentatge del discurs oral en una Ilengua
segona o en una Ilengua estrangera. Miguel Llobera
La consciencia lingOistica i l'aprenentatge de les Ilengües estrange-
res a l'escola a Catalunya: Problemes i perspectives. MichelePendanx
Quin es l'esdevenidor de l'ensenyament de les Ilengues estrangeres
a l'escola elemental?. Michele Garabedian
"Bueno doncs, on commence? PlurilingOisme a classe de Ilengua
estrangera. L. Nussbaum
Fonarnents per a la formacib del professorat de IlengOes. Henry G.

Widdowson
Bibliografia comentada

Tribuna: UNIVERS1TAT I ADMIN1STRACIONS PUBLIOUES

Elements per a l'analisi de les relacions entre la universitat les
administracions pObliques Serafi Antunez
Les relacions entre universitat, administracib pOblica I les necessi-
tats de recerca i de formacib avancada. Ramon Juncosa
Entrevista a Eulalia Vintrb Serail Antunez

Reflexions i recerques

Owes per a l'elaboraciO d'un curruculum parcial (12-16). Geografia
educacib per a les activitats de Ileure. Alberto LUIS Gomez

La Ilengua I la literature catalanes en els !Wares de text de l'epoca
franquista. Joan Perera Parramon
Investigar en organitzacio educative algunes aportacions dels
Estats Units NOria Borrell Felip
Filosoila I pedagogia Notes sobre una posicio lunilrofa Jotge L arrosa

Recensions i notes bibliografiques
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TE,4
Monografia: CEDUCACIO FISICA: A LA RECERCA D'UNA IDENTITAT

PresentaciO. Conrad Vilanou i Torrano
Sobre l'origen de les activitats fisiques i esportives. Miguel Angel
Betancor Legn i Conrad Vilanou i Torrano
Cap a una pedagogia de l'esport. Alexandre Sanvisens i Marfull
Fisiologia de l'exercici en l'infant i l'adolescent. Algunes considera-
cions. Dr. Joan Ramon Barbany
L'educacici fisica avui: Contingut. Finalitati principis. Jaume Casamort

Educacib fisica i educacig biolOgica. Josep Roca i Balasch
Aspectes biolOgics de l'esport en edat escolar Ferran A. Rodriguez
EducaciO fisica i globalitat de l'ensenyament. Teresa Lleixa Arribas
El material corn a mitja d'aprenentatge i de relacib pedagOgica.
Javier Hernandez Vazquez
Entairament. vol i aterratge. Els nous esports californians i els
adaptats: possibilitats educatives. Jultan Miranda

Tribuna: LA FORMACIO PERMANENT DEL PROFESSORAT A L'ESTAT
ESPANYOL

Presentacid. Maki Echebarria Aranzabal
La formacib permanent del professorat: la proposta del Mlnisteri
d'Educacto t Ciencia. Joaquin Prats Cuevas
FormaciO permanent del professorat a Euskadi. Fermin BarcelO
GAIdakano
FormaciO permanent del professorat a Catalunya Joan Badia Pujol
i Irene Rigau i Oliver

Reflexions i recerques
Les bases de dades educatives el -Thesaurus Catala d educacib,..
Joan Mallart i Navarra
La dissoluciOde l'educant. Assaig d'arqueologia de la novel la alemanya
de formacib. Anna Poca
La participaciO dels diferents agents educatiusen el desenvolupament
del curriculum. un enfocament democratic per planificar-lo. Albert
Cots
Bases filosOfiques per una ciencia critica de reducacio. Una entre-
vista a Wilffred Carr. Jorge Larrosa Bondia

2n. semestre 1990. 290 pagines
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TE,5
Monografia: FORMACIO I EMPRESA
- Presentació. Josep Maria Rotger Cerda

Forrnaci6 a l'empresa. Les relacions entre universitat i empresa.
Francesc Santacana i Martorell
Analisi de necessitats planificació de la formaci6 a l'empresa. Angel
Font i Francesc lmbernOn
Recursos tecnolOgics i audio-visuals per a la formaciO a l'empresa.
Antonio Bartolomé Pina
Formaci6 professional dins de l'empresa: Un potencial de
modernitzaci6?. El sistema dual a la RepUblica Federal d'Alemanya.
Willried Kruse
Les politiques de formaciO de les empreses espanyoles. Oriol Horns
La formaciO a Franca. Serge de Witte
L'evaluaci6 de la formaci6 a l'empresa. Joan Mateo Andres

Tribuna: EUROPA: ESPA1 I TEMPS PER ALEDUCACIO, LA FORMAC1O

I LA RECERCA
PresentaciO. Frederic J. Company i Franquesa
La dimensib europea a la universitat. Frederic J. Company i Frahquesa
Tendencies de l'evoluciO dels sistemes de formaciO professional a
l'Europa comunitaria. Francesc Pedr6
Algunes notes sobre la formaci6 del professorat. Salvador Carrasco

Calvo
La recerca educativa a la CEE. Carme Vidal i Xifre
Apendix. Punts d'informaci6 universitaria europea a Catalunya.

Reflexions i recerques
Les didactiques entre la ciancia i la utopia. El cas de la didactica del
trances corn a llengua materna Jean Paul Bronckart i Bernard
Schneuwly
Poder i participaciO als centres escolars. Una analisi de les Ileis de
1970, 1980 i 1985. Mariano F. Enguita
EducaciOn moral i formaciO del prof essorat. JesOs Violar i Josep M.
Puig
La intel-ligencia artificial i la seva aplicacib en l'ensenyament .

Begona Gros Salvat

1r. semestre 1991, 270 pagines

Recensions i notes bibliografiques



RU, U 2n. semestre 1991, 280 pagines

Monografia: INTEGRACIO ESCOLAR
PresentaciO. Ignasi Puigdellivol
Les fronteres de la integraci6 escolar. lgnasi Puigdellivol
lntegraci6 escolar. Moon K. Chang
L'educaciO Especial en el Regne Unit. Seamus Hegarty
Autoconsciencia. Andrea Canevaro
Que hem apres de l'avaluaciO del programa d'integraci6 escolar?.
Elena Martin, Gerardo Echeita, Cesar Coll, Alvaro Marchesi, Mer-
cedes Babio i Marisa Galan
El tractament de la diversitat a l'escola corn a reflex de revoluciO
de les concepcions psicopedagOgiques. Cartes Monereo i Font

- L'opini6 dels professionals. Joaquim Puig i Teresa Romeu
Reflexions sobre i des de la bibliografia. Merce Palleja Guinovart i
Caterina Lloret CarbO

Tribuna: PER UNA ALTRA LECTURA DE LES COSES. CONVERSES SOBRE
L'ANDROCENTRISME 1 EL SEXISME EN L'EDUCACIO

PresentaciO. Pi lar Heras
Punts de vista. Sobre reflexions i vivencies. M. Subirats, N. Perez,
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Des de la creaci6 de Temps d'EducaciO fins al present nOmero, el
professor Jaume Trilla ha estat molt més que el director de la r e
vista de la DivisiO V de la Universitet de Barcelona; ha estat [anima
i el motor d'aquesta publicaciO, que va néixer corn a instrument
d'expressiO de professors i investigadors de Ciencies de l'EducaciO,
i que avui arriba al nOmero 8.

A la presentaci6 del 1 r semestre de 1989. en J.M. Rotger.
aleshores President de la DivisiO. auguraval -que la sort i el bon fer
ens acompanyin-. El bon fer de ramie Trilla ha estat decisiu per dur
endavant i fer realitat un projecte ambicies. Ha vetllat perque els
contmguts tinguin el nivell i el rigor cientific adequats. perque les
diferents disciplines I les linie de recerca hi fossin representades
equilibradament, perque els temes de debat fossin tractats des d'una
perspective plural. i perqub, des d'aquest espai obert a la reflexio
i la discussiO. la Divisib de Ciencies de l'EducaciO es pogués projectar
a la comunitat cientif ice i els diferents ambits educatius. amb la
difusiO dels seus treballs de recerca.

Els membres del Consell de Redacci6 hem treballat molt de gust
amb el director, en un ambient d'il-lusiO. d'exigencia i de franquesa.
Ara el professor Trilla ha decidit conf ler-nos la tasca de continuer
publican1 Temps dEducacib sense ell. malgrat el nostre desig que seguis
al capdavant de [equip. Esperem tanmateix que no deixara de
col-laborar amb els seus suggeriments i els seus articles. i també
que serem capacos de continuar en la lima que ell va amb el
recolzament de [actual president. Viceng Benedito. el qual ha
assenyalat reiteradament el valor consolidat de la revista.

Arab aquestes ratlles volem expressar l'agraIment mes sincer. la
nostra estirna i tambe la nostra amistat. que cal interpreter com un
sentiment general del conjunt de la Divisié de Ciencies de l'EducaciO.

El Conseil do Redaccio i la nova Drectora

,
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Presentació

Sebastian Rodriguez Espinar*

L'octubre del 1990 la Divisi6 de Ciencies de l'Educació de la
Universitet de Barcelona organitzava un Colloqui internacional sobre

el tema La Pedagogia Universitaria: Un repte en l'Ensenyament Su-
perior. Un any despres el consell de redacci6 de In revista Temps
d'Educacid decidia que el tema rnonografic d'un dels nOmeros de la
revista fos dedicat a la Pedagogia Universitaria. En aquest interval,
han esdevingut diversos fets en el panorama de l'ensenyament
universitari. D'una banda de carecter administratiu, corn l'inici de la
reforma dels plans d'estudi i la creaci6 de noves universitats; d'una
altra, de caracter acadernico-cientific: consolideci6 de les Jornades
Nacionals de Didactica Universiteria, publicaciá de l'informe sobre La
Formaci6 del professorat Universitari(del qual es fa una amplia sintesi
en aquest monografic) o el recent acord del Ple del Consell d'Uni-
versitats, i corn a consequencia del procés iniciat amb les Jornades
d'Almagro (novembre del 91) sobre Avaluaci6 de les Institucions
Universitaries, de fer els primers passos per a l'adopci6 d'un model
institucional de les universitats espanyoles. Aquests fets poden ser
considerats corn a indicadors, potser debils, que el nostre ensenyament
universitari comenca a ser objecte d'una reflexi6 que va més enlla
del marc estnctament politic i ideolOgic i s'endinsa en el marc cientific.

Quant al temp d'aquesta monografia, em van, assaltar dos in-
terrogants en assumir-ne la coordinaci6; el primer: Es correcte parlar
de Pedagogia Universitaria? El segon, no tan transcendent, era de-
limiter el contingut de les diferents collaboracions amb la finalitat
d'oferir una visiO, més o menys comprensiva, de la problematica de
l'ensenyament universitari des d'una perspective pedagOgica. La
proposta d'una col.laboraci6 que portés per titol L'Ensenyament
Universitari'com a camp d'estudi de les Ciéncies de l'Educacio
s'enfocava a respondre el primer interrogant. no se sabia si seria de
manera afirmativa o negative. QUestions de teina i de temps per part
del qualificat collaborador escollit per a aquest punt han impedit que

b;p,(1,111 liodriquo: Cadedi3OK. dc
(t) I [dim CC II) C Duo( to«Ivi GJOICIvi d Innovaclo .ersitaiI,I de la
Unlversitot Barcekma Autor lie diversos Ireballs I Investlqaci, sobre rendurnent
acdclenlic nrivilliicio edit, ativa Es coatlIOI C coeditot de lobra Li ovaludeicm de las

DublICacia c'' ia Socrolorld Genercli del Consejo (ie Unl
verb.dddes
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es pugui oferir aquest treball que, sense cap mena de dubte, hi hauna
aportat Ilum. No obstant aix6, I aqui si que es pot parlar dels atzars
del desti, no es pot deixar d'abordar la qUestib. En la meva recent
estada corn a visiting scholar a [Stanford University vaig tenir la
sort de coneixer l'obra de Paul Dressell, Higher Education as a field
of study (publicada rany 1974 per [editorial Jossey Bass). Tenint
en compte la distancia cronolOgica i les especialitats del sistema
universitan nord-america , per6 amb l'autoritat de l'autor del tema.
em permetré de resumir algunes de les idees del primer capitol de
l'obra anomenat Emergence of the field. Aquesta manera d'acarar
l'interrogant epistemolOgic no tindra la qualitat ni la prof unditat de
la coldaboraciO soldicitada. pelt pot ser que generi en d'altres
col-legues la necessitat d'afrontar la qüestib en un moment clebullicib
del nostre sistema universitari

La primera pregunta que es fa Dressell es si l'estudi de l'Ense-
nyament Superior ha acoseguit l'estatus de disciplina i. per tant. va
rnés enlla de ser considerat un camp d estudi que inclou la investigaciO
els serveis de la universitat aixi corn tots aquells programes dirigits

a la formaciO de professionals que treballaran corn a tecnics en les
diferents arees i funcions universitaries En passar revista a les
notes que defineixen una discipiina (des dels assumptes terminolOgics
fins a la mateixa comunitat cientifica. passant pel tipus d'investigaciO

la seva metodologia). Dressell arnba a la conclusib que nornés es
pot parlar d'un camp d'estudi malgrat el volum de la produccio
biblrografica -mes corn a resultat de l'opiniO dels seus autors que no
pas de la investigacib-, el nombre de professionals implicats o el
mateix desenvolupament institucional.

Després d'analitzar personatges significatius. esdevenirnents
grups que han contribuit al naixement d'aquest camp d'estudi en
[ambit nord-america. l'autor plantela cinc alternatives que haurien
estat possibles en el desenvoluparnent historic de les actuacrons
concretes de les diferents institucions universitai les

a) La resposta multichsciplinária L'analisi I la construccto teOrica
de l'ensenyament universitan s'hauria crescornetre des de discipli-
nes corn la histOria. la psicologia. la sociologia. l'economia. la ciencia
politica etc La realitat fa manifest l'escas interes dols departaments
el professorat d'aquestes disciplines per a incloure aquest contingut

en l'objecte material d'estudi de les seves disciplines

b) La resposta educativa. La incorporacio d aquests estudis en el

si de les Escules/Facultals d Educacio Aqunsta opcio nornes repro-
perllongar la inclusio dels nivells d'educacio primarid

secundana Dressell atirma que aquesta incorporacio per a alguns
sena corn r,1 hes de la mort La pugna de concepcions o d'interessos
de grups academics enterpeix amb excessiva virulencia

(20 76
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c) La resposta d'orgam(zacio umca i visro interdisciplmana. La
creaci6 d'un Institut universitari d'ensenyament superior on con-
fluIssin especialistes de les diferents disciplines sense perdre
l'afiliaciO amb els seus departaments foren els objectius de McConnell
i Cowley a Berkeley i Stanford respectivament. La idea no va pros-
perar a causa de molt diverses raons academiques i organitzatives.

d) La resposta unidisciplineria. L'intent que sota l'hegemonia d'una
discipline s'hagues desenvolupat l'estudi de l'ensenyament universitari
el,Psicologia de l'educaciO? L'arnplaria i la diversitat del camp d'estudi
sembla que és un obstacle sense soluci6 perque es produeixi aquesta
situaciO.

e) La resposta d'un programa especilic i especialitzat. La idea que
qualsevol estudi i investigaciO sobre l'ensenyarnent superior girés al
voltant d'un programa especific de formaci6 prengue forma en algunes
de les iniciatives institucionals. Malgrat tot. el camp d'estudi va
envair. en general, programes mes amplis d'estudi i es va rebutjar
l'exclusivitat de situar-lo en un d'especific.

L'analisi de la resposta empirica de les institucions d'ensenyament
superior nord-americanes fa pales que no s'ha consolidat de manera
general cap de les cinc alternatives El panorama queda configurat
per respostes mixtes. aixi es generen mOltiples interferencies o
interdependencies relacionades amb un purisme epistemolOgic o
org an itzatiu .

Si aquesta situactO es despren d'un marc en qué l'ensenyament
superior, a causa de la seva amplitud. heterogeneitat I volurn. cons-
titueix un mercat de treball de centenars de milers d'acadernics
possible arriscar una resposta unica en el nostre marc de referencia?
I encara mes pot ser aquesta la resposta de l'hegemonia de la ciencia
pedagogica? El seguiment de les tres darreres Conferencies de l'EAIR
(European Association for Institucional Research) celebrades a Lid,
Edimburg i Brussel des. fOrum cientifrc d'analisi de l'ensenyament
superior, m'han confirrnat l'heterogeneltat de l'origen dels ambits
disciplinans dels seus participants aixi corn la necessitat de les
aportacions des de les mOltiples perspectives per poder responcire la
prohlernatica especifica de l'ensenyament superior. Crec que qualsevol
res, ,osta monopolista posaria seriosament en perill la consolidacie
Tun marc conceptual valid.

La resposta al segon interrogant Os en el contingut de les diferents
col- laboracions que es desenvolupen en aquest numero. Enfront de
l'opcio de plantejar questions candents. sense cap mena de dubte,
corn les de l'acces a la Universitet. la tipologia de la Universitet
(d'elite de masses). el finançament o la planificaci0 universitaria.
totes amb force connotacions politiques, s'ha optat per abordar
questions en let:. quals. sense prescindir d'aquestes connotacions.



tinguessin mes incidencia les aportacions de la reflexio la investigacio

pedagOgiques.

No cal advertir el lector de l'oportunitat que té de comprovar si
els enfocaments i les aportacions sobre els temes de la innovaciO
universitaria, l'organitzaciO de l'ensenyament o el dels mitjans
tecnolOgics per al seu desenvolupament sOn prou comprensius per a
no necessitar acudir a altres ambits disciplinans. Es podria dir el
mateix del tema de l'avaluacio institucional. si be és cert que en
aquest camp ja queda expticita la necessitat de participacio dels
diferents camps disciplinaris en el moment en que s'adopta el marc
de referencia d'un departament o titulacid com a nivell Optirn d'anelisi.
Per altra banda. la mateixa adopci6 de ia metodologia de la revisio
per experts (peer review) ja implica punts de vista que sobrepassen
allO que es estrictament pedagOgic.

Finalment. la presentacid del Pla d'avaluacio i innovacto univer-
sitar/a de la Universitet de Barcelona no te cap altre objectiu ni
interes que el de presentar un intent d'experiencia olobal d'atendre
l'analisi I l'accio sobre la qualitat de l'ensenyament en l'esmentada
universitat. S'estan portant a terme en d'altres universitats espa-
nyoles experiencies d'interés i qualitat, per6 a cap no s'ha optat per
[alternative organitzativa d'un Gabinet de dependencia directa del
Rectorat que assumeix teOricament la totalitat d'accions d'avaluaciO-
innovaciO-formaciO que ha de desenvolupar la mateixa universitat.

El treball sobre -les Fonts d'inforrnacto sobre l'Ensenyament ou-
perior, ben Iluny de pretendre un exhaustivitat documental, pose a
l'abast del lector les primeres pistes per endinsar-se en aquest camp
d'estudi. molt poc explorat pels nostres academics. Podem ser
optimistes de cara a un futur proxim: fets com el de la incorporacio
de l'ensenyament universitan com a objecte de directives comuni-
tanes el programa Erasmus. el cami d'autonornia universitana que
lentament s'esta recorrent i altres, han de provocar una reaccio.
forcosa I obligada per altra banda. d estudt 1 investigaciO sobre la
realitat I la prospective de l'ensenyament universitan al pais Aquest
nOrnero de Temps d'Educacto nomes es una modesta aportacio.
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Els processos d'innovació en l'ensenyament
universitari
Miguel A. Zabalza Beraza *

Introducció

El coordinador d'aquest mateix nOmero de la revista Temps
d'EducaciO ens ha plantejat el problerna als autors que hi participern
corn un mateix repte doble:

Que aportern, des de les nostres respectives arees de
coneixernent. elle que pugui servir per a millorar el coneixernent de
les questions universitAries I la qualitat de formacie que s'hi imparteix:

Ens ha dit que -A tots els treballs hi hauna d'haver imp/lona o
explicita la resposta a una questio similar a la seguent: cque es pot
aportat des del marc disciplinan (de la Pedagogia. les Ciencies de
rEducacid. l'Organitzacio. la Didactica, rAvaluacid. ..) per poder
constituir la base conceptual que fonamenti raccio per a una millora
de la qualitat de reducacio universitaria?"

Que aportem la nostra prOpia reflexie i posiciO personal sobre
corn es pot analitzar I valorar el funcionarnerm real de les nostres
universitats

Tenint en compte la poca cultura i experiencia que tenim sobre
aquesta tematica. -ens assenyala en un altre dels seus suggerirnents-
no sena de mes manifestar una certa presa de posicio personal (que
pogues onentar el lector). davant de radequacio a la practica. d'aqui

d'ara. dels diferents sistemes. models o experiencies externes al
nostre context-
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Es un repte molt interessant, pere alhora. molt dificil. SOn dos
discursos notablement diferents Chi has d'acostar amb armes
diferents L'un fa referencia a -parlar de- (recorrer la literature
i tractar de construir un missatge senzill I coherent sobre la univer-
sitat): raltre fa referencia a 0 parlar des de- (recorrer reflexivament
l'escenari propi i considerar-ne les caracteristiques).

En elle que fa referencia al terna que. arnablement. va tenir la
bondat d'encarregar-me. la innovacio a la universitat. aquesta doble
dimensie encara es fa més palesa. Resulta obvi que la Universitet pot
millorar en gairebe tot. Par lar de millores a l'educacie és entrar en
un tema infinit, inacabable. sense limits. Cada element de tot el que
fa referencia a la universitat podria esdevenir un punt de mira (analisi
del que hi ha I propostes de millora).

Per una altra banda. no resulta gaire facil cornençar a escriure
sobre un tema tan proper al propi treball, corn es la -innovacie de
la universitat-. Tan proper 1, alhora, tan llunya. Es mes facil parlar
crinnovacie en fred. des de la literatura Pere, fins i tot aixi. provoca
calfreds parlar de quelcorn que. immediatament. esdeve una mena de
-bumerang- que se't pot tornar en contra.

Estic segur que mes dun, en llegir-rne em dira. -6Com es quo
essent capac de dir tot aixd. no ho porteu a la practica en les vostres
classes, en el vostre Departarnent, en la vostra Universitat7-

Malgrat totes aquestes prevencions inicials. espero poder vencer
la tendencia cap a elle que es teeric i/o descriptiu i ser capac de
mantenir cert equilibri entre la literature I rexperiencia.

He intentat de plantepr-me el tema de manera que pugui respondre
una questio doble

al Qué le de particular la Universitat2 Quins aspectes cal diferen-
ciar-hi per poder entendre les condicions dels processos dinnovacio
que shi puguin esdevenir?

b) Per on van. actualment els processos d'innovacio? Quines
dimensions universitaries afecten? Quines possibilitats tenim de
construir un model que permeti recollir organitzadament les inno-
vacions que es produeixen a la Universitat9

Partint dacluesta base. agues( !renall este estructurat en dos
glans apartats

un. destinat a desenvolupar una idea general de la Univers] ldt
corn d osconari lormatio

I altre partmt de la -teoria do la universital plantejada a
l'apartat anterior. s'ofereix On model d arrilisi de là innovacio a la
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Universitet, lnnovació: innovació a la universitat

No hi ha dubte que la Universitet constitueix un escenari formatiu
peculiar, clararnemt diierenciat dels altres segments de l'escolaritat.

En un treball anterior', he intentat esquematitzar en un quadre els
radis que. segons la meva opiniO, condicionen aquest nivel! educatiu.
En aquell cas, el quadre s'utilitzava per a analitzar els processos
implicats en el desenvolupament dels nous Plans d'Estudis. En aquesta
ocasiO, ens pot ser igualment OW per a analitzar els processos
d'innovacid a la universitat. El quadre és el següent

Ouadre 1

CIENCIA
CULTURA

INVESTIGACIO

curriculum
(continguts metodologies)

Professors
(Professionals)

ensenyament Context
universitari (Uversitat)m

Estudiants
(sublectes adults)

MON DE TREBAI.L

En el quadre. la universitat es considera un espai de presa de
decisions formatives en qué s'entrecreuen diverses dimensions
(agents. condicions. fonts de pressio. etc.)

Shi identifiquen quatre grans eixos vertebradors de les decisions
formatives quo es poden adaptar a l'escenan universitari.

En alb que fa referencia a prendre decisions curricular s. la on-
mera distincro que conve introduir. enllaca arnb l'existencia, a la
universitat, d'un espai interior (que correspondna. per dir-ho d'alguna
manera, al que es denomma -la universitat- o el mon universitan-.
considerat en general) i un espai exterior (que correspondria a les
dmarhiques de tipus divers. externes a la universitat. pere que
rafecten en el funcionament) Tot i que ara farem al.lusto als dos
espais, aquest treball se contrara. sobretot en respai interior

11) vt.til. I Zatt.11,'.1 NI A i i.ni I 1,1otott. clithit 1,, to. p 110.4(..
1)....1.i . I, . in .1.11) l'INI; I/0 ii3O.111,1i

t iti".1 lt,) 11))y iii ),!. (". lit (iltitt C.1)1,111.1 ..(.1
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La universitat, vista d'aquesta manera, queda constituida corn un
escenari complex I multidimensional, en el qual incideixen s'en-
trecreueri influencies molt diferents. Justament per aixe, qualsevol
consideracie que es vulgui fer sobre els processos que s'esdevenen
en el si de la Universitet exigeix una contextualitzacie en aquest altre
marc més general.

Com es pot observer al quadre 1. el context institucional. els
continguts de les carreres, els professors i els alumnes, constitueixen
els quatre eixos o radis de l'escenari didactic universitart. des d'una
visie -cap a dins» de la universitat. Per la seva banda. les politiques
de l'educacie superior, els avencos de la ciencia. la culture i la

investigacie, els col-legis professionals i el mon del treball seri els
quatre eixos -externs» que incideixen de manera directa en
I establiment del -sentit» i en la gestie d'aIle que és -universitari».
A cada un dels quatre radis s'hi entrecreuen les influbncies internes

externes.

El quadre es podria Ilegir aixi':

Leix ntim. I (Universitat-Politica Universitana) es el mare
institucional dels estudis universitans i esta constituIt per la
-universitat- corn a institucie que té una missie especifica Corn
qualsevol institucie. la universitat es una realitat histerica I. per
tant. te identitat prepia i Unica (la seva ..estructura i dinamica
institucionals) que condicionara la manera d'acarar aquesta missie
Em refereixo. en aquest cas. a la universitat en el seu conjunt (el
-men universitari»). tot i que. en analisis més qualitatives i/o
detallades. ens podriem referir tar 00 a cadascuna de les seves
institucions (cada una te una histeria i un present. I sense aquesta
consideracie result@ -incornprensible- la -culture- institucional.
fel que succeix en el seu interior)

Alhora. aquest marc mstitucional intern. este condicionat per un
conjunt d'influencies externes que podnem identificar amb la -po-
litica universitana Els dos eixos de mes influbncia son la mateixa
legislacie sabre la universitat I l'adscripcio de recursos f mancers
per al seu tuncionament

En el cas concret de la innovacie. en aquest eix rat, la possibilital
i la viabilitat de la malaria do les innovacions S'hi situa el marc legal
que legitima els canvis els mecanismes de pressie de care a la
consecucie Tots els canvis estructurals els programes de dotacio
de nous recursos passon lamhe. per aquesta dimensio

1. (..,( ,'iI 11 ' 11 ",1 I I (11,,, 11,(1(1 .,(11(



El 2on eix (materies-ciencia, tecnologia) prove del component
cultural i tecnic, els coneixements i les habilitats professionals que,
a la universitat. s'ensenyen-aprenen. A la majoria dels sistemes
universitaris, aquest és l'eix central de la definici6 de les carreres:
constitueix la substancia formative del treball universitari. De cara
a la innovaciO, aquest eix exerceix una influencia directa i immediata
sobre el rombe interior, l'ensenyament universitari. que es on, en
definitive, s'espera que acabin confluint les virtualitats Optirnes dels
canvis dels altres eixos.

A més a més, aquest eix intern té el contrapes de la pressió
externa que prove de l'statu quo de la ciencia, la tecnologia i la
culture en general. En aquest cas, la incidencia es indirecta, a traves
de la legislacib i la normative (que probablement intenten adapter
l'estructura de les carreres al desenvolupament actual de la ciencia
i la culture, aixi corn a les demandes socials del mOn del treball).

El 3er eix (professors-mon professional) este constituIt pels
professors o [staff de les universitats. professionals de diversos
camps cientifics. També en aquest cas, els professors universitaris
presenten caracteristiques culturals prOpies (en la manera de cons-
truir el coneixement i de presentar-lo als alumnes. en la manera de
concebre la seva feina i la seva carrera professional), en bona me-
sure. derivades del proces de seleccib continuat i de la prOpia
socialitzaciO corn a -professors d'universitat". Es impensable cap
innovaciO al marge d'aquells qui l'han de dur a terme: els professors
esdevenen els mitjancers i els agents basics de les innovacions a la
universitat (sempre corn a aplicadors I. moltes vegades. corn a
investigadors planificadors dels canvis).

En aquest eix. també es produeix una clara incidencia externa a
traves dels cercles professionals (col. legis professionals. per
exemple) i d'associacions culturals de tipus divers que contribueixen
a legitimar els coneixements les habilitats que calen per a la professio

controlen des de fora, restructure de les carreres.

El 4rt eix (estudiants-mon de treball)es el dels alumnes A cause
del seu nivell de rnaduresa (es tracta de subjectes adults amb un
potent background escolar previ I unes opcions professionals definides)

les seves caracteristiques socials particulars. constitueix una
clientele escolar clararnent diferenciada i capaç de condicionar. si
mes no en une part, la f eine que s'ha de fer a la universitat.

En aquest cas, el mon del treball constituelx el marc d'incidencia
extern no nomes corn a detinidor de les espectativos de treball
(incloent-hi la faeilitat de ,,col.locar-se... per() tambe la -imatge
social- de la professio i el myell dels salans). sino tambe de les
condicions d'arces al treball i de les necessitats de formacio (basica.
especialitzada i complernentaria I Tot aixe orienta els interessos
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les demandes dels alumnes. Encara en sera mes gran la incidencia si
s'obre mes el nivell d'opcions.

Que tot aix(5 serveixi per a deixar clar. d'entrada. que la Uni-
versitat no es les classes que s'hi imparteixen. ni l'organitzacio de
les carreres. res més. La Universitat es una totalitat complexa on
s'entrecreuen dimensions de caire molt divers condicionant cadascun
dels aspectes del seu funcionament intern

No es pot fer cap aproximaciO a temes universitans (tant si el seu
objectiu és l'analisi de fenOmens corn si es tracta de processos de
planificaciO d'estrategies de desenvolupament) que no neixi d aquesta
cornplexitat

Tambe és aquest el cas de la innovacio

Podriem dir que. en definitiva. els processos d'innovacic a la
universitat son processos de canvi destinats a compiir millor les
finalitats institucionals que ha de desenvolupar la universitat (canvis
que puguin. evidentrnent. incloure millores en les mateixes finalitats)
millorar la formaciO I ia professionalitzacio dels estudiants crear
millorar progressivament els coneixements de que es disposa. estendre
la cultura al conjunt de la societat Sense oblidar. per altra banda
d'altres objectius menys qualitatius. pero basics, per al bon funcio-
narnent universitan per tal que. en definitiva. es puguin complir els
objectius de formacio atendre be els professionals que 'reballen en
el seu si. comptar amb un nivell de recursos suficient mantenir
relacions ennquidores amb l'entorn. etc.

Es a dir. que cada un dels eixos del model universitari esde,./e Jn
ninxol i un factor d innovacio

Partint d aquesta panoramica general la podem comencar a
plantelar alguns aspectes relacionats amb els orocessos d innoacio
que s'efectuen a la universitat

Un model per a l'anjlisi de les innovacions a la Universitat

Partint del quadre anterior es pot anar de,,envoljp,int nd
de marc general en clue es poden siluar les dierents litoes n
quo s estan produint a la universitat

! reneil 1,

universitaris vinculats a la mnovaclo
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Quadre 2

(DROFESSORS

7-CONTINGUTS
METODOLOGIA

RECURSOS y

INNOVACIO -1_ UNIVERSITA-T)

ESTUDIANTS

1

La idea fonamental d'aquest quadre es ressaltar el fet que les
innovacions s'esdevenen en un espai doble:

a) Al si de cada un dels components recollits en el model s'hi
produeixen processos d'innovacid que afecten els components i les
caracteristiques d'aquest component:

Per exemple: la Universitat corn a escenari, pot variar els seus
propOsits formatius, o canviar el seu status juridic (corn l'autonomia):
els professors poden vanar, quant als sistemes de seleccid o quant
als incentius que sels otorga etc.

b) En les relacions que s'estableixen entre els diversos components
que constitueixen el model:

Per exemple: en la relaciO -universitat-curriculum poden
apareixer millores per a una estructura interna mes bona de les
caf.reres i els Plans d'Estudis: en la relaciO "professors-curriculum
hi ha tendencies segons l'especialitzaciO. dilemes entre la docencia
la investigaciO. etc

Molt sovint. les analisis dels canvis a la universitat han fet
referencia a canvis objectius. de nous estructural. crop; )nitzaciO
personal. de dotacid de recursos d'estructura dernogrefic o social
dels estudiants, etc Qualsevol d'aquestes perspectives resulta
necessaria per a entendre la universitat corn a nivell educatiu. perO
totes resulten insuficients si es vol penetrar en l'analisi interne i

qualitative del seu funcionament

Aquesta podna ser la gran aportacid a for a la vida universitaria
des dels Departaments de Pedagogia Estern en una bona posiciô (corn
a professors d'universitat i corn a estudiosos dels elements que
censtitueixen els escenaris formatius) per abordar analisis qualitatives
de la vida i de l'ensenyament unveritari. ,IEs probable que nornes
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una reflexio pedagogica permeti -anar mes enlla de les estructures
superficials,,, per endinsar-se en els aspectes qualitatius '

En qualsevol cas, la reflexi6 pedagOgica ofereix la possibilitat
d'establir un nexe d'uni6 entre alio que és la universitat i els processos
de canvi a les institucions educatives.

Comencem l'analisi de les innovacions a la universitat pel primer
dels components del model:

1. La Universitet corn a escenari especific i especialitzat de formacib

Diverses dimensions de la manera de ser" i de -fer" univer-
sitaria s'han de situar en relaciO amb aquest component del model:
els propOsits formatius; les estructures organitzatives: les
caractenstiques de l'escenari;etc.

Com assenyalava en el punt anterior, aquest es un referent basic
dels processos de renovaci6 universitaria. Es tracta de canvis en les
estructures basiques de la universitat. I, per una altra part, de
canvis que. majoritariament, tenen l'origen i adquireixen la legitimaciO
en els nivells de la politica universitaria (les decisions orientades al
canvi prenen cos en la legislaciO i en les normatives engegades).

Certament en la situaciO actual, tenint en compte que no parem
quant a reformes universitaries. s'amunteguen els exemples d'inno-
vacions que fan referencia a aquesta part del model: plans d'estudis
nous, noves estructures per a prendre decisions politiques i tecniques
sobre la universitat (Conseil d'Universitats, Consells Universitaris
de les Autonomies); nou estatus juridic de la universitat (l'Autonomia
Universitaria); nova estructura organitzativa de les universitats
(apariciO d'organs rectors nous com el Conseil Social, el Claustre.
etc; reconfiguracib de Centres amb la fusiO dels uns i la subdivisie
dels altres; assentament d'estructures intermedies com els
Departaments, els Instituts, les Of icines i els Programes especia-
litzats,etc.): nous mecanismes interns de representaciO i participaciO
dels diversos estaments en el funcionament de la universitat (amb (a
incorporaci6 dels alumnes i el personal d'AdministraciO i Serveis):

aixi successivament

Es podrien fer diverses considei acions quant als processos
d'innovacio relacionats amb aquest primer component'

(3) N. 11 (ill (4(11. (4111 1.1.1 111./ .11(.1) OS '14.( 'WV ....(in.1"."
(iur fev,1 III' es netitr,i III (le Itere! tc",pecit. ti :Ihrtfl.11:1011`.. (Ht.
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a) Quant als proposits formattus, la universitat actual ofereix un
marc en certa manera "borros" poc term Pero es podna dir que
sembla definitivament predominant la tendbncia a reforcar l'orientació
professionalitzadora dels estudis universitaris. En els darrers anys
encara este resultant riles problematic saber quina ha de ser aquesta
tender-16a cap a la prof essionalitzaciO: si l'especialitzacid o la
polivalencia. Les respostes que es donen referent a aquest punt varien
notablement d'unes professions a unes altres i d'uns tipus de centres
a d'altres.

b) Quant a les estructures organitzatives. els canvis principals
dels ültims anys han tinaut a veure. segons la meva opiniO, amb
l'operativitzaciO del principi de l'autonomia universitaria i amb la
posada en marxa dels nous mecanismes de participacid en la direcció
i el control de la instituciO.

En tots dos casos. autonomia i participaciO. elk') que han fet ha
estat incorporar el m6n universitari a la dialéctica social i politica
del moment histOric en qué ens trobem. El debat ideolOgic i les identitats
politiques han introdun una nova definiciO de la vida institucional. del
sistema de repartiment de poder i. indirectament, de les formes de
relaciO. Les afinitats professionals o cientifiques porten un contrapes
mutu i es troben sotmeses a crisis a causa de les noves aliances de
tipus ideolOgic o politic.

En ambdOs rasos també s'ha produ'it una clara revaloritzaci6 del
que Os singular i el que Os individual. La disseminaciO de l'autonomia
de les universitats en el seu conjunt a cadascun dels seus components
(centres, instituts, departarnents. grups. etc.) fa que els processos
de presa de decisions es difuminin en una extensa xarxa de nuclis de
decisions, cadascun dels quals. generalment. actuara en funciO de la
perspective limitada que correspon a la prOpia posicie en l'univers
universitari. En aquest context. els subjectes i els grups tambe
adquireixen nova rellevancia (quant als vots a aconseguir. als
interessos a prendre en consideraciO. a les identitats a reconeixer).

c) Quant a les caracteristiques del mateix escenari formatiu es
comenca a produir un canvi notable. Canvi que. en els seus aspectes
essencials, fa palesa la consciencia de la insuficiencia basica del
marc universitan corn a context complet de formaciO.

La forte orientacio prof essionalitzadora dels estudis universitans
(que significa la prioritzacio de l'"aplicacio,i d'allO que se sap per
damunt Tuna pura acumulaciO o desenvolupament teonc) ha anat

ovocant, en els darrers anys. l'aparicio d'escenans formatius
complementans. gairebe sempre Iligats amb l'exercici de la professio
Es aixi com ha anat prenent cos, a tot Europa. l'anomenada formacto
en alternanca que es desenvolupa en un doble escenan (el centre
escolar i les empreses o serveis vinculats a l'exercici de l'activitat
professional que sigui) De la matt,ixa manera. s'amplia l'espectre
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dels agents de formacio, que ja no queden reduits als professors
smo que inclouen aquells professionals en actiu que atenen els
estudiants durant el periode de practiques (tutors).

2. Els continguts, les metodologies i els recursos que configuren la
practrca formativa de la Universitat

Aquest segon component del model reflecteix el compromis par-
ticular que te la Universitet amb la ciencia i la culture, i la manera
com acara la seva transmissiO a través de programes. aules i

laboratoris.

El fet de trobar-se al cim de les instancies educatives i de generaciO
de coneixements fa que les universitats exerceixin un paper important
com a legitimadores i modeladores del coneixement: de l'estructura
del coneixement. de les maneres d' accedir-hi i de les seves modalitats
de gestiO i aplicaciO

Aquest impacte de la universitat sobre la societat i la culture
mereix una consideraciO especial a causa del gran nombre d'arn-
bivalencies que conté.

Bergengal (1985) identifica una doble linia d'influencia de la
universitat sobre la culture:

per un costat. provoca l'especialitzacie del coneixement creant
nivells cada cop més sofisticats dels camps de la saviesa:

per l'altre costat. actua com a legitimadora d'una certa concepcio
de la saviesa i de les jerarquies restablertes entre el saber.

Tot aix6 exerceix un efecte cultural doble:

a) Es genera un nombre creixent d'especialitats I d'especialistes.

b) Es produeix una progressive jerarquitzacio dels nivells del
coneixement i d'aquells qui el desenvolupen i/o l'apliquen.

En un treball anterior'. vaig assenyalar alguns dels que
aquesta progressive especialitzaciO I jerarquitzeciO del saber i les
profJssions han deixal corn a herencia (herencia negative crec jo)
l'orientació d'aquest segon component del model

La sobrevaloracto del que es tebric sobre el que es prActic.

La practice es veu corn una aplicaciO de les teories i no com un
escenan de generacio de teorta Les nocions predorninen pet darnunt

( 4 ) Vcn,, 1,1 ponol,(-1;1 codc1.1.11),I,p. Jomarlas (le OuLict,e,i
I/cr.:0;1'1d
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de les experiencies Al final una insistencia excessive en les teories
acaba repercutint en la possibilitat de construir coneixements nous
que constitueixin aportacions reels a la millora de les actuacions
professionals: els coneixements tebrics academics i l'exercici prectic
de la professi6 acaben seguint viaranys diferents.

La reduccto d'allO que es cientific als seus formats mes
formalitzats.

Aix6 també acaba provocant un fort desplagament de la culture de
la gerga professional. més saber fer cites que posseir un
potent bagatge d'experiencia professional. L'esquematisme de la legica
i el coneixement racional (els models te6rics) imperen per damunt de
la complexitat dels processos reels (dificilment reductibles a cate-
gories lOgiques. models o taxonomies).

La perdue de les visions globals i mtegradores dels camps
ctentifics.

L'especialitzaci6 premature (be sigui per la via de la Iliure opcio-
nalitat, be per la segmentaciO dels camps en unitats reduldes corn els
credits, etc.) acaba desdibuixant el fons disciplinari de les qUestions
que s'aborden.

Doncs be, situats en aquest marc de corn és i corn funciona el
curriculum universitari. podriem passar a analitzar algunes linies de
canyi que s'hi estan produint.

Es possible que el principi dels canvis que s'han produIt en l'ambit
del curriculum formatiu s'hagi de ref erir a un canvi episternolOgic
orotund. en relacib arnb la naturalesa del coneixement. amb la
transrnissiO del qual la universitat se sent compromesa S'ha produll
o s'este produint. segons el meu parer, una variaci6 de l'status del
coneixement universitari

D'una manera potser una mica sirnplista. jo diria que hi ha tendencia
a reduir la saviesa acadernica (generalment basada en coneixernents
generals i basics) a favor d'una ampliacib parallela de la saviesa
practice (el .saber fer. una saviesa adquirida des de l'acci6).

Es podria interpreter en aquest sentit. la reduccio de la durada de
les carreres de 5 a 4 o 3 anys de formed() (let que constitueix una
reduccie clara de les possibilitats d'una formed() acadernica extensa)
junt amb l'enfortiment dels models d'alternanca i l'extensio dels
periodes de practiques preprofesstonals.

Segons la meva opinio, no es r1OFTIOS que us varii en funciO de
l'equilibri preyi entre coneixement academic i coneixement protes
sional practic. que es produeix un canvi parallel en la importancia
quo s'atribueix i la forrnaciO nicral (basicament acadOmica) en relacie
amb la formed() en servei (fonamentalment basada en la practice
professional) Es diria que han disminult les espectatives en relacie
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a les possibilitats d'oferir una bona formacio professional des dels
cursos universitans que, al contran, es traspassa aquesta espec-
tativa a una articulació millor dels proararnes de formaci6 en servei.

El m6n professional espanyol ha centrat una bona part de les seves
fonts de legitirnitat en la pcssessiO d'uns titols academics especifics.
Un era allO que acreditaven que era els titols que posseia. Tinc la
sensaciO que, en el marc europeu, aquesta insistencia en els titols
(fora dels nivells d'acreditacia basics) és molt menor. Un és el que
acredita saber fer. En un panorama aixi, la consecuciO del titol
professional esdevé una condici6 administrativa, per6 perd una part
de la seva condiciO legitirnadora.

Semb la corn si es digués que... una cosa és un titol que s'aconsegueix
després de superar una serie d'examens a la Universitet, i una altra
de molt diferent, saber exercir amb eficacia una professiO. AixO no
s'apren en una aula, sind a traves de la practice...

En el tons, corn es pot veure, tot aquest procés no suposa res més
que una pardua d'influencia de la universitat quant a la definici6 de
la naturalesa del coneixernent professional i la seva transmissiO

En molts casos, la nova definiciO de les condicions de la forrnaciO
professional universitaria s'esta fent a través de pressions externes
(del mOn del treball, de la legislaciO, etc) i en contra de les mateixes
universitats que troben dificultats per assentar-se en les noves
orientacions sense perdre els seus privilegis previs.

En qualsevol cas, aix6 situa les universitats en un nou marc de
condicions a l'hora de planificar els estudis i desenvolupar els pro-
grarnes formatius. Concretarnent, la reducciO de l'escolaritat i

l'obligaciO d'incloure-hi les materies del tronc obliguen a replantejar
l'estructura interna dels plans d'estudi arnb nous criteris reductius
i una orientaciO més practica (rnés orientada a l'exercici professional).

L'apariciO, a gairebe totes les carreres, d'un fort component de
practiques preprofessionals (precticum) obliga a obrir-se totes
aquelles institucions on s'exerceixi la professio i a establir-hi convenis
estables. Aix6 ja era una practica habitua; en certes carreres i

Centres Per() per a d'altres constituira una autentica revoluciO in-
terna.

Amb aquesta reconceptualitzacia del coneixement professional i

de l'estructura de les carreres, s'estan produint molts altres
procei-isos de canvi dualitatiu en l'arnbit del curriculum universitari
Heus-ne aqui una petite referencia

Mes insistbneia en restructora intorna di. les carreres dels
programes.
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Tot I que els centres universitaris tenen una estructura institucional
molt mes rigida I dura que els centres de la resta dels nivells educatius
(a causa del predomini de la individualitat. dels compartiments docents
estancs, de la disciplinarietat, etc.), també s'hi van introduint de-
mandes qualitatives orientades a dotar els programes de coherancia
interne i continuitat. Es tracta de convertir el simple Ilistat d'as-
signatures i credits en un projecte de formacid que tingui -sentit..

Un -redescobriment. dels components pedagOgics de l'acci6
formative a la universitat. Sobretot.. l'apartat «metodes d'ense-
nyament. i l'apartat recursos didactics..

En qualsevol cas. convé de matisar que es tracta d'un proces amb
una force notable en el context europeu per6 que no acaba de pene-
trar. fora de comptades excepcions, en les universitats espanyoles.
Entre nosaltres no hi ha, «salvatis salvandis-, una gran tradiciO
d'estudis i investigacions sobre pedagogia universitaria. Molt sovint.
els nostres collegues es queixen que els cursos de didactica
universitaria s'acaben reduint a -corn utilitzar el retroprojector.
o ximpleries per l'estil

L'estudi comparatiu la discussiO sobre els metodes d'ensenyament
a la universitat ha estat un tema recurrent en la literature pedagogica
internacional. Malgrat que no hi ha conclusions clares i definitives
(cosa que seria, per una altra banda. impossible a causa de la gran
diversitat de continguts i de situacions d'aprenentatge en les diferents
carreres i centres). s'han realitzat esforcos importants per analitzar
i comparar les virtualitats didactiques de diferents metodes d'en-
senyament.

El treball de Dunkin I Barnes (1986) presenta una revisiO amplia
dels estudis efectuats per a valorar l'eficacia tant de métodes
convencionals d'ensenyament (la coherencia. el debat. el -team
teaching ". el peer teaching") corn de sistemes més sof isticatS de
treball didactic individualitzat en clue els suports tecnolOgics juguen
un paper rnés basic (tutoria telefOnica. ensenyament per ordinador.
Keller Plan d'ensenyament individualitzat. ensenyarnent programat,
ensenyarnent per mitjans audiovisuals).

La conclusiO que plantegen els mateixos autors tambe ens pot
servir en aquesta apartat:

-Hem trobat que els mitlans innovadur. de l'ensenyament clue s'han
analitiat aqui han demostral que son lleugerament supei tors als metodes
convencienals d en,,enyamenl . un el Keller Plan. considemblement
superior Les universitats poden confiar raonablement quo una acurada
pusada en practica d'aquests melodes es pot dur a term() sense grans

w; de pepudicar els estudiants I amb forca probabditats d'obenir-
ne beneficis (pag 7741
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Una universalitzacio un enfortiment dels pe lodes de practiques
preprofessionals (practicum) en els diversos Plans d'Estuch de les
carreres.

Les practiques preprofessionals (diferenciades clararnent de les
«practiques., que es realitzen en el marc del desenvolupament de les
diferents assignatures) fan referencia a:

Les diverses situacions d'aprenentatge, en contextos de treball
teal, que s'ofereixen durant el periode de formacib inicial als estu-
diants de les diverses carreres. Al Ilarg d'aquests periodes, els
estudiants han de desenvolupar activitats vinculades a l'exercici
professional per al qual s'estan preparant. Aquesta iniciacie>, la
realitzen sota la supervisiO d'un tutor (un professional que pertany
a l'empresa o al servei a) qual s'incorpora l'alurnne en practiques)
oue, si mês no teOricament. ha d'estar equipat arnb una doble
competéncia: la cornpetencia tbcnica (com a professional en actiu) i

la competbncia pedagOgica (corn a persona que participara en un proces
de formacib).

Un impuls notable. tant teOric corn doctrinal, rep aquest component
del curriculum universitari en els Oltims anys. Un bon exernple n'es
la practica universalitzacici del "practicum corn a material de tronc
a les directrius per als nous Plans d'Estudis que han elaborat les
diverses Cornissions Tecniques del Consell d'Universitats espanyol.

La importbncia d'aquesta innovacio sernbla evident. Esta vinculada
a tot el procés. que ja hem mencionat en els punts anteriors, de
revisiO del que significa °former professionals" a la universitat. No
obstant aixh. Si més no a Espanya. la rendibilitat dels periodes de
practiques ye condicionada a la millora de les condicions en que es
realitzen.

En aquests tres punts, si més no. rau la debilitat dels actuals
prograrnes de practiques professionals

1. L'escas aprofundirnent en el que podriem denominar -base
teOrtca de les practiques-

Em refereixo a la clarificacio de quin ha de ser el sennt I la funcie
curricular que.les practiques han de realitzar en la formacib dels
futurs professionals. De quina manera s'han d'integrar a través
d'aquesta experiencia en escenaris professionals reels, els conei-
xernents teOrics i les aplicacions practiques. tipus d'expecta-
fives formatives es pot mantenir respecte a aquest periode? (que us
el que se suposa que han d'aprendre els estudiants durant les
ptaoliques9) e,Com podrem valorar si les practiques quo es
desenvolupen resulten realment eficaces corn a rnecanisrne de forrnacio
o si per contra. juguen sirnplernent un paper de submmistrarnent de
ma d'obra barata i incondicional a les empreses Serveis colla-
boradors?
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Totes aquestes questions on fonamentals de cara a definir
desenvolupar en bones condicions aquesta important innovacio dels
curriculums universitaris'.

2. La funcib dels -tutors de practiques que atenen els alumnes
a les empreses o serveis col-laboradors i les seves necessitats de
formacio.

Els -tutors- constitueixen, sens dubte, una pege clau de l'arqui-
tectura formative dels periodes de prectiques. Es 'recta, per altra
banda, de la peca més débil de tot l'engranatge actual dels programes
de practiques.

La principal caracteristica d'aquests tutors és la possessib d'una
doble competencia: la competbncia técnica vinculada a la seva qualitat
corn a professionals (que coneguin be el seu ofici/professiO) i la seva
capacitat per transmetre'l a uns estudiants joves (que sbpiga atendre
els estudiants, estimular-los a l'exercici de la prof essib i a la ma-
nipulaciO dels recursos tecnics que hi sOn vinculats, que sigui capac
de donar un sentit formatiu i no solament productiu a l'estada dels
alumnes en l'empresa o els serveis).

Es fan nornbrosos estudis i prograrnes, a tot Europa. destinats a
reforcar la formaciO pedegOgica dels tutors a les ernpreses on els
alumnes van a fer les prectiques.

Generalment, aquests programes inclouen:

Continguts teOrics (referits besicament a tecniques de pla-
nificacid tecniques ddrientacio i assessorarnent, aixi corn estrategies
d'avaluacio i supervisiO)

Habilitats socials (relacionades amb el treball amb loves).

Coneixernent de les activitats de formacib desenvolupades pels
estudiants en els centres de formacib.

3. La wcoordrnacto- entre el treball que es du a terme al centre
formatiu i el treball a realitzar a l'empresa o al servei on es facin
les prectiques

La continu)tat curricular o. corn a minim. la coordinaciO entre
ambdOs segments del procés forrnatiu és el gran cavall de batalla de
les prectiques

pH tc:,Ik dglil'!,1 1,0111 1111,1 ,11`,11,..1 171101111dd lil
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E>igeix un canvi de mentalitat tant en els centres de forma= (la
posada en marxa d'estrategies d'obertura a l'exterior, l'establiment
de convenis i relacions institucionals amb les empreses de l'entorn,
etc.) corn en els centres de treball (superacib d'un discurs purament
productiu i de rendibilitzacib irnrnediata del treball, dedicaciO de certs
recursos personals i tecnolOgics per fer front a les necessitats gene-
rades pels programes de formacib, establiment de nexos de connexib

coordinacib estables amb els centres de formaciO).

De tota manera. una bona coordinacib entre el centre escolar
(Universitat, Centre Superior, etc.) i les empreses o els serveis on
els alumnes fan les practiques exigeix molt de temps i Ia planificaciO
d'estratbgies, no a curt terrnini sinO a mitja.

S'acostuma a plantejar, corn un mecanisme eficao per a facilitar
la coordinacib. la recerca de la participaciO efectiva dels tutors de
forrnacib a les ernpreses en algunes de les preses de decisions (de
selecció. d'avaluaciO d'informes. d'avaluacib del periode de practi-
ques, etc.) I activitats formatives (desenvolupament de serninaris
rnonografics, periode de preparaciO de les practiques, etc.) portades
a terme en els centres escolars.

En alguns centres, es desenvolupen també, programes en que sOn
els professors dels centres de formacib els que passen algun periode
de temps a les empreses i/o hi col-laboren de manera estable Aixi
es converteixen en nexos de connexiO entre ambdues institucions
(universitat I empresa).

3. El tercer dels components del model es refereix als professors
untversitaris

La Universitat constituelx un ecosistema laboral i professional
molt particular que afecta. de manera directa, la forma en que el
personal elabora la seva pr6pia identitat professional. exerceix les
seves funcions i desenvolupa les activitats laborals. i tainbe els
mecanisme basics que utilitza per a progressar en l'estatus profes-
sional i/o institucional

Maassen i Potrnan (1990) han definit la universitat corn una -bu-
rocracia professional- cosa que la diferencia d'altres organitzacions.

Les burocrecies professionals sOn constituldes per experts que
treballen de manera aillada. Cada un o cada grup treballa en una
espOcie de casella (-pigeonhole-) tancada i autonorna Aix() fa difici!
o. vist des d'una altra perspectiva. innecesseria la coordinaciO

La rnateixa estructura institucional de les universitats legitirna.
a través de successives subdivisions i instancies infernos, aquesta
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atomitzaci6 i a... lent dels recursos humans. Per contra, dota cada
una d'aquestes instancies de major nivell d'autonomia en la forma
d'afrontar les tasques. D'aquesta manera es produeix una forta
disseminaciO de les estructures de poder.

Mintzberg (1983) ha assenyalat alguns dels problemes que sor-
geixen a partir d'aquesta situaci6 d'aillament i autonomia professional:

a) El problema oo la coordinacid:

Ies burocracies professionals no son entitats integrades. Son
coldeccions de sublectes que s uneixen per utilitzar coniuntement
recursos i serveis comuns. per6 a part d'aix6 prefereixen que els
deixin sols- (pag. 207).

b) El problerna de la discrecionalitat (que cada un actu'i segons el
seu criteri):

-el problema de la discrecionalitat no solarnent permet els professionals
ignorer les necessitats dels seus clients: fins i tot arnba a fer possible
que molts d'ells arribin a ignorer les necessitats de l'organitzacio...
SOn Hotels a la soya professio, no al Hoc on han clexercir-la- (pag.
208).

c) El problema de la innovaciO.

Qualsevol investigacio que pretengui trencar l'estructura de les
caselles que existeixen tindra grans dificultats per afiancar-se.
D'aquesta manera, qualsevol proposta nova es veu forgada a inte-
grar-se en les velles caselles establertes.

Quant a la innovacib a la universitat, sembla clar que les caracte-
ristiques citades rnarquen inequivocament un context de condicions
molt peculiar.

Voldria centrar les meves consideracions d'aquest apartat en els
punts segUents:

3 1. L'actuacio dels professors corn a sublectes singulars i el pro-
blerna que se'n derive de care a la connexiO interne dels curriculums

Els professors d'universitat s6n professionals d'alt nivell. I Os
aixi corn ells ho viuen.

Tota la cultura institucional dels centres universitaris es ca-
racteritza per un fort predomini d'allb que es individual. AixO acaba
sent el que preval en l'ordenacie dels diets (els drets individuals 11
o de grup acaben estant per darnunt de les necessitats del servel)
en els formats d'intervencie(hi ha la tendencia de treballar sols sota
el paraigua protector de la iniciativa personal I la Ilibertat cientif
ca)
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Es molt dificil des d'aquesta perspective. aconseguir projectes
formatius amb cert estil global I amb una coherencia I continuitat
interna acceptabtes.

En definitiva, es fa dificil qualsevol tipus d'innovaciO que tendeixi
a superar els limits de l'acciO individual i/o a deixar en un segon pla
els interessos individuals o de grup. Potser és per aim) que es concedeix
tan poca consideració als enfocaments i als arguments de tipus peda-
gegic (el sentit dels quals és, precisament. realitzar consideracions
de conjunt, reforcar els components formatius derivats de la con-
tinultat curricular i de la coherencia entre objectius i programes).

3.2 El cillema entre la generalitzaciO i l'especialitzaciti

La tendencia general de la universitat espanyola en els darrers
anys ha estat clarament orientada a l'especialitzaciO dels estudis i
dels perfils professionals. Aix() és coherent tenint en compte la
tendencia al treball individual i autOnom dels professors (situacie en
que s'acostuma a reproduir els esquemes anteriors: sent practicament
inexistents les connexions horitzontals i la interaccie entre diversos
troncs disciplinaris. cada professor especialitza les seves actuacions
dins del marc professional en que ell mateix ha estat format).

Generalment. qualsevol intent de ruptura d'aquesta tender-Ida
s'haura d'enfrontar amb dures resistbncies i patir sempre d'un pro-
nestic molt incert

En aquest aspecte. la situacie comenca a varier. perd nornes en les
seves dimensions mes formals. Es veritat que. encara que sigui a
batzegades i amb molts conflictes, s'estan posant en marxa titols
molt polivalents; pere no deixa de ser igual de cert que l'estructura
interna, la coherencia d'aquests titols corn a projectes de formaciO
professional amb forta connexiO interne continua sense apareixer.
Els professors continuem aprofitant els nous marcs curriculars per
situar-hi el nostre propi niu individual
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3.3. El dilerna docencia-investigaciO corn a eix del progres personal.
La cgiestid de les avaluacions

La dialectica docencia-investigacib i la seva diversa vinculacib
segons el progrés personal i professional dels docents universitaris
suposa un seriOs entrebanc per al desenvolupament d'innovacions (a
no ser que es tracti d'innovacions relacionades amb els processos i
els recursos vinculats al desenvolupament cientific).

Corn remarca Bireaud (1990):

-els fonarnents cfaquest model (cluniversitat) es poden situar en la
prevalencia de la investigacio per damunt de rensenyament. Des de
finals del segle XIX. la universitat (europea). a la gual es facil de
trobar forts ressons germanics. prefereix pertanyer al sistema cientific
mes que no pas al sistema educatiu- (pag 14)

No sbn poques les veus que s'han alcat a Espanya en els darrers
anys. indicant el perill de -subsidiariacib" de l'ensenyarnent
universitari a la carrera personal dels professors. Aquest punt
connecta amb el que he assenyalat a l'apartat 3.1. (prevalencia dels
drets individuals per damunt de les necessitats del servei). Es basic
que els professors d'universitat investiguin. per() resulta disfuncional
del projecte de formacib professional de que formen part corn a
formadors, que limitin el seu ensenyarnent a les questions que estan
investigant (ja que per pur imperatiu metodologic aquestes questions
constituirien nornés un segment reduIt i molt especialitzat del camp
disciplinan en el seu conjunt) o, que redueixin la rellevancia de la
seva activitat docent a "aquest temps perdut entre esto.na i estona
de treball al laboraton- .

Reuchlin (1989) descrivia la situaciO francesa sobre agues( fet
amb consideracions molt stmilars.

-els clitoris dlavaluacid es ref ereixen quasi exclusivament a la soya
activitat corn a investigadors (concretament al nombre d'articles que
shacjin publicat en angles) La millor estrategia per fer una carrera
profossinnal rapida dins de la universital consisteix. de manera
paradoxal. a oblidar els alumnes t.int corn es puqui (ledicar-se en cos
I anima a les investigacions susceptIbles de ser publleades d'aquesta
manera tpag 89)

El problema actual de les propostes mnovadores referents a la
millora qualitativa de la docencia umversitaria es que resulten poc
rendibles per als professors Som davant (fano que Vander berghu
(11)86) ha deilominal l'-etica de la prncticilat La seva idea es que
un dels factors necessaris perque les innevacions estimulin la
unplicacio dels professors (1 cncara mes si es tracta d'un context
instituctonal quo rotor ca tant l'nexcellencia individual ) son
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-les recompenses que els professors rebran a canvi. tant en termes
de millora economica, corn de reconeocernent de valua persona:
crentusiasme per part dels estudiants o de guanys en el nivel: potenc,al
de laprenentalge- (pag 19)

3.4. El problerna de la satisfaccid personal i els elements que la

millorarien

D'entre els avencos que ha anat aconseguint en els darrers anys
la -teoria de les organitzacions" es pot destacar la gran obertura
de l'espectre de models des dels quals es realitza l'analisi institu-
cional.

Aixe ye al cas perque els models tradicionals d'analisi de les
organitzacions educatives paraven especial atencie als seus com-
ponents estructurals (organigrarna de llocs. distribuciO de funcions
i competencies. recursos materials. normes. etc.) desconsideraven
els aspectes personals. No hi ha dubte que altres models d'analisi de
les institucions escolars. corn per exemple el model de -relacions
humanes- o el -model politic- cobreixen minor aquest espai

El model politic ajuda a entendre la dinamica universitana (sobretot
aquella que es produeix quan es preparen canvis) corn un bc
d'interessos i influbicies (personals i de grups) que competeixen
entre ells. Aix() elude a entendre moltes de les coses que passen
actualment a la universitat espanyola quant al proces de renovacio
dels Plans d'Estudis.

No obstant aixO, a elle que em vull refenr aqui es a la questiO de
corn posar en rnarxa processos que. partint de la millora del nivell
de satisfacciO dels prof essors, facin possible la dinamitzacio
instqucional dels Centres i el desenvoluparnent d'innovacions

Essent corn és la Universitet una organitzacio educative arnb forte
prevalencia de la individualitat. cal doter de iota la seva rellevancia
els aspectes de la satisfaccie personal si es que es breten que les
coses funcionin.

Durant molt de temps ha estat un argument habitual el fet que
perque la universitat funciom mes be cal que shi inverteixIn mos
diners. que els professors guanyin mes. que facin menys hores de
classe. que tinguin menys alumnes. que es posin a la seva disposicio
recursos millors. etc A la base d'aquests arguments (que s acostumen

aLcuplar coin a cells) lii ha lu Rica put COM inuny:,
d'insatisfaccio hi haw a 1 ensenyarnent. Ia salistaccio del!, plotess,
sera major Aixo es. es donava per suposat clue el cont:nuurn
satistaccio-insatis'accio forma un comunt bipolar i dialectic di,
manera quo a menys insatistaccio. mes satistaccio t a I inreves
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Tanmateix, ja des del 1966 Herzber7 havia advertit que segons
les seves investigacions la disminucio de les causes d'insatisfaccio
no millorava el nivell de satisfacciO. De tal manera que, moltes de les
mesures que habitualment es destinaven a millorar la satisfacció i la
moral dels professors (reduccib del nombre d'alumnes per classe,
millores econórniques, millora del clime de treball, millors recursos,
etc.) aconseguien disminuir la insatisfacciO, perO no produIen millores
en la satisfaccie (i, indirectarnent. no provocaven canvis qualitatius
significatius en els processos d'ensenyament).

Amb la millora de la satisfaccio en el treball s'hi relacionen aquells
tipus d'intervencions destinades a fer varier no tant aspetes
organitzatius (que nornés disminuirien la insatisfaccib, corn ja ha
estat assenyalat) corn les rnaneres de relació subjecte-treball. Se
solen citar:

- L'augment de les cotes de rtponsabilitat en els processos i
d'autonomia personal per prendre decisions.

El domini de noves habilitats relacionades amb el treball a
desenvolupar.

Expectatives de millora personal a nivell professional.

Reconeixernent mes alt de la prepia tasca

L'exit.

El reforo d'una visib professional del treball a realitzar.

Un altre dels aspectes a tenir en consideracie, en un context tan
individual corn l'universitari, és que qualsevol intent de reforcar les
estructures organitzatives (variacions en l'organitzacie de temps i
espais per a buscar una rna,or funcionalitat, introduccie de progra-
mes de supervisie i control, reforcament de les estructures de
coordinacib. etc.) pot ser Ilegit corn una agressie a l'actual equilibri
de la situaciO (tendencia a l'horneostasi) o als interessos d'individus
o grups.

En aquest context, els diversos grups de pressie constituIts (arees
de coneixement, facultats. grups de professors de disciplines con-
cretes) reforcen, a través de diferents rnecanisrnes. la tendéncia
general a l'-statu quo., que les caselles que hi ha a la universitat
no s'alterin, que qualsevol canvi es pugui afrontar arnb el rninim cost
quant a l'estructura professional preexistent (especialitats, dedica-
cions. posicions de poder, etc.)
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Es per tot aixo que les innovacions a la universitat en allo que fa
referencia al paper a jugar-hi per aquest tercer eix del model els

professors . constitueixen processos complexos I multidimen-
sionals. S'entrecreuen en la planificactb, el desenvolupament. la posada
en practice i l'avaluaciO. tantes lOgiques diferents, tants interessos
contraposats, tan diverses visions que resulta facil entendre per que
és dificil que els canvis a la universitat siguin efectius.

4. El quart dels components del model es refereix als alumnes

Tal I corn succeia en parlar dels professors d'Universitat. tarnbé
els alumnes universitaris tenen unes caracteristiques especials i el
seu itineran forrnatiu este sotmes a un conjunt de condicions
particulars.

Valdrie la pena tenir-ne en consideraciO. corn a minim. tres:

4.1. Els processos de massilicacio i. paradoxalment. l'aparicto
d'estratégies de reclutarnent

Un doble procés s'ha anat produint durant els Oltirns anys: la
progressive massificacie dels centres universitaris la progressive
concentracib dels estudiants en certes carreres.

La massihcacto oblige a canviar l'antiga concepciO elitista de la
universitat les condicions de funcionarnent que se li atribuien.

En referir-se a la rnassificacie no s'esmenta nornés el fet que
augmenta el nombre d'estudients. Hi ha moltes altres variables de la
vida universitaria que es veuen afectades de manera directa o indi-
recta per la -quantitat" clalumnes als quals s'ha d'atendre. Pensem
per exemple en

Mes heterogeneitat dels grups

Menys motivecid

Necessitat de reclutar precipitadarnent nou professorat o be de
posar-lo a treballer abans que estigui en condicions idOnies per a fer-
ho (becans. ajudants, personal sense experiencia docent ni prepare=
pedagogica).

Retorn als models classics de la HO per a grups amplts davant
!a impossihilital do portal a terme cap altro nous do procodimont
mes individualitzat

Menys possibilitat de rospondre a los necossitats particulars de
cede alumne

3 4 2100



Menys possibilitat d'organitzar (planificar i f er el seguiment),
en bones condicions, els periodes de practiques en escenaris
professionals reals.

En qualsevol cas, la massificacie constitueix un focus important
de dificultats a l'hora d'introduir innovacions a la universitat. En
alguns contextos universitaris molt massificats (primers cursos
d'algunes carreres, cursos pont. etc.) s'assumeix una certa renOncia
implicita per part de professors i instituci6 a oferir ensenyament de
qualitat. es busca simplement -sobreviure- t trampejar la situacie.

Encara que pugui semblar paradoxal. la massificaciO d'algunes
carreres ha anat parallela a la necessitat de posar en marxa es-
tratégies de reclutament d'alumnes (se sobreentén que del que es
tracta es de reclutar -bons alurnnes-). Tenint en compte la manca
de politiques clares d'orientaci6 professional o. de vegades malgrat
elles. els estudiants s'orienten professionalment a un espectre reduit
d'estudis i professions (generalment aquelles vinculades a un prestigi
social més gran, a una millor perspectiva de salari o una més gran
novetat en el mercat professional).

En aquest marc, algunes carreres (obviament aquelles en qué ni el
prestigi social. ni els salaris, ni la novetat de treball en si. collaboren
a millorar la seva imatge) es veuen obligades a fer grans esforcos
de reclutament de candidats (proces en el qual s'inclouna tant la
publicitat de la professiO corn els sisternes de seleccib dels sol.li-
citants) amb un doble propOsit.

Que hi hagt estudiants matriculats.

Que els estudrants que hi vagin no sigurn els de menys capacitat
(els que es queden sense Hoes en els estudis de prestigi) o menys
claredat en el seu projecte personal

Agues( es el cas de les carreres que tendeixen a la forrnacto de
ptofessors I tarnbe algunes attics d'humanistiques

(II) I r+ 1111,1 tect.el CC 11()!.I11. (,11111 vr,II,1111 ,1,11.11

WikICII III. In tl I ilitiihurti I III de 1,1 de Meltmtlroe Atv.II,111,1 h.'
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4 2 La condiefo d'adult i la nedessitat d arbarar sistemes de
participacio opcionalitat

Una caracteristica fonamental dels estudiants universitaris és
que s6n adults. Si mes no legalment sOn persones adultes, en total
possessiO de la seva capacitat de decisiO. D'aquesta condici6 general
se'n deriven d'altres que tenen una gran rellevancia a l'hora de dur
a terme el treball a la Universitat:

a) El dret que l'actual normativa els reconeix a participar en la
presa de decisions que els afectin.

b) El fet d.'accedir a la universitat amb uns interessos professionals
especifics. Es a dir, ells. corn a clients de la instituci6 universitaria,
fan unes demandes concretes. Aixb suposa que la universitat ha de
tendir a ampliar i diversificar l'oferta educativa de la manera que
millor s'adapti a les expectatives mes diferenciades dels alumnes.

c) El fet de posseir un ampli -hackgrounch, cultural i d'experiencia
previ. Vol dir que la universitat ha de plantejar la seva oferta a un
nivell alt tenint en compte sempre els aprenentatges previs perti-
nents.

d) El fet d'haver de respondre, en rnolts casos. a demandes alienes
d'allb que és estnctament universitari (el seu sistema de pertinenca
a l'estatus d'estudiant es incomplet): persones casades, que tenen un
Hoc de treball que han d'atendre, que viuen allunyades dels centres
universitaris. etc. En molts casos, aquestes coses els impedeixen
d'assistir regularment a les classes i aixO genera la necessitat de
sistemes docents alternatius.

La resposta a la condici6 d'adult ha servit de punt de partida per
a innovacions importants en el treball universitan. Aquestes inno-
vacions s'han ref erit tant a aspectes estructurals (sistemes de
participacib en els diversos aivells de decisib, distribuciO d'espais i
temps, estructura d'opcionalitat I autoconfiguractO dels curriculums
formatius, etc.) corn metodolOgics (sistemes de tutoria, sistemes
d'ensenyament assistit per mitjans audiovisuals. reconeixement de
coneixements i experiencies adquints fora de la Instituci6 universi-
taria. etc.)

4 3. Els factors d'exil en els aprenentatges dels alumnes universitaris

Una preocupacio basica bur fl aquells qui hem de desenvolupar el
nostre treball formatiu a la universitat es la reconsideracib constant
de gums son els processos i les estrategies a traves dels duals els
estudiants arnben a l'aprenent&tge de manera due puguem realustar,
tambe de manera constant. els nostres metodes d'ensenyament
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No hi ha, que jo sapiga, gaire literatura sobre aquestes questions
Fora de poques I valuoses excepcions tampoc no es un dels camps
priontans dels estudiosos del fet universitan (gairebe sempre mes
interessats en questions d'alt nivelk ): les politiques universitáries.
les condicions d'acces, els fluxos d'estudiants. els sistemes d'acre-
ditaci6 i reconeixement. etc.) Els metodes d'ensenyament i els
processos que els estudiants posen en marxa per realitzar els seus
aprenentatges pertanyen a l'esfera domestica quotidiana.

Dues questions de fons recorren aquest apartat:

La primera es pot situar al voltant de reix: massalcacin-
heterogeneitat-resposta a la diversitat.

Entwistle I Tait' han assenyalat de quina manera les formes
d'organitzaci6 dels ambients d'aprenentatge, en interacciO amb les
caracteristiques individuals dels estudiants, afecten tant la forma
d'aproximacio a l'aprenentatge que les adopten corn a la qualitat dels
aprenentatges que aconsegueixen.

La segona d'aquestes questions es recolliria al voltant de l'eix:
intervencid didactica dels professors-factors d'exit en l'aprenentatge-
resultats academics(amb la repercussib que se'n deriva de romandre
canviar o abandonar els estudis).

En el marc d'aquesta doble perspectiva. sOn diversos els reptes
pendents per a la innovaciO a la universitat Perfneteu-me de suggerir-
nc

a) La millora global (podria simplement l'actualitzacto)
dels metodes onensenyarnent.

Les darreres analisis dels matodes d ensenyarnent a la universitat
presenten una panoramica preocupant" La High I el dictat continuen
predominant per damunt de qualsevol altre format
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b) La millor rendibilazacto Instructiva dels rmtjans tecnolOgics
disponibles

Crida l'atencia que la tecnologia més uttlitzada, a distancies infinites
de les altres. es la fotocopiadora a traves de la aual els estudiants
-disserninen- els seus apunts.

c) La incorporacio de mes diversitat d'itineraris formatiusa cada
carrera i fins i tot a cada grup de matenes.

Millorar els resultats dels estudiants universitans (corn de
qualsevol altre nivell) implica notables esforcos didactics per adapter
norganitzacib dels cursos I els rnetodes d'ensenyarrent emprats als
diferents sisternes i estils d'aprenentatge dels alumnes als seus
diversos interessos i/o orientacions professionals a que es tracta
d'adults).

Conclusió

El desenvolupament dels processos d'innovacio a la universitat
necessaa'. si mes no. dos marcs de referencia per una banda. quins
frets defineixen un centre umversitan eficac de qualitat. I per
Laura quines condicions requereixen els canvis institucionals per
tal que siguin efecnus.

1 El primer dels marcs de referencia assenyalats es de tipus
semantic esta destmat a identificar els continguts d'un ensenyament
umversitari de qualitat.

Rernarcava. en un punt anterior. que refenr-se a la innovacio de
la universitat no es mês que fer aiiusiO als canvis que s'introdueixen
en el seu funcionament per aconseguir un acompliment minor de les
seves finahtats institucionals Per aixO. nomes Si tenim una certa
claredat respecte a -quines son aquestes finalitats institucionals-
(-cap on- s'han de dingir aquests esforcos innovadors) es pot in:-
clar el cami cap a la millora

Ha passat el mateix amb altres nivells de hensenyament tambe
respecte a la universitat una de les preocupacions dels investigadors
dels darrers anys s'ha central a identihcar ek Pets cat;tcteristies
dols confrcs universitaris do qudlildt

Desatortunadament la malaria d aquests ostudis so centren on
trots de naus arganiVitiu Tanmateix. es podon trohar onentacions
molt interessants sable possibles continquts do millora. en trehalls
quo han abordat directament les dimensions a un unsenyament
universitari de qualitat Tambe poden servir per a aquest ptoposit
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els resultats de les ayaluacions dels professors i els processos que
moltes universitats han posat en rnarxa els 011ims anys.

2. El segon dels rnarcs de referencia assenyalats és de tipus
pragmatic i esta destinat a remarcar corn es produeixen els canvis
en els contextos institucionals i quines condicions han de tenir les
innoyacions per tal que concloguin amb exit

Es des d'aquesta perspectiya que es poden entendre els diversos
factors que faciliten i generen la dificultat amb qué qualsevol proces
d'innovaciO s'haura denfrontar.

La literatura pedagOgica sobre innovaciO acostuma a assenyalar
que a l'hora de dur a la practica les innovacions als centres academics
s'ha de comptar amb els aspectes segOents

a) L'apariciO natural de reticancies al canvi en les mateixes
institucions.

Qualsevol innovacio ha de superar la tendencia a l'homeostasi de
la institucto. Aquesta tendencia pot adoptar mecanismes diversos: la
desqualilicacio dels canvis (amb el pretext que tenen una legalitat
dubtosa. que seri piens de contingut ideolOgic o politic, que no aporten
cap avantatge. etc): la rnarginalitzacio del canvi (els canvis queden
cenyits a un segment institucional irrellevant: una classe, una
experiencia puntual. un grup de professors. etc). la fagocitzactO (els
canyis s'integren en el sistema habitual de funcionarnent i acaben
actuant corn a reforgants del sistema previ).

b) La necessitat duna consciencia comparticla al voltant de la
necessitat del canvi
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De no ser aixi. tots aquests que no hi estan implicats perceben els
canvis corn a -cosa d'altres-. Corn rnés acord s'aconsegueixi en el
diagnostic dels problemes a afrontar (fet que irnplica dedicar forca
temps a discutir els temes entre tothom) menys energia caldra en la
recerca de solucions i menys conflicte es generara en fer-les ope-
ratives.

c) La cultura del consens en el que es referetx a l'articulacie del
canvi.

Es cert que el -consum- rnarca el propesit de qualsevol canvi
institucionol: pen!), per una altra banda. no es pot constituir mai la
-conclicib de partidatt. Cal buscar el maxim de consens possible.
pert) rnai no s'han de condicionar les propostes de camp al fet que hi
hagi ple consens. la que en aquest cas rnai no es canviaria res

d) El proces de petits passos i/o de propostes no gaffe agressives
al statu quo prey!

Aquest aspecte s'ha descnt corn el factor de congruancia(semblant
o rupture de la proposta mnovadora respecte a la situacib anterior).
Corn rnenys congruent es la nova proposta en la practica previa. rnes
s'ha de tenir cura del terna de la progressivitat.

Un dels perills dels processos basats en -petits passos- es que
el canvi es fa molt rnés vulnerable a la fagocitzaciO (l'estructura
previa sotrnet la nova proposta I la va reduint als seus aspectes rnés
nocius de la situacie anterior. de manera que acaba per no canviar o
fent-ho nomes en aspectes superficials

e) La sensibilitat per la problernatica individual d'aquells que que-
daran afectats pel canvi.

Sobretot en contextos corn l'universitan. on la cultura institucional
es molt individual. cal articular els processos de earlyi de manera que
els individius no nomes no vegm lesionats els seus drets previs. sino
que percebin la nova situacib corn un Nanettei per a ells.

f ) La necessitat d'un cert lideratge institucional que gest:tont el
proces de canvi

Practicarnent. tots els estudis assenyalen aquesta condicio coin un
(tots factors mes estretarnent Iligats a l exit dels processos de
canvi

g) La capocitat de eonduir el cam en un context inevitable de
CLmf!lCt1 ii interessos logiques

Son tant diverses les concepcions sobre clue es i corn slia de ier
el tieball formatiu a la universital tan diferents les expectatives
quo els diversos participants tenen sobie si es acceptable el
funt.ionament i els resultats de la vida universitana tan diversos els
interessos personals i professionals qua lii creuen. due sernbla
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natural que la universitat esdevingui un ecosistema amb una naturalesa
particular de la qual forma part el conflicte.

Malgrat tot. no s'hi ha d'atorgar sempre un caire negatiu. A
través del contrast de perspectives i interessos es on s'adoba l'esperit
critic i on es pot generar una dinamica permanent de superacib de les
contradiccions.
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L'organització de l'ensenyament a la Universitat o
el sistema de les capses xineses
Miguel Angel Santos Guerra *

L'estructura d'aquest trebaH s'inspira en el sistema de les capses
xineses que tothorn coneix. L'interior d'una capsa gran en conte una
altra de mes petita que al seu torn n'arnaga una altra de rnes petita
on n'hi ha una altra de dimensions menors. Corn passa amb qualsevol
rnetafora oryanitzativa (Morgan. 1990) en aquesta hi ha una part
dildurninaci6 de la realitat I un vessant d'enfosquiment en l'explicacia
figurada que ofereix En aquest cas s'accentua la dimensiO estructu-
ral per6 es debilita la comprensie dinamica de les interaccions entre
les diferents instancies que analitzem

L'organitzacid de hensenyarnent universitari parteix d'un nivell
decison de caracter macro que estableix un marc estructurai. els
principis homologadors, les prescripcions generiques i les grans
finalitats de la institucio i de les activitats que s'hi porten a terme
Pere no nhi ha prou amb fixar-se en aquest nivell al seu interior
mateix s'obre una nova capsa que te un niveil intermedi que situare
al Departarnent (deixant de banda la Facultat. la Seccia o la Divisio)
perque considero que aquesta es la instancia fonamental de
l'organitzacio de l'ensenyarnent. Dins d'ella trobem la dinamica de
cada aula encara en un nivell menor i contmguda en ella. l'activitat
de cada aiurnne Maigrat la independencia de cada una de les capses
hi ha una unitat global iuna relacio chmterdependencia funcional entre
eiles Una interdependencia que te un acusat i malaurat caracter
descendent

El vessant organitzatiu ha constituit el ire de moltes reformes
sabre hensenyarnent Un bon plantelament sociolOgic. psicologic
fins i tot didactic s'ha estavellat contra la ngidesa institucional
contia la manca d'atencia a les variables organitzatives quo dehneixen
el man: i ii hculen el graces d'ensenyament

[a tots 015 casas supos1V, ont iefertre a la Universitat ospanyola
uclual renunciare a realitzar un estudi cornparatiu sincronic entre
dift:rent;, inodu'!, illuvpr,:oldrir,l, I mielie
a la diacwilia quU ia conduit a la situacro actual
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0. El context organitzatiu de l'ensenyament universitari

Els processos d'ensenyament/aprenentatge es produeixen en con-
textos organitzatius que els allotgen, els condicionen. els tenyeixen
de significat i els dirigeixen a finalitats socials. L'ensenyament no es
produeix en un buit institucional. en una camera aseptica i descon-
textualitzada en la qual els processos es desenvolupen sense inter-
ferencies. sense condicionants. sense pressions. sense interessos
mediacionals...

La cultura organitzativa (Westoby. 1988: Glatter. 1988) irn-
pregna les accions. les actituds i els discursos tant dels docents corn
dels alumnes. La cultura de les organitzacions esta constituIda per
discursos. rituals, mites i practiques que es poden considerar deter-
minats o determinants en la instituciO.

-D entre els que prefereixen considerar i estudi de la cultura
organit7aliva corn a variable dependent alguns prenen un punt de vista
natural conclouen aue la cultura d'una institucio es I excrecencia
natural del se tempsiel seu espial particulars I no el fruit de temptatives
manipulaciu.is humanes. mentre que altres afirmen que les carac-

teristiques critiques de ia cultura orgamtzativa poden ser sisterha-
ticarnent alterades per una determinada gestic,. Els que consideren ia

Cultura COM una variable independent tendeixen a ignorar aquestes
possibilitats i. en el seu Hoc. procuren explicar la diversitat de formes
a traves de es quals les caractenstictues subliis I irnplicites de
l'organitzacio influencien els pensaments els sentimentsiles concluctes
dels individus que hi paiticipen

(Ouch' i Wilkins. 1988)

Lescenan enclou un curriculum ocull (Torres. 1991) al qual
van lligats importants aprenentatges dels alumnes I dels professors
mateixos. La sintaxi organitzativa te elements multiples a (raves de
l'analisi dels quals aprenen els alumnes. Els efectes secundans del
sistema (Santos Guerra. 1992) comporten aprenentatges d una
emprernta ben marcada. precisament pel seu caracter subreptici
reiterat

L organitzacio de 1 ensenyarnent repercuteix en l'accio directa
de les aules. dels laboratons. etc No te importancia nomes per ella
mateixa sino per la incidencia quo aquesta ordenacio te en l'escenan
no I oprenentatge I ori l'accio quo el constitueix

1
organitiacio permol coordinar pi ocessos taut pol quo to a

accio intogroda dols professors del mateix curs corn 0 la soquencia
disciplinar en cur sot.; conseculius

I organit/acio fLIcilila una articulacio ologalitzada de l'cosenya-
ment de monera quo Ia concopclo. ol dissony. I accio i I avaluacio no
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siguin exclusivament atomistiques sino que estiguin presidides per un
plantejament holistic mes eficac.

L'organitzaciO de l'ensenyament ha d'estar impregnada de valors.
No només és desitjable que el disseny i el desenvolupament de l'acci6
siguin ordenats, que els resultats academics siguin excerlents i que
els elements estiguin encaminats a la consecuci6 d'aquests fins. Cal
interrogar-se pels valors que impregnen aquesta practice.

Des del punt de vista sociolOgic, la funcib docent no gaudeix de
prestigi, per la qual cosa en determinades especialitats els profes-
sionals mes cotitzats i amb mes prestigi es dediquen a activitats
privades de diverse mena. D'altra banda, el caracter funcionarial de
la professib. la jerarquitzacib que ha existit d.irant molts anys i la
manca de competitivitat institucional condicionen encara moltes de
les practiques academiques.

La pretesa democratitzacib d'instancies de govern (claustres.
luntes de Facultat, consells de Departement...) no ha aconseguit en-
care una participaciO efectiva de tots els estaments. Els alumnes
gairebe no tenen interes a paritcipar en aquests organs collegiats
ja que la seva convocatOria. la seva presencia. la seva intervencib
i els seus vots tenen una rellevancia escassa en la seva dinamica. No
n'hi ha prou amb modificar les estructures sinb que cal canviar
l'actitud. Aquest canyi és lent, complex i dificultos.

L'ensenyament universitari te unes peculiantats que el diferen-
cien d'altres nivells del sistema educatiu. a saber. mes autonomia del
professor que no te prescripcions minucioses que en governin

un nombre mes reduIt d'heres de dedicaci6 a la docencia,
obligacib de la investigactO discipliner. manca de preparacib
especialitzada com a docent, absencia de controls externs homologats
pel que fa al coneixement adquint pels alumnes. inexistencia de
continguts minims d'aprenentalge marcats heterbnomament. . Tot
aixO exigeix unes intervencions especifiques encaminades a la con-
secucio de la millora de la practica d'ensenyament

La massificacib que durant els anys seixanta i setanta va mul-
tiplicar la presencia d'estudiants a los unlyersitals espanyoles va
impedir una preocupacib preponderant per la qualitat dels processos
Avui cal focalitzar l'atenciO en una millora de carecter qualitatiu
Hen) de celebrar que en algunes universitats els Vice-rectorals
3nomnnat,-.1mdicionalment Ardi;quird (; wiry-Am-mu,
mica en luiLd en uns alli unit) pieocupncion, cLracter mes
qualitatiii que apareguin ieflectides en la ,eva denonunacio niateix
Vice-rectorat de Qualitat do l'En5onyament, Vice-rectorat dinnovacio
liducativa
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1. La gran capsa del sistema universitari

L'organitzaciO de l'ensenyament a la Universitet este condiciona-
da per cinc grans tipus de directnus que ernanen del cim del sisterna
piramidal de l'educaciO: els objectius encornanats a la Universitet a
través de la legislacio . les directrius que imposen un marc estruc-
tural d'actuaciO, les exigencies curriculars derivades de restablirnent
duns continguts minims que permetin rhomologacio dels titols les
funcions dels gestors de ractivitat i la regulaciO de la participacio
dels estudiants

a Els objectius de la Unwerstfat

Els obiectius que sencornanen a la Universitet tenen un car ter
prou ambigu corn per cornpatibilitzar la preset-1cm crobjectius de menor
grau d.abstraccio tam pel que fa a institucions concretes corn a
individus particulars Mes aviat s'hauria de dir que arnb I estuth
contextualitzat de les organitzacions es pot descobnr la naturalesa
i la probable diversificacie dels objectius particulars (Ball. 1990.
Tyler 1991) i potser. duna hegernonia d'un objectiu sobre altres
objectius coexistents. En efecte. a la Universitet es pot accentuar la
finalitat professionalitzadora enfront de la que insisteix en el desen-
voluparnent cultural o be de la que potencia rensenyarnent per sobre
de la recerca. Fespecialitzacio per sobre de la generalitzacio profes-
sional

Un plantetament critic permetra aprotundir permanentment la
naturalesa cfaquesta institucio. els objectius reels als duals serverx

la bondat del canvi que promou

Qualsevol treball que s'enfoqui a miliorar Organ-;mes Ofic,als
I Educaciu la Clenciaila Collura a imposar Plans d Estud,s
al d,a. a procurar reformes del Sistema que milloon des ue (hilt
cond,cO dels estuthz:nts I dels estudi,- es perdre en va forcps lemns
que os podoen fer seopf en cusps Ines utds uue
10darll Id bola cum a milia estar-se (Imola clue Con ,i"
pls Plans p((q(J( l. ),.; continuo .,E,a1 n11,11e,s

(Garc,a Calvo 19901

organittiti.io de I ensenyomoot iii eh; diturentF. nivelk, en qui .
es vii concretant, pot Intel pretar els oblectius ambigus legislats dc
tal manma que qualsevol tipus d'iniciatives ponencies lii irtrir
compatible Aquest tet es perpetuable quan nO hi ha un control
democratic de I activitat universitana. tant pels seus usurrrii, corn
pels rcsponsables politics
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b L organazacio de I actwitat

Una part important de I organitzacio de I activitat universitaria
esta regulada per la legislacio la seleccio de: professorat, els
mecanismes de participacio, els nivells de dedicacio dels professors,

L'autonomia este retallada o encarrilada per les disposicions
he,erOnomes de caracter descendent.

Actualment la selecci6 dels professors esta sotmesa a una nova
revisiO després que durant vuit anys s'hagin experimentat les regu-
lacions de la LLei de Reforma Universitaria de 1983. Els problemes
que s'hi han detectat (l'imprecisarnent anomenada endogamia, la manca
ce preocupaci6 per la dimensi6 didactica...) suggereixen noves fOrmules
de selecciO i de prornociO.

La formaci6 didactica del professorat es una questiO abandonada
permanentrnent. Resulta dificil arbitrar fOrmules de formacio inicial

encara es mes complicat pel seu possible caracter obligatori. El
perfeccionarnent és també una questio pendent, tant pel que fa a les
seves estrategies corn a la motivaciO dels professors per assolir-lo
voluntariament (Benedito altres. 1991)

c Els plans d'estudi

La configuracio dels plans d'estudi en el seu vessant centra imposa
uns condicionaments sobre els quals caldra bastir tot l'edifici curri-
cular. El problema rau en la contaminaciO que poden suposar els
interessos de grups, arees de coneixernent o estarnents professionals
La conjugacio dels interessos creats amb la racionalitzaciO dels plans
d'estudi crea fronteres conflictives. Els interessos espuris obsta-
culitzen les decisions i enterboleixen el debat sobre els plans. La
perpetuaciO de situacions de facto. la Huila pel poder. l'acaparament
d'espais disciplinars. l'expansionisme departamental. els estira
arronsa competitius. la golosia professional, el nepotisme camuflat
es poden imposar als ventables interessos dels usuaris i de la societal.
La soluciO rau en el control democratic de les decisions que penneten
prolegir els usuans dels plaritejarnents rampelluts o egoistes dels
interessats. L'avaluacio democratica dels processos ajuda a corn-
prendre i a discriminar que i,a suposal un tipus determinat de canvis.

La lentitud de les Iransformacions dels plans rosulla paraduxal si
es te en compte lacceleracio progressiva dels canvis socials i la
provisionalitat de les descobertes cientifiques

-Malcirat la comploYilat dels prohlemes socials. cconoinis. tecnics
cientifics a resol(1ro (la majoria do vegades ih naluralosa inter
discipliiiiir) I rnalc.pal la rapidesa I evolticin ternica I ociirl. les
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estructures d ensenyament I organitzacio de les disciplines de les
Escoles Supenors romanen estereottpades I no responen a les exigencies
de la Socie:at d ayui les unitats d ensenyament romanen tapiades els
plans d estudis son molt especialitzats I I ensenyament fragmentat
L oferta de !a postformacio no correspon a les necessitats i a les
expectallyes de la societat.-

(Goldshrnid. 1990)

Cal realitzar estudis més sistematics sobre l'eficacia dels canvis.
No n'hi ha prou amb posar-ios en marxa. Cal avaluar-ne la incidencia
en la millora. Els processos atributius de caracter arbitrari resulten
negatius o SI mes no perillosos perque cadasc0 intenta de confirmar
a través craquests les seves teones prévies o de defensar els seus
interessos particulars.

d. L'actuacto dels governants

Cal Ilevar als governants les funcions quo. des d'un punt de vista
tecnic. poden desempenyar especialistes. de tal manera que els
professors dediquin el seu temps a les funcions d'ensenyament.
d'investigacid i craprenentatge que Ii sOn prOpies. Lagilitat dels
processos crintervenciO ha d'afavorir la flexibilitat de l'organitzacie
perque assumeixi el canyi amb rapidesa i amb intelligencia.

Resulta decisiu que els governants puguin encaminar els seus
objectius no només a l'ordenacid académica sinO a qUestions relatives
a la qualitat de l'aprenentatge. La politica no s'ha d'encaminar mes
a evitar conflictes que a desenvolupar valors, mes a !Hummer
l'aparador que a rnillorar els processos. ni més al creixement
quantitatiu que a lincrement de la quantal.

La formacie dels professionals en aquesta dimensib gestora es una
feina pendent. Algunes experiencles (Centre de Coordinaciei
d'Iniciatives per a la ForrnaciO del Professorat Universitari.
Universitet de Shephield) aconsellen elaborar estrategies que facilitin
la formacie. la reflexio sistematica I rajuda als qui exerceixen
funcions de govern

e La participacio dels estudiants

Labsencia dels estudiants dels mecanismes de la Universitet no
es facil d'entendre ja que ells sen els que mes s'hi juguen en ractivitat
en el canvi Resulta significatiu que davant la laxitud en el compliment

dels horaris. en el desenvolupament dels programes, en la insuficiencia
de practiqui's els estudiants romanin en silenci i fins I tot es mostrin
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interessats en les limitacions mentre el resultat dels exarnens no
se'n vegi amenagat (Santos Guerra, 1991a)

Les vies democratiques de participacie esdevenen de vegades una
coartada per a les autontats Els alumnes descobreixen que la seva
participaciO als Organs coldegiats no es prou garanna per fer sentir
la seva opiniO.La seva absencia de molts d'aquests f6rums no s'hauria
d'interpretar corn una apatia davant la participacie sinb corn a un gest
de protesta davant d'una cota d'intervenci6 que mai no els permet
d'aconseguir el que equivocadament o encertadarnent es proposen.

Corn apunta Fullan (1984) en la seva excel-lent obra sobre el
canvi educatiu, els aluuines sOn concebuts corn a destinataris de les
Reformes que l'Administracib i els professors conceben per a ells.
-Rararnent, diu, es pensa en els estudiants corn a participants en el
procés de canvi i de vida organitzativa."

1. L'avaluacib institucional

En el sistema educatiu l'avaluaciO ha estat patrimoni dels alumnes.
En efecte, nornes l'alumne ha estat objecte de les valoracions del
sistema.

L'avaluaci6 universitaria a qué ens referim te un caracter qualitatiu
(Santos Guerra, 1990) i no es dedica exclusivament a mesurar els
rendiments dels alumnes.

Aquesta avaluacio ha de prestar atencie als valors i no nornés a
la recerca d'un barern que condueixi a l'establiment d'una classificaciO
que no te en compte situacions de partida, contextualitzacions indis-
pensables i repercussions socials d'aquests valors.

La dimensiO politica de les organitzacions (Gonzalez, 1991) exigeix
que es pari esment en el vessant huma, en les relacions de poder i en
els components Otics de les institucions. L'organitzaciO universitaria
no es una maquina de produir Ilicenciats i doctors. I si fos aixi.
caldria preguntar-se qui hi accedeix I per quins camins, amb quins
costos socials aconsegueix aquests productes I a quines finalitats es
destinen segons els interessos de la societat

2. La capsa intermèdia del Departament

Anomeno mvell meso el que se circumscnu a unitats funcionals
intermedies d'actuacib corn la Facultat o el Departarnent Com que cii
virtut de la LRU el Departament ha assumit una especial funcio corn

2115'
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a responsable maxim de I organitzacio de la docencia de la
investigacio ens hi centrarem d una manera especial

a. El Departament corn a instancia d orgamtzacto de coordmacio
docent

El Departarnent assumeix la responsabilitat crorganitzar la docencia
de desenvolupar la mvestigacio dels professors. Ho ha de fer a

partir (runs principis que es basin en els interessos dels alumnes i
no en els dels professors. La decisiO sobre assignatures obligatories
optatives, la sequenciaciO craquestes als plans crestudi. relaboracio

dels horaris. etc. son facetes que han cfestar amarades de racionalitat
i de justicia. El nsc rau en els mercies institucionals. en els drets
adquirits dels professors. en la jerarquitzacio academica. etc
L'organazacic de I ensenyament ha de tenir en compte els coneixe-
ments de la psicologia de raprenentatge. de la sociologia de tense-
nyament. de la dinamica dels grups. etc

Veiem-ne alguns exemples

Ouan s'organitza un programa de Tercer Cicle pot pievaldre el
cnten de r al luvio o el de ramalgama El primer consisteix a incor-
porar progressivament les matenes que cada professor domina
independentment de la coherencia del programa i de rmteres dels
alumnes o de les necessitats de la societal El criten cramalgama fa
referencia a un plantejament holistic al qual se suuediten els interesos
particulars

Lassignacio de les disciplines als professors dins cruna area pot
f er-se amb un criteri jerarquic o be amb un cnten racional Oposo
ambdos entens perque el primer no conte per se la racionalitat Si
escull la matena el professor mes antic o amb mes rang academic pot
ser que hO faci segumt critens de comoditat. de tacilitat o d altres
encara pitjors En definitiva. per critens bastards que s oposen als
interessos generals dels usuans i de la societal

La conf Iquiacm dels turns i dels hoians ha de ser fruit de la
retlexio i no de la inercia. el caprici o la comoditat La reflexto
conduira a I elaburacio (fhorans racionals en funcio de raprof:tament
dots alumnftf, de tenlos mes tacil l (mud. de pussibilitai -ne I assis-
tencia a tutones o el treball a les hiblioleques

Li LA:parlament organilia Ia docencra d una o de dryerses arees de
conerctiment la (vial cosa exigerx coordicacio amb ;Mies Departaments
per connotar UR curriculum due wsultr elicac poi a Id lor111,K-I0 dels
alunmes exacter atonnstic (tun ensenyament due rebosa en dis-
ciplines cone el rise de la tradmentano manorial Pero es I alumne
ci quo ?Li d , ewe non tnonncio integrada i coherent Los 11CMPS,St'S
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hen de funcionar en sentit vertical (coordinacio entre cursos
consecutius que integren la carrera) I hontzontal (coordinacio entre
les matenes que integren el curriculum particular d'un curs academic
En algunes universitats s'he intentat assolir aquesta ultima proposta
a traves de la figura d'un coordinador escollit pels alumnes entre els
professors d un curs i que aglutina l'accio i la reflexio dels diversos
professors amb assignatures en un mateix curs.

b. El Departarnent corn a instancia de reflexid docent

El Departarnent i les reunions del seu Conseil poden estar presidides
per interessos burocratics estrictament academics o be per preocu-
pacions didactiques i, sobretot, etiques. Reflexionar de manera con-
junta sobre la setecciro de continguts (no nornes sobre el seu rigor
cientific sinO sobre el seu significat i el seu abast social, politic.
ideolOgic...) sobre la metodologia de l'ensenyament. sobre els
processos d'avaluaciO a les aules... Os un repte que els professionals
haurien d'abordar agrupats en equips de treball coherents i cohesionats.

La tutoria dels professors veterans o expenrnentats (Benedito i
altres. 1991) respecte dels professors novells es un mitje de formaciO
eficao. Els professors amb experiencia, formaciO i inquietud poden
fer-se carrec de funcions que catalitzin. impulsin i avaluin processos
de perfeccionament. No tant a traves de cursos, conferencies o lectures
corn a trave:- d'una reflexiO sistematica. rigurosa i compartida sobre
la practice (Schon. 1983. 1987).

La reflexiO dels membres del Departament al voltant dels problemes
de les peculiaritats de l'ensenyarnent i de la investigaciO s'ha de

materialitzar en iniciatives i experiencies concretes que siguin objecte
d'arielisi Una politica de portes obertes. que faciliti als professors
l'observaciO de la seva aula per part d'altres professionals. el
desenvoluparnent de projectes d'investigaciO sobre la practice, la
discussiO dels treballs que seran tesis doctorals... sOn carnins de
pert eccionament I de desenvolupament professional

c El Departarnent corn a instdricia de foirnacio

La planificacib de l'ensenyament. [acme preparada I acuradament
realitzada (en condicions quo permetin un bon desenvolupament)
lanlisi compartida d'aquesta esdevenen una forma of icac do
comprensie de la practica i de millora de la scva racionalitat

Quan parlern de Departament no ens interim nornes als professors
smo als estudiants que l'integren (o, Si mes no, als que pertanyen al
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Consell de Departament) La participacio dels estudiants resulta de-
cisive en aquest sentit ja que ells son els principals destinataris de
la qualitat de l'ensenyament

Tots els integrants del Departament son professionals perfectibles
Pero n'hi ha alguns que es troben en una situaci6 riles propicia per la
seva condicie de novells. Els professors que comencen, els professors
ajudants, els becaris, els alumnes de Tercer Cicle vinculats al De-
partarnent. . sOn els principals destinataris dels processos formatius.

El treball en grup resulta potencialment eficag per a l'aprenentatge.
No homes a través de rintercanvi que promou sinb, i sobretot, gracies
a les estrategies inter lectuals que comporta. També resulta positive
l'ajuda personal que molts professionals reben en aquest treball
col.legiat.

3. La petita capsa de l'aula

Les condicions de treball sbn un requisit imprescindible per a la
qualitat de rensenyament No n'hi ha prou amb tenir bones condicions.
perb si que cal que existeixin perque el professor pugui actuar amb
ef !came. Un professor oot fer el mateix tipus de treball amb cinc
alumnes que amb tres-cents Davant de tots dos grups pronuncia una
ilico magistral I es desenten de l'aprenentatge que ha produ'it. Ara be.
un professor que tingui tres-cents alumnes dificilment podra fer un
treball Tuna altra mena.

a. L'organitzacio especial

L'espal en qué es desenvolupa la docencia suposa de vegades una
condena metodologica Els banes arrenglerats. l'estructura ci amf
teatre. la tarima elevada. la pissarra frontal condicionen una manera
determinada d'entendre la docencia. Aquesta sintaxi de l'espai enclou
uns significats que obstrueixen altres concepcions mes democratiques
de l'aprenentatge

La saviesa entesa com a patrirnoni de la instituciO que es transmet
de forma descendent genera unes actituds passives per part dels
ulunirio cinvertib, en me!,, receptors del coneixement establert
(Una metalura que recull la pel licula -LI club dels poetes muds-
ens mostra el director de 13 instituclo amb una espelrna encesa a la
qual els professors van a encendre les seves espelmes apagades Al
seu torn. els professors Ulu! aran la Ilum als alumnes que acostin els
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blens apagats de les seves espelmes als dels professors No s'aporta
la Ilum de cadascu per aconseguir mes claror No es pressuposa que
cadascu te una mica de Ilum Ni que la jerarquia de la institucio pugui
mostrar zones fosques En definitiva, no s'admet que la saviesa
pugui tenir una direccio jerarquica ascendent o de caracter
horitzontal). Aquestes concepcions fan referencia no names al caracter
absolut que es concedeix al coneixement sinO que es transfereix a la
manera de transmetre'l. L'estructura especial de l'aula pot recolzar
aquest tipus de concepcions patrimonialistes del saber.

El mateix Ilenguatje recalca el caracter passiu de l'alumne. El
professor fa una classe. La qual cosa indica semanticament que hi ha
alga que Iliura alguna cosa i una altra persona que la rep. Tambe es
fa servir una altra expressib igualment sianificativa: el professor
dicta una conferencia. 0 el professor imparteix la classe. En cap
d'aquests temes no apareix subratllada la funcib participative dels
alumnes en el procés d'aprenentatge: També es podria dir: el profPssor
coordina, participa, promou...

La funcib del professor s'articula sobre aquests patrons. El
professor és el que en sap. el que transmet. el que comprova i el que
acredita. Segons aquest punt de vista. la seva tasca no és provocar.
encoratjar. afavorir. orientar processos de recerca i d'aprenentatge
a l'aula.

Els alumnes. que sempre han de repetir els rites academics, aprenen
a traves d'ell una cosa que probablement la instituciO no preten
transmetre de manera directa. SOn els efectes secundaris del sistema
nornes s'estudia el que el professor dicta. nornes Os important el que
sera objecte d'exarnen. el coneixement ja esta elaborat...

b F! temps de les sessions

Les sessions acostumen a tenir una durada uniforme Tant se val
la mena d'assignatura que sigui. el Opus de metode que es faci servir
o el nombre d'alumnes que hi hagi present. I Os el mateix madul
temporal independentment dels resultats que s'h iqin obtingut en cur-
sos anteriors L'organitzaciO de l'ensenyamuid mantO les seves
constants en un rite extremadament mercial El principi que s'aplica
Os inqUestionable es manté el que es feia mentre no hi hagi cap rao per
canviar-ho. lanmateix. amb la mateixa lOgica es podna utilitzar el
principi contrari es canvia el que es fela mentre no hi hagi cap rao per
mantenir-ho. El que voldria plantejar aqui Ps Ia manca de recerca
sobte les variables organitzatives de I ensenyament universitari,
tant per part de la mstilucio corn dels professors qui hi impartoixen
l'ensenyament

14;17M-W-nr, v-r*
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En algunes Facultats I organitzacio de les sessions obeeix principis
completament espuns Per les necessitats d espai o per la dificultat
de combinar els horans dels professors es fan sessions continuades
que no tenen una justificaleo didactica Mes encara I escassa valoracio
que es concedeix a I activitat docent fa que professor i alumnes
estiguin d'acord a passar-se tot un any en que les sessions de les
diferents assignatures se succeeixen sense intervals per al descans.
de manera que aquests temps d'interrupcio es treuen de les hores
oficials de classe. D'aquesta manera, el cOmput del temps de treball
pot quedar reduit a un terc del que correspon Actuar sistematicament
aixi equivaldria a supnrnir un trimestre aprof itant integrament els
altres dos.

El f et que els alumnes no denuncim la situacio. que els professors
shi trobin cOmodes i que la institucio laccepti sense ernbuts posa de
manifest l'escas valor que es concedeix a la feina realitzada a les
aules Es una qUestio explicable si se sobreposa el fet craprovar al
d'aprendre. si es considera que els alumnes es creuen afortunats a
les aules i si els professors reben el mateix scu tot que el temps
de treball sThagi reduit signif icativament Haunern de dir el mateix
de la reduccio dels temps lectius retard en el cornericarnent de curs
anticipacio de les vacances supressio de les classes per preparar
examens. concessio de ponts academics

L a particleacto dels estudrants

La paiticipacio dels estudiants te un peculiar camp de concrecions
en el proces d'ensenyament I aprenentatge de raula No es limita la
participacio a les dmamiques de decisio de caracter organitzatiu
academic sino que tenon respai ideal de desenvolupament a les aules
La participacio en la seleccio de cononguts en I eleccio de metodologia
en els processus d avaluacio en la determinacio de les [mulles
enclou un all valor educatiu

Aquesta participacio te enemios senosos Un 0 aquests es el prop:
alumne quo es considera incapaç de temr un criten resoecte de totes
aquestes questions quan parteix del pressuposit que el professor es
ci quo est,. :apacital i cncar regal de realit/ar totes aquestes decisions
Un altre es el professor quo considera els alumnes incapaços. IN es
ponsables o enqanyadament interessals a aoonsequir aprovar les

111,,1)1, 111 1 tempr, necesr,ar I (till
quesla nectociacio is desenvoltipi do lorma cehenent NC:a
Professors alumnes poden (.7011:odOral que 00010a0 molt de temps
aquest nous participacio una [,errina del ternp. (tense
ilyameta
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No es aixi corn ho considero ja que la irnplicacio de l'alurnne en
el seu propi proces d aprenentatge el fet de fer-lo responsable de la
seva activitat, aconseguir que es basteixi una cornunitat d aprenen-
tatge a I aula es un carni d'una eficacia rapida I provada per arnbar
a actituds positives i per generar condicions propicies d aprenentatge
corn partit.

d. La investigacid en l'acclo

Professors alurnnes poden ernprendre iniciatives encarninades a
cornprendre i a perfeccionar el que passa a les aules. En efecte
sotrnetre a Ur,3 analisi ngurosa la preparacio. I accie i Vavaluacio
perrnet entendre el que es fa facilita la presa racional de decisions
per transformar-ho (Santos Guerra. 1991b)

Ens referirn aqui a una recerca que te per objecte no tent Varnbit
disciplinar corn el proces crensenyarnent i aprenentatge que te Hoc a
les aules Es una recerea que ernprenen els props protagonistes que
la desenvolupen. reahtzada en els escenans de Vaprenentatge. enca-
minada a la millora de la practice i que acostuma a tenir un caracter
collegial

Aixi. la recerca es converteix en la base de rensenyarnent I en
el fonarnent de I seva rnillora Laurence Stenhouse dela a la !lig()
inaugural de la Universitat d'East Angha r any 1979.

-La recerca es per detmicio rellevanl perdue els sells progresses no
procedeixen d Un sair cap a la finabh sine de aCurnulaCIC gradual de
Cone' \errent a traves de la definicto eacient do I error El seu assol.ment
Sernore es provisional el carnpament base per a I avene seguent Nornes
onsenyarem miuior S aprenem ifflel.l.gentment de I experiencia d allo
quo resulta insuficient lam en la nostra captacio del coneixernent quo
ofer.rn com or, el nostre cone,ement de la manera a oferir-lo Agues;
es el cas de la recorca com a base de I ensenyament

[xposar una HiçO davant dels alumnes sense saber que passa amb
aprenentatge es un exercici d i;terihtat comprovada Si s enten

que es aixi corn cal fer les coses. sena aconsellable ernetre les
classes per televisio I que tots els estudiants del pais les seguissin
des de casa seva Aixi s'estalviarien els desplacarnents. els errors
de la transcripcio i es aules corn auditoris I es podna escollir el
miller dels professors perque pronuncies les Hiçoirs

2121
5 5



4. La microcapsa de l'activitat individualitzada

L'activitat institucional es concreta en intervencions progres-
sivament individualitzades. Els professors atenen els alumnes durant
les hores destinades a tutoria. D'altra banda, els alumnes realitzen
un treball d'estudi i de recerca que si es dirigit de forma indivi-
dualitzada podra comptar amb més garanties d'exit.

En definitiva, existeix un aprenent concret, particular. i no un
alumne-tipus al qual es destina un ensenyament que amb les seves
exigencies amb les seves explicacions intenta respondre a un suposat
alumne mitja.. En la mesura que es particularitzi la intervenciO,
l'aprenentatge podra ser més rellevant. Si el professor coneix les
idees previes. el cabal de coneixements adquirits anteriorment. les
expectatives i les motivacions de cada alumne. podra orientar
l'aprenentatge d'una manera més efectiva.

Reduir rensenyament a una explicacig realitzada en presencia
d'un grup nombrbs al qual no es coneix i sense tenir la possibilitat de
saber quin grau de comprensi6 té cada alumne, quina mena d'interessos
el mouen i quina connexio es porta a terme amb altres aprenentatges
fa de l'ensenyarnent un procés unidireccional, de resultats desconeguts

probablement pauperrims.

No és cert que l'ensenyament provoqui automaticament l'apre-
nentatge. Ni tampoc no ho és que quan el professor comprova per
mitia d'examens el coneixement adquirit tots els resultats puguin
atribuir-se a la comprensib efectuada a classe.

a. Laccio tutorial

L'organitzaci6 de l'ensenyament ha de regular el temps i les
condicions de ratenci6 individual als alumnes. El sistema tutorial
exigeix el plantejament de questions de molt diversa mena. Les unes
sbn estrictament didéctiques (facilitar un aprenentatge significatiu
rellevant per a cada alumne). per6 d'altres tenen un caracter
organitzatiu (nornbre d'alumnes per tutor. eleccio d'aquest per part
dels alumnes o designaciO pel Departament) i fins i tot economic (el
sistema tutorial resulta molt car i practicament impossible en
Universitats massif icades)

D'altra banda, no es el mateix raccio tutorial als primers cursos
de Llicenriatura que als darrers de Tercer Cicle. No nomes a causa
del nornliie d'alumnes de cada curs sino per la naturalesa dels apre-
nentatges que s'hi realitzen
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L'atencio individualitzada que e. professor porta a terme respecte
dels alumnes está poc reconeguda academicament malgrat la seva
eftcacia indubtable Al professor li costa menys faltar a una hora de
tutona que a una de classe En primer Hoc, perque el professor troba
poques recompenses en la seva carrera pel fet de dedicar moltes
hoses i molta atenci6 a la intervenci6 tutorial. En segon lloc, perque
els mateixos alumnes no estan farniliaritzats amb aquesta mena
d'ajudes ja que habitualment nornés les aprofiten per obtenir
orientacions respecte dels examens o per revisar les qualificacions
quan consideren que han estat insuficients i han donat Hoc a un sus-
pens.

b. L'estudi dirign

L'estudiant no nornes ho és perque sap prendre apunts fidelment
i memoritzar corn cal els coneixernents per repetir-los als exarnens.
S'és estudiant quan es rnanté una actitud de recerca davant del
coneixement i quan es dorninen unes estrategies riguroses de corn-
prensib, d'anblisi i d'indagaciO.

El professor ha de guiar l'estudi no només imposant-ne i/o
proposant-ne els continguts sin6 facilitant-ne els processos de
recerca, de critica i d'investigaci6 que ajudaran restudiant a assolir
el coneixement o, més ben dit, la saviesa.

La realitzaci6 d'aquest treball exigeix unes condicions orga-
nitzatives que el facin viable espais destinats a l'estudi, mitjans
docurnentals rics i actualitzats, temps dedicat a la tutoria, facilitats
per a la consulta bibliografica... L'agilitat. la inforrnatitzaciO, la creaci6
d'espais adequats, l'alliberament de pressupostos abundants... sOn
requisits imprescindibles perque rensenyarnent sigui un carni veritable

apassionat cap a l'aprenentalge.

Observacions finals

a. El sisterna de capses xineses hauria d'estar creuat per corrents
bidireccionals. de manera que es cornpenses el c.aracter exclusivarnent
o preterentrnent descendent dels condimonaments. Les inquioluds. les
expectatives. els interessos i els desitjos dels estudiants haunen
d'incidir en el treball de les aules. les autos corn a comumtats
d'aprenentatae podrien exigir dots Departaments una coordinacio
una ajuda eticaces, aquests haunen de plantejar a les Adrninistramons
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les exigencies que garantissin facilitessin I potenciessin un apre-
nentatge eficac

b La investigacio organitzativa hauria de conyertir la practica en
un laboratori de manera que I experimentacio fos una deo
d aprenentatge inesgotable La mandra institucional que porta a re-
petir mecanicament les practiques s'hauria d ePtandir en nom cruna
racionalitat més marcada I d'un rigor rnes ex rent

c S.hauria de prestar atencio a la quahtat dels proce:sos
d aprenentatge i no només a rordenacio dhorans. aules persones
en la seva dimensio acadernica I burocratica Ordenar I ensenyarneo
no es nornés aconseguir que cada grub cialumnes eshgui tancat a
aula amb ei professor corresponent a rhora oue toca

d Lavaluacio hauria cfenriquir-se per superar les formes de
I acountability, actuals tan poc propicies per a la millora de la
qualitat L avaluacio s'ha de oosar al server oe la millora de la qua 'at
no nomes al serve' del control de I activitat dels professors

Organitzar rensenyament de manera racional I lusta vol dir algu-
na cosa tries que ordenar-ne tots els elements Significa pregurItar
se constantrnent pel sentit de les intencions per la qualitat de les
achtuds. Tot aixo es pot fer quan es posa en dubte 01 que es fa guar
s'estableixen processos cfindagacio I quan s assumeix col iegiadarre,t
un comprornis amb les personas que son a la Uri,versi;at amri

societat a la qual aouesta ha de servir
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Tecnologia i metodologia a l'ensenyament
universitari
Antonio Bartolomé Pina *

Aquest article ha estat concebut en dues parts diferenciades. La
primera és una aproximaciO conceptual a l'Os de Mitjans en
l'Ensenyarnent Superior. La segona inclou una analisi critica de l'us
i de les possibilitats d'aquests mitjans: aquesta analisi es porta a
terme des de la perspectiva tebrica plantejada anteriorment i amb
una climensió practica i normativa explicita.

1. Aproximaci6 ccnceptual a Ills de Mitjans a l'Ensenya-
ment Superior

1.1. Mit jans en Educacid

L'actitud davant de Mitjans en l'Educacid oscilila entre posicions
tan diferents i extremes corn !es que es reflecteixen en les dues cites
següents:

La majoria dels principals avencos en el sector de l'educacib han
estat associats a la intreduccio de la tecnologia de !es comunicacions

a la peculiar organitzacie pedaoogica institucional que acompanya
aquesta nova tecnologia (White, 1980. pag.33)

-Si be un grapat de persones es el que mes es beneficia el quo rnes
sotrnet als seas proposits aquestes tecnologies predominants. els ve-
ritables dictadors son les propies lecnologies (Mander. 1981. pag
362)

S'ha arnbat a afirrnar que cap dictadura no s'ha oposat rnai a la
introduccio d'un televisor a l'aula. en el sentit que la tecnologia no

An Innu, c'. tit. 1.:c-r,,10(11.1 Lii.iivi 1 1.1

lJnivort,tal ni Hatcolona lithrut, .olic i.. .00ke ic p(),..,1),11t,11,..
till,1 ,xpc ronc ii M i :11';,Plly,i(1,1r

it prmir.irm..; duid.0 vusil.11% urii,rrtiitc Cli cd.ie itIiitiii
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ha suposat per ella mateixa cap canvi radical en educacio Aquesta
afirmacio es literalment incerta Des de I extrem oposat s'assegura
que no hi ha una tecnologia en el sentit d'aparells neutral

En qualsevol cas els rnitjans es van introduir ben aviat en el
sisterna educatiu de la ma de "petits grups d'entusiastes devots-
"encara es aixi- (Unwin, 1969. 130.7). De fet té un
passat mes ric del que normalment es coneix. per comprovar-ho
names cal Ilegir l'inventari de les expeller-Imes realitzades (Treffel.
1986. pag.15).

Tradicionalment. "el terme tecnologia educative ha estat associat
en gran part a tota mena de maqumes per a l'ensenyament- (Casta-
rieda, 1978. pag.7). Ben al contran. per a Skinner (1979. pag. 73)
els mitjans sen un fruit de la Tecnologia de I ensenyament.

Des del meu punt de vista. els mitjans son una realitat en I?
cultura occidental actual i. per descomptat, en el context educatiu.
D'altra banda. el lloc d'estudi dels mitjans en EducaciO se situa en la
Tecnologia Educativa i en forma part corn un element a considerar en
el disseny tecnolOgic en Educacio

En estudiar la funcio dels mitjans en Educacio trobem un ventall
de perspectives oue van des de la iecerca de propietats caracte-
ristiques d'aquests (funciO en rao dels rnateixos meths) fins a l'estudi
de l'adequaciO d'alguns a determinats aspectes cognitius (funcie en
rat) dels usuaris).

Entre els primers podern citar corn a exernple Gerlach, Ely ( 1979.
pags, 254 i seguents)

La fixacio (de l'esdevenirnent)

La manipulacio (alleracio de la realitat per a una observacio o
analisi millor)

La distributiva (la informacio arriba a mes persones)

Entre els segons podern citar Salomon (1975. pag. 40) quan diu
que "l'Os d'un mitja particular per a l'aprenentatge es justifica
perque el seu codi es d'alguna manera isomorfic amb la manera
simbolica de pensar de l'estudianti.

L'Ensenyament Superior ha reflectit pal-lidament la reflexio
teonca sobre la funcio dels mitians, generalitzant es pot dir que els
mitians s'hi han introduit corn a instruments practics en mans de
professors interessats. Un exemple caractenstic- segons Barbosa
-el video presonta aplicarions tan interessants coin pot ser introduir
I alurnne en les manipulacms i operacions basiques cer un laburatun

mostrai a grups relativament nombrosos d'alumnes la manera
correcta do realitzar mesures en Quirnica i d'interpretar-ne els
resultats" (Barbosa i altres. 1991. pag 124). Per a Guibal i Bastide
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(1991 pag 224) -el video representa un mitia agradable d associar
imatge missatge concretitzant les nocions arbitraries- Altres
treballs ofereixen textos similars sense cap referencia a la inves-
tigacio contemporania sobre mitians en Educacio tot i que mostren
aixo si una dfmensio practica a la recerca de resultats concrets
Possiblernent la causa en provingui que alguns d'aquests professros
sOn experts en les seves arees cientifiques perg pateixen una certa
manca de forrnacio en el camp de la Tecnologia Educative.

I tanmateix. els mitians i els metodes en i eocenyament es un dels
temes mes frequents en la investigacib pedagOgica En una revisig
(Benedito. 1982. pag. 114) sobre 180 prolectes realitzats entre
1978 I 1982 a Espanya en relaciO a la xarxa ICEs. aquest nucli,
-Mftians i metodes -. era el segon en importancta pel nombre de
treballs. 18.8% El primer nucli es ref ena a l'Avaluacio

PerO, out aporta !a investigacto sobre mitians al seu us en
r Eesenyament Superlor')

1 2 La ;nuestioacio sobre mitjans en Educacio

Tradicionalment. aquesta ha estat i es una area de treball a la qual
s han Murat els tecnOlegs de reducacio Aquesta investigacio es
dingeix en primer Hoc als equips i tracta de demostrar els avantatges
d'un mitia deterrninat Assenyalo que se centra en els equips tot
que. Obviament. recorre a programes (software) Tct I aix. consi-
dera que les virtualitats del mitl son Independents dels programes
en ells mateixos es considera que les qualitats del rratia. per exemple
la televfsio. eren prou potents per fer irrellevants les diferencies
entre versions i entre programes (Salomon. 1979) Els estudis corn-
paratius d'aquest tipus feien servir qualsevol mena de programa.
fins i tot els - bustos parlants- (Mielke. 19681

Encara avui es possible trobar recerques en aquesta linea El
motiu es obvi rus dels mitians suposa inversions prou oneroses corn
perque is responsables d aportar els tons necessaris desitim
asseyurar 0. Si mes no iustificar la rendibilitat d aquestes despeses
Lln govern o una instItucio quo ha inverlit diversos milions on ons
equips moderns desitiaria poder dr nra els alumnes aprence mes
millor mes de pressa..

Malairraciament. segons Clark (1983 pay 448). cinc decades
d inve.uirincle h,in ninstrat cluc ti1/4)

padir do for seiVil difeti.nts nultjaq:, un I f osenyament Pel pue tcl

'
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a la reduccio del temps necessan per a l'aprenentatge, Clark assenyala
que s'acosturna a trobar un efecte petit i positiu per als mes nous
davant deis convencionals Ku lik (Ku irk i altres, 1980) han realttzat
una metaanalisi de CBI I hi han trobat una mesura de l'efecte de 0,51,
pero aquest es redula a 0,13 quan era el mateix professor qui el
planejava i l'ensenyava a ambdOs grups, experimental i control.

No totes les recerques feien servir tecniques estadistiques de
significacie per als resultats. En una curiosa revisiO de Bosco (1986)
es van recollir les dades segOents sobre recerques realitzades entre
1980 i 1985 en les quals es comparaven situacions d'aprenentatge
en qué s'utilitzaven mitjans audio-visuals amb d'altres en qué no.

Recerques quo reporter; beneficts

AMB tests estadistics SENSE tests estadistics

Adquisicio de coneixements 7 4

Reduccio del temps necessan 5 4

Canvi a'actituds 5 4

Recerques quo No reporten beneficts

AMB tests estadistics SENSE tests estadistics

Adquisicio de conerxements 5 0

Reduccio del temps necessan 2

Canvi d'actituds 2 0

Recerquos quo reporten resultats diversos

AMB tests estactistics SENSE tests estadistics

Adquisicio de coneixoments 2 0

Reduccio del temps necessan 0 0

Canvi a actituas 2 3

Corn es pot veure, mentre quo sense .itilitzar tests el 100% de les
recerques reporten beneficis en l'adquisicid de coneixements i en la
reduccio del temps necessari, unicarnent el 50 % de les que utilitzen
aquests tests ho fan arnb referencia a l'adquisicie de coneixements

el 70% arnb feferencia a la reduccio del temps necessan

La recerca sobre mitlans va patir una reorientacie els anys setanta
no es tractava de prover due eren minors sino de buscar (vine ca-
racteristica especifica dei rnitle en estudi provocava deterrninats

6 4
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resultats desitjables, per exemple. -la visio del movirnent afavoreix
la cornprensio9, (Salornon i Gardner, 1986) Aquesta recerca se
centre en els equips (caracteristiques especifiques I uniques de [equip)
en els prograrnes (tipus de prograrnes especifics) I en els Ilenguatges
props dels rnitjans. Aquesta darrera linia de recerca marca la tra-
jectbria de l'autor d'aquest article (Bartolomé. A. i Mateo. 1983:
Bartolorne, 1986: 1987).

Entre d'altres. dues caracteristiques destacables seri l'atencie
que es presta al sistema simbelic de representacie i la interacci6 amb
els trets dels subjectes (Escudero. 1983, pag. 27). Tal corn remarquen
Salomon i Gardner (1986, pag. 14). "l'objectiu Os aclarir corn in-
tereactuen cervell i tecnologia,. Pel que fa a ratencie que es dedica
al Ilenguatge del mitja, cal destacar i'obra d'Olson (Ed ) (1974) en
la qual van participar alguns dels autors que han destacat mes en
aquest camp. amb articles que conserven una gran actualitat i

potencialitat. D'altra banda, la interaccie subjecte-mitja ha estat
treballada a traves dels dissenys ATI (Cronbach i Snow. 1977) sobre
els quals tornarem mes endavant.

Aquest plantejarnent presenta un punt feble: el caracter
microscopic- (Escudero. 1983) d'aquestes recerques: sen treballs
mes propers al laboraton que a l'aula. en els quals es preten con-
trolar diverses variables Pere extrets d'un context, ells rnateixos
es converteixen en un nou context determinat i particular. Corn recalca
Paper( (1987. peg 22), -Lexperirnent crucial, per poser un exemple.
es basa en un concepte de canviar un Onic factor en una situaci6
complexa mentre la resta es conserve exactament igual... aixe Os
radicalment incompatible amb la tasca de reconstruir un sistema
educatiu en qué res no sera igual,

El que hem dit antenorment s'afegeix a' la sensibilitzacio actual
davant del paper dels docents en la innovaciO educative (Villar An-
gulo. 1986). D'aqui sorgeix una anlisi ecologica o, corn dina Escu-
dero. -teorico-contextual,. Lestudi dels mitjans es porta a terme
en contextos educatius concrets Actualment coexisteixen recerques
sobre mitjans des de diverses de les perspectives assenyalades

1 3 Limes per a la recerca sobre mitjans en l'Ensenyament Superior

Anterierment hem plantelat la recerca classica sobre mhtlans.
Una visio torca cnmpleta es la quo ofereix I timsdaine (1963. pag

1.'1 r Fro4411,0 tr1.. dr Lord 4 II, 4,11441, 1
Olt p II I.

W;11),. r I 'if', ,
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592) El text seguent n'es ii lustratiu Els ef ectes de I us d'un
instrument instruccional poden ser usualment establerts unicament a
traves de ,nesures fetes en connexio amb I administracio controlada
de I instrument esmentat Per -controlada., volem dir basicament
que l'instrument instruccional es administrat arbitranament a un
grup determinat. . En particular, la comparacie del coneixement posselt
per aquells individus que van veure una pel-licula (o un altre element
d'instruccie) amb altres individus que no la van veure...

També anteriorment hem exposat la modificacie que es produeix
en el plantejament de les investigacions (Escudero. 1983, Clark.
1983. Salomon i Gardner. 1986). Escudero ar.ribe a les conclusions
segOent-

Per analitzar els mitjans no n'hi prou amb recOrrer a categories
extretes d'ells mateixos

Cal disposer d'un parametre teonco-norrnatiu

Tampoc no n'hi prou amb fixar-se de forma parcial en una
dels seus efectes sobre els subjectes (Escudero. 1983. pag 24).

Clark realitza una revisier exhaustive centrada a demostrar que
els mitjans no shan mostrat eficaços en la millora del rendiment
(pag. 456). Cal fer notar que hi ha metaanelisis que presenten resultats
contradictons (Bangert-Drowns. Kulik I Kulik. 1985): malaur3dament.
la informaciO que proporcionen es insuficient pel que fa a aspectes
corn era el mateix professor el que dingle el grup amb ordinadors

sense?. etc

Finelment. Salomon se situa en el seu plantejament classic quan
suggereix una investigacio holistica enfront de l'experimentacio
classica (pag 15) no s'apren en el buit

Una de les conseqUencies d'aquest canvi d'orientacie ha estat
l'estudi de la mteraccio er!re el mitle I el subjecte (Clark I Voogel.
1985) L'estudi difereneial de les funcions cognitives del subjecte ha
portal a un exces de propostes. Shipman I Shipman (1985) plantegen
una Ilista amb fins a 19 configuracions d'estils cognitius (pegs. 231

segUents). Alguns investrgadors van rnes enlla en l'estudi del
processament metacognitiu (Pratt i Luszcz. 1982)

Force recerques actuals sobre mitjans s'ut ienta cap a l'esturi de
corn alteren els mitjans la manera de pensar. tent refent a disposMus
tecnologis. per exemple l'aparell-ordinador (Perkins, 1985). corn
reient a tecniques o wlos per exemple. l'aprenentatoe de Ilenquatges
dry plograrnacio (Locheed I ivlandinuch, 198C) pilg

(36
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Malgrat el plantefament anterior les recerques que hem recollit
tenen tendencia a accentuar un dels tres elements seguents als mitjans
el dispositiu el programa o el metode Hem preferit aquesta
classificacio a la realitzada per Campeau (1974) que distingeix tres
tipus d estudis

eficacia comparativa de mitjans

us de miljans en contextos instructfus

estudis de caracter analitic i interactiu

La comparacie entre mitjans es pot realitzar des de perspectives
diferents: en base al codi. a les caracteristiques del dispositiu tecnic
o a la manera de (er-lo servir D'altra banda. les recerques més
recents. que son les que comentarem preferentment, acostumen a
estudiar els mitjans en contextos instructius i. d'una manera o altra.
tot i que no necessanament mitjançant dissenys ATIC. solen considerar
la interaccib entre els mitjans I diverses caractenstiques dels sub-
jectes. per exemple. estils cognitius.

A continuacio revisacem diverses recerques sobre mitjans des
d'aquestes tres perspectives

Hardware

Software

Coursware4

a) Recerca sobre Hardt Aare (Dispositius. Equips I

En el primer cas son les caracteristiques de [equip les que
interactuen amb els atributs del subjecte Aixi. quan Shave !son I

Salomon (1985 pag. 4) fan notar com lus d un processador de
textos te un efecte constant (-lasting -) en la manera corn els assajos
(redaccions) son planejats. compostos I revisats. aim!) indepen-
dentment de les caracteristiques especifiques del proarama de
tractament de textos Generalitzant. Olson (1985) desenvolupa
[argument que la Intel ligencia no es una qualital basica del cervell.
sino que ha de ser vista corn un ptoducte de la relacio entre les

f, 0, ),) , tr,
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estructures del pensament les lecnologies de l Intel lecte tal corn
Gooay (1977 pag 5) es refereix als equips (-devices-) culturals
que cadascu fa servii

En aquesta lima trobem treballs que estudien els efectes en la

cornprensio i la integraolo de la informacio en estudiants que fan
servir una enciclopedia impresa i en estudiants que fan servir una
enciclopedia electrOnica (Krendl i Fredin. 1986). comparant la miflora
en el rendiment en alumnes als quals sels presenten les activitats a
traves clun ordtnador o no (Riding Powell. 1987) El contrast no es
realitza Onicarnent en reel de l'Os o no de noves tecnologies. sina entre
diferents. per exernple. entre actiyitats presentades rnitjancant un
video o un ordinador o tots dos alhora (Riding I Hardaker. 1986). en
la lima del que assenyalen Shavelson I Salornon (1985. pag. 4): -La
informacid presentada en sisternes alternatius de simbols amb
restudiant controlant la traduccio entre els sisternes de simbols. pot
produtr un coneixernent mes complet que Si Onicarnent s'utilitzes un
sistema de sirnbols-

Un dels aspectes relacionats directarnent amb els equips.
especialment els informatics. rnes treballats fa referencia a l'us de
graliCs. Lestudi sobre rus de grafics no es recent (Macdonald-Ross.
1977) pera Si que ho es en relacia a programes d'EA0 (Riding i Tite.
1985) d'acord amb la reorientaclo de la investigacio que presta mes
atenciO als sisternes de sirnbols En els grafics generals per ordinador
hi ha problernes especifics. Baker Belland I Cambre (1985. pag 106)
van rernarcar la baixa discriminacio de formes trobada en alurnnes
que havien de reconeixer figures generades per ordinador (en color)
quan eren reproduides en monitors monocrornatics. Per cert. i corn
era de veure. els sublectes amb mes -independencia de camp-
press -Itayen millors resultats en ei reconeixernent de les figures

Hecerca sobre Softlt are (programes auCto-t isuais i informat,cs)

La investigacio tecnologica centrada en el softv,are abca algunes
limes diferents les recerques sobre aspectes especifics formals del
programa les recerques sabre codis i l'avaluacio de programes que
es relacionaria amb la rccerca avalualiva

Pal que la a la primera. es tracta d'una recerea de caracter
puntual que la hem comental anteriorment Els seus resultats son
d'aphcacio puntwal. lonamentalment en la realitzacio de prograrnes.

afecten la capacitat per a la transrnissio de la informacio del pro-
qramd Per ex(mple 'los! 11984 paq 13,1) recull Un estudi sebre
fixacio de la mirada dels estudiants en el qual es comprova quo son
mes atrets pel rostra del prolessor que pals oblectes qua mostra
Allies recerques destaquen a convemencia oue els presentadors de
proqrames de televisio o de vdeo nirrin diroctriment ía (-:irilera els
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ulls de l'espectador (Gibson 1970) Un altre tipus d aspectes inves-
tigats son els efectes de les preguntes l'estil personalitzat de co-
municac,o les pauses en la reflexio en prograrnes educatius per a
nens (Tamborini i Zillmann, 1985), l'efecte de redid() (els tells als
planols I la seva juxtaposicro) en el record de noticies transmeses
per televisib (Messenger, Berry I Clifford. 1985). la funcid de les
imatges i de les preguntes en els textos en relaciô a les aptituds dels
subjectes (Roda Salines, 1983) la informed() retinguda immediatament
despres del visionaten funciO del volum d'aquesta transrnes pel canal
audio (Bartolorne. A., 1987), l'estructuraciO alta o baixa dels films
monoconceptuals (De Pablos, 1984) o corn controla l'estudiant el
procés d'aprenentatge en programes de CAL (Holmest. Robson i

Steward, 1985)

Una segona linia de recerca en relacia al software dels mitjans fa
referencia a l'us de diferents codis. S'han comparat els resultats de
l'aprenentatge de tecniques mediques utilitzant cintes de video o
d'audio (Afzal i altres, 1986), les diferencies per sexe i personalitat
en el record de noticies violentes i no violentes transmeses per
televisib (narracib en off més imatges). per audio (Onicament la
narracia) o impreses (la narracib transcrita) (Gunter i Furnham.
1986), la recepcia d'informacib davant d'un cacti verbal o verbo-
icOnic (Salinas. B.. 1983). l'i)s o el no us de llenguatge audio-visual
en proararnes instruccionals (Bartolorne. A.. 1983). En algunes
ocasions els codis que es comparen estan relacionats amb la mateixa
forma de treballar el mitja. per exemple. jocs de sirnulacib i fulls
electrOnics de treball a classes de Biologie (Spraggins i Rowsey.
1986)

Aquests estudis comparatius no representen, corn ja hem indicat,
la clau per al disseny de l'Os de rnitjans en Educacio. Tanmateix.
proporcionen informacio valuosa I permeten arribar a la proposta
compartida per diversos autors i que recollim enunciada per Dickson
(1985. pag .30): ,,Existeix una mena de software que pren els criteris
seguents Es deliberadarnent dissenyat per juxtaposar dos o mes
sistemes de simbols de manera que convidi l'usuan a moure's entre
ells conscientment". Aquest software es dissenyat per af avow la
discussio de grup. en la qual els sistemes de simbols sbn emprats
cornentats. Aquest proces té Hoc en petits grups 0 pot ser dissenyat
per ser utilitzat a classe.

Una tercera lima de treball Ia refer icia a revalued() del soft-
ware Han sorgit diverses propostes des de la practica. generalment
centrades en dos instruments- q0estionaris a emplenar per on jurat
avaluador corn els proposals per Coppen (1978) o Goodman (198,1)
o be perfils basats en observacions del grup d'espectadort,- corn el que
indica Rodenas (1986) S'han ideal tambe diversos instruments per
a l'avaluacio de textos escolars (Rodriguez Dieguez. Escudero i Boli-
var. 1979: Rosales, 1983) L'avaluacib del software educatiu es
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completa amb estudis des d Una perspective social Rothe (1983)
proposa sis categories a analitzar

c) Recerca sobre Coursware (metodes tecniques d us dels mitfans)

La recerca sobre mbtodes d'ensenyament s'orienta actualment
cap a la validacici de models de disseny instruccional en qué els
mitjans o recursos son considerats corn un element mes. Aquest tema

ja va ser tractat anteriorment. Ara nomes pretenem d'assenyalar
algunes recerques sobre mitjans en les quals l'aspecte mes rellevant
es la manera en que es fa servir el métode. Actualment. una recerca
sobre mitjans ha de plantejar-se en un context d'aprenentatge. per
la qual cosa totes haurien d'incloure referencies a les tecniques d'Os
escollides Tanmateix. tornem a insistir. ara nornés volem destacar
algunes recerques sobre mitjans en les quals la manera en qué sOn

utilitzats adquireix un paper rellevant Finalment, hem d'incIoure una
referencia breu a recerques que fan servir els mitjans per a la

preparacio dels professors en les tecniques que s'expenmenten. un
aspecte que fins ara no s'ha assenyalat.

Tradicionalment es tendeix a plantejar r us de microordinadors a
I ensenyament de manera individualitzada (o gairebe individualitzada)
1anmateix, alguns treballs han mostrat resultats superiors quan
s'utilitzen parcialment relacionats amb rafavoriment cractivitats
cognitives quan parlen en veu alta (Fletcher. 1985) El microordinador
s'ha utihtzat tambe corn a estimul i generador de discussio en grups
cralumnes (Cummings. 1985) També s'ha utilitzat en contextos
grupals el video interactiu i se n'ha obtingut resultats positius en la
formaciO de discapacitats (amb deficits inteLlectuals) (Browning
altres. 1986).

L adquisicio d'habilitats per a la resolucio de problemes es un
terna que actualment s'enfoca sota una perspectiva psicolOgica
cognitiva (Fredenksen, 1984) Per a aquesta tasca es Ian servir els
ordinadors tant a traves de restudi de Ilenguatges de programacio
(Linn. 1985) corn mitlancant videolocs (Mandinach I Como. 1985)

La funcio de recerques corn les que hem ressenyat aqui no es
ofenr solucions immediates al disseny tecnologic Malgrat tot. actuen
corn a sondes que exploren noves possibilitats algunes de les quals.
no sena etic d'introduin les en processos d ensenyament-aprenen-
tatge D'altra banda. permeten de comprovar aspectes puntuals -10

teories generals A traves de rnetaanalisis i revisions es possible
u conclusions (iut- poclran ser ipIicicIes Ines endav,int en
conlextos glonals

(,) VI. r
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1 4 Que aporta a la Pedagogia Universitaria9

Aquest breu repas d'alguns dels treballs de recerca sobre Mitjans
en Educació ha d'haver servit per mostrar al professor universitari
dos aspectes:

-- els temes que preocupen avui i que poden incidir en reficacia
dels mitjans

rorientacib que es clOna a l'estudi d'aquests temes.

Al professor que desitji millorar la seva activitat docent no It cal
ser un especialista en Tecnologia Educative. Si desitja realitzar
innovacions i vol fer-ho d'una manera reflexive. sotmetent la seva
actuacio a un proces d*analisi. ha de partir dels trebails existents.
Avui dia. un professor universitan no pot preguntar-se si utilitzant
el video els seus alurnnes aprendran millor. Aquesta no Os «la pre-
gunta-. Els seus alumnes no aprendran ni millor ni pitjor exclusivament
per aquest fet. tot i que inicialment s'observara un increment de
rinteres de la motivacib que desapareixeran amb l'Os continuat del
mitie

El professor ha de preguntar-se. Que pot aportar el video o l'or-
dinador a la meva activitat docent i corn he d'utiiitzar-los a fl de
millorar-la?

Personalment. crec que el plantejament mes eficac es aquell que
considera els rnitjans en l'Ensenyarnent Superior corn a oplimitzadors
dels processos de comunicaciO Aguesta es la perspective des d'on es
reahtza ranalisi segOent

2. Corn s'utilitzen i es poden utilitzar els recursos
tecnoldgics en Ensenyament Superior?

INossible considerar diversos mvells d us dels miljans

els recurros ja introduits maneres d'utilitzac!o de recur..os
establerts I amphament disseminats.

els recursos que actualment son utilitzats per alquns professors
tot I que son generalment acceptatF; i fence un grau de desenvolupament
(pei exemple. el Ilenguatge prom del mitja) force elevat.

els recursos quo ofereixen gras possibilitats pel seu nivel! de
desenvolupament. tant en el pla tecnic com en el de procethments.
perd due seri pee coneguvl.
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els nous recursos que apareixen dels quals de vegades no sabem

ni per a que poden servir l'us dels quals s emmarca en projectes de
recerca avançada.

2.1. Recursos ja introdults en la docencia universitana

Materials escrits
En destaquen els llibres i manuals impreso' El recurs és ampliament

conegut i utilitzat Pere) aqui mereixen una atencie especial els apunts
Aquests materials of ereixen grans possibilitats gracies al desenvo-
lupament actual d'ordinadors i d'impressores laser-

possibilitat de ser actualitzats facilment:

qualitat de la presentaciO:

facil!tat per introduir-hi grafics
Tanmateix. la seva qualitat general és def icient

poca atenc io a tenir cura dels recursos de presentacio
d'informaciO.

us massiu de fotocOpies de materials ja existents.

Aquest darrer aspecte. a mes de perjudicar els diets dels
propietans de les obres. acostuma a traduir-se en molts casos en
fotocepies de lecture dificil I en un Os abusiu de la reproducie de
materials. A mes. metodolOgicament. si be facilita a l'alumne I acces
als textos, Ii atrofia els habits de recerca a les biblioteques I et

concepte de comprar llib:es per a una petite biblioteca profess.onal

personal Al cap d'uns anys, per a que els serveixen a aquests
professionals aquestes fotocopies, gairebe borroses i sense actualitat7
Ben al contran. no saben dirigir-se a les biblioteques especialitzades
a la recerca d'informaciO. no se subscnuen a revistes especialitzades.
etc. Els professors que fotocopien Ilibres i articles ja existents.
Ilevat d'alguns casos concrets en que cal fer-ho. solucionen un pro-
blema particular de transmetre una informacid concrete als seus
alumnes pert) els fan un flac serve'

Retrotransparencies

Un altre recurs ampliament unlitzat I arnb grans possibilitats
Avui dia les transparencies iobre acelat son facils de realitzar o les
fotocopiadores, sen poden preparar els originals amb l'ordinador
els resultats amb impressores laser sOn impressionants L 'us del
color s'esta introduint en ambdos processos I preparar transparen ,es
er color resulta facil
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I tot i aixi tambe s estan utilitzant de manera pessirna El recurs
de fotocopier textos impresos ja existents sense ni tan sols ampliar
I original porta a documents il legibles I poc adequats per a l'us a que
es destinen Alguns professors fan servir les retrotransparencies
corn a substitucio del document impres la transmissio d'mformacio
precisa i detallada als alumnes es realitzara mitjancat documents
impresos; les funcions de la retrotransparéncies sOn:

facilitar la captacie intuitive de conceptes;

facilitar la cornprensie de les relacions espacials;

facilitar la memoritzaciO dels continguts;

facilitar la comunicaciO delements concrets (per exemple, noms
o dates)

Diapositives

Les diapositives s utilitzen ampliarnent en determinades
especialment en les materies relacionades amb la histeria, l'art

la medicine

Aqui tampoc no podem parlar d'un bon Os. Els problernel; fonarnentals
provenen de no utditzar copies renovades periedicament.: l'Os
continuat duna diapositive, corn per exemple projectar-la durant 10
minuts seguits, degrada irnatge fotografica; el vermell és el pri-
mer color a emparlidir o a desapareixer. A rnés, en alguns casos
s'afegeixen problernes de col.locaciO inadequada de la pantalla i

crexces de Hum ambiental o un sisterna de projeccie deficient Un
altre aspecte a considerar n'es la utilitzacie per reproduir textos:
s han fet classiques les diapositives de textos i de diagrarnes
preparades amb Vencolor 5072 en qué els tracats es veuen blancs
o grocs sobre tons blau. A banda dels aspectes estetics. la retro-
transparencia es mes adequada per a aquest Os per:

possibilitat d'alterar-ne més facilrnent l'ordre de projeccie so-
UR: la marxa.

possibilitat de rnanipular-les (tapar parcialrnent, barrelar
durnnt la projeccio.

possibilitat de crear materials nous durant la projeccie.

F inalrnent. conve, considerar que els propers anys les diapositives
seran substitindes en force casos per la imatge electrenica (pantalla
de televisio. videoprojector, pantalla plena d elements solids/liquids),
F I iiport podra ser optic (disc laser analOgic o digital) o magnetic;
rnes endavant, sere substituida per les reproduccions holografiques

tridimensionals projectades mitjancant raig laser. Per ara, pen), en
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alguns casos la diapositive continua representant el nivell superior
(top line) de qualitat i de fidelitat en la reproduccio de la irnatge

2 2. Recursos amb alt nivell de desenvolupament perd poc introddits

En destaquen el video en suport magnetic i les presentacions en
grup amb l'ajuda d'un ordinador i un retroprojector.

Video utilitzat en el grup de classe

Ja sOn force nombrosos els professor universitans que fan ser-
vir programes de video a les seves classes. Tanmateix, en relaciO al
total de professors i en relaciO al volum d'hores docents, continuen
representant ['exceed() (Barbosa i Bark) tome, 1991).

Tampoc no es un mitja ben utilitzat. Hi ha la tendencia a conside-
rar-lo un substitut de l'explicaci6 del professor: no se'n planeja l'Os
dins d'un dissey d'ensenyament coherent: rarament s'organitzen
activitats d'aprenentatge a partir del video: el seu us incentivador
es mante per la seva presbncia escassa, pert) no es reforca rnitjancant
una presentaciO atractiva. En alguns casos Os utilitzat fora del seu
context sense la mes minima modificaci6: programes dissenyets per
a lemissiO per televisie corn a divulged() sOn utilitzats corn a ma-
terial docent. o programes dissenyats per l'Open University dins del
marc d'altres recursos d'aprenentatge, corn rnaquetes de Quirnica.
son utilitzats prescindint d'aquests materials

En alguns casos hem d'afegir problernes de visionat, tot i que

l'estudi ja esmentat de Barbosa i Bartolorne mostrava per a la
Universitet de Barcelona un nivell de qualitat de visionat i d'audiciO

force elevat.

De cara al futur. l'us de videoprogrames s'incrementara, be que
es possible que se'n modifiqui el suport, que derivaria cap al disc
optic.

Video coin a instrument d'aprenentatge individualitzat

Tot i que a mend' escala, el video corn a instrument individual
tambe s'esta introduint a les Universitats A mes de les institucions
que ofereixen programes d'ensenyament a distancia, els Departarnents
tarnbe cornencen a ofenr als assistents als seus cursos presencials
la possibilitat de visionar individualrnent al centre o.al seu domicili
cintes de video que complementen l'activitat docent Tanmateix,
continua sent un plantejament minoritan dins de la peispectiva global
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de l'Ensenyament Superior Corn a exemple la Biblioteca de la
Universitet de Barcelona ja dispose de videoteca en la seccio de
Ciencies de l'Eaucacio, tot i que no es de prestec: malgrat tot. es
tracta d'un nornbre insignificant de prograrnes comparat amb el dels
Ilibres disponibles i és utilitzat escassament pels professors: el
pressupost anual destinat a noves adqusicions és insuficient.

Presentacions amb ajuda d'ordinador

Ha comeneat a introduir-se a les aules universitaries l'ordinador
corn a suport a les presentacions multimedia. A l'extrem inferior del
sistema. un ordinador es connectat a una pantalla LCD que col-locada
sobre un retroprojector permet reproduir en una pantalla gran la
imatge de la pantala de l'ordinador. A l'extrem superior, l'ordinador
es connectat a un videoprojector que projecta la imatge sobre una
pantalla adequada al tamany del grup Al centre tenim ordinadors
connectats a un o mes monitors de televisib.

El sistema ofereix grans possibilitats i. a certs nivells, este
tecnicament madur: si fem servir dos colors (blanc i negre) i ens
lirnitern a textos i a grefics senzills. Si pretenem utilitzar 256 colors
els preus es disparen i la minor opci6 s'inclina cap als videoprojectors

els monitors de televisid. Si s'hi introdueixen pantalles amb molta
informaciO. del tipus d'una retrotransparencia de densitat rnitjana/
alta. els monitors de televisiO sOn insuficients

A riles no tots els retroprojectors son adequats per utilitzar les
pantalles de cristall liquid (LCD): d'altra banda. en tots els casos.
tret de quan s'utilitzen monitors de televisio. la irnatge es poc
Ilummosa. la qual cosa impedeix la il.lurninacib normal de la sale al
reves del que passava amb les retrotransparencies classiques.

En aquestes condicions no ha d'estranyar que les disciplines en clue
s'ha ntrodult el rnitja en primer Hoc siguin aquelles en qué visionar
una pantalla d'ordinador resultava basic. assignatures relacionades
amb la informetica. l'Os de paquets informatics en estadistica, etc

Els ensenyaments tecnics seran els que en el futur es beneficiaran
mes d'aquest sistema tot i que l'us de presentacions multimedia en
general tambe s'incrementarO en els propers anys

2.3 Recursos que ofereixen grans possibilitais

Tot i esser force conegut, l'Ensenyament Assistit per Ordmador
es poc utilitzat. Son recursos menys coneguls [Hypertext i el Video
interactiu
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Ensenyament Assista per Ordinador

Darrera d'aquest epigraf ens refenm a diferents programes en
suport informatic que pretenen generar aprenentatge. Hi ha tres tipus

basics de programes:

- programes d'exercitaciO: per al desenvolupament d'habilitats

programes Tutorials: per a l'adquisiciO de coneixements

simulacions i simuladors: pretenen objectius mOltiples i

especificament relacionats amb la presa de decisions.

Actualment, s'ha facilitat la producciO de cursos d'EAO amb
I apariciO de Ilenguatges d'autor; tanmateix, la construcciO del disseny
d'aprenentalge subjacent no ha millorat sinO que més aviat ha

empitjorat des dels temps de l'Ensenyament Programat.

Video interactiu

Toli que es pot plantejar el video interactiu des de moltes pers-
pectives, aoui en destacarem la introducciO d'imatges reals de video
en programes interactius generalment en suport informatic.

Actualment, el video interactiu es troba lligat al videodisc Laser-
visio i és possible que continuI aixi uns anys més. Mes endavant seran
substitults pels discos bptics digitals.

Hypertext

Es possible que sigui el suport basic per a la informacio escrita i
audio-visual en el futur. Es tracta de l'autentica alternativa als llibres

als apunts actuals. Es dificil de descriure en poques paraules la

importancia que tindra aquest suport

2 4 Nous recursos que apareixen

Actualment hi ha experiencies i desenvolupaments diversos en
relaciO a aquests recursos. Malgrat aixO, no sempre resulta facil
concretar-ne els avantatges o les possibilitats Aqui ens limitarem a
esmentar-ne alguns:

7 6

Videoconferencia

TelevisiO per satelit

Televisib interactiva
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Sistemes experts d EAO

Teletext/Videotext

I per acabar

Ouina actitud te vostb. professor universitari, davent dels rnitjans?
Mes propera a la de White o a la de Mender? Apocaliptic o integrat?

Diuen que el Ilibre impres ve trigar un segle a entrar a la
Universitet. Es probable que els nous recursos tecnoldgics no triguin
tant.

Per descomptet. la forrnaciO. l'aprenentatge. no depenen exclu-
sivament dels recursos. PerO sentir a dir a un professor universitari
que per ensenyar nomes li cal una aula I la veu. tot que aixd sigui
literalment cert. este mostrant ser un formador anquilosat. que no
respon a les expectatives I a les necessitals de la societat actual: no
pel que diu, sinb perque aquesta frase es un aspecte obvi de la
metodologia universitaria no un principi basic per inspirer-la.

A l'altre extrem. els que pensen que els rnitjans tecnolOgics
resoldran els problemes de l'Ensenyament Superior no tenen en compte
dos aspectes.

els problernes realment importants de rEnsenyament Superior
son de caire sOcio-econOrnic i politic:

els problemes basics que pot resoldre un professor dins de la
seva aula es basen en inconsistencies o errors metodolOgics. dels
quals els mitjans representen un aspecte mes.

Conve recorder que el que ens preocupa als tecnOlegs educatius no
son els aparells, les maquines. . El que realment ens preocupa es
l'aprenel. :ge. aprenentatge potenciat per la tecnologia. per.O.
basicament. aprenentatge

7 7
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L'extenski universithria
Yolanda Tortajada *
Ram& Flecha *

l look for the extension of the university to the poor
(Jo pretenc l'extensib de la universitat als pobreS)

Mr Osborne Gordon

L'Extensió Universiteria: definició i evolució

El 1871 neix a Anglaterra la University Extension amb la pretensiO
de dur als pobres l'ensenyament de les universitats. Sorgeix quan
l'ensenyament aristocratic. privilegiat, perd el seu prestigi davant
els corrents socials que les reivindicacions de la classe obrera
l'adveniment a la vida pOblica del poble produiren des del comencament
del segle.

Habitualment, la literatura sobre el terna atribueix els antecedents
de l'extensiO a la voluntat dels inter lectuals liberals de democratitzar
el seu saber. No obstant aixO. aquesta voluntat va estar precedida
per les demandes que es van fer des dels centres de formaciO obrera
i popular'. Amb la seva resposta, la universitat pretenia millorar la

) Leclerc( (1983 119) Cap a I any 1850 els .nslituts mecanics d'Anglaterra.
Escales professionals d Arts Oticis. havien orgamtlat conterencies ambulants
d histona de literatura d economia politica per als sous alumnes mes avancats
tots artesans o fills de comercianls El mateix professor es dingia t>uccessi
vament a les diverses clutats en due es trabaven els instituts Els curses es
(own malament sense enllac entre ells Es va reconeixer la necessital de reclutar
un cos de professors quo passee, la yeaada clencia vricacia On es podia
trobar, L any 1855 lOrd Arturo Hervey professor encarregat a la Universital
de Cambridge va publicar un fullel Mural Sabre la idea de proveir
conlerenciants (lecturers) universdaris els infailuts literaris crentitic,,
mecanics de la Gran Bretanya Wanda

Ririnu lliiiOi e;_, C ucliruc or dint) el Dr Miouvi Martinci del DuLlerat d Lducau.io
ci Adulk., de la Universdat de Barcelona realit/al en cal labaracio mob 1,1 Columbia
University (New York)

Yolanda Tortaiada es col lahoradora del project° d educacio de persanes adulles
dr, la preso la Model de Barcelona de I equip de recerca d Educacie d Adults de la
(1,-versitat de Barcelona
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seva consolidacio corn a institucio dins de les noves circurnstancies

Segons Palacios (1899). l'extensiO universitaria és l'expressiO
ideal d'una nova tendencia en l'evolucilb social de les universitats, un
brgan al servei de justes reclamacions populars. un dels pocs mitjans
seriosos i eficaços per sacsejar l'atoma imperant. descobrir hont-
zons, iniciatives de joventut.. A més, serveix a les ciencies ja que
trenca amb el dogmatisme I la consagraciO de les idees que caractentza
el saber privilegiat

Posada (1902) parla d'un triple propbsit de rextensiO universi-
taria: prirnerament. persegueix difondre la instrucciO. després.
exerceix una acciO educativa sobre aquells que responen a la seva
crida i. finalment. cerca provocar corrents de simpatia socal. sua-
vitzant les rivalitats de classe rnitjancant l'establiment de nombrosos

reiterats contactes entre els diferents elements de la societat.

A Espanya. rextensig universitana es basa en el model angles
es va dur a terme un congrés pedagOgic internacional a Madrid el
1892. Per tent farem primer una breu panoramica del moviment
angles per acostar-nos despres a l'especificitat espanyola

L'ExtensiO 'lniversitaria als Paisos Anolosaxons

A finals del segle XIX. a Anglaterra. tres classes socials demanaven
l'atenciO de les universitats: les senyores i annt benestant. les
persones de classe mitjana els obrers. Aquesta oumanda féu pensar
en la necessitat de crear un ensenyament popular per part de les
universitats. que les acostés a la multitud per tal de mantenir ei seu
prestigi i autotitat moral sobre la democracia creixent

El melude d'ensenyament que adoptaren els missioners (nom amb
qué s'autoanomenaven els professors de I extensio) estava basat en
les seguents premisses

les conferencie a)llades es canviaren per series de cursos
pagats sobre una mateixa materia.

(2) r t3 .pai prrq.ury, (10 I. if !"ir r r

(1(11, oi 1871 3.0nal (Jo i L11,,v00,1,II C,i0,brdge (1.0(.J0r0 18 i3
.11,3 +.1 (rod( e, 1.1,,(1 1)(1(1,1,,I por frivi.r.dtit.

ro rontacle drni) 1,1 .3 .71ChodIffhrlf (1r1 )r.r 3.1 o'r
.1,1 (1, II, I ,ji, its I 111.11N . I 11 I)/ ,i()

rd( 3 30,00! tit cif t p .1(.11t...td )1),....1
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-els missioners graduats a la universitat distribuien un suman
!mores de les seves lliçons (aquest esdevindra un petit manual).

-els oients havien d'elaborar treballs escrils setmanalment:

-donaven suport al tel que els cursos-conferencia. mongloges
dogmatics del mestre. anessin seguits d'una classe. en la qual hi
hauria un diaieg mestre/alumne. es discutirien els textos I es resol-
drien questions dubtes:

-que els oients poguessin presentar-se a [examen dels cursos
que haguessin seguit.

Quant a l'organitzacie. era force descentralitzada: hi havia una
Junta Central que escollia el cos de professors fixava la Ilista
general dels cursos. perb els cursos a impartir eren decidits per les
Juntes Locals. Os a dir. les juntes corresponents a les universitats
de cada localitat.

Existia la possibilitat d'accedir al titol (nivell de ilicenciatura) i

tambe a niblioteques an .ulants El pressupost de l'extensio constituia
una seccio a part del pressupost general de les universilats

Les dificultats amb les quals es troba aquest tipus d'ensenyament
foren diverses i es que, malgrat que va tenir molt bon acollirnent per
part dels obrers, per mance de coneixernents previs. per les hores
extres de feina i per mance de recursos. abandonaven el cursos Els
promotors de l'extensio universitaria perseveraren. segons Leclere
(1893). adaptant la seva obra a les necessitats inevitables

Tot i aixb. des del congres del 1887 i donant suport tant a les
classes dominants com a les populals. l'extensig universiteria arrela
a Anglaterra. Els promotors i els defcnsors pensaven que el be moral
produit per les lligons d'extensib constitura un resultat molt valuos
ja que no names es tractava d'instruir els obrers. sino de fer-los
minors

Finalment. i segons Leclere (1893), l'obra de l'extensib dona un
resultat social importantissim perque prengue des del principi.
conserve. un taranna rigorosarnent democratic ja que era benefice
per a les masses sota el triple punt de vista cientific. moral i social
1. a mes. l'extensio no va ser menys util per a les universitats
angleses ja que aqur stes arrelaren Ines profundament i s hi produiren
reformes internes

En la segona decada del segle XX. els labonstes (The Worhet's
Educational Association) defensaven que la provisio dune educacco
liberal per a adults havia de ser considerada per les autoi dats
universitanes corn Lula part normal i necessana de les seves funclui is
aplicant-hi una major proporcid de les seves rendes Dotermmats
labonstes creien que la umversitat no podia ser la institucio que
difongues la vertadera cultura tecnica i moral que el poble tenia el
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dret d exigli ja que era una de les grans forces de resistencia de les
classes corservadores de la societat, per a ells, la universitat havia
de ser de;xada de banda o transformada plenarnent. Aquest taranna
critic respecte a la universitat corn a institucib fare neixer, corn
veurern mes endavant, les Universitats Populars.

Per a Ramos (1922) la universitat es transforma, s'obri a una
nova vide. adopta per ella mateixa tendencies que havien nascut del
seu propi si. rnolt abans que esdevinguessin aspiracions dels
Congressos Laboristes del 1919 i el 1920. Aixi, a les autoritzades
veus que sorgien de les universitats s'hi afegien les veus que, des de
baix. reclamaven una participacib mes complete i general en els
beneficis de la culture.

Deixant de banda el paper de la universitat en la creacib d'aquest
tipus d'extensib, nasqueren dues institucions educatives laboristes:
The Labour College! The Plebs League, mostrant la transforrnacib de
valors educatius a Anglaterra. Les associacions laboristes amb l'anim
d elevar la Culture popular no només demanaven el seu reconeixement
sino tarnbe els mitjans financers necessaris per assolir-la
adequadament La q0estib. de purarnent cultural, esdevenia econômica.
Aquest gran movirnent en favor de la major cultura general del poble,
que tambe es pot observer a Alernanya I a altres palsos europeus. es
un dels signes més caracteristics dels temps posteriors a la guerra.
Aquesta educaciO d'adults realitzada amb un criteri que no és el del
simple analfabetisme primari ni el del perfeccionarnent tecnic de
I obrer. es considera corn un ideal destinat a transformar les bases
tradicionals de la societat.

L'extensio universiteria fou adoptada a diversos paisos europeus.
tambe als EUA i a la Unib Sovietica. En passar mig segle del seu
tuncionament. Altamira (1928) constata que la denominacib d'uni-
versitat popular extensio universitaria subsistien en alguns paisos

segons que diuen de manera errOnia. Per exemple. les universitat
populars holandeses que. per estar obertes a tothom, feien possible
l'assistencia del pUblic obrer no hi estaven destinades especialment

de fet. els obrers a penes les utilitzaven.

A Anglaterra. malgrat que l'extensib universitaria subsistia.
accentuava, cada cop més. el seu propOsit d'institucib de culture al
servei de la classe mitjana i dels mateixos estudiants L extensi6
universitaria esdevingue uns cursos d'estiu responent a l'exclusib
obrera de la universitat. En el cas de les conferencies, malgrat el seu
intent popular. en el sentit d'estar obertes a tothom. no eren fre-
cpientades pels obrers ja que el seu to responia al de la cultura
nilljana d'uli public que havia passat per quelcorn rues que I escola
primana I tenia ateccions intellectuals per tradiciO de classe
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L'ExtensiO Universitaria a Espanya

L'institucionista Rafael Altarnira proposa el model angles en el
Congres Pedagogic Internacional celebrat a Madrid el 1892. En aquesta
mateixa linia Ferrer i Guardia project& la creaciO d'una universitat
popular dins l'escola moderna, idea que cornenca a desenvolupar-se
mitjancant l'organitzaciO de conferencies dorninicals I sessions de
lectura.

Per a Palacios (1899) l'extensiO universitaria a Espanya. quant
al contingut, difereix pel que representa i per corn es entesa en
referencia a Anglaterra. L'extensiO universitaria no té antecedents
en l'organitzaciO de les universitats espanyoles. alhora, no s'hi troba
res que s'assernbli a les institucions que caracteritzen l'extensiO
universitaria a altres llocs europeus o nord-arnericans fora de la
seva aparici6 a finals del segle XIX. L'extensiO neix en virtut de les
previes ingeréncies de la universitat en l'ensenyament popular
(ateneus i resta de centres analegs), seguint l'exemple d'allO que
s'ha fet a l'estranger.

Espanya no compta amb l'organitzaciO anglesa o nord-americana,
ni amb els estirnuls de saber i riquesa viscuts a Belgica, ni amb
mitjans d'altres tipus corn ara el suport of icial a Franca, ni amb
l'entusiasme del pbblic. No obstant aixO, molts intellectuals van
prornoure una interessant dinarnica. Entre d'altres podem citar Clarin
(ExtensiO Universitaria d'Oviedo). Blasco Ibanez (Universitat Popu-
lar de Valencia) i Antonio Machado (Universitat Popular de Segovia).
L'actuaciO més destacada va ser l'ExtensiO Universitaria a Oviedo:

Primerarnent s'organitzaren conferencies publiques ja que aquestes
despertaven l'esperit de tolerancia, perO més endavant decidiren
complernentar-les amb les classes populars perque es veia que les
esrnentades conferencies no eren el rnitja més adequat per a exercir
una acciO educativa vertadera. Les classes populars tenien matricula
gratulta i. encara que no pas exclusivament, anaven dirigides als
obrers. Es pretenia que, amb el ternps, aquestes classes constituIssin
la base d'una universitat popular. sobre el model de les fundades a
forga paisc,s estrangers. especialment a Franca. L'objectiu era
substituir la conferencia explicada davant d'un pOblic an6nim,
heterogeni i inconstant, per les classes amb un nombre limitat
d'alumnes, que treballessin amb el professor. que s'adonessin per
ells mateixos de les coses i que poguessin assolir una autentica
educaciO.

Segons Se la (1902), any rera any s'havia mirat de captar l'atenciO
de la gent benestant cap a aquest moviment d'extensiO que. ben dut,
podia contribuir eficacment a la resoluci6 del problema social. Apatia,
atonia i indiferbncia respongueren a les seves excitacions. Es ben segur
que per a aquests intellectuals no s'hauria escatimat tant Si s'hagués
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tractat de comprar canons de nr rapid en previsio d'una guerra.
Feien culpables d'aquesta situacia tant l'Estat corn els ciutadans.

En l'esperit dels promotors de l'extensia universitaria hi havia
l'anim de resoldre les Iluites socials i les depeses que aquestes
ocasionaven a arnos i obrers; ja que aquesta situacia d'enfrontament
era produida perque els capitalistes varen deixar que el poble dugues
a terme per si sol la seva educed& i la fes parcial i egoista, seguint
l'exemple dels empresaris torn7-t-se en contra seu.

Fent un altre pas Besteiro (1926) defensa, arnb altres intel.lec-
tuals, que el sisterna d'acumulació de coneixernent mitjancant la
multiplicacia de cursos i conferencies no és prou per a satisfer les
necessitats de cultura que sent el proletariat..., es prefereixen els
estudis que serveixen per impulsar la personalitat per damunt dels
que nomes serveixen per incrementar el cabal del coneixement. Aixi
doncs. per acornplir la satisfaccia de les necessitats que neixen de
diferents aptituds i l'establirnent i el desenvoluparnent de la de-
mocrâcia, cal que els graus superiors de l'ensenyament (universitat)
puguin asseaurar a tots els ciutadans les possibilitats d'uria espe-
cialitzacia major i un aprofundirnent de la culture major. no names
durant la joventut. sina durant tota la vide de l'adult.

Durant els anys 1904/1905 hi hague una cosi de les classes
populars arreu de les universitats (sobretot a Franca) ja que es
produi un important descens de rnatriculacia. Sela (1905) pensa que
el cas espanyol respon a causes diferents que l'europeu . Les inquietuds
dels obrers giren al voltant de dos ordres de matbries d'ensenyament:
aquelles que els proporcionen una utilitat immediata per a la vide
aquelles que serveixen per a embellir-la.

Una altra caracteristica de l'extensia universitaria espanyola és
el desinteres d'aquells que contribuIen a l'educacia popular. Ning0 no
va mirar de fer servir l'extensia per af avorir els interessos d'un
partit politic. Per a Sela (1905). monarquics i republicans. indivi-
dualistes i socialistes. liberals i intervencionistes. tots convivien en
una atmosfera de gentilesa i tolerancia. que s'estenia dels professors
als alumnes i que era de desitjar que algun dia omplis el man. per tal
que no hi hagues cap ambient on es poguessin produir les guerres
cruels. el odis, alla que divideix i separa. que es sobreposa a la unitat
fonamental de les societats humanes.

Hem parlat d'una crisi de les classes populars I tambe de la desa-
paricia de l'extensia universitaria i la universitat popular tal i corn
toren concebudes en els seus ongens Rai ael Altamira (1928) fa la
proposta seguent per solucionar aquesta situacib. Les idees que
expressa han anat sortint al Ilarg d'aquestes limes perO trobem que
es mteressant recollir-les per insistir en el taranna I els "preludicis-
dels inter lectuals que apostaven per l'extensib.
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-coordinar els diferents nivells I propostes existents en l'edu-
cacio d'adults:

emmotllar-se a la jornada laboral dels obrers.

-formular els programes segons els desitjos i les curiositats
intel.lectuals que cada grup de public formula:

-dotar la formacia dels cursets de diverses llicons sistematiques.

En establir-se a Espanya el regim dictatorial i en desapareixer la
llibertat d'expressia. algunes associacions corn l'Ateneu de Madrid.
la federacia obrera de Salarnanca i l'Associacio d'estudiants. també
de Salamanca. trobaren grans dificultats per oferir conferancies
Obliques I. fins i tot. hagueren de suspendre aquesta tasca

El partit Onic. creat l'abril de 1937. va intentar ocuparinicialment
la totalitat de l'espai politic, perO mai no ho aconsegui. Les oraanit-
zacions de masses que havien d'enquadrar i controlar tota la societat
van posar-se sota la direccia del partit. Hi havia l'OSE (1940),
Organitzacia Sindical Espanyola i el Frente de Juventudes (1940)
arnb el SEU (Sindicato Espanol Universitario). La politica de l'Estat
mirava d'assegurar la permanent subrnissia de les classes
treballadores mitjancant la destruccio de les organitzacions obreres

la creacia de nous sindicats I una nova legislacia laboral

La politica econOrnica. a mes de treure Espanya de la cnsi econO-
mica. pretenia desmantellar el moviment obrer corn a forca social.
La politica social va tenir un caracter nitidarnent classista. l'exemple
més contundent d'aquesta tendencia es troba en l'anul.lacia de la
Reforma Agraria. Les classes treballadores adoptaren, davant del
nou rOgirn. una actitud de rebuig i passivitat. encara que existi una
continuada conflictivitat a causa de les condicions de vida adverses.

Pel que fa a la formacio intel-lectual. es controla el man estudian-
til amb la cream de l'esmentat SEU. Es depura el cos docent i el de
biblioteques. rnentre que un pia d'ensenyament mitja privilegià la
religio i la ideologia de -la Hispanitat-

L'objectiu dels sediciosos era enderrocar la RepOblica. el regim
democratic que. als ulls dels sectors mes reaccionaris de la societat
espanyola. havia obert les portes a l'amenaca revolucionana mit-
lancant tot un seguit de trencaments. de la unitat nacional. de la
unitat religiosa i de l'ordre social.

Poc mes de cinquanta anys despres de l'aparicio de l'extensio
universitaria alguns intellectuals criticaven. corn hem recollit en
tinalitzar la panoramica per I evolucio de I oxtensio I exclw;to obre-
ra del moviment I l'apropiament per part de la classe mitjana
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Diferents models d'extensió universitbria

Universitats Populars

Les Universitats Populars reepareixen en els primers anys de la
transici6 democratica. Es defineixen elles mateixes (1991) corn un
projecte d'anirnaci6 sOcio-cultural i edLcació d'adults per a la promociO
de la participació social. HistOricament, el seu desenvolupament
entronca amb una tradici6 de pensament iniciada a principis de segle
amb .La lnstituciOn Libre de Enserianza" i .La Escuela Nuevai,
interromput durant el periode de la dictadura.

La caracteristica que marca la diferencia amb l'Extensi6 Univer-
siteria es el fet que mentre la pretensid d'aquesta Os obrir les portes
de la universitat a tothom, les universitats populars neixen amb
l'objectiu de crear culture popular, Os a dir, no que la universitat
arribi a la gent a traves dels intellectuals sin() que el poble crei la
prOpia culture.

Els camps d'actuaci6 de les universitats populars se centren en
tres ambits:

1. lntervencib social: fa referencia a aquelles activitats dutes
a terme de forma coordinada per un equip de treball i adrecades a
actuar en el mitja social, be sigui fomentant collectius i associacions.
o be amb sectors i grups de poblaci6 desafavorits, per tal que
contribueixin en la millora de la seva qualitat de vide i en el
desenvolupament sdcio-cultural de la comunitat.

2. Educed() i formed& en aquesta area es desenvolupen accions
formatives per tal de facilitar al ciutadalana l'oportunitat de com-
pleter els coneixements basics, o adquirir d'altres rries especialitzats,
necessaris per a incrementar la seva qualitat de vida, aixi corn
possibilitar instruments per a l'acces al mOn laboral.

3. Desenvolupament cultural: s'enten per desenvolupament cul-
tural el proces rnitjancent el qual es procedeix a la democratitzaciO
de la culture a traves de la garantia del lliure acces i la participacib
de la poblaci6 en el coneixement, l'Os, el gaudi i la creed() dels bens,
els fets i els serveis culturals.

Sent un projecte educatiu, les Universitats Populars transcendeixen
l'embit purament escolar per enfrontar-se als problemes educatius
que planteja la cornunitat social. el carrer. els grups de poblaci6
deprimits i la margined() social.

Les Universitats Populars miren d 'eliminar obstacles perque
emergeixi la demanda de bens i serveis culturals 1, en aquest sentit,
ha estat molt important la seva aposta pel territori, per all() que es
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local, pel barri i pel veInat. Aquesta actitud de participació, sentit
critic. autonomia cultural i independencia ha suposat, en certs
moments, contradiccions entre alguna universitat popular i els
ajuntaments corn a patrocinadors d'aquestes.

L'evoluci6 posterior de les universitats populars i la seva federaciO,
el 1982, han conduit a una major vinculaciO amb les realitats sOcio-
culturals i, en extensi6, cap a un alt grau d'autonomia cultural que
fa que l'experiencia d'aquestes entitats sigui una de les més riques
de la nova educaci6 d'adults. De tota manera, s'acusen: perdue del
sentit global del seu projecte i, fins i tot, marginalitat, basicament
per dues causes (Perez i Medel, 1990): Tuna banda, la dependencia
del Ministeri d'Educaci6 i Ciencia i, de l'altra, la inexistencia d'un
comite o consell coordinador de les actuacions en educació d'adults.

Els Community Colleges nord-americans I canadencs

Als EUA una de les formes en qué ha derivat l'extensiO universitaria
ha estat els anomenats Community Colleges que, en alguns aspectes,
compleixen els requisits que defineixen l'extensiO i, en altres, cons-
titueixen una interessant opci6 educative que cobreix les mancances
en el nivell mitja educatiu nord-america.

Les caracteristiques dels Community Colleges nord-americans i
canadencs sOn:

1. Proporcionar l'acces a oportunitats educatives als grups
socials als quals s'ha negat per la imposicib de barreres academiques,
secio-econômiques, geografiques i culturals.

2. Mantenir un model de curriculum comprensiu que proveeixi
educaci6 i formaci6 en una amplia oferta de programes.

3. Emf asitzar l'assessorament dels estudiants mitjancant un
servei accessible i el seu contacte amb els professors.

4. Mantenir una orientaci6 comunitaria a través de les seves
administracions i programes d'assessorament.

5. Adaptar-se als canvis que s'esdevinguin segons els nous clients
(estudiants), reclamar programes d'educaci6 i formaciO adequats als
canvis tecnolOgics i d'estructura del Hoc de treball.

A diferents paisos hi ha institucions que mantenen certes sem-
blances, perO també importants diferencies amb els Community
Colleges, com sOn les Volkhochschule alemanyes I austriaques o el
SENAI brasiler Les caracteristiques que comparteixen els Colleges

les Volkhochschules abracen diferents ambits: el preu de la matri-
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cula s'ajusta a les possibilitats econOrniques, els participants poden
col-laborar en l'elaboraci6 clefs programes. D'altra banda, poques
Volkhochschule tenen els seus propis edificis (politica de parets
obertes). El local és proporcionat per l'ajuntament de la ciutat i

compartit, sovint, amb biblioteques. Quant a l'organitzaciO, les
Volkhochschule tenen un cap executiu, i el seu equip, contractat a
temps complet. s'encarrega d'organitzar les classes i ia investigaciO
1, les persones contractades a temps parcial imparteixen els cursos,
havent fet previament un curset de formaciO.

Els Community Colleges per& estan practicament orientats a la
formaci6 ocupacional i a l'obtenciO d'un titol o accés a la universitat
per a aquells que, per condicions sOcio-econOmiques i culturals, no
han pogut accedir-hi i realitzen un paper compensatori amb un tipus
d'ensenyament centrat en el que per a nosaltres es la formaciO
professional. Igualment, el SENAI brasiler neix amb la pretensiO de
cobrir les mancances en aquest nivell de formaciO. Les Volkhochschules
alemanyes funcionen practicament a nivell de classe mitjana i responen
a les seves demandes i a les necessitats de diferents empreses (per
exemple, cursos d'angles comercial) i. malgrat que les classes
populars no tenen recces tancat. les persones que hi accedeixen
acostumen a ser persones amb titulacions mitjanes.

Conclusió

No pretenem crear -el model- d 'extensib universiteria. sobretot
perque les possibilitats sOn diverses i no es la finalitat d'aquest
article, perO si el de suggerir uns punts de reflexi6 i guia per a la
creaciO i el foment de l'extensiO universitaria a Espanya.

L'extensi6 universitaria, corn el seu nom indica, pretén l'extensiO
d'ensenyament superior a tothom. Per tent, cal possibilitar l'acces
dels diferents grups socials a aquest servei amb politica de portes
obertes pel que fa a l'emplacament, es a dir, sent la universitat la
que possibiliti aules i material o be aquells que la demanen, atenent
les demandes o be creant-les. Bourdieu afirma que molts cops les
persones/grups que utilitzen un servei no sempre sbn els que més ho
necessiten sinO aquells que tenen més recursos (informacid, possi-
bilitats.. ) per fer-ho. Convenouts d'aixO, creiern que la universitat
no es pot limitar a crear un servei d'extensiO, a possibilitar l'extensiO
fent accessibles els seus recursos (personal, material. .). sinO que
ha de ter-se present i crear la necessitat d'emprar aquests recursos.

La matriculaciO hauria de ser gratuTta. és aixi corn es possibilita
realment un Iliure accés a l'ensenyament, perque ajustant el preu a
les possibilitats dels participants forcosament la fas exclussiva. Pel
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que fa a la titulacio creiern que els cursos d extensio no han d'estar
motivats per l'obtencio d'un titol ja que no varen ser creats per a
aixO, la seva pretensib és estendre rensenyament.
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L'avaluació de l'ensenyament universitari des
d'un enfocament institucional
Mario de Miguel Diaz *

1. Introducció

L'avaluaciO de les institucions d'Ensenyarnent Superior es un dels
ternes actuals que suscita més interes entre els investigadors en el
camp de l'educacio. Els canvis que s'han produll darrerarnent,
relacionats amb els diversos factors que incideixen sobre aquest
nivell educatiu, han originat enfocaments nous de l'estructura,
processos i resultats d'aquestes institucions i, en conseqUencia, dels
sistemes d'avaluaciO. A titol d'introducciO podriern agrupar aquests
canvis en dos grans blocs. Per una banda, aquells que fan referencia
a l'apariciO d'una nova concepciO de les relacions entre els governs
i les universitats inddida per criteris de qualitat i autonornia. Per una
altra banda, els nous enfocaments te6rics i metodolOgics de les
institucions universitanes corn a organitzacions que plantegen la
necessitat d'abordar revalued() des d'un punt de mira institucional.
Tots dos aspectes sOn continguts que han de ser contemplats en
rernbit disciplinari de les ciencies de l'educaciO.

Durant les Oltimes decades. els dos conceptes que rnés s'han
utilitzat en relaciO arnb l'Ensenyarnent Superior (ES) han estat els
d'autonornia i qualitat. Les universitats reclamen regularrnent quotes
superiors d'autonomia amb la finalitat de poder planificar els seus
objectius i gestionar els seus recursos seguint criteris interns de la
rnateixa instituciO. Els governs, davant del fracas de les politiques
dirigides cap a objectius, s'adonen que han de canviar el sisterna de
relacions arnb les institucions universitaries -corn Onic sisterna
d'"abolir l'anarquia i les pérdues per poder vincular el finançament
arnb els resultats. Aix6 significa que l'autonornia de les universitats
ha d'incidir de rnanera positive sobre la qualitat dels productes i els
serveis que aquestes institucions faciliten a la societat, per a la qual

Mano dc Miguol Dia/ es caludratic de Metodes d Investigacio
I Diagimstic en

E ducacio a la Facultat de Filosofia I Cioncivs (Iv ii duCacin de la Universitat d'Oviedo
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coi in horodor i coeditor dc Ittol La E va/uacion de las Insliturames Univorsdanas

9 9

2163
- _

. .



cosa s'han d'establir necessariament processos de control sobre els
resultats i els recursos utilitzats. En definitive, tota exigéncia d'au-
tonomia per part de les universitats té la seva contrapartida en
l'avaluaciO, ja que és impensable l'una sense l'altra.

Aquesta mena de plantejaments ha generat un nou marc de relacions
entre els governs i les universitats, en que es considera l'avaluaciO
corn l'estrategia que pot conjugar els interessos d'ambdues parts.
Aixi doncs, en els palsos del nostre entorn, ha sorgit darrerament
un corrent d'opiniO favorable a la introducciO de processos d'auto-
avaluació en les institucions universitaries corn a estrategia per
adquirir més autonomia. Segons Neave (1988) es podria dir que estern
davant d'una situaci6 o un estat d'avaluaci6 (evaluative state). La
filosofia d'aquest corrent es fonarnenta en un principi d'autoregulaciO,
en base al qual les institucions universitaries adquireixen quotes
superiors de Ilibertat en la mesura que els seus productes i els seus
serveis responen a les finalitats de la politica que les subvenciona,
i els governs hi actuen fomentant certa cornpetitivitat a fi d'estimular
la qualitat de les seves prestacions (Van Vught, 1991). Per aixO, les
rnateixes universitatt, sOn les més interessades a buscar flaws d'uni6
entre les finalitats politiques i els objectius academics, i a introduir
sisternes d'avaluaci6 de Ilurs activitats corn a estratégia que pot
incidir en la rnillora dels seus processos i els seus resultats. En
definitive. establir una connexiO entre eh, principis que inspiren les
politiques sobre l'ES a cada pais concret i les prestacions que faci-
liten a la societat, aquestes institucions.

Des del punt de vista politic, els principis fonamentals que postu-
len els governs dernocratics en relaciO a l'ES -formulats explicitament
en declaracions i textos legals que s'hi refereixen- es poden agrupar
en les metes segilients:

Igualtat. La igualtat d'acces i tractarnent a l'ES de qualsevol
ciutade davant de la font de discrirninaciO que sigui constitueix una
de les metes o dels principis basics a tenir en cornpte en l'avaluaciO
de les institucions pUbliques. Quan les institucions no sOn finançades
arnb tons estatals, aquest principi lOgicament queda supeditat a les
politiques concretes que en cada cas inspiren la seva creaciO i el seu
funcionament

Qualitat. Les universitats constitueixen organitzacions amb
l'objectiu de facilitar a la societat deterrninades prestacions. Aixi
que qualsevol proces d'avaIuaciO de l'ES comporta, necesseriament,
avaluar la qualitat de les funcions I es activitats que aquestes
institucions tenen encomanades. docencia, investigaciO I serveis.

Desenvolupament Social. D'entre les prestacions que les
universitats aporten a la societal, interessen de manera especial
aquelles que repercuteixen de manera immediate en el seu desen-
volupament. Les relacions entre el sisterna educatiu i el sistema
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productiu I social son tan potents, que politicament es impossible de
prescindir d'aquest principi en relacio amb l'ES

Accountability. Finalment, l'estat, corn a fiador dels fons publics,
ha d'assurnir i potenciar en relaciO a les institucions d'ES un principi
de control o rendiment de comptes en relaciO amb els recursos que
sels assigna (value for money). Per logica, el control de l'estat
s'orienta a aconseguir un «rendiment superior amb menys inversions»
tot i que la seva intervenciô este supeditada al nivell en qué participa
en el finançament.

Partint d'aquests principis, la filosofia que postula l'«evaluative
state» es pot sintetitzar en aquests termes: les institucions
universitaries poden aconseguir un estatus d'autonomia sempre que
garanteixin les finalitats que en cada cas orienten les politiques que
les financien. D'aquesta manera les universitats podran definir el
model d'educaciO que consideren més adequat -educaciO de masses o
d'élites-, establir curriculums propis relacionats amb els interessos
cientifics i socials. i adrninistrar els recursos segons criteris interns
de la mateixa instituciO. La contrapartida es irnplantar sistemes
d'avaluacid institucional que assegurin a l'estat la utilitzaciO dels
recursos que fan relacib als objectius que orienten la seva politica
sobre l'ES (Kogan 1989. Loder 1990).

Sembla que aquesta es la tendencia dominant en els paisos del
nostre entorn. En alguns, ja s'han posat en rnarxa sistemes per
avaluar les universitats a nivell nacional. corn es el cas de la Gran
Bretanya, Franca els PaIsos Baixos. En altres -Finlandia, Suecia i
Alemanya- es discuteixen les estratbgies i els procediments. En alguns
casos la iniciativa ha sorgit de les mateixes universitats corn ha
succeit als PaIsos Baixos: en altres, corn Franca i la Gran Bretanya.
han estat les autoritats governarnentals -a nivell estatal o regional-
les que han impulsat aquesta iniciativa. En tots es cory.tata la necessitat
d'arbitrar processos d'avaluaciO institucional corn a cosa inques-
tionable i els passos que ja es fan al respecte ofereixen resultats
molt positius. A l'estat espanyol el tema s'ha cornencat a plantejar
recentrnent. Durant els dos darrers anys, la Secretaria del Consejo
de Universides ha propiciat diverses trobades i publicacions (Mora
1991: De Miguel, Mora i Rodriguez, 1991) arnb la finalitat de sus-
citar a les institucions d'ES actituds favorables cap a l'avaluaciO, tot
i que considerem que el cami que cal recOrrer encara es Ilarg. El
problerna es complica quan es considera que l'autonornia de les nostres
.universitats presenta, alhora, connotacions especials ja que, a més
a més. s'inscriu en un probes politic de consolidacin d'autonornies
territorials enfront del centralisme estatal. L'anomenat -estat de
les autonomies- no només dificulta la possibilitat que la iniciativa
sorgeixi a rm./ell central, sing que qUestiona el paper que hi pugui
realitzar un organisme amortidor intermodi corn és el Consejo de
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Universidacies No obstant aixo esperem que el proces cap a I avaluacio
institucional sigui irreversible

2. Elements que configuren l'estructura de les institucions
universitbries

Partint del tel que les universitats han d'assumir l'avaluacib corn
la contrapartida de la seva autonomia, sembla que Os necessari efec-
tuar una analisi dels elements que configuren l'estructura d'aquestes
institucions universitaries abans de procedir a dissenyar un pla o un
prograrna per avaluar la qualitat de l'ES. Les universitats no norries
no tenen assignades unes funcions especifiques peculiars, sino que a
mes a mes, corn a organitzacions socials, presenten fets propis que
les diferencien d'altres organitzacions similars i que s'han de ienir
en compte a l'hora d'abordar la seva avaluaciO. Per aixd ens sembla
important considerar -en aquest moment- aquells elements de les
organitzacions universitaries, que sOn fonamentals a l'hora d'establir
una analisi dels factors institucionals que intervenen en el disseny
d'un pla d'avaluacib sobre elles mateixes.

2.1 La universitat corn a organitzacio: teories principals

Fins a la data -a l'estat espanyol- no s'han emprat de manera
generalitzada enfocaments I models organitzatius per a utilitzar les
institucions universitaries. Les expenencies d'avaluacib realitzades
s'han central en aspectes parcials de la vide universitana -alumnes.
professors-. perb mai no s'han plantelat d'abordar ravaluacio de
forma institucional Per aixb ens interessa remarcar que les univer-
sitats. a tots els efectes, son organitzacions socials i corn a tals han
de ser analitzades i avaluades a pada dels enfocaments teOrics
metodolbgics que s'utilitzen eri el camp de les organitzacions Encara
més, qualsevol enfocament d'avaluacib que no tingui en compte aquesta
dimensib s'haura de considerar molt limitat. I .absencia d'aquesta
mena d'enfocarnent envers les institucions de l'ES ha impedit que
durant els Oltims anys s'apliquessin al mon universitan models I

dissenys organitzatius impulsats des de corrents empresanals. aixi
.orn Ia metodologra d'avaluaciO sublacent i cils denominats sistemes

de control i cercles de qualitat que s'utilltzen en les politiques de
mercat (Winter 1992).

Els treballs que recentment s'han plantelat una analisi orgarutzatrva
do restructura de les lostitucions univer;itaries emprenen senior('
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el tema des d una perspective sisternatica (De Weert 1990, Israeli
Mannheim 1991). Els models que han obtingut més difusi6 sOn aquells

que estableixen una conceptualitzaci6 de les institucions universitaries
en (uncle dels enfocaments teOrics sobre les organitzacions a partir
de la seva classificaciO, que estableix Scott (1982) i que, corn ja es
sabut. aglutina les diverses teories organitzatives en tres grans
grups

a) teorics racionals. que emfasitzen la concepciO i l'estructura de
les organitzacions en relaci6 a les metes (ouput),

b) enfocaments naturals, que remarquen els processos interns a
la mateixa organitzacie, especialment els que fan referencia als
individus que aglutinen (processes) i,

c) aproximacions socials, que plantegen la necessitat de concebre
les organitzacions des d'una perspective oberta en interaccie arnb
I entorn social (input) Els autors que empren aquesta classificaciO
(Sortell I Kaluzny 1983, Kurz i al. 1989, Scheerens i Creemers
1989) defensen que cadascun d'aquests enfocaments constitueix una
aproximacie diferent de la concepciO de les metes que justifiquen les
organilzacions. cosa que, lOgicament, repercuteix en la manera de
determiner-tie I estructura, els processos i les conductes, aixi corn
en le definiciO dels objectius i els criteris relacionats amb l'avaluaciO
del rendiment organitzattu.

1 Entocament racional La perspective racional emfasitza el disseny
la implementacie en les organitzacions de prograrnes orientats cap

a metes que puguin ser avaluades a través d'uns criteris explicits.
Les institucions es justifiquen en relaci6 amb uns objectius que cons-
titueixen el punt de referencia per a determinar la seva estructura
I els seus processos El rendiment en un sistema o en un enfocament
racional es conceptualitza a partir de les ,q-nelesi,, centrant Veva-
luacso en la quantitat i la qualitat de l'ouput. i en aquells factors que.
d'una manera o altra. contribueixen en aquest ouput.

7 Enlocament natural L'aproxirnacie natural al concepte de
reediment organitzatiu remarca la importancia dels processos
espoillarlis -no planificats- emergents en el si de rorganitzacie. o
dels successes que s'esdevenen en el seu context i que no tenen res
d VOIJIL direutarnent amb les seves metes, sine arnb el mateix
cieixernent dels individus -satisfaccio- i el desenvoluparnent de la
mateora organitzaciO. Des d'aquesta perspective s'identifica el
rendinient arnb els sisternes de manteniment suport social. que totes

(i111111111aCIOIP, desenvidupen implicitarnent

3 I nlocarneut °holt Des d aquesta perspectiva s'assurneix quo la
t oncLpctu I 0 luncionarnent d'unn organitzacie no es poden explicar
,r1 rthirge de les seves relacions amb l'entorn, per la qual coca tant
1,1 !,ev,r et-,tructura corn els processos i el rendiment estan condicionats
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profundament pels inputs que l'organitzacio rep del medi Per aixo,
qualsevol avaluaciO de resultats s'ha d'efectuar en funci6 dels re-
cursos propis que ha generat l'organitzaciO. L'adquisicid de recursos
constitueix l'indicador del rendiment d'una organitzacie des de l'Optica
de la seva interdependencia de l'entorn.

Si es prenen corn a referencia aquests tres tipus d'enfocaments,
alguns autors (Scheerens i Creemers, 1989) estableixen una seqUencia
dels criteris sobre l'eficacia organitzativa en termes de rnitjans i

finalitats -segons que s'especifica en el diagrama seguent- respecte
a la qual cada institució ha d'establir la seva pr6pia posiciO.

Re/acid de mitjans-finalitats dels criteris sobre l'eficacia
organitzativa

Adaptaci6 a AdquisiciO ProducciO
l'entorn de recursos d'ouput

CohesiO i satisfacciO
dels membres

2 2. Funcions de l'Ensenyament Superior

La consideracio de les universitats corn a organitzacions reclama
que, abans de parlar d'avaluaciO, hagirn de considerar quines son les
funcions o les prestacions que justifiquen l'existencia d'aguestes
organitzacions corn a institucions socials. Respecte a aixO i malgrat
que els textos legals acostumen a presentar un grau elevat de dis-
gregaciO (Po lilt 1990), hi ha certa unanimitat a considerar corn a
funcions prOpies de l'ES: la docéncia, la investigacie i els serveis. Quant
a la dimensiO de la docencia, l'ES aporta a la societat la prestaciO de
la formacie inicial i permanent per a l'exercici d'activitats profes-
sionals que requereixen l'aplicaciO de coneixements i metodes cien-
tifics o per a la creacie artistica. Quant a la investigaciO, les univei
sitats tenen assignada I i funciO de la creaci6. el desenvoluparnent. la
transmissie I a critica de la ciencia. la tecnica i la cultura (Ley de
Ref orma Universitaria, 1983, art. 1.2.). Finalment, les institucions
de l'ES constitueixen organitzacions que es caracteritzen per la
prestaciO de serveis culturals, tecnics. educatius, etc. als individus
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a la comunitat. que incideixen en el seu desenvoluparnent econOmic
i social.

Certarnent hi ha una interrelacio palesa entre aquestes funcions.
de manera que es dificil que es pugui considerar l'avaluaciO d'una
d'elles sense tenir en compte les altres. Tot i que teOricarnent es pot
avaluar la productivitat investigadora d una universitat oe manera
especifica. no sembla que aquest tipus d'analisi pugui reflectir
adequadament tota l'activitat investigadora de la institucio si no
tenim en compte corn s'hi ensenya a investigar. es a dir, sense
avaluar els programes docents d'iniciacio a la investigacio (doctorat)
De la mateixa manera. resultana anacrenic avaluar els continguts de
la docencia sense tenir en compte els avenços que aporten les
investigacions recents. Per aixO. tot i que es pot procedir a avaluar
cada una d'aquestes funcions per separat. des d'un plantejament
institucional. shan de tenir sempre presents les interrelaciona mutues

2.3 Mvells ci.us a Tanalls,

La consideracio de la institucio universitana corn a una organitzacio
no exclou plantejarnents d analisi per ambits o nivells mes especifics
Des d'una perspectiva general. es podrien plantejar processos
d'avaluacio prenent corn a unitats de mesura tres nivells diferents
institucional. subunitats individuals (Premf ors 1989. Kurz i al
1989) Fins avui. les avaluacions que hem realitzat nosaltres s'han
centrat sobre unitats individuals -professors I alumnes- per la qual
cosa son molt poc indicatives del rendirnent global d'una instituciO a
causa de la poca relacib entre ambdues estimacions Per aixo, les
tendencies actuals consideren important priontzar els enfocaments
institucionals sobre els individuals. Ara be. no hem d'oblidar que les
universitats corn a organitzacions es poden estructurar en diverses
subunitats -departaments. centres instituts. arees de coneixement.
unitats de gestio adrninistrativa. etc que es poden utilitzar corn a
nivell de mesura per a efectuar determinats Opus d'avaluacions
L'enfocament institucional no exclou pas dissenys d avaluacib elaborats
a partir d'una d'aquestes subunitats. al contran en molts casos
constitueix restrategia recomanable Per a aixo ravaluador haura
de decidir en cada cas. a quill nivel! o subunitat s'ha de plantejar
I avaluacio segons el Opus d objectiu o funcio cu vol avaluar

Tot que en el marc universitan hi ha cort consens a deter,inar
ul deoartament corn I ambit organitzaliu quo s ha de 'uar
I avaluacio orientada cap a la innovacio (Rodriguez. 1991) les
diferenctes existents a I hora de constituir restructura dels
dupartarnents a partir dots diversos contextos universitans exigeix
que I avaluador prengui corn a unitat d analisi aquella que en cada
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cas, es considera mes adequada. Corn a omen onentador es pot dir
que -a efectes de poder establir comparacions interuniversitaries-
en les avaluacions institucionals s'ha de prendre corn a referencia
l'Area de coneixernent, ja que constitueix la unitat natural que aglutina
l'activitat docent i investigadora d'un conjunt de professors en relaciO
amb un domini cientific. i el centre i/o el departarnent corn a eix dels
ensenyarnents que s'irnparteixen en una universitat d'acord amb una

titulaciO determinada.

2.4. Audiencies implicades en l'ES

Un altre aspecte a tenir en compte, abans de procedir al disseny
d'un programa d'avaluacib, es determiner les audiencies, es a dir,
les diverses instancies o persones implicades directarnent o indirecta

en la gestic, i els resultats de l'activitat que volern avaluar, en el
nostre cas l'ES. La seva participacib en el procés d'avaluacib ha
d'estar garantida, si realrnent volem aportar credibilitat al nostre
treball Per aixO es irnportant -abans d'establir el pla d'avaluació-
efectuar una dehmitacib de l'audiencia irnphcada en la funcib o l'aspecte
de l'ensenyarnent universitari que avaluarern, a fi de tenir-hi presents
els interessos de tothorn i de considerar les diferents perspectives
d'analisi que es poden establir segons els processos

En el cas de l'ES podem parlar de dos tipus d'audiencies: interna
i externa. Considerem corn audiencia interna aquella que este imphcada
directarnent en l'activitat de la institucib. corn sbn els alurnnes, els
professors, l'staff academic i el personal de gestib administrative.
Es consideren audiencia externa les entitats i els organismes
relacionats amb les universitats quan les financien o reben els seus
productes. En aquest grup destacariern els governs i la classe poli-
tica, els empresaris, els antics alumnes i la cornunitat en general
Per lOgica cadascuna d'aquestes audiencies pot plantejar els objectius

o els proposits propis en relació a i'ES. tel que suposa abordar
l'avaluacib des de perspectives diferents o posar brnfasi en coses
diverses. Aixi que. qualsevol plantejarnent sobre els objectius de
l'ES o sobre els criteris de qualital que es poden utilitzar en la seva
avaluacib pot ser relatiu. si es contempla des de les diverses
audiencies.

Els diferents aspectes que hem analitzat es poden sintetitzar en et

quadre seqUent
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Elements que intervenen en I elaboracto d un model d avaluacto

Teories sobre
les Organitz.

Funcions
assignades a
l'ES

Nivel ls o
Unitats
d analisi

Audiencia
implicada

Racional/ Docencia Institucional Interna
Ouput

.Alumnes

.Professors

.Auininistradors
.Staff academ.

Natural/ Investigacie Subunitats Externa
Processos

.centres
departaments

.Antics
alumnes

Serveis .instituts .Empresaris
.arees de .Comunitat

Social/
Input

.als individus
a la comunitat

coneixement
.unitats de
gestiO admi-
nistrativa

lndividus

Estat

A partir dels diversos elements que configuren l'estructura d'una
institució universitaria com a organitzacio. es pot dissenyar un pla
o un model d'avaluaciO determinat per la cruilla de les tres variables
que considerem fonamentals la funciO que s'ha d avaluar. el nivell
a que es vol efectuar l'analisi I l'audiencia implicada. Una representacie
daquests tres f actors a traves d'una matriu -corn establim a
continuacio- ens podna atudar a decidir l'estrategia adequada a cada
cas Models similars han estat utilitzats per altres autors amb la
mateixa finalitat (Drenth 1987 Kurz i al . 1989) Aim) no obstant
volem deixar clar que es molt important que les decisions pel que fa
al cas siguin assumides per tota la comunitat universitaria. Cada
institticia haura de decidir quo es el que avaluara. corn ho far I amb
quina finalitat
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Funcions
de l'ES

Unitat
d'analisi

Audiencia interne Audiencia externa
Alum.Prot.Adm Stat. A.Alum.Emp Pol.Av.

Individuat

Docencia Subunitat
depart.

Investig. centres
arees de C

Serve's unitats de
gestic')

Institucional

Un cop que cada institucid hagi pres les decisions pertinents segons
el model d'avaluacib. cal considerar els principals aspectes meto-
dolOgics que intervenen en l'elaboracidi i el desenvoluparnent d'un pla
o un disseny d'avaluacib. Davant de la impossibilitat d'efectuar un
plantejament en qué s'incloguin tots els aspectes de la vide
universitaria. optem per presentar les fases o les etapes que inclou
tot el procés L'esquema que presentem pot constituir un marc de
referencia per a programes concrets que es basin en l'avaluacig
d'una determinada funciO de l'ES -docencia. investigaciO o serveis-
en un nivell especific cranalisi (centre. departament. area de
coneixement. etc) i en relaciO amb una audiencia concrete.

3. Disseny d'un pla d'avaluació: aspectes principals

La metodologia de l'avaluacib ha experimentat un notable desen-
volupament en els ultims anys. La concepcib actual de l'avaluaciO ha
superat l'enfocament didactic que tradicionalment s'estava utilitzant
per a constituir una estrategia cientifica. que s.ha de planificar de
manera sistematica a fi que de les seves analisis se'n puguin prendre
decisions (investigacib avaluativa). La manca de rigor i de mbtode en
la planificacig I el procés d'avaluacib no nomes posa en dubte la
validesa dels resultats. sine que tambe genera desconfianca sobre
l'estrategia Per aixe. cal abordar qualsevol avaluaciO des d'una
perspectiva o un enfocament metodolOgic que puguem considerar
tecnic .. a fi de crear conf lance sobre el procés i aportar credibilitat

rls ro-olitats

Prenent aquest punt de referencia. un enfocament sistematic sobre
el proces en qué s'inscriu la metodologia d'investigacib avaluativa.
aplicat a I avaluacib de les institucions de l'ES es podria establir a
partir dels passos o les fases quo s'especifiquen en el quadre segOent
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Etapes principals del proces avaluador

1. Formulacie de metes i objectius de l'ES

2. Delimitacie de criteris d'avaluaciô

8. Seguirnent de la innovacie

7. Finalitat/ utilitat de
l'avaluacie

3. Aspectes a avaluar:
context, input. proces
producte.

4. Indicadors sobre
l'activitat
desenvolupada

5. Model d'avaluacie:

a) autoavaluacie

b) avaluacie externa

6. Procediments t agents
de l'avaluacie

Tal i corn es planteja on aquest esquerna. independentment de les
funcions. les unitats i les audiencies que configuren el marc en el qual
pretenem situar la nostra avaluacie. Ielaboracie d'un disseny corn-
porta que es delimiti una serie de questions que venen determinades
pets següents interrogants: que s'avalua? corn? amb quins proce-
diments? per que? etc. A continuacie comentem la problematica que
planteja la delimitacie d'aquests interrogants. quan el disseny s'es-
tableix per avaluar la qualitat de l'ES des d'un enfocarnent institucional.

3 1. Objectius i critens sobre la qualitat de l'ES

La delirnitacie dels objectius constitueix reix de qualsevol pro-
grarna d'avaluacie. ja que sen els punts referents en funcie dels quals
s'establira tot el procés. Si no hi ha objectius clararnent explicits.
dificilient es podran establir criteris d'avaluacio. Aixt, significa que
qui aalua ha de partir per forge dels objectius establerts a nivell
institucional i determinar els criteris que pot utilitzar en cada cas
per a valorar-ne el grau de compliment. tenint present que els criteris
a establir han de possibilitar per a la seva comprovacie la utilitzacib
de rnesures empiriques Tot aixo, a més a mes. ha d'estar en cense-
nancia amb els prepesits o files que la politica educativa formula
sobre aim!) En definitive, cal que existeixi una coordinacie entre les
finalitats establertes politicament per a l'ES. els objectius que es
proposen d'aconseguir les institucions i les estimacions dels resultats

109

2173



que utilitzen els avaluadors per a valorar els productes. A les um-
versitats els interessa saber en quina mesura s'aconsegueixen els
objectius proposats. Als governs, si els recursos que assignen a les
universitats sOn utilitzats eficacment i eficientment d'acord amb les
finalitats inspirades per la seva politica educativa. L'avaluaciO cons-
titueix l'estrategia que. a través de criteris objectius, possibilita
satisfer ambdues exigencies.

Ara be. la determinacib d'objectius i criteris d'avaluaciO depén,
lOgicament. del concepte que es tingui del rendiment d'una instituciO
i quins sOn els criteris de qualitat en funcib dels quals podem valorar
aquest rendiment. El concepte de qualitat de l'ES constitueix un dels
tOpics que ha generat un nombre major d'analisis i comentaris pel seu
caracter multidimensional, relatiu i contextual. No hi entrarem en
consideracib en aquest moment, a causa de l'enfocament metodolOgic
que assumim en aguest treball. pelt. remetem els interessats en el
tema a d'altres treballs especifics (Rodriguez 1991a. Rodriguez
199(b) Des del punt de vista metodolOgic. hi ha una clara sequencia-
ciO del proces que cal tenir en compte: abans de parlar de la qualitat
d'un producte hem d'identificar la classe de productes que consti-
tueixen el rendiment de la institucio. Es a dir, primer definir els
objectius que onenten l'activitat d'una institucib i, posteriorment.
els criteris de qualitat en relacib als quals es valoraran aquests
objectius.

Prenent com a referencia el concepte de rendiment institucional
que es desprén de les teories sobre les organitzacions. es podrien
establir tres tipus d'objectius d'acord amb els tres enfocaments
-racional. natural i social- als quals hem fet alusib antenorment
Cadascun d'aquests enfocarnents mante un concepte de rendiment
institucional clarament distint. Els models racionals emfasitzen els
resultats obtinguts, centralitzant l'avaluacio sobre la quantitat I la
qualitat de l'ouput, aixi corn sobre els recursos invertits per a (a

seva obtencib Els models naturals identifiquen el rendiment en relacib
amb tots els processos interns que cooperen a mantenir i donar
suport al funciO'nament de l'organitzacib, i que té ia seva expressio
en la cohesio I a satisfaccio que manifesten els seus membres.
Finalment. els sistemes oberts assumeixen que els productes depenen
dels inputs amb clue compta el sistema. per la qual cosa el rendiment
d'una InstituciO pot ser avaluat a traves de l'adquisicib de recursos
que ella mateixa obte de l'entorn Ara veurem possibles cnteris
relacionats amb aquests objectius

a) Productes I productivitat a rES

La qOestto dels productes de l'ES es especialment controvertida
a causa de la diversitat de factors i audiencies a qué estan condicionats
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LOgicament, un mateix producte no té una valoracio igual per al
govern, els individus, els empresaris, la institucid... cf on prove la
dificultat de poder establir objectius que siguin acceptats per totes
les audibncies. Aquest és el motiu pel qual alguns autors, en referir-
se a criteris de qualitat de l'ES, en Hoc de productes prefereixen
parlar de productivitat.

Un treball recent del professor Levin (1991) ataca el terna de
l'avaluaci6 del rendirnent de l'ES des del punt de vista de la produc-
tivitat d'una organitzaci6 efectuant una analisi dels factors que inci-
deixen en el seu desenvoluparnent. Inicialment, considera que, des de
l'Optica d'una politica empresarial, el fet d'incrernentar la produc-
tivitat en una organitzaci6 significa augmentar el valor dels resultats
incrementant la seva qualitat i/o la seva quantitat sense gravar-ne
els costos. La gestiO empresarial considera que per a incidir
significativarnent en la productivitat s'han de tenir en compte tres
factors que la influeixen directarnent: el comprornis amb clue les
diverses unitats de gesti6 assurneixen els objectius establerts
prioriteriament, els incentrus que s'introdueixen en l'organitzaci6
per millorar la seva productivitat i el nivell de la inforrnaciO interna
sobre la dinarnica i els resultats de la instituciO que es transrnet ars
seus membres.

b) Qualitat des dels clients

Es considera client aquella persona que utilitza ito cornpra els
beneficis que aporta un determinat servei. Des d'aquesta accepci6
serien clients de l'ES, sensu estricto, els alumnes -que també poden
ser considerats productes-, els empresaris i la societat en general.
L'avaluaci6 de la qualitat de l'ES no pot eludir valorar el grau en que
se satisfan les necessitats implicites i explicites d'aquesta clientele,
cosa que significa que, en cada cas, es poden utilitzar criteris diferents
d'avaluaci6 segons el tipus d'audiencia que intervingui en el procés.
Hi ha treballs que posen de relleu, palesarnent, aquestes diferencies
de criteris (Litten i Hall, 1989).

Per aix6, el plantejament del terna de la qualitat des dels clients
presenta inicialrnent certes dificultats. Tot i que des d'un punt de
vista generic la qualitat es pot definir corn el -conjunt de propietats

caracteristiques d'un producte o d'un servei que satisf a les
necessitats dels clients", a la practice els motius que utilitzen les
audiencies per a justificar els seus criteris particulars sobre la
qualitat de l'ES no son sernpre cnherents arnb les seves necessitats.
L a majoria de les vegades parteixen mes de plantejarnents subjectius
que no pas objectius.
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c) Qua litat des de la perspectiva dels recursos

En el Ilenguatge habitual, moltes persones identifiquen la qualitat
d'una organitzacib amb els mitjans materials amb que compta. Aixi
doncs, una instituci6 universitaria es avaluada externament per les
instal-lacions. la qualificaci6 del professorat o els mitjans de que
disposa per a la investigaciO o la docencia. Aquesta visiO de qualitat
centrada en els recursos és molt frequent i. de fet. es el model que
segueixen tots els sistemes d'acreditaci6. No obstant aixO. el supOsit
que en part pot ser fals. ja que millors mitjans no signifiquen.
necessanament. millors productes. també és cert que entre ambdues
variables hi ha una evident connexib.

Per aixO. des d'una perspective d'organitzaciO empresanal. allO
que importa no sOn els recursos amb que compta una instituciO en un
moment determinat, sine la capacitat que te per generar-los. Davant
de les restnccions econOmiques que darrerament els estats imposen
a les universitats. l'avaluacib de l'activitat que desenvolupen les
institucions per a captar i generar recursos proms constitueix, sense
dubtes. un dels critens de qualqat més importants que hem de tenir
en compte a l'hora d'avaluar-ne el rendiment. Aix6 justifica que un
aspecte basic de l'avaluaciO institucional sigui el de les relacions amb
l'entorn (Reichel i Preble. 1989)

3 2 Aspectes a avaluar i indicadors

En una segona fase. el proces d'avaluacIO exigelx que ens plantegern
el tipus d'informaciO que ens cal recollir i decidir els aspectes de
l'organitzacib que seran objecte de revisiO LOgicament. a l'hora
d efectuar aquesta selecciO, haurem de tenir presents tots aquells
factors que d una manera o una altra hi intervenen i/o condicionen
el tipus d objectius que pretenem avaluar Per aix6. tot i que els
autors que s'ocupen del tema (Escudero 1991: Franke-Wikberg 1990.
Mora 1991a) acostumen a establir indicacions de caracter general.
considerem que la seleccio d'aquests aspectes s'ha de realitzar un
cop que hagim decidit els objectius de l'avaluaciO i a unitat o el nivell
a qué efectuarem l'analisi No obstant aixo. des o'un punt de vista
metodic. es poden utrlitzar models indicatius a fi de facilitar-ne la
seleccio Des del nostre punt de vista el model que més elude
I avaluador en aquesta tasca es el que es coneix corn a CIPP. que
classif Ica aquests factors en quatre grups segons que pertanyin al
context I input el proces o el producte

Per altra banda. no n'hi ha prou d'efectuar la seleccio dels aspectes
per a avaluar. sing que tambe s ha de fer amb el tipus d'informacio
que en recollirem Frequentment. les avaluacions emmagatzernen dades
que no s'utilitzen o que no poden ser explotades a cause de la manera

1 1 2 2176



corn s'han recollit. A fi i efecte d'evitar segons quins caires derivats
de la selecciO i l'analisi de la inforrnaci6 -sempre que puguem efectuar
una avaluaciO sisternatica- cal recollir-la a traves d'indicadors. Aix6
suposa el trasllat dels factors o els aspectes generals que hem
seleccionat, relacionats amb l'objecte de la nostra avaluaciO, cap a
un conjunt de variables observables empiricament. Es a dir, ter
operatives les questions que s'han d'avaluar en cada un dels factors
que hi intervenen, en termes que puguin ser observats (McDonald i
Roe, 1984). Per lOgica, la coherancia entre les dimensions del fenornen
que volern avaluar i les variables seleccionades per a analitzar de-
termine la validesa de les nostres estimacions.

Des del punt de vista metodolOgic, la construcci6 i la selecci6
d'indicadors comporta una serie de passos i estrategies que ja hem
comentat en un altre moment (De Miguel 1991a). El seu Os en els
processos d'avaluaci6 de l'ES ha estat una de les questions que ha
desencadenat un gran nombre de treballs i de comentaris, a causa
d'una serie de problemes implicits relatius a la seva definiciO, la
seva validesa, la seva fiabilitat i la seva intersubjectivitat per a les
diverses audiencies que son dificils de resoldre (Kells, 1990: Porter,
1991: Cave i al., 1991). De tota aquesta problematica, ens sembla
important de ressaltar-ne que els indicadors aporten mesures
relacionades amb uns criteris. que la decisib l'ha de prendre la mateixa
instituci6 i que, dificilment, podrem elaborar indicadors adequats si
aquests cristeris no s'han establert Un model de corn es poden co-
ordinar alhora els principis. els objectius i els indicadors en revalued()
de la qualitat de l'ES Os el que planteja John (1990) i que incloem a
continuaciO a titol orientador
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Principis Objectius Avaluació de resultats

Igualtat

Accés geografic

Accés per a subjectes
en desavantatge

En l'eleccie d'univer-
sitat o centre

Igualtat en els beneficis
segons els grups

Localitzacie de les institu-
cions segons les poblacions

Percentatges d'alumnes se-
gons els nivells sOcio eco-
nOmics i etnics

Percentatges d'estudiants
segons la classe social o
l'étnia en institucions publi-
ques i privades

Subvencions i ajuts als
alumnes segons els nivells
sOcio-econernics

Oualitat

Millorar la qualitat dels
estudiants

Millorar la qualitat dels
graduats

Qua litat dels recursos
humans

Millorar la producti-
vitat de la investigacib

Resultats dels estudiants:
avaluacio comparada entre
centres

Ranking institucional: usu-
alment per departament o
programa

Habi litats per complir les
necessitats del Hoc. Feines
en- funcib de l'especial

Oualitat. originalitat. im-
portancia I prestigi de la
investigacib

Desenvolu-
pament
econOmic

Promoure el creixe-
ment del capital huma

Desenvolupament de
treballadors qualificats

Facilitar la inriovacio I
la transferencia tecnica

Nivel Is d'educacio aconse-
gulls
Indexs de creixement de
productes

Nombre de graduats en pro-
grames tecnics

Avaluacio de factors que
prornouen el desenvolupa-
ment industrial
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33 Organitzado del procés d'avaluado

El tercer tipus de decisions que comporta qualsevol estrategia
d'avaluaciO institucional es decidir l'organitzaciO del proces a través
del qual la durem a terme. Els aspectes clau sobre els quals haurem
de prendre decisions son els següents: el model que utilitzarem, el
procediment a través del qual recollirem la informed() i els agents
que hi sOn implicats.

En relaciO amb el model, tot i quo no hi ha unanimitat entre els
autors, -segons Mora (1991b)- podem classificar les avaluacions
institucionals a partir de la finalitat que persegueixen en cada cas:
avaluacions per al control de la instituciO per part del govern,
avaluacions per al coneixement de la situaciO real de la instituciO a
fi de millorar-ne la qualitat i aquelles altres que promou la mateixa
instituciO o d'altres instancies, incloses les governamentals. En termes
de Kells i Van Vught (1987) es denominarien: regulades per l'estat,
regulades a traves d'un organisrne emmortidor i autoregulades.
D'aquests models interessa, sobretot, potenciar els processos
d'avaluaciO promoguts per la rnateixa instituciO amb caracter
voluntari, utilitzant com a estrategia d'avaluaciO l'autoestudi.

Quant als procediments i els agents. les discussions tenen tendencia
a amorosir-se. Avui, gairebb ning0 no manté posicions extremes a
favor de procediments basats en sistemes d'indicadors valorats a
través de mesures objectives enfront de revisions de coldegues
(peer review), tampoc no és gaire definible que els agents de
l'avaluaciO -sempre» hagin de ser externs a la instituciO en relaciO
amb la -imparcialitat- del procOs. Els avantatges I els inconvenients
d'ambdOs procediments -indicadors/revisions per coldegues i agents
externs/interns- han relativitzat els plantejaments rigids per
posicions ecléctiques en que s'utilitza allO que en cada cas sembla
més adequat segons el que es pretén avaluar (De Miguel 1992).

3.4. Fina litat del proces avaluador

Per acabar. perb no en darrer [loc. haurem de precisar la utilitzacio
dels resultats. L'avaluacib és una estrategia orientada cap a la presa
de decisions, per la qual cosa sex les -conseqUencies previsibles-
aquelles que -en Ultima constitueixen el motor que ha
d'impulsar tot el proces. lnicialment. les decisions a prendre es
poden plantelar a dos nivells a) en relaciO amb els objectes o fifes
que constitueixen l'objecte de l'avaluacie b) en funcio de les
innovacions que cal introduir en la instituciO. En qualsevol dels casos.
all() que veritablement importa és enfocar aquestes decisions prio-
ritariament amb finalitats formatives dbans que no pas engruixidores
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i. dotar la instituciO d'una estructuia adequada de monitoritzacid.
seguiment i suports a la innovacid que Ii permeti ser una realitat
Quan estan clarament establerts. des del comencarnent, els usos que
tindran els resultats. la credibilitat i el compromis amb el proces
dels que hi sbn implicats Os superior

Fins ara, les avaluacions efectuades en [ambit universitari han
patit de la manca d'aquests requisits: s'han realitzat a nivell indivi-
dual, prenent names corn a referencia el professorat iamb una finalitat
exclusivarnent sumativa (retribuciO). Les limitacions que presenta
aquesta mena d'utilitzacions dels resultats sbn prou conegudes. aixi
que no cal incidir-hi. Per altra banda. corn que entre nosaltres no hi
ha plantejarnents que abordin l'avaluacib de l'ES des d'enfocaments
institucionals. hi ha una Ilacuna evident sobre els possibles usos que
poden term- els resultats d'un proces a efectes de millorar la qualitat
de l'ES. La utilitzacib dels resultats d'avaluaciO corn a punt de
referencia per introduir en l'ES processos de canvi I d'innovacio
constitueix. ara per ara. l'estrategia mes adequada per incidir en el
desenvolupament de les institucions (Van Vught 1989)

L'esquema adjunt ofereix una sintesi dels diversoss elements que
cal tenir en compte en el disseny d'un proces d'avaluacid a nivel!
institucionall

Elements que intervenen en un disseny d'avaluacio a nivell
instItuctonal

Criteris Aspectes a Organitzacio Utilitat de
d'avaluacio avaluar de l'avaluacid I avaluacio

Ef Context Regulada Formativa
Productivitat Infrastructura Externa

Quantitat Cultura Interna
Qualitat Intermitja

Condicions
inicials (input)

Aluinnes Procediments
Recursos Piofessors Indicadors
Eficiencia Plans Pro- Revisions per

Increment grames col legues
Utilitzacio

Processos
Satisfaccio de De docencia Somativa
necessitats investigacin Age rIt

Individuals De serveis Interns
Laboral:-, Externs
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4. Avaluació de l'ensenyament superior i pedagogia
universitaria

En Eaproximacio que hem efectuat al tema, hem intentat distingir
dos tipus de plantejaments que poguessim denominar conceptual i

tecnic El primer aborda l'avaluaciO de les uniyersitats des de la
perspective dels factors que configuren les institucions universitaries

que. per tent. constitueixen la referencia immediata a tenir en
compte a l'hora de plantelar un model d'avaluaciO. El segon planteja
una analisi dels elements que cal concretar a l'hora d'efectuar el
disseny d'un programa o un pla d'avaluaciO institucional. Es fecil de
deduir que entre els dos enfocaments hi ha, lbgicament, una clara
interrelacio ja que no s'escau elaborar un pla d'avaluaciO sense haver
construit abans un model i tampoc no sembla oport0 elaborar models
drub una instrumentaciO practice que resulti inviable.

Aquesta inaplicaciO mOtua entre el model i el disseny exigeix que
qualsevol avaluacio institucional s'efectu'i partint d'un plantejament
interdisciptineri La complexitat dels factors que intervenen en la
dinamica de les institucions i la pluralitat de les audibncies reclamen
que. en els processos avaluadors. intervinguin persones de diverse
proceclencia i qualificaciO a fi d'acarar la seva yaioraciO des d'una
optica comprensiva Entre aquestes persones voiem destacar -en
aquest moment- la presencia de l'expert en metodologia de l'avaluaciO
educative aplicada a contextos o ambients institucionals. com a
professional qualificat que aporta la seya formaciO i la seva experiencia
al desenvolupament del procés.

La seva participació es justifica a partir dels arguments segOents.
En relacio amb l'elaboracid del model d'avaluacib a utilitzar, tot i que
una de?isio aixi constitueix un problema intern a la mateixa instituciO,
cal que -conjuntarnent amb les autoritats acaderniques i els repre-
sentants de les diverses audiêncies- hi intervinguin experts en ava-
I,J,ICIO educative que col laborin en l'analisi dels factors que condi-
cionen Eactivitat institucional i en la delimitaciO de models velids que
plaque-1 ser atacats empincament (avaluativitat). Un cop que la
irestitucio ha assumit politicament el model a utilitzar, la fase
d'aplicacio atorga a [expert en metodologia de l'avaluaciô, un paper
crucial ja que del rigor del seu treball depen, en gran mesura, la

redibilitat del proces Finalment, les decisions que s'hauran de prendre
,;figons els resultals. tot i que compronaelen directament les autoritats
(le 1,1 institucin. hari d'iniplicar forcosement estrategies d'innovacib
educetiva (Van Vught 1989), cosa que tambe reclama l'atenciO i el

.guirrieril per part de professionals experts en rnetodologia de la
trirvencip educative en l'ES
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A partir d'aquest plantejament podem situar l'aportacio que, des
del marc disciplinan de les Ciencies de l'Educacio, som capacos d'oferir
per al millorament de la qualitat de l'educacid en les institucions
universitaries. Des d'una perspectiva disciplinaria, sem les materies
prOpies d'aquest Ambit les que se centren en les teories i les
metodologies que constitueixen la base conceptual sobre la qual es
recolzen tots els models i els processos d'avaluacib i innovacib apli-
cables a l'ES. Aix6 no obstant, la realitat és molt diferent. La pe-
dagogia universitaria, tot i que inicialment es considera un t6pic
propi d'aquest camp, no té tradicib académica en les nostres univer-
sitats. Les accions realitzades pel que fa al cas es poden considerar
clarament insuficients i fragmentaries. Les aportacions a la qUestib
que ens ocupa han estat molt limitades, especialment si tenim en
compte l'escassa aplicaci6 que efectuem de tot el que sabem a
l'avaluaci6 i la innovaci6 de les nostres prOpies institucions.

Per aix6, ja que tot seguit abordarern la renovaci6 dels continguts
de les nostres disciplines, convindria tenir present aquells camps o
arees que puguin tenir un desenvolupament en un futur proper i que
fins ara han estat descurats o relegats a un segon pla. Un d'aquests
crec que és l'ensenyament universitari. DeS del meu punt de vista és
urgent que ens esforcem a consolidar un cos de coneixements i

metodologies referents a aix6 a fi de donar resposta a les demandes
que ja s'estan sol-licitant des de diverses institucions i organismes.
En aix6, no només hi tenim hipotecat el desenvolupament de les nostres
disciplines, sine tambe el nostre prestigi corn a professionals.
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La formaciO del professorat universitari: sinopsi
d'un informe
Virginia Ferrer Cerveró *

-Malgrat tot. la Universitat. corn totes les institucions. continua
sotmesa a la llei de ferro de la inercia. Aix() vol dir que. malgrat els
canvis exteriors I interiors: perduren formes tradicionals de fer.
alounes saludables. pore d'altres nr..pletarnent obsoletes-
(Ffotger.J M.. 1991. pag 9)

L'Informe -La formaciOn del profesorado universitario ha estat
promogut per la SubdirecciOn General de FormaciOn del Profesorado
del MEC I ha estat elaborat per V. Benedito Antoli (coordinador) i V.
Ferreres Pavia (coordinador adjunt) i els següents professors/es: F.
Anguita Virella. J. De Juan Herrero, M. Fernandez Perez, V. Ferrer
CerverO. I. lzuzquiza Otero. R. Llopis Otero, G. Pujals Perez i M. A
Santos Guerra.

1. Introducció

L'aportacio principal del document que comentarem. l'informe del
Ministeno de EducaciOn y Ciencia -La formaciOn del profesorado
univesitario consisteix a ser el primer estudi realitzat a l'estat
espanyol on s'examina globalment la situaciO del professorat
universitari en relacib als processos de forrnacib i desenvolupament
professional.

Es passara a descriure els apartats de l'iniorme i el seu contingut
principal. aixi corn es consideraran els aspectes mes conflictfus i

problernatics que poden ernergir en el proces de plantejament d'una
millora de la capacrtacio docent universitana

\it( (11int,t I tt. Pio! tI II( p,Ilt,I,11,,1 dip Dct,in (li!),1,,,,I, it) t
clii dr Li tlicivi,r.-.11.11 11,1,c
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2. Cal la formació del professorat universitari?

"La professiO docent. no és una professió inespecifica." (Informe
FPU,1991. pag.1)

Aquesta és la pnmera frase de la introducci6 de l'informe "La
formacidn del profesorado universitario (a patir d'ara «Informe
FPU).

Una lecture superficial d'aquesta asserci6 introductOria menys-
prearia la formulaci6 I el contingut de la sentencia. ja que.
aparentrnent. no diu res !Sembla un joc de paraules!

Aquesta afirmaci6 inicial compleix, formalment, allO que en la
lOgica aristotelica s'anomena el .principi de no-contradicci6": A no
Os no-A (la professiO docent -especifica per ser docent- no és una
professiO inespecifica). El principi de no-contradicciO, també és sinOnirn
del «principi d'identitat": A es A. Aquest tipus de fOrmules
tautolOgiques, no ens informen res de nou sobre la realital. ja que sOn
evidents i es validen per si mateixes. Aixi horn podria dir: «Es clar
que A es A!".

Ara be, tornant a la semantica i la pragmatica de la frase analitzada,

preguntern, tan clar i evident corn en el cas anterior afirmar:
«Es clar que la professiO docent es una professiO especifica"?

La lOgica de la identitat no funciona de la mateixa manera en
diferents contextos. L'exercici de la sospita ens porta al dubte
L'experiencia i les investigacions sistematiques confirmen que la

societat i, molts cops fins i tot els mateixos ensenyants i altres
membres de la comunitat educative, perceben i valoren la docencia
corn una professib inespecifica, és a dir, corn una professiO que
podria exercir qualsevol, que no suposa excessive especificitat-
especialitzaci6, que no cal gaire preparaciO ni qualificaci6 per a
ensenyar. I, a partir d'aqui. molts cops. prove la manca de valoraciO
i prestigi social de l'ensenyant.

Per tent. quan s'afirma. aparentrnent de forma gratufta. a l'inici
de l'informe. que la docencia no es una professib inespecifica, el que
es preten és reafirmar i explicitar un principi que. malauradament,
no s'assurneix en la realitat.

Aquesta sencilla frase amaga on seguit de premises ocultes. tot
constituint una declaraci6 d'intencions que orientara l'informe sobre
la forrnacio del professorat universitan. Aquests postulats encoberts
semen els segUents:

1 La docencia Cs una professib

2 Corn totes les professions. Cs especifica
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3 Si es especifica, vol dir que te unes qualitats , unes carac-
tenstiques diferents de les de la resta de professions.

4. Per aprendre aquestes qualitats i caracteristiques especlals cal
una formacib especial.

5. El professorat universitari també és docent.

6. El professorat universitari necessita una preparacib especifica
per a desenvolupar la seva professib.

Per tant, i tornant a l'interrogant que encephala el titol d'aquest
apartat, cal una formacib inicial i permanent del professorat uni-
versitari, no nomes per raons externes (avanc dels coneixements
cientifics i tecnologics, adaptacib dels plans d'estudi a les necessitats
del mercat. exigencia social d'una millora en la qualitat de l'ense-
nyament universitan. competitivitat entre les diferents universitats
nacionals I estrangeres, etc.) sing, principalment, i corn s'ha intentat
dernostrar, per raons fonanientalment intrinseques i essencials de la
mateixa activitat.

3. Un context problematic

En un primer apartat. plantegem el context problematic que envolta
la f ormacib del prof essorat universitari. Per una part, Factual ine-
xistencia de sensibilitzaci6 sobre la necessitat d'una capacitacio
especial per part del professorat universitari: per una altra part.
l'absencia d'iniciatives estructurades. coordinades i amb suport
institucional de forrnacib i perfeccionament de la funcio docent
univ ersit ari a.

Adhuc la constatacib, referent a aquest tema. de la dissonancia
que existeix en relacib als ensenyants dels nivells no-universitaris.
els quals reben formacib pedag6gica especifica per a realitzar les
seves tasques, aixi mateix. la forrnaci6 del docent universitan es un
camp de gran complexitat a causa de l'entrellat de diferents funcions
que aquest ha de realitzar, i a causa tambe de la diversitat d'oblectius
que ha d'assolir la Universitet, corn a servei public, corn a institucib
educative. corn a centre d'investigacib, corn a empresa que s'ha de
gestionar i corn a escenari cultural I de debat ideolOgic i politic.

Aleshores. abans de formular diferents propostes i estrategies de
formacio de l'ensenyant universitan, abordern el que, el com. el per
que de la Universitet i del professorat universitan i cap on van al
nostre pais. Un cop delineats certs criteris aclaridors sobre aquestes
q0estions. es passa a tractar i desenrotllar el terna oblecte d'estudi,
quo es la capacilacto i el perfeccionatnent del docent universitan
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4. Histhria i estructura de rinforme FPU

L'Informe FPU ha estat elaborat per una ComissiO de treball de la
"Subdireccien General de Formacien del Profesorado del Ministerio
de EducaciOn y Ciencia-, a requeriment de Joaquin Prats, ".Sub-
director General de FormaciOn del Profesorado-.

La Comissi6 ha estat formada per professors i professores de
diferents universitats de l'estat espanyol, prcvinents d'arees del
coneixement i, tots, amb gran expenencia en els temes de la formed()
del professorat, la formacib permanent, la didectica universitaria i

en projectes d'innovacie en l'ensenyament superior. Aquest grup de
treball va realitzar l'estudi durant el 1990 i el 1991. Es ve portar
a terme un recull prolix d'experiencies, iniciatives, projectes, models,
associacions, programes institucionals, tant nacionals corn interne-
cionals, en relaciO a la formaciO i el perfeccionament del docent
universitari. Es va realitzar una analisi de la documented() recollida
i una selecciO d'aquelles tendencies i estrategies que es podien trans-
ferir en minors condicions al nostre context i a la situaciO de les
nostres universitats. Es va elaborar un model teOric de desenvolu-
pament professional del docent universitari que es va concretar en
un seguit de propostes i suggeriments a l'administraciO i a totes
aquelles institucions responsables de la millora de la qualitat de l'en-
senyament universitari. L'Informe FPU ha estat sotmes, previa-!ent
a la seva redacci6 definitive, a l'opinie el judici de diferents experts
nacionals i internacionals de la pedagogia universitaria. Els dictaments
corresponents han estat incorporats i han servit per a millorar el
document.

L'estructura i els eixos rectors de V- lnforrne FPU- queden patents
en el Graf lc 1. L'.Informe FPU- presenta tres parts principals. A la
prirnera. es considera el marc contextual, legal, teOric I d'experiencia,
tant a nivell nacional corn internacional, de la formaciO del professorat
universitari: a la segona part, es propose el model de desenvolupament
professional i d'avaluaciO del docent universitan I a la tercera part,
es concrete tot l'anterior en principis d'intervenciO en la formaci6
del prof essorat universitari, format per un seguit de propostes
suggeriments de corn dur a terme la formacio del professorat de la
universitat
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Grafic 1 Estructura de l'informe "La Formacio del Professorat
Universitari"

CONSIDERACIONS INICIALS

CREFERENCIES TEORIOUESD CSITUACIO NAC. I INTERNAC.

DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL DEL
DOCENT UNIVERSITARI

PRINCIPIS D'INTERVENCIO EN
LA FORMACIO DEL PROFES-
SORAT UNIVERSITARI

AVALUACIO I SEGUIMENT
DE LA PROPOSTA

AVALUACIO DEL
PROF UNIV. EN
EL SEU CONTEXT
SOCIO-PROFESS.

5. La relació investigació/docencia a la Universitet

Es parteix de la base que la qualitat de la tasca docent I dels
processos d'enseryament-aprenentatge universitans depenen, en gran
mesura, de la qualitat de la preparaciO del professorat. tot tenint
present la necessitat de garantir condicions materials. laborals i

institucionals suficients perque aquest pugui dur a terme la seva
activitat pedagOgica, investigadora i de gestiO.

Referent a la concepcio del professor universitari. a l'Informe es
dOna la segiient definicio:

-LI professor univerialari es an professional one reant/a on server a
Raves de la ln11.:ersitat I-la do sei un professional reflexin. erIe
competent en l'amOtt de la seva propia disciplina capacitat per a
exercir Iii docencia roallizar activitals do recenC.1- (lnfoime F PlJ
19q1. pag 381
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Dins de Lies tasques mes importants que realaza el pi ofessor
universitan (docencia, investigacio I gestic)) es de destacar el divorci
existent entre docencia i investigacie.

El nostre plantejament parteix del principi de la connexie que ha

d'establir-se entre la investigacie i la docencia. La recerca hauria
d'actuar corn a nucli generador d'una docencia innovadora i de qualitat.
Anar cap a una investigacie no només centrada en la discipline, sine
també en aspectes de la pedagogia universiteria, de l'activitat peda-
gOgica del docent, del processos d'ensenyament-aprenentatge i que,
en general, ajudi a fer progressar l'ensenyament universitari. Aquest
tipus de recerca s'hauria de valorar i prestigiar igual o més que la
recerca tradicional sobre la discipline, ja que s'insereix directament
en el nucli de la rnillora docent.

6. Panorama nacional i internacional

En l'Informe FPU s realitza una breu revisiO de l'estat de la
qUestiO a l'estat espanyol i a l'estranger. Al nostre pais, la formacie
del protessorat universitari no ha obtingut, encara, un rnarc legal.
Recentment s'han posat en marxa processos d'avaluacie institucional
del prof essorat. La valoracie de la docencia ha estat superficial i

positive en tots els casos; no ha succeIt el mateix en relaciO a la
investigacie, per a la qual s'han aplicat procediments i criteris rnés
acurats i estrictes en la seva anelisi.

En els darrers anys han sorgit iniciatives de diferents tipus que
solen prover-at- de forma aillada de certes universitats. departaments
o institucions corn els ICE. Acostumen a centrar-se en convocatOries
per a la millora de l'ensenyament universitan, corn és el cas de la
-Convocatoria de Proyectos para la mejora de la practice docente-
de la Universitet de Malaga durant el curs 1989-90. o en expenencies
d'investigaciO I d'innovaciO pedagOgiques. corn el Plan de Innova-
ciOn Educative. (PIE) de la Universitet Politécnica de Valencia. A la
Universitet de Barcelona és de destacar la iniciativa duta a terme pel
Gabinet d'Avaluacie I InnovaciO Universitaria (GAIU).

En altres palsos, el panorama tampoc no és gaire encoratjador.
Solament a Franca, a alguns paisos africans de [area francofona
a un cert nombre d'estats de l'Europa de l'Est (en aquests darrers
la tormacio es quasi Obli(Jatdria). es trona un sistenla de formaciO
pert eccionament del prof essorat universitan estructurat. institu-
cionalit/al I centralit/at. arnb pressupostos econOrnics especials.
amb un mare legislatiu especifie ainb plans de tormacio de forrnadors
En el cas trances s'ha d'assenyalar la importancia do l'organitzacio
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de la formacio inicial dels ensenyants universitaris al voltant dels
CIES (-Centres d'Initiation a l'Enseignement Superieur.). A la resta
de paIsos analitzats, Alemanya (l'antiga RFA), Australia, Canada.
Estats Units d'Arnerica, Gran Bretanya i Suecia, la formació i el
perfeccionament docents es realitzen mitjancant una gran varietat de
modalitats, programes, models d'organitzacig i formes de finançament
que no assoleixen, molts cops. el grau de coordinaciO i planificaciO
suficient per a garantir una politica coherent de millora universitaria.
Corn a exemples podriem citar el "Coordinating Committee for the
Training of University Teachers" i el "Postgraduate Certificate
Education. (PGCE) a la Gran Bretanya; el -Faculty Internship
Programme" als EUA: els cursos especifics de curta durada oferts
per la Universitat de McQuarie a Australia; el "Centre d'Investigacie
Interdisciplinaria sobre Metodes d'Ensenyament a la Universitat- de
la Universitat d'Hamburg.

7. El desenvolupament professional del docent universitari

Considerem que la capacitaciO i el perfeccionament del professor
universitan estan inclosos en el gran concepte de desenvoluparnent
professional, aquest darrer entes: i ref erit a [ambit universitari,
corn:

qualsevol intent sistematic de nworar ia pract!ca. les creences
'els coneixements professionals del docent universitari. amb el proposit
d'augmentar la qualitat docent. investigadora I de gestic) Aquest
concepte inclou el diagnostic de les necessitats actuals futures d'una
organitzactO I dels seus membres . I el desenvoluparnent de programes

activitats per a la satisfaccio d aquestes necessitats... ( Int orme
FPU. 1991, pag 1111

El desenvolupament professional del docent universitan s'ha de
contemplar doncs. dins el marc ampli de la vida professional dels/les
professors/res i. per tant. hauria d'incloure els processos de selecciO.
de preparacio inicial, de formacie del professor novell, de perfec-
cionament del professor experimentat. de promocie academica i de
desenvoluparnent del departament corn a centre neuralgic de l'activitat
dels professors i prof essores.

La referencia al departament universitan es important ja que
considerem que és la instal-Ida directa i de principal responsabilitat

prornoure I garantir una qualitat docent i investigauora del pro-
tessorat

El model de desenvoluparnent professional que proposem. vol in-
tegrar tres dimensions inseparables i essencials del for universitari
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la investigacio la innovacio I la formacio mitiancant una reflexio
rigorosa sobre la propia practica professional

Grafic 2: Model de DPDU (Desenvolupament Professional del Docent
Universitari)

FORMACIO DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI

to-

DOCENCIA

REFLEXIO
SOBRE LA
PRAC I ICA
PROFESSIONAL

RECERCA SOBRE
AREA CONEIXEMENT

GESTIO

INVESTIGACIO
PEDAGOGIC A

INNOVACIO
PEDAGOGICA

Una reflexig que, de forma individual i coldectiva. aposti per la
problematitzacio de la prbpia tasca. pel qüestionament de la funcio
docent. per la sensibilitzacib sobre els processos d'aprenentalge
d'autonorma intel-lectual de l'alumne universitari. per l'autocritice
entrant de les rutmes, per l'atencib sobre el fracas universitan, per
la indagacie sobre la millora dels sistemes d'avaluacio. per rexigencia
d'una etica professional i per la inquietud sobre els valors I els
models de vida que es transmeten.

Una reflexib que es doncs. punt de partenca I condicio necessana
per a desenvolupar la tasca investigadora Una investigacib refenda
tant a la disciplina corn a la mateixa docencia. a l'entorn dels processos
d'ensenyament-aprenentalge de l'aula universitana i sabre la didactica
de la proem matena. Cal repensar una docencia que s'hauna de
caractentzar pet seu taranna innovador. innovacto tant en el conlingut
corn en la metodologia. Practica innovadora que supoaria una
actualitzacio constant mitianeant la qual. el docent es posa al dia e
els aveny,s de la seva especidlilut, tol incorporanl i compallinl awl)
els aluinnes les seves investigacions soUr. là disciplina. i clue
lambe, una renovacio continua en la metodologia d'onsonyarnent
d aquella area de coneixement lot aixo. clarantina el perfoccionamen1
docent
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8. Propostes institucionats i organitzatives de formació i
perfeccionament

Tot aixb s'ha intentat concretar en un seguit de propostes i de
suggeriments institucionals i organitzatius que prornoguin estimulin
el col.lectiu del professorat universitari a millorar. de forma volun-
taria I responsable. la seva professionalitat.

Gráfic 3. Principis d'intervencio en la formacio del professorat
umversitari

CRITERIS
DE

FORMACIO

ESTRATEGIES
DE

FORMACIO

SUGGERIMENTSIINSTIIUCIONALS

Compromisos Instaucionzils

1 Miller a de condicrons ci ac tuacio
professional

2 Temps per a la reflexin sobre
la practica

3 Pressupostos. prolectes. iflt
de la quaioal d'enseny

Desenvolupament d expen-
mentacions pedagogiques
projecles de didacriquer; espy-
cials
Convoc,00r la de pro)e,.te:.

divef.,11g,icio Irmovacie do
cent

Illve;,11gar iiiiiciiIr, innovddor .
de get..tio ,rdmin,slrallya jill
versdaria
nr(01,11/1' .1 (1,111h11 I7
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3 PromocHo ci tritiluts Univers,-
fans de Desenvolupament Pro-
fessio-lal I Investigamo Edirca
I Iva

,1 Desenvoiripament de I orlenta-
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rats d Ordenacio Academica n
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comptormsos Institucionals

Ho es pot obviar la dimensio institucional que te I actuacio profes-
sional del docent universitan Garantir certes condicions de treball,
facilitar !a utilitzacio de recursos suficients i desenvolupar una gestie
al servei de ;a qualitat universitaria. haurien de formar part duna
politica incentivadora de la millora docent. Per tent. des de l'ambit
insl,tucinnal. la forrnacio el perteccionament professional dels docents

universitans es podna estimular I facilitar mitiancant les segOents

mesures I iniciatives

a) Al,liofar los condlcions en que ei professorat desenvolupa la
scva acN,tat Cal disminuir la ratio d'alumnes per aula i d'alumnes
pr.r proli:ssor llexibilitzer la configuraciO i l'Os dels espais. combatre

ccit esperit meritocratic que allunyar els docents de la preo-
cripac$o per dna qualitat de rensenyament, promocionar un clime de

milora proiessionalitzacio universitaris entre els diferents

on,bros cl a comunitat educative

ti Prococir ternps per a la formacio la reflexio sobre la practica
concret es suggererx restabliment de periodes

sabatics

) F,nancar pfojectes de fro/lora de la qualitat de l'ensenyament.

d) Desenolupar ekpeIrmentaclons pedagogiques i projectes de
.2.oact,ques especials en els plans destudi. AixO signif !cane poten-
ciar !a recerca de didactiques generals i especials per a cada area i

especiailtzacio del coneixement

CoHt,ocatories de prolectes d'investigacio i d'innovacio docents.
,Hdrar, mom a tinalitat principal la millora de la practice docent.

l'odrien reienr-se a plans departamentals de lormacib i avaluaciO:
models d avaluecio institucional del protessoret. propostes d'innovacio
Ic metodo;ngles docents. tecniques d avaluacib del proces d'ense-
nyamentiapienentatge. disseny. desenvolupament i avaluaciO de

uonster orqamttatives de docencia. disseny de programes i

ei,rhor, lo do materials per al desenvolupamenl professional:
Hornduccio de ridvr; tecnologies en l'ensenyament umversitari .

f I rnestrqdr sobrr models mnovadors de gestio adrnimstrativa
;in,%,erSitat,,i Set vina per prnmoure models de gestic) agils

1,1 ibstribilemo de recursos dartics servei dcl
ofenr lecun-,os mctodologics i formacio

PI sr .1 f:l adequada

id Wield del projecto docent Cal augmentar la qualitat I la

prolectes docents cn els concursos a places
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8.2. Suggeriments organitzatius

Es tracta de crear suports organitzatius en el marc de la institu-
cionalitzaci6 de les propostes formatives i de perfeccionament docents.

a) CreaciO del -Centre Estatal per a la CoordinaciO d'Iniciatives
sobre la Formacid del Professorat Universitari". Aquesta organitzaci6
tindria corn a finalitats principals: el finançament de projectes de
millora de l'ensenyarnent universitari; la coordinaci6 de les iniciatives
que provenen de diferents administracions i institucions autonOmiques;
l'impuls d'experiencies de caracter didactic: la dif usiO de documentaciO
didactica. la creaci6 d'una xarxa d'intercanyi d'experiencies i mate-
rials pedagOgics; l'assessorament al professorat en el desenvolupa-
ment de projectes crinnovaci6; la investigaci6 sobre el camp de la
formaciO. l'analisi i el diagnostic de necessitats futures.

b) Col laboracid entre les universitats i el mon del treball. Aquesta
corlaboraci6 tindria corn a finalitats principals: beneficiar-se de
l'experiencia professional del camp de la producciO, els serveis i

l'empresa en general; prornoure l'intercanyi tecnolOgic; adequar
certes estratégies formatives de l'ernpresa a l'aula universitaria;
establir convenis d'intercanvi de professionals I de practiques dels
estudiants de segon I tercer cicle.

c) Prornoure els nlnstituts Universitaris de Desenvolupament
Professional i Recerca Educativa. Tindrien corn a tasques principals.
irnpulsar experiencies, assessorar projectes, publicar informes,
organitzar iniciatives. potenciar equips docents dinvestigaciO: co-
ordinar iniciatives; facilitar documentacio didactica. elaborar
difondre materials de suport a la docencia Aquestes funcions podrien
desenvolupar-se als ICE (Instituts de Ciencies de l'EducaciO) sempre
que aixO fos possible o desitjable: en cas contrari serien de nova
creaciO

d) Desenvolupament de l'orientacio didactica dels Vice-rectorats
d'Ordenacio Académica o creacio de Vice-rectorats de Qualitat de
l'Ensenyarnent Amb aquesta proposta s'intenta que, des de diferents
instancies de gestiO de la Universital. es concreti la preocupaciO per
la millora de l'ensenyarnent

e) Organitzacio d'un Master de Docéricia Universitaria. Alguns dels
continguts d'aquesta proposta de tercer cicle senen. la naturalesa
del procés d'ensenyarnent/aprenentatge universitari: la concepciO
les caracteristiques del professor universitari i la seva prof es-
sionalitat. l'estucli de la Univorsitat corn a instituci0 cultural, social.
acadernica. organitiativa. etc ; el coneixement de la dinamica de
l'aula universitaria. la teoria, el disseny i el desenvoluparnent curri
cular universitari. el domini d'estrategies de recerca educativa,
l'apronentatge i el maneig de tecniques instrumentals per a la docencia

'I' 71;01...7o7
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1) Potenciacio de la dirnensro formative docent dels departarnents
universitaris. Algunes de les funcions formatives dels departaments
es podrien centrar a: organitzar sessions d'assessorament per als
professors novells: assignar tutors de docencia als professors novells:
crear la figura del Coordinador de curs: potenciar un clima de
colilaboracie i d'intercanvi d'experiencies entre els docents. onen-
tar les reunions .formals del departament cap a temes reiacionats

damb la millora e l'ensenyament universitari.

g) Mesures per a afavorir la contractacro. la integracre r el
desenvoluparnent professionals del professorat. Parar atencio als
processos de captacie. reclutament. seleccio. incentivacie i formacie
del professorat contractat per a garantir-ne les optimes condicions
de professionalitat

8 3 Seguiment i avatuacio de les propostes

La demanda de seguiment de la proposta de formacio del professorat
universitan preten evidenciar un defecte frequent que cal evitari el
de posar en marxa expenencies ; iniciatives sense demanar-se pel
resultat ulterior.

De l'avaluacio dels resultats i dels processos desencadenats en la
posada en marxa de les propostes I suggeriments plantejats: sorginen
les decisions pertinents per a millorar les politiques de formacio
perfeccionament del professorat universitan

9. Cap a una universitat millor

En un estudi realit7at el 1988 ver V Benedito i altres a la Univer-
silal de Barcelona sobre Ia mnovacio en I aprenentatge universitan
la aparelxia la gran preocupacio per la millora dels metodes
d unsenyament universitans i en general, per la qualitat de la docencia
a l'ensenyament superior Ja aleshores es porpebia el gran compromis

responsabilitat que hauna d assolir el collectiu pedagogic per a
donar resposta I ajut a fa posada en milrxa de processos de millora
de la didactica universitaria. tot alertant sabre I absencia
d rellevanl!, tint, havien redlit/M
d aquests ambits

(Pra ;)1.1,' 1)!('Iq,!1 (II 1),W.,k1 0. ! I I

1,( ,.ttir: r ! y (:( ( (.'
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quo mantrene una actitud mas posrtiva hacia la renovaciOn peclagOgico-
cFdactica de sus enserianzas (...) el profesorado. en su mayoria. airn se
muestra reticente a todo lo pedagggico. Entre otros mohvos qurza porque
tampoco la Pedagogra y la Didactica han realizado excesivas aporta-
clones cientificas que oconvenzan" a unos docentes que, por otra
parte. en on elevado porcentaje, son conscientes de la insuficiencia de
sus metodos de trabato.,, (Benedito. V. i altres. 1988. pag. 10)

Tenim l'esperança que la posada en marxa de projectes i iniciatives
individuals, collectives i institucionals de millora professional dels
docents universitaris ens ajudin a combatre. corn diu Rotger en la
citaciO que hem reprodu'it a l'inici. aquesta llei de ferro de la
inercia que no deixa avancar la nostra Universitet.
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En este escrito se
(ratan drversos
aspectos relativos a
los procesos y
propuestas concretas
de formacion y
desarrollo prolesional
del/la docente
universitariola en
nuestro pais y a los
problemas que estos
plantean Puntos
criticos el contexto
univorsilario como
delerminante para la
delmiciOn y desarrolio
de las funciones
docentes la problidad
internacional de
proyectos innovadores
y modelos
institucionales para
dinamizar el perlec-
cionarmento docente
la co nplepdad de la
relaz:ion entre
docencia e investiga
cion. la confirmacion
del Departamento
universtlario como
nucleo generador y
responsable de la
mejora profesional de
sus miernbros. la
necesidad de creacion
cle un chma y una
cultura prolesionalos v
la urgencia de la
preparacion de los
numerosos prolesotes'
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Abstracts

Cet article traite des
differents aspects
relatifs aux processus
et propositions
concretes de
formation et
developpement
professionnel des
enseignants
universitaires de
notre pays ainsi que
des problemes que
cela pose Points
critiques le conteste
universitaire en tant
que facteur
determinant pour
definir et developper
les fonctions
d'enseignement. le
foisonnement
international de
projets innovateurs et
de modeles
institutionnels
destines a dynam.ser
ie recyclage des
enseignants. la
complexite des
relations entre
enseignement et
recherche, la
confirmation du
departemenl
d universite en tont
que noyai, generateur
et responsable du
perfectiornernent
prolessionnel de ses
membies. Id necessity
de :Jeer un chmat 01
unc culture
profess/prim-410s of le
bosom Ill gent de
prooarer les nomhrous
prolesseur debtildnitti

This article examines
different aspects in
connection with the
methods and concrete
proposals for the
training and vocational
development of
universitary teachers
in our country Crmcal
points the
universitary contest
as a decisive feature
to define and develop
teaching functions, the
abundance on
international scale of
innovative projects
and established
models aimed at
stirring up teachers
training. the
complexity of the
relationship between
teaching and research
the confirmation of
the university
department as a
generatwe nucleus
responsible for the
vocational training of
its members, the
necessity to create a
vocational climate and
culture and the urgent
need to prepare the
great number of
beginning teachers
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L'avaluació universithria: l'experiencia de la
Universitat de Barcelona
Sebastian Rodriguez Espinar *

El Pla d'AvaluaciO-Innovacio de la UB inicia el cami el curs 90-91
amb la creacie d'un gabinet tecnic encarregat de donar forma i fer
operetives diverses idees dirigides cap a una millora de la qualitat de
reducaciO universitaria. Les practiques d'avaluacie institucional en
el context europeu. aixi corn les experiencies i el marc legal de la
universitat espanyola son referents que s'han pres en consideracie.
Aquests marcs de referencia s'examinen a la primera part del treball.
A la segona part, s'exposa el Pla, dissenyat al voltant de deu pro-
grarnes d'actuaciO qua recullen tres tipus arnplis d'accions: de caracter
avaluatiu (intern-extern), de caracter avaluatiu-innovaciO i de
carbcter forrnatiu-innovacie. Els programes es desenvoluparan al
llarg del trienni 91-93 i d'alguns. després del primer any d'actuaciO.
ja se'n poden oferir elements d'avaluaciO, tant del proces corn dels
resultats.

A. Marcs de referencia

Les experiencies a nivell internacional. el marc legal la ptactica
avaluadora espanyola. aixi corn el marc conceptual dels processes
d'innovacto constitueixen elements de referencia necessaris per a
poder contextualitzar els prograrnes d'accie que te previstos el pla
Hi hem d'afegir un punt de partida fonamental: s'inicia un procés
d'aprenentatge en una organitzacio en que els seus agents no estan
farniliaritzats amb una cultura d'avaluacie, per aixe. els errors I es
deficiencies s'admeten per definicio

I .1,1.dr.11 i t,1, fd, D.
, 1, 11. I In111i( It) (11-,..(.1,.11,/1,, di.

Um% (1,..1,1! Aolor Inv( !,trodctort!,tin 1 11.1C. cii ithyd Et. di. I 1,1.1 a et.1;.ic ,fc ..1.,
'lvii ,"1 1;', iIt.. put,h, dda lr1 Ii ,c, rchoid 1.II t1(.1 ( (Ie

(.(!,,(1,1(1(.1:

137

2,00



1. L'avaluació institucional en el context internacional

L'obra recent -La Eyaluacion de las Instituciones Uniyersitarias-
(De Miguel, Mora I Rodriguez. 1991). publicada per la -Secretaria
General del Consejo de Universidades- recull Festal de la q0estio en
un ampli panorama de contribucions internacionals Aixi corn l'obra
del prof essor Mora (1991) -Calidad y rendirniento en las Institu-
ciones Univers/tar/as-. pubhcada tambe per la maleixa Secretaria.
ofereix una visio comprensiva del sistema nord-america.

En una primera aproximaciO podern remarcar dues causes
significatives del desenvolupament que s'ha esdevingut en l'Oltima
decada: una els retalls de pressupostos en el finançament de les
universitats porten a plantejar-se. per part dels governs. l'avaluaciO
corn a mitja per a assignaciO de tons: I altra . la consideraciO que
l'avalOacio pot contribuir a satisfer el repte de la millora de la
qualitat de I educacio universitaria davant d'una situacio de gran
competitivitat i desenvolupament tecnolOgic Aquesta segona. la mes
adduIda des d'una Optica politica. planteja nombrosos aspectes que ja
han estat desenvolupats en un treball anterior (Rodriguez Espinar.
1991a) La lesi que la qualitat de l'educacib universitaria es un
concepte relatiu i multidimensional. quant als diferents objectius
actors del sistema universitari. i que la soya darrera concrecio ve
determinada per I enfocarnent que s'adopta per a avaluar-la pusa
relleu les importants connotacions que té l'avaluacJO universitwia:
especialment per les repercussions que determinats models d'avaluaciO
poden tenir en el prestigi o a la butxaca de les mateixes institucions
La proposta de Jacobson (1992) es un intent d'operatlyitzar on
enfocarnent avaluatiu de l'ensenyament i la invesligacio universitaria
des de la perspectiva assenyalada

1 1 Ft panorama de lavaluacio unwersilaria a Etnopa

L es dades quo s ofereixen a continuacio nomes tenen el valor
d anotacio contextualitzadora Dues publicacions recents -Peer
Review and Performance Indicators- (Goedegeboure L . Maassen
P & Westerheilden. D . eds 1990) i Quality and Communication for

Improvement- (Proceedings do la 12a Conferencia de [European
Association for institutional Research celebrada a L o el 1990)
constilueixen fonts de gran !Mores pet a una visio Ines amplia

Soquw, Viii Vruii it (1991) ,c)11 fonomen: quo pol.on cm mar
nun nova dinamica a universitats europees

a) I a prooctipacio por la ronditHlitat do los inversions on I odu(acao
super ior (vahre lot money) quo apareix amb la instal lam do cods
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governs conservadors en alguns paIsos. La limitaciO financera va
anar imposant la llei de la seva vinculació als resultats.

b) L'auge de l'estrategia governamental de l'autoregulacid de les
universitats, eliminant, els governs, bona part del cinturd legislatiu
que estava regint el seu funcionament. L'objectiu era introduir les
universitats en una dinarnica d'autocontrol, planificacio innovacid
que cornportes canvis irnportants en la qualitat de l'educacid servida
amb una major adaptacid a les necessitats socials.

Fins al moment. I malgrat la importancia que esta prenent el tema,
només s'han posat en marxa tres sistemes nacionals d'avaluació (la
Gran Bretanya. Franca i els Paisos Baixos). tot i que a d'altres
palsos se n'esta discutint la implantacib (Suecia, Alemanya). Hi ha
presents tres grans criteris en l'etapa inicial de l'avaluacio
universitana a Europa:

1) La iniciativa o no iniciativa de les autoritats governamentals en
la posada en rnarxa de sistemes nacionals d'avaluaciO.

2) L'existencia o no existencia de conseqUencies econOmiques per
a les universitats dels resultats de ravaluacie.

3) La utilitzaciO de renfocarnent d'indicadors de rendiment -per-
formance indicators- enf ront dels autoestudis i les visites d experts

1.2 La tradicio de l'avaluacio uniyersitaria als Estats Units

La practice de l'avaloaciO institucional universitaria nord-ameri-
cane ha estat un punt de referencia obligat per a tots els sistemes de
l'Ensenyament Superior. De tote manera. de vegades no s'ha tingut
en compte la peculiar estructura del sistema universitan nord-america
i de a seva avaluaciO.

Més de fres mil institucions universitaries. de les quals nomes
dos terços ofereixen programes de dos anys (Community Colleges).
perO no arriben a un parell de centenars les universitals que ho sen
en el sentit europeu (amb estudis graduals ide doctoral iamb un
pes fort en la investigaciO).

Tradicionalment hi ha poc control per part dels estats (recentment
s'esta incrementant a raO de rassignacio de forts) amb una gran
autonomia de les mateixes institucions

Una Ilarga tradicio cultura d'avaluacio co on context de Ilium
mercat I d'institucions pnvades d'ensenydruent superior. gun condueix
a la competutivital al ti)nking

ConsoludaciO del proces d'acreditaciO de programes institucions
con] a via per a ()tem- una imatge de quablat al consumidor
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Un fort associacionisme de les institucions per ambits territorials
o tioolOgics i una existencia d'organitzacions independents que
assumeixen el control de qualitat.

Aquestes i altres notes han provocat que fins a temps recents el
sistema d'acreditaci6 (global o de programes) constituis el model
d'avaluaci6 institucional per excellencia En les dues Oltimes decades,
els governs dels estats han dut a terme diverses accions, directes
o indirectes (Boyer et al.. 1987), sobre el control de qualitat i

l'eficiencia de les institucions pObliques, introduint sistemes
d'indicadors de rendiment que no sempre han estat ben rebuts per les

institucions. Alhora, i corn assenyala Kells (1986), les institucions
engegaren mecanismes d'avaluaci6 del seu funtionament la seva
planificaci6 estrategica, originant un panorama avaluatiu que es pot

concretar en els tipus d'avaluaci6 seguents:

RevisiO i permis dels estats Acreditaci6 per agencies regionals.
Autoestudis i Indicadors de rendiment

En l'apartat de programes

Proves estatals per a la valiclaciO de titols professionals. Re-

visions cicliques de programes (de caracter obligaton o voluntari).
Acreditacions especialitzades per als programes professionals.

Si a aixO que hem dit hi afegim que l'Educaci6 Superior sera
objecte d'atenci6 Comunitaria, és a dir de futures directives.
dificilment es pot dubtar de la necessitat d'iniciar un procés de
preparaci6 de la instituci6 universitaria que pugui assumir les de-
mandes d'avaluaci6 que rebra. Ara be, la cultura evaluative no
s'adquireix sense experimentarla mateixa avaluaci6 i. per una altra
part. tenint en compte els diversos enfocamentsque es poden adoptar
en l'avaluaci6 institucional. cal coneixer i provar aquells que s'adaptin
millor a Festal de desenvolupament de la nostra universitat i a la

realitat social en que opera. En tot cas, queda clar l'assentirnent de
la necessitat de plantejar-se l'avaluaciO de forma autonoma, corn a
via de coneixement i millora de la propia actuaci6

2. La situació espanyola

°byi quo el sistema univerldtari espanyol esta mancat d un
model d'avaluaciO institucional. malgrat el f et d'haver sotmes el seu
professorat a la classica practica avaluativa del pay reward (pro-
ductivitat) I d'haver-se comes la insensatesa d'afegir dades mdividuals
(quant a la investigaci6) per filtrar a la premsa una pantornima de
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ranking d'universitats. No obstant aixb. a la Ley de Reforma Uni-
versitaria del 1983 hi apareixen elements d'interes sobre la questiO.

2.1.Antecedents i marc juridic a les universitats espanyoles

Fins a l'apariciO de la LRU. no es dona un marc legal explicit que
reculli el tema de l'avaluaciO en l'ambit universitari (art 45 3). En
concordance amb el citat article, els estatuts de les universitats van
desenvolupar diversos models d'avaluaci6 del professorat. perb no
oblidem que segons el que disposa el fam6s art. 45.3. l'objectiu
principal d'aquests informes es la promocio. i que si no arriben a temps
no es tindran en consideraci6 (Art. 8.4 del R.D 1427/1986).

Si unim a aim') el -Real Decreto- 1986/1989 del 28-8-89 sobre
retribucions del professorat. en que es marquen els complements de
productivitat per docancia i investigaciO. aixi corn la ResoluciO del
20-6-90 del "Consejo de Universidades (BOE del 30-6-90) que
estableix no nomes els criteris. sinO els detalisdel model d'avaluaciO.
aix6 si nomes de l'activitat docent del professor. tindrem la prove
més significative de l'absencia d'assumpci6 auténtica de l'autonomia
universitaria en un tema amb total competencia

Encara es aviat per jutiar l'impacte que tindran aquestes mesures
en la qualitatde la docencia i la investigacio. tot i que ja tenirn alguna
dada els complements de docancia s"apliquen automaticament per
anys de servei. No podria ser d'una altra rnanera si els investigadors
del CSIC també tenen aquest complement. Ouant a la in estigaciO.. el
temps ho dire. un efecte immediat sembla que es el de [increment
dels papers i una certa fugida de la docencia. Si un complement es
te segur i l'altre no: cap on es dirigira l'atenciO. si names queda un
incentiu? No crec.contreriament del que opine el professor Pascual
(1992) -resident de la "Comision Nacional de Evaluacion de la Inves-
tigacton"-. que el sistema retributiu del professorat canvn
substancialment en introduir els complements esmentats. ni molt
menys canviara el natural desenvoluparnent investigador a l'estat.
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factors molt més significatius, i no de carbcter individual. son els
que determinen l'orientacig de la qualitat de l'educaciO. de la
investigacig i dels serveis d'una institucig universitaria.

Finalment, he de remarcar que la lectura de la publicaciO conjunta
del MEC i la iiFundaciOn Universidad-Empresaii (1990) -Hacia una
clasificacien de las Universidades segdn cotedos de calidad-. en que
es recullen els treballs presentats en el seminari que es va celebrar
a SegOvia sobre el mateix tema (14-15 d'octubre del 1989), produeix
desassossec i preocupaciO: no nornés per haver estat l'avantsala
cientifica del mal anomenat sistema espanyol d'avaluacie. sinO per la
desorientacie conceptual present en gran nombre dels treballs.
L'obsessiO per classificar no es el millor ingredient per orientar un
procés constituent que culmini amb l'adopcie d'un sistema o un marc
de referencia nacional per a l'avaluaciO institucional.

2 P. Les experiencics a les universitats espanyoles

Les experiencies concretes d'avaluacig a [ambit de les universitats
espanyoles. amb un tipus de practiques o altre. participen d'aquestes
caractei istiques (Rodriguez. 1991b)

a) L'escassa experiencia previa a la LRU te rues un caracter
d'investigactO.

b) Lexperiencia ja generalitzada d'activitats d'avaluacio a les
universitats espanyoles corn a conseqUencia de l'aplicaciO de I art
45.3 i els seus corollaris evidencia

Absencia d'un model global d'avaluaciO del professor i tambe
d'altres subsistemes o elements institucionals

AtenciO prioritaria a la font d'opinio dels alumnes. a naves de
qüestionans en la dirnensio de docencia a raula

Escassa o nul la vinculaci0 de l'avaluacici anterior amb accions
institucionals de caracter formatiu. i es dona la circirmstancia de la
separacio de competencies en ambdos aspecles en una mateixa
universitat

Nullu repercussio de les avaluacions individuals realitzades
(s'enten en l'ambit docent) tant a efectes de prornocio (concursos)
com d'incentius a la productivitat (quinquennis)

if D;tvant de la cerfl;1;11ecio (1 e l'em:w.-,i;fl lunciorcilit;frtedrit?irkicTvitt)rni
tiquet, avolualives dulfeuvolupades. corneuca wrgir ui
de reflexio subre les futures hetes d'acuio I es -Jornadas Naciona
les de Evaluacion Institucumal UntverstIarur (Almartro Universtdad
Costillald Moncha)- de novembre del 91 vi.-m Nconseguir . pruner. el
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reconeixement unanirne de la necessitat de l'avaluaciO corn a factor
important de la millora de la qualitat universitaria: segon. la
constitucio d'un grup de treball obert a diverses universitats per
comencar l'estudi d'un possible projecte operatiu de model d'ava-
luacid.

3. La practice de l'avaluació institucional

Ningu no posa en dubte la complexitat de . organitzacio umversitat
eis necessans compartiments que han de fer-se en el moment de la

practica ayaluattya. pere mai no podra dir-se que es fa avaluacio
institucional quan el punt de mira es exclusivament l'actuacie del
professor Hem de considerar. corn a minim, dues grans dimensions
d'una banda l'objecte de l'avaluacio (ensenyament. investigacio.
serveis) i de l'altra. els nivells organitzatius en els quals se centra
l'ayaluacio (professor elepartarnents. conjunt
de titulacions .) Des del nostre punt de vista. [ambit minim en el
qual të senrit operar amb un mare d avaluacio institucional es en el
de l'ensenyament i a nivell de departament: sena ideal abastar la
totalitat d'un pla d'estudis. titol o centre Aixi ho hem remarcat en
altres ocasions (Rodriguez. 1991b. 1991c). Ara be. abans de cen-
trar-nos en l'ensenyament objectiu del pla de la UB. crec d'interes
delemr-me br eurnent en els metocies instItuciona)s d avaluacio
unlversitaria

3 I Ps ,noocis ,..1S;;hCi()Pc1/

Per a una analisi mes detallada de cada una de les variants dels
diferents models d avaluacio institucional remetem a la la citada
conmilacio Evaluacion de las lostmxiones Umversdarlas- (De
Miguel el al 19911. Aqui iesurneixo l'esquema que he plantejat en
nit altre treball (Rodriguez. 1991c) sobre l'avaluacio universitaria

El debal sobre els models davaluacio inshlucional esta central.
tenamentalment en la controntacio de dues dimensions o (-Wens
avaluacio interna vertis avaluacin externa i avaluacin basada en
ludwis Cf cpirt s t crsus ,IvallicWir)h,r.,aed vu !noir deers oprendiment

volem un esquoma mes podem dii guy en et Ions lii hd Ia
cur frontacio entic el model at/forego/at ei model
do control extern governamental (Vroejenstiri i Acheimon 1990.
vid a De Miguel et ol 199 1 paps 93 M)

143

2206
'r_er.:":',.-t,r7Mt



Sense entrar en l'exhaustivitat de la classificacid de Frackrnann

i Maassen3 i tenint en compte la realitat espanyola. aixi corn la

neuessitat de graduar la prdpia intensitat de la pressid que genera
tindrem en consideracid tres tipus: Vautoavaluacib.

ravaluacid d'experts i ravaluacid basada en indicadors de rendiment.
Des del rneu punt de vista, tots tres tipus es poden utilitzar en un pla
institucional d'avaluacid sempre que tinguin diferents ritmes
d'aplicacib, és a dir que es realitzin en diferents dimensions de qualitat
i en diferents nivells organitzatius. L'error seria posar-los en marxa
de manera simultania i generalitzada.

3.1.1. Autoavaluacio institucional

,a voluntat amb que sinicia una avaluacid regulada internarnent
per la mateixa institució contrasta amb els manaments governarnentals
que s'han imposat tan errOniament -amb la finalitat exclusive de !
control de pressupostos- en norn de la qualitat. Si definirn amb
Stufflebeam (1989. pag. 535) l'autoavaluacid corn.

els mitjans utilitzats pel personal cruna escola. d'un districte escolar
d un minister; d'educacio. duna universitat o d una altra instituclo
d'ensenyarnent per a exammar el valor i el merit de ia instituclo I dels

seus components.,

haurem de convenir que la globalitat de Favaluacib (rnitjans materials
i personals funcionament. resultats ..). la implicacid de tots els seus
agents o ratenciO tent al valor corn al merit de les accions cons-
titueixen. entre d'altres, notes distintives d'aquest Opus d'avaluaciO.

Si el terme autoestudi s'aplica a l'avaluacid global de la institucid.
el terme revisit) de programes s'utilitza en l'ambit concret d'un
departament o un programa Holdaway (1988) apunta que la revisit)
de programes. a diferencia de l'avaluacio. no es confronta amb els
criteris fixats previament. sino que nomes pretén descriure valorar
els antecedents de la unitat o el programa. el seu rendiment actual

els plans per al tutur Segons Kells (1988) refectivitat d'un
autoestudi vindra determinada per la presencia o l'absencia de les
notes segOents
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motivacid interna d'engegar una avaluacig amb l'objectiu clar de
millorar i amb l'assumpcio palesa per part dels seus liders

la institucid s'ha de veure corn un organisme viu on ranalisi de
la relacig entre les files i els exits passa pel marc de ielacions en
el sistema;

el potencial humb de la institucig s'ha de posar al servei de
l'autoestudi,

l'autoestudi haure de desembocar en el fet de fer explicites una
serie de recornanacions de millora i les seves estratégies d'exit.

el proces ha d'estar planejat adequadarnent I dirigit corn cal.
adaptat sempre a la realitat de la institucig.

3.1.2 AvaluacIO externa basada en els judicis d'experts (peer review)

Aquesta mena d'avaluacio se situa en el context de la rnateixa
clernanda d'una universitat per a ranelisi d'una o de totes les seves
unitats academiques o de serveis. o be per la imposicig -de mes
consens- del mateix sistema universitan. Els origens remots d'aquest
tipus d'avaluacid els podem situar en els cornites d'acreditacio de
prograrnes, en els referees de les revistes cientifiques en les
assessores dels foils d'investigacio. Corn a consequencia lOgica
d'aquests ongens. ronentacio cientifica. acadernica I disciplinana
-d alta reputacid- constitueixen les notes distintives de I expert
Alhora, la cultura del grup de pertinença de [expert es constituira
en un factor mitjancer. be sigui explicit, o no ho sigui dels seus
judicis, en els quals inevitablernent hi haure un component de
subjectivitat

La validesa i la fiabilitat d'aquest tipus d'avaluacio es moot, de
controversia. Corn remarquen Goedegebuure et al (1990). els
avantatqes de ravaluacid basada en experts sOn per una part mes
validesa de contingut en complar arnb robservacio i lestudi directe
de la realitat que avaluaran els experts. tenint la possibilitat de
precisar i contextualitzar la inforrnacib que s'ha d'examinar L a

riquesa que suposa la interaccio personal dels experts amb agents
significatius del sisterna que s'ha d'avaluar perrnet que rinforme
d'avaluaciO no sigui una cosa freda o impersonal. Per una altra part.
es possible abracar totes les dimensions del concepte de qualitat
sempre que. evidentrnent, es cornpti amh els experts

Si la validesa pot ser alta. la fiabilitat dels judicis d'experts. per
Ia sevo naturalesa. sera mes baixa que la qua s'oble utilitzarit
'milt-odors de iondinient (suhretot de coracle! quantitatiu) Per aixo
cal parar inn atencio especial a una serie de iequisits corn
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- L'existencia en la instituciO d'una bona base de dades signi-
ficatives.

La practice previa d'autoinformes de cadascun dels agents i les
unitats acaderniques i de serveis. Aquest,a practice conduira forga a
la creed() d'una documented() d'utilitat per als experts. El gran
avantatge d'aquest tipus d'avaluaciO rau en la seva clara oriented()
cap a la innovació i la millora de la qualitat, enfront de la finalitat
purament comptable o de distribucib de fons que han tingut els
plantejaments basats en indicadors governamentals

Amb la prepared() necessaria d'una guia d'avaluacieque hauran
de seguir els experts i que s'ha de coneixer antenorment (es
interessant la proposta per a la revisiO de departaments de McDonald
i Roe, 1984: vid. a De Miguel et al.. 1991, pegs. 239-264), cal tenir
en compte el nivell d'acceptacio dels experts per part de la majona
dels agents de la institucie.

3.1.3. L avaluacib externa basada en indtcadors de rendiment

La utilitzacie d'indicadors de rendirnent de institucions
universitaries té l'origen en les avaluacions externes de caracter
governamental i amb la finalitat de la distribucie de fons. Corn assenyala
Dochy et al (1990: vid. a De Miguel et al. 1991. pegs. 317-340).
constitueixen un element de dialeg entre les universitats i el govern.
A més a mes del treball de Dochy I associats, es pot consulter el
treball de Cuenin (1990. vid a De Miguel et al.. 1991. pegs. 371-
398) per a una análisi empirica de consens sobre indicadors de
rendirnent institucional.

En una primera aproximacib es podria dir que un indicador de
rendirnent es qualsevol mena de dada empirica. millor si es
quantitative, que ens informa sobre el nivell d'exit d'un objectiu
institucional Cuenin (1990. pag. 2) afirma:

tin indicadoi de rondsmonl pot ser definit coin on valor numeric QUO
perrnet avaluar c rendiment quartlitatiu i qualitatiu cfun sisteina-

Perb Dochy. Segers i Wijnen (1990) son els qui. despres de re-
viser el tema a n Il internacional i de dur a terme una interessant
investigacio en el mare de les universitats holandeses. han Je hmitat
mes be ei concepte d'indicador dc endiment en referencia a!
tuncionament (tuna instutuciu i no a la seva qualitat -adoplant aixi un
carecter mes neutral- i [hen diferenciat de restadistica de gestic)
(dades quantitatives) o de la mlottnacio per a la gestic') (dades
qualitatives o quantitatives relacionades entre si i estructurades per
a mformar la gestio)
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"Els indicadors de rendiment son dades empinques de naturalesa
qualitativa o quanntativa Aquestes dades esdevenen indicadors de
rendiment si expressen els proposits de l'actor Es a dir que tenen una
importancia tant contextual corn temporal. Poden ser activitats per un
gran nombre de variables: aquestes sOn les seves caracteristiques
mes especifiques" (pag. 136)

La necessitat que qualsevol indicador estigui en relacid amb un
objectiu. i tenint en compte la diversitat d'actors o perspectives que
hi ha en el marc institucional, no es rar que determinades dades siguin
simples estadistiques per a uns i indicadors per als altres. En la
dimensiO de la docencia, el professor De Miguel (1991) ofereix un
mare comprensiu de diferents indicadors en relacid a multiples
aspectes. criteris i nivells de contextualitzacid de la docencia
universitaria.

Si be es cert que la fiabilitat dels indicadors es més elevada que
no pas la dels judicis d'experts. no ho és menys que presenten una
serie de febleses que cal eliminar a fi que la seva validesa sigui
equiparable a la seva fiabilitat. De Weert (1990) ha posat en relleu
algunes d'aquestes deficiencies:

En determinats ambits (especialment el de l'ensenyament) és
dificil de trobar indicadors significatius de la qualitat.

L'ernfasi excessiu en el seu caracter quantitatiu provoca que es
generin indicadors només d'allô que pot ser quantificat. no reflectint
elk) que realment realitza una universitat.

Les bases de dades en club es recolzen els indicadors poden
presenter problemes técnics que introdueixin braixos en els mateixos
indicadors.

Si no estan orientats cap a la qualitat. poden inciter al simple
increment de la conducta indicada. que pot tenir molt poca relacid
amb la millora.

3 2. L'avaluacio de l'ensenyament des de la perspectiva de la millora
de la qualitat i la innovacib

La pract,ca I l'evidencra de l'avaluaciO institucional de rense-
nyament. objecte en el qual centro la meva atencid a partir d'aquest
moment, no ha anat de manera clara en la direccid d'una avaluació
global I compronFavn El treball de Dah llrif (1990a) insei it en l'informe
Report of the 1MHE-Study Group on Evaluation in Higher Educdtion.
dingo per ell mateix en el programa de 1.0CDE. fa pales el problema
del reduccionisme de la mateixa practice avaluadora:

flIonint en compte la importaticia de la dimensio educativa (teaching)
en l'enseny.inient superior . s'hauria d'esperar que la soya ava' Jacio
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fos priontaria, si mes no en les institucions que rio son "research
universities- No es aquest el cas Al contran, l'avaluacid generalment
s'ha centrat en els criteris d'investigacio, tant per als procediments
de selecciO corn per a la promocio I els increments dels salans Encara
més, en la mesura que l'educacio 'undergraduate es objecte d'algun
tipus d'avaluacie sisternatica, aquesta es realitza amb la idea del
professor individualment a la ment- (pag. 139).

Les febleses d'una avaluacici centrada en el professor i la seva
assignatura han estat objecte d'analisi en un altre treball (Rodriguez,
1991b) on s'assumeix i es fa explicit el plantejament de DahllOf
( 1990 b): L'avaluaciO de la docencia en el marc del programa d'estudis
i del departament. L'esquema de contingut que propose Dahllbf (1990b)
per a revalued() d'un programa d'estudi es prou comprensiu i alhora
suggestiu. En primer terme, pren en considered() el marc de referencia
social, tant en all() que fa referencia a les demandes socials de
l'ensenyament superior, corn a la situaciO del mercat de treball. A
continued() analitza els precondicionants o antecedents del procés de
l'ensenyament: alumnes, professors, direcci6, marc de referencia i
clime institucional. En el procés de l'ensenyament pren en considered()
la metodologia, el temps i revalued() dels aprenentatges. Finalment,
analitza els resultats (academics, d'actituds i de conductes) i els
exits (professionals, socials i personals) dels alumnes. Tot aix6, des
d'una perspective d'interacci6 de factors i de diferents tipus i

processos d'avaluaci6, tant interne com externa.

3.2.1 L'avaluaciO al servei de la innovacid

SOn moltes les raons addulbles per a justificar, des d'una o altra
posicie, la necessitat d'implantar practiques avaluatives en l'ense-
nyament superior'. La raO més poderosa i alhora la rn' dificil d'assumir
es la de considerar revalued() una tasca pr6pia de l'activitat
universiteria i aixi s'ha d'installar en el futur natural de la instituciO.
A continued() assenyalo alguns punts d'interes sobre el tema de la
innovaci6 que van ser exposats en el Colloqui Internacional de
Pedagogia Universitaria celebrat a Barcelona (Rodriguez, 1991c).

InnovaciO per al desenvolbpament professional

Analistes de reduced() superior (Becher i Kogan. 1980: Mathias
Rutherford, 1985) rernarquen que Ia perdue de suport institucional

a la docencia constitueix el factor clau que explica el limitat impacte
del desenvolupament professional. Arreu apareixen dades que evi-
dencien que aquesta politica és inveterada i que afecta tots els
sisternes. Fa quaranta anys Reed (1952) feia referencia als critics
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que . insisteixen que fins que la docencia aconsegueixi una posici6
d'irnportancia, prestigi I beneficis corn els de la investigaci6, els
canvis produiran poques diferencies pel que fa a titols, cursos o
requisits Ara per ara el panorama no ha canviat

Per una altra part, Bligh (1982) afirma que el desenvolupament
professional no es pot promoure a traves d'un sistema massa
centralitzat i autoritari. Les mesures de caracter general i prescriptiu
s6n ineficaces excepte quan arnenacen la supervivéncia en el sistema.
Si admetem, corn Becher i Kogan (1980), que la veritable innovaciO
s'esdeve quan es produeixen canvis normatius i aquests sempre s6n
de caracter intern, Ilavors la lehtitud en els processos de canvi és
quelcom que s'ha d'acceptar. Qualsevol innovaciO es un proces
d'aprenentatge i corn a tal li cal temps. No hi ha dubte que les
estrategies governamentals pel que fa als processos d'innovaci6 en
l'ensenyament universitari tenen una importencia especial. Aixi ho
ha manifestat Van Vught (1992), després de l'analisi empirica dels
marcs administratius de l'ensenyarnent superior a Alemanya, Franca
i Holanda. Marcs legals restrictius obturen el potencial innovador que,
per definici6, posseeix la Universitet.

La revisiO departamental: una estrategia envers la innovaciO

En els processos d'innovaciO és de gran interes l'encert en la tria
de l'ambit organitzatiu en que s'esdevenen. En el marc d'una universitat
sembla que hi ha un consens a designar el Departament corn l'embit
organitzatiu on la innovaci6 assegura l'exit maxim.

Tenim poca experiencia en la innovacio universiteria que no vingui
a traves de Ileis, decrets o altres disposicions administratives. Es
logic, per tant, que ens envaeixi la desconfiança quan les propostes
vénen a emfasitzar la irnportancia de la dinamica interna en qualsevol
proces de canvi. Corn assenyalen McDonald i Roe (1984), la revisiO
departarnental consisteix en una investigaci6 sisternatica de
l'estructura i les funcions d'un departarnent academic amb el prop6sit
d'avaluar-lo i millorar la seva actuaciO, entenent per investigaciO
sisternatica el conjunt d'accions planejades executades respon-
sablernent que incloguin tant l'autoavaluaci6 corn l'heteroavaluaciO,
aquesta darrera entesa corn l'avaluaci6 duta a terrne per un comite
d'experts.

La revisi6 departarnental no ha de ser l'ocasiO per escometre una
avaluaui6 individualitzada de cada professor, nr s'llan de barrejar
processos d'arnbdues naturaleses: no ha de rnirar mai enrere, sin()
estar orientada al futur i desenvolupar-se en un clirna favorable que
faciliti el proces d'aquesta revisid departarnental.

Es imprescindible fer explicits els propOsits de l'avaluaciO.

2212
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En el cas del comite d'experts. els seus integrants han de tenir
prou credibilitat per assegurar la confiança en el bon fer.

El manteniment d'una informaci6 constant sobre el proces és un
requisit de l'absencia d'interpretacions incorrectes

Assegurar la confidencia no és names qUesti6 de forma sinO de
respecte.

S'han de tenir en compte els cornentaris les reaccions dels
rnembres del departament respecte als judicis d'avaluaciO i a les
propostes d'innovaciO.

No nornés s'han de crear expectatives sino que tambe s'han de
oomph'', sobre la possibilitat Oe dur a la practica les propostes
d'innovaciO I canvi que es denvin de la revisiO departarnental

Aquest darrer punt constitueix la pedra de toc de la credibilitat
d'una nstituciO universitana que posa en marxa la revisio dels seus
departaments. No tots els departarnents tenen les mateixes condicions,
ni presenten nivells idenhcs d.autoconfianca I aquesta és imprescin-
dible perque un grup hurna assumeixi un proces d'avaluacio sense
por. encara que sigw conscient que sorgiran aspectes de millora
necessana I que requenran canvis en la seva propia actuacro

B. El pla d'avaluació i innovació de la Universitat de Barce-
lona

El programa d'actuacio del segon manament de I actual equip de
govern de la UB prenia en consideracio parar una atenclo especial a
les gOestions pedagOgiques I de quahtat de la docencia a la universitat
La reflexio sobre la manera de f er operativa aquesta atencio va
permetre [anal's' d'una sane crexperrencies. mes o menys incon-
nexes. que en ! ultimo decada s'havien dut a terme a la UB al voltant
del topic al qual fa referencia l'epigiaf De manera esquernatIca
s'enumeren

1. Antecedents del pla

C.ri primer Hoc. hem d'assenyalar quo des de la sem() d univer
siLit de l'ICE de la LIB s ha estal dosenvolupant una sone d'accions
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de carecter formatiu (cursos. seminaris...) per al professorat aixi
corn de suport a la realitzaciO d'estudis sobre la tematica que ens
ocupa:

Estudi sobre la preocupaciO pedagOgica del professorat de la UB
(Alabart et al.. 1983).

Estudi sobre ropiniO dels professors de la UB referent a l'ava-
luaci0 (Benedito et al., 1989) Aquest treball s'inicia amb forge
antelaciO respecte a la implantacio dels complements per l'avaluaciO
de la docencia i la investigaciO.

Un treball d'investigaciO cooperative corn a via d'innovacib a la
universitat (Bartolomé i Anguera (Co). 1990).

Per una altra banda, en els anys 87 i 89. seguint el manarnent
estatutari, es van dur a terme sengles enquestes d'opiniO dels alumnes
sobre la docencia del professor aixi corn sobre els plans d'estudi i la
qualitat dels serveis (aquests dos darrers punts a la la enquesta). Al
Ilarg de l'any 90 se succeeixen les diferents accions que oulminen
l'octubre, quan la Junta de Govern de la UB aprova la creaciO del
Gabinet d'AvaluaciO i InnovaciO Universitaria (GAIU). aixi corn el
document base de la seva estructura i les limes generals d'actuaciO
Aquest Gabinet té dependencia directa del Rectorat. amb ubicacib
funcional al Vice-rectorat del Professorat els Nous Ensenyaments
Amb el nomenernent formal del Director del GAIU s'inicia el proces
d'elaboraciO i dinamitzaciO del Pla d'Avaluacio I InnovaciO

2. Procés de dinamització institucional

La direccio del GAIU elabora el document-base del Pla que se
sotmet a coneixement i consulta de persones significatives en la
gestio universitaria, a traves del procediment i el calendari que es
detalle-

Rector Vice-rectors President C. Social Gerencia Entrevista
peisonal (gener 1991).

Presented() oficial del Pla a [Equip de Govern Reunio comunta
(ferner 1991)

Presentado olidal del Pla a la Comisso Academic:a de cada
DIN/1w Rotolo conjunta (fehrer-marc 1991)

Presentacro oticial dPl Pla als Directors do Dopartament Reunio
pei Diviso amb l'assistencia del Vice-rector do Docencia (marg 1991)

1 b 1
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Entrevista informative a altres agents significatius de la UB
(marc 1991)

Tramesa del Document mformatiu del Pla a tots els professors
(abril 1991)

Malgrat que el conjunt d'accions informatives de carecter selectiu
i personal era gairebe de trenta, no hi ha dubte que el niveil d'implicaciO
amb la proposta del Pla no podia atenyer nivells gaire satisfactoris.
La rad és senzilla: no hi havia les condicions més idOnies per a un
debat autOnom. El marc juridic creat pels trams -complements de
productivitat- (en aquells moments es feia public el veredicte de la
investigaci6) generava unes connotacions d'incredulitat o suspicacia
referents a les fites i objectius del mateix Pla. Per una altra banda,
en una universitat del volum de la UB es dificil aconseguir que la
totalitat dels seus membres directius (més de dos-cents en els
diferents nivells) assumeixi un grau adequat d'irnplicaciO, sobretot
quan la culture de l'autonomia i la responsabilitat tcst just cornenca.

3. El document sobre el contingut del Pla

A continuaciO es recull el contingut basic del document rernes a tot
el professorat de la UB i als responsables superiors del personal
d'administraciO serveis.

3 1. Pressupostos basics

El Gabinet dAvaluaciO i InnovaciP UmversitAria es concep corn un
Organ tecnic d'assessorarnent i execuciO de la politica del Rectorat
de la U B en rnateria d'avaluacio-formaci6-innovaciO de la docencia
en els diversos ensenyaments de la UB, aixi com de suport tecnic a
les diferents instancies institucionals en l'analisi de les questions de
carbcter pedagOgic. El Pla d'Avaluacio lnnovacib 91-93 pren en
consideracid, entre altres, els punt' segOents

La rnillora de la qualitat de l'Eciucacio a la UB es una tasca
comuna de tots els seus membres. Qualsevol plantejament avaluatiu
ha cl'estar oriental a [exit de cotes de més gran gualilat de la mateixa
UB Aixi. qualsevol pla d'innovacib en una organitzaciO requereix una
actitud positive de suport per part d'aquells qui hi exerceixen funcions
de lideratge. En el cas de la UB no nornes es reclama el suport dels
qui estan en els diferents nivells d'aulontat, sino tarnbe d'aquells qui
tenen tin reconeixement explicit de prestigi en la cornunitat

15?
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Tenint en compte el sistema organitzatiu de la UB, l'embit de la
DivisiO constitueix el marc de referencia obligat per a la concreciO
de les actuacions. Per tant, el lideratge i la implicaciO dels seus
Organs de govern no és una condici6 necesseria per a ['exit de qualsevol
accid.

La qualitat de l'educaci6 universiteria no es nomes la que resulta
de l'actuaciO docent i investigadora del professor, sin6 tambe de
l'eficecia de l'organitzaci6 i dels serveis de la comunitat universiteria.

Els diversos Organs d'autoritat de la UB han de ser conscients
de la seva part aliquota de responsabilitat en l'exit d'un determinat
nivell de qualitat. En consequencia, les tasques d'avaluaciO i innovaciO
hi tenen un referent der. La capacitat de lideratge dels diferents
nivells d'autoritat de l'organitzaciO universitaria es un factor deter-
minant de la credibilitat i viabilitat de qualsevol pia d'avaluaciO-
forrnaciO-innovaciO.

Corn que el professor és agent principal d'innovaciO, la seva
avaluaciO s'ha de contextualitzar en el marc natural de la seva actuacid
(Departament-Ensenyament-Facultat-Divisi6). que també ha d'assumir
la seva prOpia avaluaciO.

El proces d'avaluaciO del professor universitari ha d'estar
intirnarnent relacionat amb el de millora i perfeccionarnent. El professor
universitari te el dret de rebre suport per al seu perfeccionarnent
corn a professional docent

La formacio i el perfeccionament del professorat universitari ha
de combiner diverses estratégies i procedirnents, no oblidant mai el
marc contextual prOxim on desenvolupa la seva tasca (curs.
ensenyarnent. departarnent). Multiplicar el potencial dels recursos
existents ha de ser la primera de les fites de qualsevol model
d'actuaciO.

Tot pla d'avaluaciO-formaciO-innovaciO ha de ser comprensiu t
conttnuat. 0 sigui que, si cal. es preferible delimiter l'extensiO de
l'area d'actuacio A causa de la mateixa heterogeneitat de la UB. els
ritmes d'actuacio s'han d'adaptar a les peculiaritats I nivells
d'imphcaciO de les diferents unitats organitzatives de la UB

3 2 Els programes clactuacio

El Pla que es presenta s articula al voltant de 10 prograrnes
d'actuacio que recullen tres grans Opus d'accions

De caracter avaluatiu (intern-exterri

De cara ter avaluatiu-innovacio
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De caracter formatiu-innovacio

Aquestes accions tenen corn a destinatans no nomes el professor.
en la seva actuacio individualitzada sino tambe els diferents organs
de la UB A continuaci0 s assenyalen els esquernes d aquests progra-
mes

1 Avaluacio de ia docencia del professor

Enquesta d'opinio dels alumnes sobre I actuacio docent del
professor

La situacio logistica tecnica se situa en el mare de ia Comissio
Acadernica de la Divisio (Caps crEstud! dels diversos ensenyaments1
amb rassessorarnent el suport del GAIU L'oblectiu es aconseguir
el maxim d'autonomia possible en els ambits concrets de realitzacio

Auto!nforme del professor sabre el desenvolupament de la
docenca

! Autoinforme s acompiira en format estandard facihtat pel GAIU
a, ampanyat d'una ouia orientadora Els aspectes a acomphr son

A Responsabilitat docent durant el curs

B Resultats acade,oics dels seus alumnes

C Incidencies ressenyables en el pla del curs

D Condicionants de !a seva metodologia d ensenyament I avaluacio

E Valoracio de la seva labor docent

F Nivel Is de coordinacio departamenta en la seva docencia

Aspectes d 1,-ovacto introdults

H Op;rfo sobre I opinio dels alumnes

Sor c!, de gestic) I extensio umversitaria

Durant el primer any d'experienr a s ha consulidat dimensio
!orn,ca I Ingistica iil proce:, zimb vdlordclo posit,va malgrat quo cy-
alquns ensenyaments per deeisio dels organs representat!us. no os
va ornorendre do manera massiva (nomes es va I ealitzar I enquesta
sobre 1133 professors!) El exactor longitudinal del procos I I ab-
soma de pressio imperativa exigei x. cort termini per qenerar

infernos
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2 Avaluaclo de la docencia departamental

Automforrne departamental

El Director del Departament n assumira la firma del contingut
n'assabentara el Consell de Departament. el qual podra afegir-hi les
consideracions oportunes.

L'autoinforme ha de tenir en consideracio la divisiO global del
Departament. sense referencia expressa a cada un dels seus membres.
No es pretén un Ilistat. sinO una visid comprensiva de la unitat docent.
Els aspectes a acomplir sOn:

A. Context Departarnental (per una sola vegada)

B. Pia docent I la seva distribuciO ( 1 er. 2on i 3er cicles)

C. El Pla docent de les matéries

D Resultats academics dels alumnes del Departament

E. Tesis

F. Dinamica del Departament

G. Acomplirnent docent

H. Condicions I equipament docent

I . Despesa econOmica

J Objectius i necessitats prioritaries per al curs proper

Durant l'any 91 aquest autoinforme departarnental no s'ha gene-
ralitzat, a que a cornençaments d'any s'havia iniciat un treball sobre
Departaments amb una Consultora externa. Hi van participar 25
Departaments i l'informe final ha estat objecte d'analisi per l'Equip
de Govern de la UB. En aquests moments s'inicia un proces de disseny
del Pla Departamental que tindra en consideracig determinats
indicadors tant quantitatius corn qualitatius.

Pla departarnental d'ayaluacioannoyacio.

Autoanalisi amb ajuda externa orientada a l'accio. Per als
Debartaments participants s'elimmana. durant el periode
qualsevol altre tipus d'accions -,,valuatives El Pla mclouria els re-
cursos per a les acmons de formacio innoyacio que es denyaran de
l'ayaluacio Se'n plantela la posada en accio a partir del curs 92-93

Elt-; plans comprendnen un minim de dos anys per Departamont

Restimmt a un nombre maxim de 10 Departaments
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3 Ayaluacto de la docelcia en un ensenyament (Tau lam)

La realitat de la UB exigeix abordar aquest tiupus d'acciO tenint
en compte les estructures I es funcions dels organs representats
pels Caps d'Estudis Degans o Directors de Centre.

Autoinforme del Cap d'Estudis:

El Cap d'Estudis n'assumirà la firma dels continguts i n'assabentara
el Conseil d'Estudis, el qual podrà afegir-hi les consideracions que
cregui oportunes. L'autoinforme ha de tenir en compte la dimensib
globa de l'Ensenyament sense referencia expressa a cadascun dels
seus membres. Els aspectes a acomplir sbn:

A . Incidéncies i canvis en relació al Pla d'OrdenaciO Académica
previst.

B. POA per al curs seguent (dades quantitatives de sintesi)

C Ratios professor-alumne

D. Analisi de l'assignacib docent del Departament en l'ensenyament

E. Desenvolupament de la docencia

F. Els programes docents

G. Les practiques d'avatuacib en l'ensenyament

H. Dinamica i participaciO en el Consell d'Estudis

I. Altres aspectes d'interes.

Autoinforme del Dega/Director:

El Dega/Director n'assumira la firma del contingut i n'assabentare
la Junta de Facultat/Escola. que podra afegir-hi les consideracions
oportunes. Els aspectes a acomplir sbn:

A Proces de matriculacib i inici del curs

B. Resultats academics dels ensenyaments adscrits

C Planificacie desenvolupament docent

D Dinamica de participacio i govern

E Projeccions institucionals

F. Recursos i installacions
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G Serveis als estudiants

H Organitzaci6 I participacib dels estudiants

I. Documentacio I registres (els serveis adrninistratius)

J . Altres aspectes dinteres.

El complex i extens proces d'elaboraci6 de plans nous d'estudi que
ha culminat el marg del 92, aixi corn els necessaris estudis de viabilitat
per a la seva posada en marxa el curs 92-93, han aconsellat dilater
la implantaci6 general d'aquests autoinformes. A peticib individual o
sobre situacions especifiques, s'estan realitzant determinats estudis.
La situaci6 de desequilibri que representa una certa incertesa financera
ens fa ser prudents en el grau de pressio a que es troba sotmes un
coldectiu determinat.

Pla de peer-review (Revisib de col.legues):

Supeditat a la formalitzacib de vies de cooperaci6 extra UB

Restringit a dos ensenyaments de diferent nivell de concreci6
curricular i orientaci6 professional

Introduccib d'alguns indicadors d'execucio

Reclarna: a) elaboracib del document-instrument d'avaluacio

b) actualitzaciO de diferents tipus de dades de gestiO

c) compromis institucional.

La possibihtat de concreció d'un projecte de coldaboracio
interuniversitaria que sorgis de les citades Jornades sobre Avaluaci6
Institucional Universitaria facilitara que a partir del 92-93. es pugui
acarar aquest nivel! d'avaluaciO.

Finalment tenint en compte la peculiar estructura de la LIB. es
planteja un dwrer niveli d'avaluaciO que correspon al de més gran
amplaria organitzativa: la Divisib (cinc en total: Ciencies Humanes.
Ciencies Juridiques I Socials, Ciencies Experimentals i Matematiques,
Cibncies de la Salut I Ciencies de l'Educaci6)

4 Una aproxtrnacto clavaluactO institucional en el marc de la divisto

Autuinforme del President de Divisio

El President n'assumira la firma del contingut I n'assabentara el
Connell de DivisrO. que podia afegir-hi les consideracions oportunes.
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S introduiran alguns indicadors d execucio aixi corn dades que es
refereixen a determinades variables mput-ouput La seva extensio
la seva complexitat seran progressives en la mesura que es pugui
comptar amb la inforrnaciO aportada pels Departaments. els Ense-
nyarnents i es Facultats o les Escoles. Els aspectes a acomplir sbn:

A Indicadors de docencia

B Indicadors de costos

C Ana lisi de la docencia de 3er cicle

D Darnica institucional

E Ana lisi qualitativa del control de pressupostos

F Les limes crinforrnaciti institucional

G Els Serveis generals de la Divisio

H Altres aspectes crinteres

Primerarnent sl-laura de disposar de determinades :estadistiques
de gestic) I dades per a la direccib Es dubta que sigui possible engegar-
ho abans del curs 93-94.

Pla de peer-review de caracter internacional:

Proposal perque siniciï a partir de roctubre del 1993 i limitat
a Una divisio (final del periode de consclidacig de LRLI i del projecte
(1e govern del Rectorat actual).

d dinarnica dels programes anteriors deterrninara la soya via-
bilitat

ConvocatOrta anual de projectes d'innovacio

Es dolma amb on tons especial per financar projectes dOnnovacio
docent en arees corn

Ds:wily de programes i eloboracio de matenols I recursos per
al sou desenvolopament docent

lnnovacio n«?t; motodologies de docencia.

I Ii ii iii nove!, tecnologia:, didactiques

Aviiluacio dels aprenentalges (elaboracio d'instruments o
iotroduccio de noves estrategies d'avaluamo)

Innovacio en I organitracio i el desenvolupameot de la doceneia.

f.)8
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Dos tipus de projectes relacionats amb la responsabilitat d'exe-
cuciO:

a) De caracter institucional: s'entenen corn a tals aquells projectes
que, tot i que poden ser elaborats i executats per un determinat
nombre de professors, estan presentats i assurnits pels departamehts.
consells d'estudi, facultats o divisions.

b) De caracter individual: fa referencia als projectes presentats
per un o per diversos professors d'un mateix departament 0 ense-
nyarnent i que es reponsabilitzen del desenvolupament. D'aquests
projectes n'haura de tenir coneixernent previ. be el Consell dc de-
parlament be el Consell d'Estudis respectius.

La primera convocateria ha suposat el financarnent de 35 projectes
que impliquen una centena de professors i que han representat un
finanearnent de més de 35 milions de pessetes. El procés que s'ha dut
a terme per a la seva definiciO. rajustament econernic i la disponibilitat
dels recursos ha estat una veritable innovacid per si mateix, alhora
que hi han participat corn a consultors diversos serveis tbcnics de la
universitat (microinforrnatica, audiovisuals), s'han lligat projectes
amb beques del vice-rectorat d'investigacig i s'han elirninat trarni-
tacions superflues en l'adquisiciO de bens i serveis. En aquest pro-
grarna s'hi han abocat esperances fonarnentades corn a factor deter-
minant d'innovaciO i millora de la qualitat de Vensenyarnent. si
s'aconsegueix passar del nivell personal (individual o de
grup petit) en que ens hem mogut aquest any al nivell d'irnplicaciO
institucional: es a dir, assumint els projectes el Departarnent, el
Consell d'Estudis o el Centre.

6. Aluda formacto docent als professors nous

Aquest programa es un dels de desenvoluparnent mes dificil. si es
vol fugir de rot erta indiscriminada de determinats cursos de tormacio
docent. Per altra banda, l'elevat nombre de professors que cada any
s'incorpora a la UB fa dificil d'assurnir determinats enfocaments
basats en la supervisie individualitzada (al llarg del curs 91-92 s'han
incorporat gairebe 200 professors nous en les seves categories
diferents).

Es planegen dos lupus d'accions: a) Tramesa d'un dossier informatiu
sobre els aspectes legals. organitzatius i responsables de gestic') de
la UB aixi corn Ia nforrnacio referent al rnateix Pla d'Avaluaciti-
InnevaciO. b) Desenvoluparnent d'un paquet integratde formaciO docent
que s'haura de posar en accid en el context dels departarnonts de la
divisiO.
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La primera actuacib s'ha realitzat per a la totalitat dels professors
nous i s'esta procedint a la tramesa d'una enquesta-analisi dels seus
problemes inicials, aixi corn de les seves demandes d'ajut. En la
segona actuacib s'esta trebaliant, juntament amb tres altres uni-
versitats espanyoles, en el disseny d'un projecte de formaciO
pedagOgica que es basa en rnOduls.

7. Ajuda tecnica en l'elaboracid dels projectes docents

El pla que es proposa consta de dos tipus d'accions: una de caracter
puntual (Seminari tecnic de directrius per a l'elaboraciO de PD): i una
altra, de caracter continuat (Consultori pedagogic).

El Seminari tecnic abordara temes corn:

- El projecte docent des d'una perspectiva pedagOgica.

El programa docent: estructura, recursos i avaluacib.

La practica real dels projectes docents en el context de les
diverses arees de coneixement. El seu desenvolupament per Facultats
permetra d'llomogeneftzar. dintre del possible, l'analisi d'experiencies

Criteris de valoraciO: Contrast de parers.

El primer Seminari tecnic es realitza els primers dies de juliol del
91 amb l'assistencia d'uns 40 professors implicats en concursos
immediats d'acces a places de professor ordinari. El prOxim es portara
a terme quan la UB faci pOblica la seguent convocatOria de places.
D'aquesta manera, es pot ajustar l'oferta del seminari a la tipologia
dels diferents ambits disciplinaris implicats.

8 Servei de documentacio sobre ensenyament superior

Es planeja corn un servei directe a tots els membres de la comunitat
universitaria des d'una perspectiva organitzativa-institucional. que
haura d'adoptar un enfocament proactiu. portant fins al context més
proper del treball academico-professional la informacib d'utilitat
especifica. La informacib es remetra, via diskett. als diferents usuaris
institucionals:

Dos grans nivells delimiten el contingut de la inforrnacib a remetre:
A) Equip de govern (Rector, Vice-rectors, Gerencia), Consell Social

Fundacions Universitaries. Facultats (Degans. Caps d'estudi). B)
Departaments. Per a cada un s'hauran fixat anteriorment els camps
o materies d'interbs. Es copiarb cada arxiu en un micro floppy disk
que sere enviat a cada usuari dues vegades l'any.
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En aquest moment s'ha acabat l'elaboracto de la documentactO
sobre docencia dels diferents ensenyaments de la U B per als seus
departaments, I s'inicia la delimited() del nivell A en col labored()
amb el Gabinet Tecnic de Programacio de la UB. La posada en marxa
d'aquest servei ha comportat una despesa inicial per tal d'adquirir o
completer un nombre significatiu de revistes nacionals i internacionals
sobre ensenyament universitari. Aquest programa d'actuaciO s'ha
centralitzat en els Serveis Generals de Biblioteca de la UB. D'aquesta
manera s'elimina la creed() de reductes singulars d'informaciO, de
dificil consulta fa que han quedat al merge del seu flux normal.

9. Programa de desenvolupament-formaciO del staff de la UB. per a
la innovaciO i qualitat de l'ensenyarnent

Les accions previstes en aquest programa comprenen:

Assistbncia de responsables academics a seminaris de formacib
per a la gestiO realitzats tent a nivell intern corn extern de la UB.

lnstitucionalitzaci6 d'un Seminari Permanent de Caps d'Estudi.

ParticipaciO en reunions nacionals i internacionals on es
discuteixin les ternetiques d'avaluacib i innovactO universiteria.

La concessib de llicencies d'un a tres mesos per a estades en
centres de qualitat reconeguda (nacionals o estrangers) en la
planificaciO, el desenvolupament i l'avaluaciO de la docencia.

El segon i el tercer tipus d'accions s'han posat en rnarxa durant
el primer any amb una intensitat moderada, no per gillestiO de recur-
sos. sin() per la dificultat de connectar amb professors d'embit
disciplinari diferent al psicopedagogic, interessats a iniciar una
trajectOria especifica de carecter tecnic en els camps de l'avaluaciO-
formaciO-innovaciO universiteria.

El primer i el quart tipus d'accions es potenciaran al llarg d'aquest
any, si es consoliden determinades partides pressuposteries i si
s'aconsegueik motivar per a la seva participacib.

10. lnvestigaciO sobre la universitat de Barcelona

La naturalesa i la complexitat d'una institudO universiteria recla-
men que els seus Organs de gestiO tinguin al sou abast una serie
d'informacions de la realitat i del funcionament en quo pug= basar
les seves actuacions. Per altra banda, l'especificitat del proces
educatiu en el context universitan exigeix que aquest proces sigui
soh-nes a anelisi a ft d'evitar la simple extrapolaciO dels supOsits
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educatius que actuen en altres nivells del seu sistema En ronsequencia,
sembla obvi que un Pla d'Avaluacio lnnovacio inclogui accions
especifiaues per a fomentar en la mateixa comunitat universitana
l'atencio sobre topics d'investigacio de l'educacio universitana

L'heterogeneitat dels estudis de la UB aconsella centrar les te-
matiques anteriors en el context especific de les Divisions. D'aquesta
manera podrien ser d'utilitat especial per als seus organs de decisia
i gestiO. Tematiques d'interes especial:

La imatge interne i externa de ia universitat: la U.B. davant del
repte del 90; la valoracici de la UB pels seus graduats en el quinquenni.
85-90: la valoraciO popular de la UB.

- Els resultats academics a la UB.: analisi del rendiment en el
primer curs d'universitat; la transicia en Ciéncies: del COU-
Universitet; la tasca laboral de l'alumne, factor de fracas o exit
academic?: taxes ingres/despesa en el quinquenni 85-90.

La transicio universitat-mercat de treball: els itineraris
professionals en el quinquenni 85-90; un model de formacia per a la
inserciO professional de la graduada a la U.B.

L'avaluacia dels alumnes a la UB: criteris, tecniques i activitats
d'avaluacia i els seus aspectes diferencials en relacia a! tipus d'estu-
dis, professors, curs, etc.

Participacia i representativitat dels alumnes de la UB La situacia
actual de l'associacionisme estudiantil a la UB.

L'objectiu és emmarcar aquestes investigacions en un pla que, per
una banda pugui aLvorir-se dels tons aenerals de la UB per a
investigaciO i per una altra, puguin generar-se projectes especifics
que, eyelets institucionalment, es puguin presentar al programa
general clajuts. Aquest curs s'ha posat en marxa el projecte sobre
la valoracia de l'ensenyament universitari pels graduats de diferents
titulacions de la UB. en el curs 90-91

Referències bibliogràfiques

At Atinfil, A . Bo!-;(.11. E.. ROIMPI S (1984) -Problematica y pre-
ocupaciOn pedrigogica del professorado de la Universidad de
Barcelona ". Revista de Educacion 272, 101- 1 27

Bi CJit fil, 1 ; Koc.AN, M (1980) Process arid Structure in Higher
Education London, Heinemann.

Ml . M., Aijct HA, M T (1990) L a investigacitin cooperativa Via
pan: la mnnvacron en la Universidad Barcelona, P.P U

102
2225



BENEDITO V CABRERA F HERNANDEZ, F , MERCADE F RODNGUEZ S (198?)
.La evaluacion del profesorado universitario- Revista de Edu-
cacion 290, 279-291

BLIGH, D. (1982) "The professional development of teaching?. A D.
Bligh Accountability or freedom for Teachers?. Guilford. Society
for Research into Higher Education

BovER, C.M.: Ewa, P.T.. FINNEY. J.E.: MINGLE, J.R. (1987) Assessment
and Outcomes Measurement. A View from the States-. AAHE
Bulletin. 39 (7). 8-12.

CUENIN, S. (1990) "Line examen des politiques europeénnes en matiere
d'evaluation de l'enseignement superieui -. Document presentat
al Taller sobre Avaluacib académica. Valparaiso (Xile).

DAHADF. W. (1990a) .Practice and evidence in the evaluation of
teaching-. A Dahllbf et al. Report of the IMHE Study Group on
Evaluation in Higher Education OCDE Tenth General Conference of
Members Institutions. Paris, juny del 1990, cap. 5. 139-161.

DAHLLOF, W (1990b) -Towards a new model for the evaluation of
teaching: An interactive process-centered approach-. A Dallbf et
al. Report of the IMHE Study Group on Evaluation in Higher Education.
OCDE Tenth General Conference of Members Institutions. Paris
juny del 1990. cap. 6. 163-215.

DOCHY, F _SEDERS. M.; WIJEN, W. (1990) -Selecting Perfomance
Indicators. A proposal as a result of research-. A L. Goedegebuure.
P. Maassen & D. Westerheijden Peer Review and Performance
Indicators. Utrecht, Lemma B.V. 135-153.

GODFGEB,JURE. L.: MAASSEN, P WESTERHELCEN. D. (1990) "Quality
Assessament in Higher Education". A Goedegebuure, L., Maassen.
P. & Westerheijden. D. Peer Review and Perfomance Indicators.
Utrecht. Lemma B.V , 15-36

HOLDA*Ay. E.A (1988) "Institutional Self-Study and the improvement
of quality" A H.R. Kells i F. Van Vught Self-regulation and Program
review in Higher Education Culemborg. NL. Lemma

P (1992) .A Plea for More Consistent Definitions of Quality
and Research- A Quality and Communication for Improvement.
Proceeding 12th European AIR Forum. Utrecht, Lemma B V . 59-
84

H.R (1986) -The second irony the system of institutional
evaluation of higher education in the United States-. International
Journal of Institutional Management in Highei Education. 10 (2).
140-149

H.R ( 1988) Self-Study Processess A Guide for Postsecondary
and Similar Service-Oriented Institutions and Programs (3a ed )
New York, MacMillan

R,110141,1in, D (1985) .Rethinking Professional
Developnient- A D Jaques & J Richardson The Future for Higher
Education Guilford. Srhe & Nfer-Nelson. 79-87

163

226



McDoww, R.; RcE. E. (1984) Reviewing Departments. Kensington N.S.W.

Higher Education Research and Development Society of Austra-

lasia.
MEC; RUNDADON UNIVERSIDAD-EMPRESA

(1990) Hacia una clasificaciOn de
las universidades segün criterios de calidad. Madrid, MEC i Fun-

dación Universidad-Empresa.
MIGUEL, M. DE: MORA, J.G .; RODRIGUEZ, S . ( 1991) La evaluacion de las

Instituciones Universitarias. Madrid, Consejo de Universidades.

Secretaria General.
MIGUEL, M. DE (1991) "Utilizacien de indicadores en la evaluaciOn de

la docencia universitaria.. A De Miguel, M. et al. (1991) La
evaluación de las Instituciones Universitarias. Madrid, Consejo de

Universidades, Secretaria General, 341-370.
MORA, P. (1991) Calidad y rendimiento en las instituciones universi-

tarlas. Madrid, Consejo de Universidades, Secretaria General.
PASCUAL, P. (1991) "Etude du cas espagnol.. CRE-Actions, 96, 95-

102.
REED, G.A. (1952) -Fifty Years of Conflict in the Graduate School..

The Educational Record, 33, 5-23.
RODRIGUEZ, S. (1991a) "Calidad Universitaria: un enfogue institucional

y multidimensional.. A De Miguel, M et al. (1991) La evaluaciOn
de las Instituciones Universitarias. Madrid, Consejo de Universi-
dades, Secretaria General, 39-72.

RODRIGuEZ, S. (1991b) "Experiencias espaholas de evaluacien de la
Ensenanza Universitaria y nuevas perspectives. Otro punto de
vista.. A III Jornadas Nacionales de Didactica Universitaria.
Universitet de les Palmes.

RoORIGLIEZ. S (1991c) -Evaluacien e innovaciOn universitaria. ,Por

gue y para gué?.. A La Pedagogia Universitária: Un repte a
rEnsenyament Superior Universitet de Barcelona, Editorial
Horsori, 17-26.

RODRIGUEZ. S.(1991d) -EvaluaciOn Universitaria.. Ponencia al Se-
minary de EvaluaciOn de Programas Educativos. Instituto Ciencias
del Hombre, Dp. MIDE, Universitet Complutense.

STUFFLEBEAM. D.L (1989) "AutoevaluaciOn institucional.. A T Husen
i T N. Postlethwaite, Enciclopedia Internacional de la EducaciOn.
Barcelona, MEC I Vicens Vives, vol.1. 533-538

F A VAN (1991) -Higher Education Quality and Assessment in
Europe. the next step-. Keynote address at he 39th bi-annual
conference of the Standing Conference of rectors, presidents and
vice-cancellors of the European Universities Utrecht, the
Netherlands. 17- -18 October. 1991.

F A VAN (1992) -Governmental Strategies and Innovation in
Higher Education- A Quality and Communication for Improvement
Proceeding 12th European AIR Forum Utrecht, Lemma B V., 19-

4 7

164 2227



VROEJENSTINA T I ACHERMAN H (1990) .Control-Oriented Quality
Assessment versus Improvement-Oriented Quality Assessment-
A L Goedegebuure P Maassen & D Westerheijden Peer Review
and Performance indicators. Utrecht. Lemma B.V 81-101.

WEERT, E. DE (1990) -A macro-analysis of quality assessment in
higher education". Higher Education, 19. 57-72

2228 165



En este rraocAo se
e\gone nr Plan do
Esaraac.on monsan.o-
no ,c1 UM% 0,5: Jan an
Barns' ana orny,ocro
a l'eS a,a's
pretendo ser Ln n'er
vane() o,c,ehas oa,a
una even:ad,
`,Sht liC:0131 2aC-0"

En and

JS oS, 000'0 3
coraert:.,3 CaCa"
L"ca0.50

tia
So 05.0,C,!.1,
ti"?eePat''''t'S t'-es

0'01't-t.,..` th,

F ` a ill I ar '

166

Abstracts

Co it'aca OSPOSO re
-par a es a'aat.On at
'105.at.0, 00

:":"Sfc
Ba,C-C'Clo0 C t?S 5."
Oroia, 0a N3.0 St:,

ans dt oe!e-a
e'rre p-ern.or Va'

ossa r t,e cr
es ont,o,

,nst,rur,onnaAsat-an
ao a.s,ar on or an

rrn% at:or La
parr-e

a"a'yse a.3,7'0
'1'Ore,C0 00. a
or,nnre proot Jo CC

ar ' e re^ 0,a0
0"J'0

ci,q.m.'s an
Ottiit.at3't Cla"S C'

."0"1C , re 0 c'r '

,:10

051%.,1' 0.1"S
..'s,ters'tes et:yap,: CS

3 ",05a ta, L3
C

t 0.t

a: a

T^.s studs osam nes
r,,cy ..p,an or eta,Cat Or
ar0 in"05at0,- tne

t a' BarCe4"-
,3 Tns :nrop years
oro.nor ororo"ds to on
A 'es; "g sranc

u.na to esrah. sn
rne ti',;31:Ort ar
",05 Or' Syster- Pre
' 'St oa,i rr,0

e'eeoco OH%

t'a: "an 000
f.C, CY t"0 Oia" t"0
,ega asoon:

!PC-

:3!.5 Ca'00
t''.0 05.3
0'..3C! CC' "
Soaq,sr. es 3S
51r' ,15 rtt3

-.,ar a" a'
tro at:ar
tncooss p~ secors
c.vr nur'A "s :no
Antecodoris :"0

S ..150

BEST COPY AVAILABLE

' sr r.,r o"A

"ro t"-ct r'.3.7 rt L's



Fonts d'informació sabre l'Ensenyament
Superior
Josep M. Rotger *
Francesc Martinez *

1. Introducció

La visiO traqicional de qué la formacib del professorat universitari
requereix només la formaciO cientifica del seu ambit especific, creiem
que hauria de ser una etapa ja superada. sobretot després dels darrers
trenta anys d'experibncia en els camps de les Ciencies Humanes i
especialment de la Pedagogia.

El professor universitari. corn qualsevol altre professional que es
dedica a l'ambit de la docència a més de la recerca requereix comptar
amb uns coneixements i habilitats que poden ser adquirits sempre que
tingui les aptituds necessaries. Naturalment. en aquesta tasca hi pot
contribuir l'ambit de la formaciO pedagOgica.

Es evident que per realitzar aquesta formaciO cal recorrer a les
fonts d'informaci0 (escrita o en altres suports -video, inforrnatica.
etc -) existents sobre aquesta tematica, ja que en l'actualitat Os
molt nombrosa Tothom sap ja que la informaciO té un paper molt
important en la nostra societal. En uns moments en que l'home s'ha
adonat que hi ha moltissima informacto que ni tan sols sap que existeix.
s'han tel nombrosos esforcos -amb les conegudes -bases de dades--
per recaptar i organitzar tot allO que es produei a fi que se'n pugui
tenir coneixement amb certa rapidesa Molts cops la gr'.n quantitat
de documents sense classificar és el clue no permet treure'n profit.
mentre d altres vegades es la minsa inforrnacio i el desconeixement
d'on es pet localitzar el que imrnobilitza o du a repetir esforcos i no
permet avarwar optirnament L'experiencia ha convertit en im topic
el fet quo sovint sigui molt prof itos a part de rendible. dedicar
esforcos a organitzar el que la es te abans de comencar a crear nous
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coneixements El mon universitan es un camp del qual s'ha escnt
molt el problema rau pero, que els documents sobre aquesta tematica,
encara que es distribueixin amphament, no tenen sempre la difusio
necessana entre aquells que haunen de ser els seus destinatans
naturals. A fi de facilitar la localitzacio d'aquests documents her-
pretbs. amb aquest treball. donar a coneixer fonts d'informaci6
es recull gran part d'allO que s'ha produit er referencia a l'ensenya-
ment superior.

2. Monografies

Hi ha publicats alguns litres que sOn fonts de bibliografia sobre
l'ensenyament superior. Entre d'altres en destaquem el de Menges.
R.J. i Matis. B.C. (1988) que és una monografia que recull literature
anglosaxona (majoriteriament dels Estats Units) sobre ensenyament,
aprenentatge. curriculum i desenvolupament del professorat en els

nivells educatius de -four-year colleges I -universities": el de
Cohen, A. M.: Palmer, J. C. i Zwemer, K. D. (1986) es una guia de
la literature més significative que ha aparegut entre els .anys 1966-
1986 als Estats Units sobre questions relatives a l'administraciO.
el professorat i l'alumnat dels «two-year colleges'', i el de Halstead.
K. (ed) (1987). aquest és el primer llibre del projecte d'una serie
anual on apareixen les ressenyes de !fibres I els articles de gran
interes publicats durant el 1986 (incloent-hi alguns del 1985) sobre
temes del mOn universitari com ensenyament. aprenentatge,
curriculum. professore!, alumnat. -community colleges. (escoles
universiteries) I educacio continuada o d'edults.

3. Revistes

A l'ambit espanyol podem trobar revistes d'educaciO en general,
en alguns numeros de les quals apareixen articles o son monografics
dedicats a l'ensenyamen uperior: en destaquem les seguents.

Borden

%vista do Deno/as de la Edocacion

Revista de Educacion

Rovista Espanola de Pedagogia

Temps d'Educacio
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Quant a publicacions especifiques universitaries cal assenyalar
que el Consejo de Universidades edita des del 1989 el Bo /elm de
informacion uniyersitana (publicat cada dos mesos), dedicant
esporadicament monografies amb bibliografia sore el tema en questio
Existeix, en I ambit catala, el But /lett informatiu del Consell inter-
universitari de Catalunya, que dedica cada nOrnero a un tema
monografic. Des de l'octubre del 1991 apareix la revista Uniyersi-
dades. El juny del 1991 va apareixer el primer nOrnero de la Revista
de Ensefianza Universitaria, editada pel secretariat de publicacions
de la Universidad de Sevilla (ICE).

El gener del 1992 es va fer arribar a tots els Instituts de Cie.ncies
de l'EducaciO de l'estat espanyol el primer nOmero del full informatiu
(en forma de revista) ENSDHE Newsletter. que es distribueix des de
l'European Network for Staff Development in Higher Education -xarxa
europea per al desenvolupament del personal d'ensenyament supe-
rior- (UNESCO/CEPES) en el qual es poden trobar articles, temes i
una programaciO d'activitats (d'abast mundial). tot en referencia a
la formacid i el desenvolupament del personal universitari'.

Només a les biblioteques de la Univorsitat de Barcelona podem
trobar 1077 publicacions periodiques de diversos paIsos amb
referencies al mOn universitari

4. Butiletins, sumaris, catalegs...

Existeixen nombrosos butlletins que informen periOdicament de
les publicacions que van apareixent sobre diverses matenes. A
continuacib citem aquells que sOn especifics de l'ensenyament superior
o hi dediquen algun apartat:

- Boletin Internacional de Biblografia sobre Educacion (BIBE)
S'indiquen les ressenyes bibliografiques de les publicacions (Ilibres

articles) mes recents indexat per temes i diversos nivells de
subternes. Te un index general per autors (Periodicitat variable).

Bo letm Bibliogqifico (CIDE). S'indiquen les ressenyes bibho-
grafiques do les publicacions que va adquirint el servei de documentacio
del CIDE, indexat per temes, subtemes especificant les materic s de
clue tracta cada registre (Periodicitat mensual).

.coor.I,1 xdrx. veriptr ..ipacl,11 G dr,
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Boletm de docurnentacion universitaria (Consejo de Universi-
dades) Ofereix les dades bibliografiques una sintesi dels documents
sobre diversos temes del mon universitart

Boletin de sumanos (CIDE) Es recullen els indexs de les revistes
que es reben al servei de documentacto del CIDE. Inc lou un full de
betide de fotocapies d'articles. (Periodicitat mensual).

Revista de revistes d'educaciO. Documentacid per als centres i
departaments de la UAB. Conte la reproducciO d'alguns articles integres
i ressenyes. indexs de diverses revistes amb interes universitari i

una selecciO bibliograf Ica d'articles i Ilibres sobre docencia univer-
sitaria. lnclou un full de peticig de fotocapies.

Els Instituts de Ciencies de rEducacia (ICE) de cada universitat
solen edger catalegs de publicacions que inclouen apartats sobre
rensenyarnent universitari.

5. Serveis

A totes les universitats hi ha serveis per a la docencia universitatia
-Instituts de Ciencies de rEducacia a altres mes especialitzats-. els
quals, entre altres funcions. poden ofenr inforrnacie diverse sobre
l'ensenyament universitari. la formaciO i el perfeccionament dels
professors. etc

6. Bases de dades

En I actualitat es pot tenir facil acces a les bases de dades. Ler,

biblioteques universitaries solen tenir ordinadors per consulter els
discs magnetics o optics -CD (compact disc)- en que es distrthueixen
les bases Es poden realitzar també consultes -on-1,he- (via
telefOnica) des de la.Biblioteca de la Universitat de Barcelona. per
exemple. Les cerques d'informacia en aquests sunorts son extre-
madament tdpides si es coneixen minimament les escasses orares
executables buscar (per autor. titol matena. etc.). condicions de
cerca (and. i. or o), imprimir o gravar en disquet I poques [Ties.
1.imbe sol ser molt util. a r hora de trobar informacio en aquests
suports. temr corn a minim una Ileugera idea sobre els thesaures i els
descriptors (Ilistes de rhots claus -descriptors- que solen estar
interconneetats semanticament pei delimitar una cerca mformatica
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a un determinat camp tematic) Els descriptors per dehmitar el
camp universitan poden ser entre d altres depenent del thesaure
utilitzat -higer education university enserianza superior estudios
supenores enserianza post-secundaria- etc

Les bases en club podem trobar més informacib sobre el mbn
universitan son.

ISOC -Instituto de InformaciOn y Documentacion en Ciencias
Sociales y Humanidades- (en CD del CSIC -Consejo superiorde Inves-
tigaciones Cientificas- i on line). Una de les seves subbases es de
Ciencies de l'Educacio. Les referbncies ini loses corresponen a ariicles
de revistes publicats a Espanya sobre aquest tema.

- LEDA -Legislacibn Educative Automalizada- (on line). La tematica
d'aquesta base es sobre legislacib educativa de caracter general
promulgada per l'estat espanyol o per les comunitats autônomes amb
competencia en matena d'educacib des del 1970 (convocatbnes
d'ajuts. subvencions. concursos. oposicions. cursos premls).

ERIC -Educational Resources Information Center- (en CD). Recull
monograf les i articles en diverses Ilengues (entre elles l'espanyol)
sobre educacio Ofereix d.e cada registre nombroses dades
bibliografiques una sintesi del contingut en angles.

EUDISED - European Documentation and Information System for
Education- (on line) Conte informacib sobre la investigacib i el
desenvolupament educatiu en 24 paisos d'Europa. Els registres dels
documents poden ester en alemany. trances o angles i inclouen. entre
altres informacions un resum del contingut

TESEO (on line). La seva tematica compren les Tesis Dec.torals
aprovacles en les universitats espanyoles en totes les branques del
coneixement

EDUCATION INDEX Cobreix els ambits d'administrado escolar.
eduL ado preescolar. ensenyament primer!. ensenyament secundan.
oducado d'adults i metodes d'ensenyament.

EDUCATION LIBRARY. Inclou notides bibliogratiques referents a
educed() de la base de dades americana OCLC Ressenya diferents
suports Conte mes de 17 000 noticies impreses abans del 1990

REBIUN -Red de Bibliotecas Universitanas- Conte prop de
300 000 reuistres dels ions automatitzats de les biblioteques
seguents Universitet de Barcelona Universitet de Cantehria
UniverIat Poldecnica de C.itEihirla Univcrsitat Pompeu i-abra

CD-ROMs IN PRINT Es un disc optic quo informa de les bases de
dades que podem Ironer en aquest tipus de supoit Pot sei de Iran
utilitat per anar coneixent les bases que podem consulter en cada

2 9 3
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moment en -compact disc ,. ja que, previsiblement, van apareixent
noves bases que es distribueixen per aquest mitja

REDINET-Red Estate! de Bases de Datos sobre Investigaciones
Educativas, (in situ i on line). Recull les tesis, les tesines, les
investigacions i els informes realitzats a l'estat espanyol amb ternatica
educative a partir del 1975. De cada registre s'ofereix amplia
inf ormacig sobre objectius, mostra, metodologia, instruments,
resultats i conclusions. A cada comunitat autOnoma hi ha una capcalera
de zona on es pot realitzar les consultes.

Per Ultim. farem referencia a una base de recent implementaciO
a Espanya (novembre del 1991): ENSDHE -European Network for
Staff Development in Higher Education- (Xarxa Europea per al

Desenvolupament del Personal d'Ensenyament Superior). Aquesta base,
d'ambit europeu. integra monoarafies, articles, investigacions,
comunicacions, ponencies, recomanacions i altres documents, el tema
principal dels quals este relacionat amb el desenvolupament o
perfecclunament del personal -professorat generalment- d'ense-
nyament superior. A més, dOna a coneixer les activitats (jornades,
simposis. etc ) que estiguin previstes entorn al tema de la base. Cada
pais participant s'encarrega de recollir el seu fons documental i

postenorment se centralitza en el CEPES (Centre Europeu per a
I ensenyament superior, UNESCO) per unificar la base i distribuir-la.
A Espanya existeix una coordinaciO encarregada del tema i compta,
des de fa un any, amb recursos per recollir bibliografia especialitzada
en el tema. Actualrnent té la seu, per encarrec del CIDE i de la
Direccig General d'Universitats, a la Divisig de Ciencies de l'Educaciô
de la Universitet de Barcelona. Ara per ara. es distribueix Onicament
la bibliograf ia espanyola en compilacions escrites a totes los
universitats de l'Estat (ICEs i vice-rectorats de professorat), incloent
a coda registre les dades bibliografiques. la localitzacig del document

un rc?sum del contingut

Bibliografia

Mi ix 4 R J MA1HIS. B C. ( 1988) Key resources on Teaching, Learning,
Curriculum, and Faculty Development. A Guide to the Higher
Education Literature. L ondres, Jossey-Bass Publishers.

.0,1. A M PAi urn. J C Zwi WI, K. D (1986) Key Resources on
Community Colleges. Londres, Jossey-Bass Publishers.

RAI :,11 A t , K (ed) (1987) Higher Education Bibliography Yearbook, 1987.
Washington. D. C., f :esearch Associates of Washington.

172



Este articulo da a
conocer algunas
fuentes de informacion
sobre estudios y otros
trabajos referentes ai
ambito universitario
Se pretende con ello
contribuir a una mejor
formaciOn del profeso-
rado universdario.
ayudanclo a localizar
aquellos estudios ya
realizados que pueden
olrecer ideas y
conocimientos sobre el
mundo universitario
Se mencionan biblio-
gralias (libros y
revistas) boletines.
sumarios bases de
datos y otros
cos

Abstracts

Cet article pretend
faire connaftre
quelques unes des
sources d'information
oisponibles sur les
etudes et autres
travaux qui traitent de
l'universite On essale
par la de contribuer a
une meilieure
formation des
professeurs
d'universite en les
aidant a detecter les
publications
existantes qui peuvent
apporter idees el
connaissances sur le
monde universitaire
On y fait elat de
bibliographies (byres
et revues). bulletins.
sommaires. bases de
donnees et autres
services
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This article reveals a
few information
sources containing
studies dealing with
the university field
We endeavour to
contribute to a better
training of the
university teachers
helping them to locate
publications that may
bring ideas and
knowledge on the
university world
Bibliographies (books
and serials), bulletins.
summaries databases
and other services are
mentioned
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Temps d'Educacin, 8 2n semestre, 1992

Presentaci6
Montserrat Fortuny 1 Gras *

El consell de redacciO de la
revista Temps d'EducaciO ha
considerat d'interes reflexionar
sobre la seguretat a les institu-
cionseducatives, un terna de sa-
lut prioritari al qual no sempre
s'hadedicat l'atenciOque mereix.

Creiern que l'oblit d'aquest
tema obeeix a raons diverses,
algunes de les quals esmentarern
tot segult.

Fins fa poc temps. els dis-
senys curriculars s'han centrat
en rnatries culturalistes de
signe positivista, i han deixat poc
espai a tot allO que fa referencia
a la quondianitat. Era corn si a
les institucions educatives Oni-
cement els pertoqués d'afavorir
continguts cientifics orientats
cap a la producciO, mentre que
d'altres esferes de la vida, pro-
fundament interconnectades amb
la salut, podien confiar a l'es-
pontaneItat . Es constatable la
manca de prioritat que els dis-

Montserrat Fortuny es mestra rE)ra
en Pedagogia Es prolessora del
Departament de Tonna I HistOria de
l'Educacro de la Universitat do Barcelo
na Es membre del Cornite de Prevencio
d'Accidentr, tl a Infancra de la Societal
Catalana de ',villain., del Cia leg, di.
Melgel, Catalunya Ralean. E!, mem
tire del Consell At.,sessor de prevencio
d'accadents en lo Intancia de la Con
sellena Sandat I Semiretat Social

senys han atribult a les ques-
tions d'educacib per a la salut
a la prornociO de la salut. En part,
les*noves orientacions curricu-
lars solventen aquestes mancan-
ces arnb la introducciO d'un con-
junt d'eixos transversals; pert).
per les raons que adduirern. no
acaben de resoldre el problerna.

Cal dir que els dissenys
curriculars han estat tradicio-
nalment sobrecarregats, cosa
que ha repercutit en el fet que el
professorat es trobés amb greus
dificultats a l'hora d'assolir els
objectius marcats per l'adrni-
nistraciO. Molts professors i

professores, a rnés, es queixen,
arnb una certa ra6. de l'exces de
demandes que reben de sectors i
institucions diferents: a les quals.
no poden donar abast.

Probablernent, a les raons
adduides hi podriern afegir la di-
ficultat que ha tingut el profes-
sorat per articular els continguts

(1) Aguesta idea d obiut de la salut en
els programes escolars la trobern
tormulada a la -Guia La expenem
chi de educar paia la salud en ia
escuela primaria- redactada, en
Ire d'altres. per Marga Sanchez
Candanuo. Gloria Vicent. Maria Pa
lacios. Jose Leal Elvira Mende/. X
Ramon Lago Montserrat Pich
Jug() Torres Conserena de Educa
cion de la Junta de Galicia En lase
de putilicacio

(2) Fortuny. M -Educaciun porn la sa
lud- En AAVV Imerativas socralos
cii Educacron Informal Ed Rialp
Madrid. 1971 pag 235 237

Idnibp whiny M Gdilucp,
paid la salud- Ho

Oo Educacion. Miii, iii 1111111p

ro 287 mqumbro dosombno 1%48
p.m :'99 300
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Montserrat Fortuny

considerats tradicionalment
escolars amb els continguts de
salut (entre els quals hi ha els
referits a la prevenci6 d'acci-
dents), per la separacid secular
entre les diferents branques del
saber, corn tarnbé la manca de
forrnaci6 sanitaria del profes-
sor at-' i a causa de la consideraci6
que els aspectes sanitaris-
cal ia delegar-los a d'altres
professionals mes preparats

Seria injust. pert), no reco-
naixer el treball de grups de
professors prof essores en ma-
téria de prevenci6 d'accidents.
Des de sempre. a les institucions
educatives s'han dut a terme
accions (vigilancia de l'alumnat
a les hores d'esbarlo. o durant
les entrades I sortides de l'es-
cola. o durant les excursions
sortides pedagOgiques. entrena-
ment en l'Os d'elements per ta-
ller, serrar. fer experiments de
laboratori. etc. sense peril!.
educacid viaria. etc ). encara que
de vegades el professorat no hagi
estat plenament conscient que
aquestes accions ben articulades

(3) Voldr,em recordar que a ,es
...-.coles dc Forrnar,n del Prolcs-

dEGB a !es facullats cc
rcciagocya de les unvers la1s ca-
ta,anel: no esisteY 003 ass.gnatora
obl.gstona d Educaern per a la cuat
Pc; a tot I alumna! Conrretament
, des de la dos anys a I Escola de
Formacio del Prufessorat d EGB de
la UB s .mparteK anuesla rnater,i
coin a optatrva a la PacuItat
10(1.1qi.a dr ',I 1,1B (

d :0 0,102r .1
.1,,,,r(rIalur a Programes de

.11".enlk,Ir,Pan-42.)1 porl,Ondt
14) Vedru coal:. at 9 4
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amb d'altres constituien el que
en diriem un programa de segu-
retat escolar. Pen!) a més de
constatar accions puntuals.
tarnbe s'han plantejat algunes
iniciatives més articulades L.
fins i tot algunes de ben integra-
des en el disseny curricular de
l'escola

PerO també cal dir que la
sensibilitat pel professorat so-
bre el terna dels accidents esta
basicarnent polaritzada en un sol
sentit. Mes que els programes
de seguretat escolar els preocu-
pa la seva responsabilitat envers
les conseq0encies dels accidents
de l'alumnat.

Certament, la seva preocu-
paci6 s'ha fet sentir quan s'han
produit accidents mortals o
greus d'escolars que han pro-
vocat les corresponents deman-
des judicials. Han estat moments
en que s'ha plantejat fins on
arriba la responsabilitat civil del
professorat en la vigilancia dels
aluinnes, i les parts en litigi no
shan posat d'acord Hi ha hagut.

Considerem que I edrc.o de I onra
Ot,entac. s programos Educar,o
re! a la tescola Departa-
rncnts d Ensenyarnent I de Saratat

Seguretat I any 1984 I ordre
d aprovacro de Ies oriernacjons
programers de salut d I escola DOG
'lamer() 453 do 18 de plhol do
1984 van alavon, Ia d.namo/ar.,o
de prograrnes de sequretat

I.
Iar
ti ,01 e ernpie Ci( (Oa rd

,evSta GiII al Bathe), de,s
c`f.t,e's Bare eil.r5a noverebrr..

0,,,,,('ro 181 1),111 ?2-24



Presentació

no fa pas gaire, mobilitzacions
de professors professores per
palesar la seva disconformitat
amb les sentencies i demanar que
se'ls exoneres de la responsabi-
litat en la vigilancia dels alumnes
en aquells aspectes que ells
consideren un deure de les fami-
lies, de l'administraciO i de la
societat en general. Es tracta
d'una qüestiO delicada pel fet que
ning0 vol ser considerat culpa-
ble de negligencia, i tambe perque
davant els danys i les conse-
q0encies irreparables dels acci-
dents hi ha qui en vol treure el
benefici maxim.

En aquesta tribuna hem volgut
enfocar la seguretat escolar des
d'una perspective amplia, trac-
tant els diversos vessants que
contempla la prevenciO d'acci-
dents.

En el primer article, el Dr.
Joan Picariol, un dels maxims
experts en el tema, rernarca el
fet que els accidents constituei-
xen un problema de salut pOblica
a tots els paisos desenvolupats
ens exposa també les estrategies
preventives classiques que han
d'establir els plans de l'admi-
nistraciO per fer-hi front.

El Dr. J.LL. Pedragosa, en el
segOent article, assenyala la
importancia de l'educaciO viaria
en la prevenciO d'accidents de
circulaciO. Corn a cap de la Ge-
rencia de Seguretat Vibria de la
Genera Mat de Catalunya ha irn-
pulsat. amb un gran dinarnisme i
et icacia. un conjunt d estrate-
gies per afavorir aquesta edu-
caciO a l'escola. a la familia en

d'altres contexts En el present
article per imperatius d'espai,
es recullen Onicarnent les linies
que contemplen els plans de se-
guretat viaria.

Per evitar els accidents, el
primer que cal plantejar a les
institucions educatives és la
seguretat del medi, terna que
exposa la Dra. Teresa TillO. De
manera sisternatica i tenint pre-
sent la legislaciO actual, explica
les mesures tecniques o mate-
rials que han de reunir les
institucions educatives per ga-
rantir la seguretat dels alumnes
i de la resta d'integrants d'a-
questes comunitats. Es tracta
d'un repas als aspectes d'in-
frastuctura de l'edifici. de les
instal-lacions electriques i de
gas, de les condicions del labo-
ratori, dels patis, de les sales
de gininastica i de totes les
dependencies.

Perd, per poder prevenir els
accidents no n'hi ha prou amb
l'aplicaciO de mesures tecniques
sobre el medi, que sOn molt
efectives a curt termini. Es obvi
que les persones hauran de fer
front a situacions adverses, que
hauran de conviure dins d'en-
torns en els quals no s'han aplicat
mesures correctores o que hau-
ran de saber acarar nous riscos
potencials en la vide quotidiana.
I es per aquesta raO que cal
introduir programes educatius.

La professora Montserrat
Fortuny exposa, en el sen article.
el paper del professorat en el
desplegament d'un programa de
seguretat escolar per tal que els/
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les alumnes adquireixin un
conjunt de competencies per po-
der fer front als riscos, s'auto-
protegeixin i protegeixin pro-
gressivament els altres.

Es tracta de programes que
plantegen modificar la conducta
humana per enfrontar-se a si-
tuacions de perill o de progra-
mes que estirnulen la response-
bilitat individual o social per
incrementar la seguretat. La ra6
de cercar aquesta mena de
programes es que els estudis
epidemiolOgics més recents pa-
sen .en evidencia la interrelaciO
entre salut i conducta. Les prin-
cipals causes de mort o de perdue
de la salut van aparellades a
factors humans. a uns estils de
vide, corn a l'habit de turner o a
l'abOs de les drogues. a robesi-
tat, a l'estrés. a l'absencia
d'exercici fisic i. en el cas dels
accidents, a unes conductes de
risc o a uns comportaments in-
segurs, incivics i poc prudents.
LeducaciO és un factor de con-
trol.

La Sra. Marganda Musel.
secretaria del Consell Escolar de
Catalunya. coneixedora de ternes
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de legislacie educative, fa un
repas de la normative que afec-
ta a la responsabilitat civil del
professorat, i ens mostra tambe
les controversies i les polerni-
ques que suscita en els sectors
irnplicats.

Al final de la tribuna hem
afegit una relaciO documental de
fonts destinada al professorat.
Part d'aquestes fonts, corn ja
s'indica, sOn 'Ails per incre-
mentar la seva informaciO sobre
el terna; la resta sOn materials
didactics per a l'alumnat. A més,
s'indiquen algunes adreces
d'interes que poden oferir suport
per treballar el tema.

En sintesi, des d'aquesta tri-
bune es pretén afavonr la sen-
sibilitat per un terna de salut
important, fent pales que no té
sentit que els/les educadors/es
estiguin dommats per sentiments
de inevitabilitat davant dels
accidents, I que, per Iluitar-hi,
s'han de corresponsabilitzar amb
d'altres institucions i organis-
rnes en l'establiment de rnesures
protectores (vigilancia del medi
i dels alumnes) i de mesures
educatives.



Temps d'Educació, 8 2n semestre, 1992

Reflexions sobre la
prevenció d'accidents
en la infancia
Dr. Joan Picatiol i Peirató *

Fa trenta anys, Haddon
(1964), un pioner de l'acciden-
tologia i de la salut pOblica, es
preguntava per clue s'havia pro-
gressat tant en el domini de
moltes patologies i, malgrat
aixb, els accidents eren encara
una preocupaci6 marainal,
arribava a la conclusiO que hi
havia molts metges. juristes,
economistes i altres profes-
sionals la formaci6 dels quals
este basada en el desenvolupa-
ment d'unes capacitats d'analisi
i investigaci6 sisternatica de les
causes que encara estaven con-
vencuts que l'accident es un
esdeveniment degut a la fatalitat,
que no es controlable. que passa
per atzar i que s'escapa a qual-
sevol estudi sistematic.

Joan Picanol I PeiratO es cirurgia
de nens. cap de la Unita! de Cirurgia
Pediatrica de [Hospital de la Santa Creu
I Sant Pau de Barcelona. I professor
.issociat a la Facultat de Medicina de 1.1
irniversitat AutOnorna Tarnbe es ei
coordinador del Comite de Prevencio
d'Accidents de la Societal Calalana de
Pediatria el president del Conseil
Asse,sor sobre Accidenls cii lz. InfAncia
del Deparlament de Sanitid de 1,1

Genera litat de Cataluriya. I presideix ci
grup de trehall dobre Seguretat Infantii
de [Institut Cala la del Consurn

aquesta encara la situaci0 avui
Segurament no ho es pel que

fa referencia a un gran nombre
de professionals, que estaran
d'acord en que l'accident no Os
degut a l'atzar, sin6 que respon
a unes causes evitables; per6 Os
evident que la comunitat no ha
assolit encara el nivell de cons-
cienciaci6 necessari perque els
responsables de l'administraci6
dediquin al problema dels acci-
dents els recursos humans i fi-
nancers que calen per obtenir els
resultats desitjables en la seva
prevenciO.

Algunes dades
epidemiologiques

S'ha dit i repent que els ac-
cidents sOn la primera causa de
mort en els nens de mes d'un
any. A Catalunya moren cada any
un centenar de nens, a Espanya
mes de mil; i a la Comunitat Eu-
ropea la xifra sobrepassa els deu
mil nomes en els accidents do-
mestics (Rogmans, 1990). El
volum dels accidents no-mortals
es desconegut, com ho es el de
les invalideses transitaries i

permanents, i la carrega econd-
mica que representen en assis-
tencia mediae i en anys de vide
i de productivitat perduts. Dei-
xant de banda les conseq0encies
econOmiques, cal tenir en compte
els aspectes humanitaris, socials
i psicolOgics dels accidents, tots
immesurables. Es evident que hi
ha raons de sobres per intentar
prevenir-los
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Mesures per evitar els
accidents

L'accib preventiva té moltes
facetes. que inclouen el desen-
volupament de la seguretat en els
productes manufacturats, canvis
estructurals en el medi ambient.
informacib i educacib dels in-
dividus. nens i adults L'any
1992 encara es valid el principi
exposat en el seminari de l'OMS
de Spa (Belgica) fa més de 30
anys (OMS: 1960). segons el
qual la prevencib d'accidents es
basa en tres pilars fonamentals
l'epidemiologia. la legislacib
l'educacio. La investigacib epi-
demiolOgica no s'ha de limitar a
estudis descriptius. sinb que ha
d'amphar-se als analitics per tal
clidentificar les causes dels
accidents I els factors de risc. I

desenvolupar sistemes d'ava-
luaciO dels resultats de les me-
sures de prevencib utilitzades
(Tursz. 1991) La legislaciO ha
d'encaminar-se a protegir el nen
del medi que l'envolta. ja que
per la seva edat I per les lirnita-
cions inherents a la seva inex-
periencia sovint es incapac de
valorar de manera adequada els
nscs a que esta expose! (se-
guretat a la Ilar, en les joguines
i en els parcs publics. envasos
de seguretat per als medica-
ments i productes tbxics. siste-
mes de subjeccib a I interior dels
vehicles. etc) Pelt també ha de
facilitar que el nen adquireixi els
seus props mecanismes de de-
tensa (educaciO viària. apre-
nentatge de la nataciO. etc ) La
legislaciOpot ser d'una gran eh-
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cacia sempre que les Ileis es-
tiguin ben fetes i siguin facils de
complir, i ha d'anar acompa-
nyada de les mesures coercitives
adequades. perque una Ilei que
no es fa complir es torna ino-
perant. Evidentment, perque un
pais pugui comptar amb una
legislaciO ben elaborada en l'area
de la prevencib d'accidents en
els nens calen previament dues
linies de sensibilitzacib: primer.
una dirigida als legisladors i als
6rgans de govern que poden pre-
sentar projectes de Ilei al Par-
lament: mes endavant. una altra
dingida al gran public a fi que
accepti de bon grat les mesures
-invariablement restrictives-
que eventualment es prenguin per
dur a terme una accib preventi-
va L'adaptacib de la nostra
legislacib a la de la CE. obhgada
davant la imminencia del mercat
com0 europeu. proporcionarb
segurament als consurnidors del
nostre pais unes cotes de segu-
retat mes altes en els productes
manufacturats.

L'educaciO ha de desenvolu-
par. per una part. l'aspecte es-
mental que el nen adquireixi els
seus props mecanismes de de-
f ensa i. per una altra, fer que la
poblacib general assimili la idea
que els infants es troben en un
ambient hostil en el nostre mOn.
fet pels adults i per als adults. I

conscienciar determinats grups
diana del paper que ells mateixos
tenen en la prevencio dels acci-
dents dels nens (conductors,
mestres. pediatres. etc)

No es poden obtenir bons re-
sultats en la prevenciO dels ac-
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ctdents dels nens sense un pro-
grarna d'actuacto. Aquest pro-
grarna ha de tenir corn a finalitat
fonamental la reducci6 del gran
nombre d'accidents fatals que es
produeixen i també dels no-fatals
greus. per6 no pot oblidar un as-
pecte lateral important, que és
la reducció del cost dels acci-
dents. els quals representen una
forta carrega per a la col-lec-
tivitat. Este plenament admes que
els beneficis estimats d'un bon
programa de prevenci6 excedei-
xen de molt les inversions que fan
falta per al seu desenvolupament.

Per tal didentificar els ob-
jectius de l'acci6 preventive. per
desenvolupar les millors estra-
tégies i per avaluar els seus re-
sultats, els metodes més em-
prats sOn els epidemiolOgics.
L'epidemiologia proporciona les
dades essencials i, vista l'ex-
periencia de diferents paisos. en
particular els Estats Units. a

Gran Bretanya i Holanda, és
aconsellable que la recollida de
dades als hospitals sigui el nucli
d'un sistema d'informactO més
ampli. que inclogui fonts addi-
cionals. FOra convenient conti-
nuar la recollida de dades em-
presa en el sistema EHLASS
(European Home and Leisure
Accident Surveillance System),
en la qual han participat vuit
hospitals espanyols, entre ells
el de Girona, I que s'acaba segu-
rament a la tt de l'any 1991;
ampliant-la amb la participaciO
ria Wes hospitals i rnuntar, coin
en els paisos esmentats. un sis-
tema de rotacio per millorar la
representativitat de la mostra

Les fonts d'informacio addi-
cionals podrien ser els certif
cats de defunci6, si s'hi fes
constar el diagnOstic d'acord amb
la Secci6 E de la Classificaci6
Internacional de Malalties i Cau-
ses de DefunciO; dades proce-
dents dels centres d'informaciO
toxicolOgica. de les unitats de
cremats, de les estadistiques
dels bombers, i estudis dels
f actors psico-sociolOgics en re-
laci6 amb els accidents. Un com-
plement important de la recollida
de dades als hospitals i altres
centres sOn els estudis pobla-
cionals, que donen la veritable
mesura del problema en compa-
rar els individus accidentats amb
els que no han sofert accidents.

Un cop identificades les cau-
ses dels accidents. la gravetat
de les lesions que han prodult i
els grups de poblaciO més vul-
nerables mitjancant estudis epi-
demiolOgics. s'han de seleccio-
nar les accions concretes que cal
emprendre. que estaran corn-
'preses en un de dos grans grups:
prevenciO activa i prevenciO
passive. La primera pretén in-
tervenir modiiicant la conducta
de les persones mitjancant la
informacib i l'educaciO; la segona'
va dirigida a modificar el medi
ambient per la via tecnica. Corn
que no requereix cap esforo de
part de l'individu, aquesta via
de prevenci6 actua de manera
automatica i resulta sempre més
eficac, a curt termini. que la via
educativa. tot t que a ilarg ter-
mini i en conitcio amb les
rnesures ambiontals, l'educactO
ha du produir els seus fruits, ja
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que es la forma logica de modi-
hoar la conducta humana S'ha
de tenir en compte. tanmateix,
que aquesta tasca pot requerir
l'accio continuada sobre mes
a'una generacio. A més, aquesta
educacio ha de ser permanent
perque en canviar poc o molt la
nostra manera de viure i en sor-
tir al mercat cada die productes
manufacturats nous. els nscos
a que estern exposats van variant
continuament

La prevencio passive inclou
la planificaciO del'entorn. el
disseny I l'arquitectura de l'ha-
bitatge I de l'escola. I la segure-
tat en els articles de la Ilar I en
els productes manufacturats. La
promulgaciO de Ileis reguiacions
normes. aixi com la contribuclo

derenginyeria.podenfermolt per
promoure la prevencio passive

La prevenciO active es duu a
terme mitjancant la intormaciO
reducacia. i el seu objectiu és
modificar la conducta de les
persones de cara a la prevencio
d'accidents S'ha d'emprendre
l'educació en tres direccions
fonarnentals. [area professio-
nal. I area de reducacia escolar

l'area de I.educacib ciutadana

Per tal de sensibilitzar i res-
ponsabilitzar els professionals
interessar-los en el problema.
es necessan incloure el tema de
la prevencio d'accidents en el
curriculum universitari de
metges. enginyers, arquitectes.
farmaceutics. econornistes, ju-
ristes. infermeres, assistents
socials. etc Cal proporcionar
cada estament els coneixements
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al nivell que correspongui Es
obligada una atencio especial als
mestres, ja que sOn una peca
clau. A l'escola poden influir no
sols en els nens. sino també en
els seus pares i s'ha d'aprofitar
totes les oportunitats de tre-
ballar el tema conjuntament. Els
coneixements sobre la matena
els han d'adquirir els mestres
en el temps de la seva formaciO.
perO pels mestres que ja exer-
ceixen s'hauria d'organitzar un
pla de reciclatge i fer-lo oblige-
ton. donant les facilitats neces-
saries Als industrials i corner-
ciants els hauna d'arribar el
missatge des de ?s associacions
gremials

Els nens es troben en un mo-
ment especialment apte per ad-
quinr habits de seguretat.
l'escola es un Iloc privilegiat
d'actuacio perque permet reunir
alhora els mestres. els nens
els pares. De la mateixa manera
que s'ha portat a les escoles el
Programa de Seguretat Viana
sena convenient que s'hi dones-
sin sobre els
accidents i la seva prevencio En
algunes comunitats autOnomes
que tenen competencies sobre
ensenyament son vigents pro-
grames d'educaciO per a la salut
a rescola. que inclouen la pre-
venciO d'accidents Aquest és el
cas de Catalunya.

A [area de reducacio ciuta-
dana. cal que la prevencio d'ac-
cidents en els nens s'inclogui en
els programes d'educacio sani-
taria de la poblacie En molts
paisos han muntat campanyes
nacionals mes o menys emplies.
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generalment basades en els mit-
sans de comunicaci6 per cridar
l'atenciO dels ciutadans sobre els
riscs a qua estan sotmesos els
nens. Als missatges difosos per
la premsa, la radio i la televisiO
s'hi afegeixen sovint articles als
diaris, fullets, posters, etc.
Exemples excel-lents sOn les
campanyes "Play it safe!. a
Anglaterra i Showbo., a
Holanda. A part de les carnpanyes
sobre prevenci6 d'accidents en
general. sOn Otils les que van
dingides a determinats aspectes
de la seguretat infantil, corn
transit, intoxicacions. ofeaa-
ments, crernades, etc.

Al mateix temps que les
campanyes nacionals o indepen-
dentrnent, resulten de gran
interes les carnpanyes comarcals
o locals. L'acci6 en aquest nivell.
basada en estudis epiderniolOgics
propis, té l'avantatge que vin-
cula mes a la poblaciO que la que
es duu a terme des d'un organis-
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Temps d'Educació, 8 2n semestre, 1992

Seguretat viaria i
educació
Josep Lluis Pedragosa *

Els accidents de transit

Cada any al mOn es produeixen
prop de 5.000.000 d'accidents
de transit amb victimes. la qual
cosa significa is 7.500.000 de
ferits i mes de 300.000 morts.

Si s'analitzen xifres mes
properes. es fa palesa la gra-
vetat del problema. Per exemple,
dintre la CEE l'any 1988 hi va
haver mes de 50.000 morts.
entre els quals més de 8.000
eren espanyols.

En el cas de Catalunya. cada
any hi ha mes de 1.200 Mons en
accidents de transit. El 1990. la
Gerencia de Seguretat Viana va
realitzar una enquesta a més de
4.000 ioves de Catalunya, d'una
edat mitiana de 17 anys. Les
respostes toren les i.egOents:

13.9% Tenien un familiar
mort en accident de
tr.insit

Josep Utpf. Pedtago..,d onylnyer
alda, teal 1.1a Venailal nom a expe(1 en
!erne', de faduielat Viar.0 a! Morli,;ieri

lider,) ArdudImenl e!-. el (:,11, de Id
Gen acid de Seguieldl VidrIa de la
nonerohial tlt Cataltinya quo cooldina
Impul, a loins Vel, deemw, ,a)hte
dad) I en el iPll,iiir I Mold

48,0% Hi tenien un amic mort

48.7%

79 , 5%

Coneixien un disminult
fisic per accident de
transit.

Creien que algun dia hi
podien morir o quedar
disminults.

La perdua de vides en accident
de transit no té preu social. Per
fer-se una idea del que significa
el volum de morts anual, es po-
den calcular en anys de vida
perduts per culpa dels accidents
en relacid a l'esperanga de vide.
anualment a Catalunya es perden
49.000 anys de vida. Es dificil
explicar que representen unes
xifres tan elevades de morts. a
les quals s'afegeixen mutila-
cions, invalideses i altres se-

fisiques o psicolOgiques.
Cada cas és un drama individual
i familiar completament impre-
visible que trenca el ritme de
vida de totes les persones afec-
fades. directament o indirecta.

La distribució per edats de
l'accidentalitat

L'accidentalitat en el transit
constitueix una perdua de vides
que no es pot deixar passar. Si
be aiecta a tota la poblacio. la
distribuciO dels accidents no és
hornogenia, la qua! cosa s'ob-
serva en el grafic segOent, quo
recull el nombre de residents a
Catalunya que han mort en acci-
dent detransitentre 19831 1989
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Nombre de morts acumulats (1983-1990) per accidents de transit
segons edat
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Les diferencies en l'acciden-
talitat es corresponen amb altres
diferencies que apareixen al llarg
de l'evolucid de la persona, (lie
estan relacionades, de forma
roes o menys directa, amb la
circulaCie i que, a continuacie,
es comenten breument

us in laws

El nen que circula acompanyat
d'un adult esla sota la soya res
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ponsabilitat i protecciO. El pro-
blerna apareix quan es desplaca
de forma autbnorna, a peu o amb
bicicleta, ja que es troba amb el
mateix conjunt d'elernents del
transit que l'adult, pelt no els
viu" de la mateixa manera.

Per exemple, hi ha diferencia
a nivell de localitzacid de sons,
aixi corn un carnp visual rnenys
arnpli. L'atenciO tarnpoc és igual,
ja que es va desenvolupant al
Ilarg del temps. Les estirnacions
d'espai, temps i velocitat sOn
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mes imprecises que en l'adult.
Tot aixO implica més perill quan
circula de forma autOnoma.

Els joves

A partir dels 14 anys, el jove
pot tenir accés a un vehicle a
motor. En el grafic anterior ja
s'observava l'elevada mortalitat
d'aquest grup d'edat, que te uns
trets especifics que el diferen-
cien de la resta de grups.

En primer Hoc hi ha la inex-
periencia. Una persona que con-
dueix des de fa poc temps no té
les mateixes destreses que un
conductor expert i Ii falten els
coneixements basats en l'expo-
sici6 a diferents situacions
practiques.

Hi ha un factor que agreuja la
situaciO: Cada vegada mes, els
joves adquireixon vehicles de
molta potbncia i poc pes. S6n el
que s'anomena cotxes voladors,
dificils de dominar pel poc pes
relatiu que tenen quan la velocitat
es alta.

Juntament amb la inexpe-
riencia i amb les suposadament
altes- prestacions del vehicle.
apareixen les sensacions noves
que el conductor no analitza perO
que l'exposen al perill: lailla-
ment. la multiplicaciO del poder

la impunitat fan que la persona
es comporti de forma diferent a
peu que sabre les rodes

Els adults

La persona que fa temps que
condueix tambe este sotmesa als
perills del transit. Per una band&
no tothom té els coneixements
suficients de la dinamica del ve-
hicle i de les seves reaccions:
De vegades es podrien millorar
les destreses o hi ha habits ne-
gatius que s'han anat adquirint
amb el temps. No obstant aixO,
el més habitual és que siguin les
actituds les que augmentin el risc
d'accident. En qualsevol cas,
l'adopci6 de mesures preventi-
ves besiques constitueix un fet
fonamental per la seguretat
viaria.

La gent gran

Les persones grans consti-
tueixen el grup amb una taxa de
mortalitat més alta per atro-
pellament si es compare amb la
resta de la poblaciO.

En aquest grup hi ha una série
de dificultats perceptives que
s'afegeixen a una resposta
tora mes lenta. la qual cosa aug-
menta la probabilitat d'accident.
Per altra banda, la diferencia en
el poder de recuperaciO pot
agreujar-ne les conseqiiencies
fer que els efectes d'accidents
similars siguin diferents en fun-
ciO de l'edat de la victima.

24`-`14ot,
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La prevenció de l'accident

El transit és un sistema de
tres elements: via, vehicle i

persona. Aquests elements tenen
limitacions que condicionen la
causalitat de l'accident I nue
conflueixen en qualsevol siL ,ci6
que es doni. Malgrat aixO. un es-
tudi del TRRL (Transport and
Road Research Laboratory) de
Crowthorne (Regne Unit) atribuIa
la segOent causalitat als acci-
dents:

Vehicle sol 3

Via sola 2

Persona sole 7 3

Vehicle-Via 1

Vehicle-persona 2

Via-Persona 18
Via-Vehicle-Persona 1

Total 100

Qualsevol mesura preventi-
va ha de tenir en compte els tres
elements del transit

Pel que fa a la via, el nivell
d'inversiO de Ies diferents ad-
ministracions per fer front a
l'accidentalitat es molt elevat.
perO les modificacions en la in-
frastructura requereixen un pe-
riode Ilarg de temps d'obra.

Quant al vehicle. els f abri-
cants dediquen mitjans a acon-
seguir la maxima seguretat dels
noes inodels encara gee pot ha-

algun accident per defi-
ciencies del vehicle. especial-
ment Iligades a en manteniment
insuficient.
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Malgrat que la millora de via
i vehicle és imprescindible, les
mesures de seguretat viaria mes
rendibles sOn les que actuen so-
bre la persona.

La prevenciO basada en la per-
sona

Per tal de fer prevenciO de
l'accidentalitat en cada un dels
grups de nsc, s'ha d'aplicar un
conjunt de mesures. Si be és tacit
efectuar millores concretes so-
bre un aspecte d'un problema
conegut, la seguretat viaria
només es pot tractar mitjancant
un enfocament integral per ob-
tenir resultats duradors.

L'estrategia establerta ha de
tenir en compte tots els elements
i la seva interacci6. Ara, entre
les multiples politiques que es
poden aplicar se n'ha d'escollir
una que forcosament donaria mes
rellevencia a determinats as-
pectes. en funci6 de les causes
de més pas i les possibilitats
d'actuaciO.

En el cas de la prevencib ba-
sada en la persona, es necessari
prendre un enfocament integral
que treballi sobre les actituds.
els coneixementsi les habilitats.

L'educacid viaria escolar

Lescola, immersa en la so-
cietal. es va dosenvolupant
adaptant a tota mena de canvis.
En els darrers anys, l'evoluciO
del transit ha f et necessari que
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l'escola prepari els nens I joves
per moure's en un mOn on la cir-
culaciO, amb tots els avantatges
i inconvenients que comporta. és
un fet inevitable.

No es tracta de carregar a
l'escola tota la responsabilitat
educative. La familia, els mitjans
de comunicaciO i la societat en
general hi tenen molt a fer. Pere)
cal tenir en compte que reduced()
viaria es un aspecte més de re-
duced() integral de la persona.
Iligat al coneixement d'un mateix
i de tot alb que l'envolta. Per
tent el sistema edur.atiu ha de
prendre-hi part de forma acti-
ve.

La ref orma educative mar-
care una nova etapa en el sisteri
educatiu, per6 tambe en redu-
ced() viaria, tema al qual es
dediquen els dos apartats finals
de [article.

L'educacio viaria familiar

L'escola I la familia consti-
tueixen els formadors fonamen-
tals dels nens. Cal conscienciar
els pares de la seva fund() edu-
cative en la conducta viana.

L'educaci6 viaria no comenc.-1
ni s'acaba en el coneixement de
la norma. Hi ha una part impor-
tant de respecte a la norma que
els pares van transmetent en
forma de raonaments. prohibi-
dons, obligacions consells Per()
reduced() no s'acaba aqui. La
part mes important es transmet
amb el prop exemple.

No es pot dir als nens que han
de travessar en verd i l'endema
travessar en vermell davant
d'ells. No es pot dir a un jove
que no begui a l'hora de conduir
si aquest noi sap que el seu pare
té una conducta diferent. Una
mare que no es corda el cinturb
per convenciment, dificilment
pot esperar que el seu fill es posi
el casc.

La seguretat viaria no és sols
coneixement i respecte de la
norma: Es el respecte als al-
tres. En el transit cal demostrar
convivencia. El nen que no apren.
quan és adult pot prescindir de
les sensacions de poder, ailla-
ment i impunitat. Sap que no ha
de demostrar res, que no ha de
competir ni ser agressiu. Pot
tenir una conducci6 tranquilda.
basada en el respecte i la res-
ponsabilitat.

L'educacib viaria en el lleure

En la nostra societat té gran
importancia el Ileure organitzat.
Es una bona oportunitat per
introduir l'educaciO viaria. so-
bretot si es desenvolupa una ac-
tivitat en un medi en el qual hi ha
circulaciO, ja que la seguretat
viaria -sobre el terreny>, per-
met posar en practice les expli-
cadons que es donen.

A part de la propia finalitat
educative. de care al futur. les
explicacions I Ia posada en
practice de mesures preventives
augrnenta la seguretat vieria del
moment, la qual cosa és impor-
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tant per als responsables dels
nens.

De la mateixa manera, fins i

tot en recintes tancats es poden
desenvolupar activitats educe-
tives en forma de joc. Qualsevol
oportunitat Os bona perque el nen
aprengui. Lünic imprescindible
Os que hi hagi una bona formacid
dels monitors, de manera que no
sols constitueixin uns bons
transmissors d'informaciO, sin6
tambe un model a seguir.

La formacib del conductor

L'autoescola Os l'organitzaci6
que te al seu carrec la formacid
del conductor. El seu paper és
fonamental en el desenvolupa-
ment d'habilitats i coneixements
necessaris per a la conducci6 que
han d'anar precedits i acompa-
nyats per unes actituds positives
de cara a la seguretat.

Hi ha vehicles, les bicicletes
i els ciclomotors, que no reque-
reixen una prove que acrediti la
suficiencia del conductor i que
sovint sOn utilitzets pels joves,
amb tots els perills que aix6
comporta. Per aix6 Os necessaria
una interrelaci6 entre els cen-
tres escoiars i els professors de
formaci6 viaria que asseguri uns
coneixements minims.

Reciclatge de conductors

L'obtenci6 del permis de con-
duir assegura que la persona te
els coneixements i habilitats
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necessaris. No obstant aix6, el
conductor jove no to experiencia.
En aquest sentit s'ha creat l'A-
creditació Personal en Seguretat
Vieria, que contempla la conduc-
ci6 del vehicle sota la tutela del
professor de formaciO viaria en
circumstancies diverses que
assegurin un bagatge suficient
d'experiencia, a mes de com-
prendre una fase d'informacid i
coneixements de mesures pre-
ventives.

Per altra banda, les escoles
de perfeccionament de la con-
ducci6 ensenyen la dinernica del
vehicle en circumstencies espe-
cials, desenvolupant I a seva
practice en pistes dissenyades
per evitar els perills reels.

Seria necessari que periOdi-
cement les persones tornessin a
l'autoescola per tal d'adquirir
nous coneixements i sobretot per
anar eliminant els conceptes
equivocats i els habits negatius
que es van adquirint.

Mitjans de comunicaciO

Els mitjans de comunicacib de
masses fan arribar missatges
preventius als usuaris de la via
pOblica.

Es tracta d'informar la per-
sona de les mesures preventi-
ves, ja sigui exposant els efectes
negatius d'algunes conductes o
mostrant els avantatges d'un
comportament adequat.

Hi ha campanyes que fan
veure la necessitat i l'obligaci6

".7 .
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de complir les normes. En el cas
de l'Institut Cate la de Seguretat
Vieria s'ha optat per la via de la
informed() i el convenciment,
deixant de banda l'obligatorietat
de les mesures.

A traves dels rnitians de
comunicació s'ofereix informa-
cib, per() alhora es donen models
de conducta, es a dir, es pro-
posen accions i formes d'actuar
que afavoreixen la seguretat. Es
recorda que els pares sein l'e-
xemple dels fills (L'educaciO
viaria comenga a la familia): es
demana que els conductors de
dues rodes utilitzin casc (La gent
intelligent porta casc): es
promou la utilitzacio del cinturb
de seguretat (Sigues tau): es
recomana o,ue no es condueixi
despres de beure (Si et toca
conduit.. no toquis l'alcohol) En
fi. s'intenta unir les persones en
un -No als accidents- .

La comunicacio en grups

La seguretat viana és un tema
prou important corn per tractar-
lo en grups d'adults Les reunions
de pares. les trobades de gent
gran, els actes que organitzen
els ajuntaments, els consells
cornarcals o les associacions, seri
una oportunitat per introduir un
tema no sols necessan sino que.
a ales. interessa a tothom per la
seva vinculacio al problerna com
vianant. passatdel 0 conductor

L'escola i l'educaciô viaria

Corn es cornentava. l'escola
es responsable de la formed()
integral de la persona I una part
d'aquesta formed() es reducacio
vieria. La reforma educative
marcara una nova etapa en l'e-
ducacib viaria. la qual cosa ens
perrnet distingir una etapa pas-
sada i [actual. I una fase future.

L'educacto vieria fins al moment

Si be en el periode actual
l'educacib viaria este incorpo-
rada a Parvulari i EGB. la seva
implantamb real ha depes de la
prbpia sensibilitat del mestre Es
pot ter una revisib de la via de
treball per la qual han optat di-
versos centres:

IntegraciO de l'educaciO
viaria corn rnateria interdisci-
plinaria en les classes que hahi-
tualrnent realitza l'escola.

lrnparticiO de classes es-
pecif iques de seguretat viaria. a
partir de la col.laboraciO de
persones alienes (en general
rnernbres de la policia local) o
del propi prof essorat

CreaciO de tallers 0 aules
de seguretat viana dedicats a
ternes diversos segons [eclat
dels alurnnes

OrganilzaciO de la .,Set-
niana de la Seguretat Viaria-
amb una participacio activa de
[alumna!

2254
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Organitzacib de xerrades.
col-loquis i taules rodones amb
experts de I exterior

Cada cop rescola es mostra
mes oberta a introduir reducacio
viaria. En efs cursos 1990-1991

1991-1992 la Generalitat va
proposer als centres de secun-
daria de Catalunya que realit-
zessin unes sessions dedicades
a la seguretat viana (les Jor-
nades de Ref lexio sobre els
Accidents de Transit) La res-
pasta va ser aclaparadora. ja que
mes de les dues terceres parts
dels centres escolars es van
acollir a la proposta Cada escola
va organitzar les sessions de
forma dif erect algunes van
convocar concursos. altres van
demanar I assIstencia d experts
per reantzar conferencies
participar en taules rodones.
bastants centres van comptar
amb Ia coi laboracio dels joves
de Institut GuItman. tambe hi
va haver moltes escoies que van
introduir redueacio viana en les
seves classes d etica a en tuto-
ries

Per altra banda fr ha una
important col laboracio de di-
verses entitats experts pro-
fessors d autoescola membres
de monteplos de conductors
metges policies locals. guardia
civil carredors professionals
tecnics ci assegurances entre
'1:alls all( os ban partic,pat
oesinteressadanient en aquestos
!ornades

I. ohlechu de les Jornades es
fer arnbar als loves u-!s o-nts
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basics en seguretat viana. fo-
namentalment fer-los coneixer
el perill de l'alcohol quan s'uneix
a la conduccia i els beneficis que
aporta l'us dels dispositius de
seguretat (casc o cinturo). S'in-
tenta f er-ios veure que hacci-
dentalitat es un penll un nsc
que no val la pena correr

Leducacio vidna a partir Ce ia
reforma ecucativa

La reforrna educative con-
temple reducacio viana conce-
buda en un eix transversal del
curriculum escolar. ja que els
seus continguts es poden tractar
des de les diverses arees No es
podna fer ct una altra manera
donada la forta interrelacio que
te amb qualsevol aprenentatge
que es realitzi Per una banda.
s'hi inclouen continguts 'd habl-
iltats i coneixements Per0 per
fer cue la seguretat viana aug-
menti s ha d'aconseguir mes
responsabilitat I mes conscien-
ciacio I. en definitive millorar
la ConvnienCia entre les perso-
nes Aquesta actitud en el transit

fora cl ell es un dels objectius
del sistema escolar

El professor amb els seus
coneixements este pienamenj
capacitat per reahtzar I educacio

tal corn s ha concebut de
cara a la ref orma Tot i que
compta amb Lin cerf suport de
malenal didactic quo dona mes
arnenitat a les classes no ne-
cessita gaires recursos L edu-
cacio viana no es un conjunt de
Senyals que s ha d'aprendre A
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part de les habilitats I coneixe-
ments basics, és important
transmetre la responsabilitat, la
critica, rautonomia, la col.la-
boració, el respecte. la cons-
cibncia dels drets i els deures.
la solidaritat I a Iluita pels inte-
ressos comuns. Aquests valors
han de ser aplicats pel vianant,
el passatger i el conductor.

Per tant, no as possible se-
parar l'educacid viaria de l'es-

cola. Alhora, es palesa la capa-
citat del mestre per realitzar
aquesta educacid, la qual perd tot
el sentit si se separa dels altres
aprenentatges.

L'educacid viaria és fona-
mental per a la seguretat actual
i futura, ja que els nens i joves
sOn els ciutadans de dema,
membres d'una societat de via-
nants. passatgers i conductors.
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La seguretat als
centres docents
Teresa Til 16 i Barrufet *

Temps crEducacid, 8 2n semestre, 1992

Concepte de seguretat, risc i
accident

Es pot definir corn seguretat
d'un centre docent. el conjunt de
mesures i activitats que perme-
tran evitar o disminuir els danys
o les perdues que provinguin dels
riscs que poden afectar redifici
escolar, i principalment els seus
ocupants. a consequencia de
nombrosos agents agressius que
ens arnenacen.

El concepte de risc el defini-
nem corn la possibilitat de con-
creció d'una arnenaga. Aduestes
amenaces en un centre docent
poden ser d'origen huma, d'ori-
gen tecnolbgic i d'origen natural.
La !lista pot ser molt Ilarga. en
destaquen: el foc, els robatoris.
vandalisme, sabotatges. amena-
ca de bombe. segrest, perdua
d'informaciO. contarninaciO de
l'aigua, explosio. enfonsament.
avaries greus. Ilamps. inunda-
cions, terratrérnols, etc

La seguretat tindra, doncs.
corn objectiu la protecciO dels

I II,
ill ail( .1 de E)Id lit. I,. C

i.i (It. Format iii (WI
ti F GB tic

bens i de la vide humana contra
laccident, la imprudencia i. fins

tot. la voluntat delictiva dels
homes.

Qualsevol tipus d'accident i

la seva prevencio en els centres
docents es veu agreujat en les
persones que pateixen qualsevol
rninusvalia fisica o psiquica,
d'aqui Ia importencia de tenir
present que tots els centres es-
colars han de cornplir la norma-
tive sobre supressid de barreres
arquitectbniques legislada des de
1984.

1. Riscs i accidents derivats de
l'accés i el retorn de l'alumne
al centre docent

La seguretat del centre docent
no es considera solament refe-
rida a l'edifici i el seu interior.
sino que també compren el seu
entorn I les vies d'acces.

1.1. Acces de vianants

No tots els alumnes van amb
cotxe o autobus als centres do-
cents, molts hi van carninant
Corn que moltes escoles de PIA-
maria estan localitzades en zones
prOximes a les residencies dels
alumnes. convé praporcionar una
atencrO especial a la seguretat
en el desplacainent dels vianants
mes joves

Dels 90 estudiants morts en
accident per autobus durant

2258
107

-," --



Teresa Till6

1980, 75 eren vianants que
s'apropaven o sortien de la zona
de peatge. Tambe 700 van ser
lesionats en accidents similars.

Algunes escoles treballen
planificacions de rutes, consis-
tents a seleccionar i potenciar
determinades vies a fi de dismi-
nuir el risc potencial dels es-
tudiants en les anades i vingudes
a l'escola, fomentant els acces-
sos amb un flux de vehicles re-
duit i la disposici6 de voreres i
controls de transit.

1.2. Accés mitjangant vehicles

Actualment no solament s'ha
incrementat l'acces els centres
docents a través de mitjans
propis de locomocio, sin6 el
transport escolar mitjancant
autocars, a causa de l'assisten-
cia a escoles lluny de l'habitatge
en les grans ciutats, o la no
existencia en la prOpia localitat
de centres d'ensenyament mitja
o superior. concentrant aixi en
determinats centres estudiants
provinents de localitats veines

Als EUA. The National Safety
Council estima que aproximada-
ment la meitat dels estudiants
de l'escola publica elemental i de
les escoles secundaries sOn
transportats a l'escola amb cot-
xes propis o autobusos contrac-
tats per l'equip educatiu. L'any
1980 aim') representava que
qairebe 22 milions d'estudiants
erer-I transportats diariament.

S'estirna que els autobusos
representen un mitja mes segur
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de transport per als estudiants
que els automdbils, considerant
les lesions i morts que poden
succeir. En els autobusos s'ob-
serva un gran risc durant la pu-
jada i la baixada del vehicle, ja
que es poden conjugar dos pro-
blemes: un altre vehicle de mo-
tor en qué el conductor no veu
els estudiants i el conductor de
l'autobOs que no ha vist els es-
tudiants. perque es precisen unes
distancies minimes per ser visi-
ble.

La seguretat dels estudiants
transportats per l'autobOs Os una
responsabilitat compartida pels
estudiants, els conductors d'au-
tob0s, el personal de l'escola i

el public motoritzat. Una prime-
ra etapa important en el desen-
volupament del programa anar
amb autob0s. es seleccionar i

localitzar les parades de l'auto-
bus on els estudiants poden pu-
jar i baixar amb seguretat. Un
comite constituit per pares i

personal de l'escola. conve que
dissenyi i estableixi els punts
crarribada I de sortida.

2. Riscs i accidents derivats de
les caracteristiques de l'exte-
nor del centre docent

Quan els estudiants han arri-
hat al centre docent sans I es-

comenoa a entrar en f un-
cie la seguretat dels edit icis,
camps de joc I esportius, pas-
sejos.
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Actualment les activitats
extracurriculars, especialment
competicions esportives inter-
escolars, practica de la nataci6
en poliesportius escolars, pisci-
nes municipals, etc., requereixen
una supervisiO coordinada d'ad-
ministradors. professors i con-
ductors d'autocars, per mantenir
un ambient en condicions de
seguretat.

2.1. Caracteristiques de l'entorn

Les accions administratives
s'han de dirigir a identificar,
eliminar o disminuir l'atzar.
inspeccionant i estudiant l'edifi-
ci, els camps i els equipaments a
intervals regulars.

Els problemes més normals en
aquests espais exteriors sOn les
caigudes degudes als acabats amb
paviment Iliscant, les caigudes
per escales no-adequades o es-
glaons solts, l'existencia de zo-
nes mal il.luminades i els perills
de contactes eléctrics amb els
fanals grossos i illuminacions
decoratives indegudament pro-
tegides.

2.2. Patts i camps de joc

Cada any un gran nombre de
nens precisa un tractament d'e-
mergéncia en els hospitals a
causa de les lesions originades
en accidents de joc. MoRes de
les lesions requereixen hospita-
litzaciO i fins i tot alguns pocs
nens han mort

La caiguda des d'un equipa-
ment al sOl del pati origina apro-
ximadament el 70% de lesions
produfdes durant el joc. Moltes
d'aquestes lesions sOn el resultat
de la mala utilitzaciO dels equips
mitjancant empentes o demos-
tracions temeraries i atrevides.
Fins i tot alguns dissenys inhe-
rents als equips dels patis de joc
tradicionals contribueixen al
problema.

Per exemple. l'aloada dels
aparells en els quals juguen els
nens es un d'aquests factors. Un
tobogan que és més alt de 3
metres, no solament presenta un
perill per als nens que Ilisquen
des de dalt. sinO que presenta un
perill per als que hi pugen.

Un altre factor és el tipus de
superficie sobre la qual esta si-
tuat l'equipament. Per facilitar
el seu manteniment, molts patis
d'esbarjo estan asfaltats, o fins
i tot molts aparells d'enfilar-se,
gronxadorc. tobogans, estan
sabre superfictes de ciment.

Dos aspectes que poden ajudar
a reduir el nombre i la severitat
d'aquestes lesions sOn, per un
costat. Ia reducciO d'aloada
d'aquests equips de joc i, per
raltra, la implantaciO de super-
ficies en el sOl que minvin la
forga amb qué el nen cau sobre
el sOl del pati. Aixi, la fusta o la
goma de cautx0 col locada sota
dels equips presenta una major
probabilitat de disminuir el risc
de la caiguda i redueix la gra-
vetat de les lesions.

Una atenta supervisiO de les
hores d'esbarjo per part del
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prof essorat o el personal de
l'escola, és un altre factor que
s'espera que pugui reduir el po-
tencial de rise, per exemple .
evitant la practica de jugar a
cavallets, separant els estu-
diants més petits dels més grans
en les hores d'esbarjo contri-
bueix a eliminar algunes situa-
cions inadequades.

La instruccib en la seguretat
en hores de classe de corn s'han
d'utilitzar amb correcciO els
equips del pati de joc. propor-
ciona una base per al desen-
volupament d'un cornportarnent
responsable per part dels es-
tudiants

2.3 Piscales

En les piscines. que cada ve-
gada abunden més als centres
docents. sbn multiples els rises
a qué es troben exposats els
alurnnes.

&flan d'evitar els vasos de
piscina de profunditats superiors
a 1,50 rnetres, que sOn sufi-
cients per nadar. La profunditat
ha d'estar sernpre perfectament
marcada. El fons del vas ha de
ser de material no-lliscant i de
pendent suau. Les parets no han
de tenir acabats rugosos I s'han
de cuidar els sortints I les esca-
les Sem frequents les caigudes
degudes a pavirnents Iliscants en
les zones d'apioximacio del vas.
pediluvis, vores i. fins i tot. en
les zones de dutxes I vestuaris

Tambe es produeixen cops en
rebre l'impacte d'un nedador clue
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es Ilança a la piscina. S'han de
prohibir a les piscines escolars
els trarnpolins, solament hi han
de ser permeses les plataformes
de sortida.

3. Riscs i accidents derivats de
les caracteristiques fisiques de
l'edifici i les seves installa-
clans

3.1. Edificr

Estructura

Tradicionalment existia la
idea que les estructures dels
edificis eren eternes i duraven
per sempre. Els recents i norn-
brosos casos d'apariciO d'alu-
minosi en les estructures de
formigd armat que han produit
diferents enfonsaments en es-
coles i altres Opus d'edificis.
estan fent variar aquesta opiniO.

La corrosib dels elements
rnetal.lics d'una estructura
també pot ser causa d'un enfon-
sarnent. La corrosiO és un feno-
men molt dificilment evitable, ja
que la tendericia de tot rnetall Os
tornar al seu estat habitual en la
natura que Os el d'Oxid. tambe
afecta a les tuberies. dipbsits
d'aigua calenta, finestres me-
tal liques, baranes. etc , la seva
deterioritzaciO Os cause de
nombrosos accidents
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Fadanes

En les facanes la major part
d'accidents procedeixen de les
obertures: balcons i finestres.

Les baranes no han Tess( r
escalables ni han de permetre
passer a través d elles. l'altura
minima de les baranes ha d'estar
compresa entre els 1101 els 120
cm des de qualsevol punt on els
nens puguin pujar. Si les baranes
tenen barrots verticals. la se
paracib maxima dels rnateixos
ha de ser de 12 cm per evitar que
els nens passin al seu traves. Si
alguna finestra dispose d'algun
element que s'obri per sole de
I alcada de les baranes. haura de
disposer de barra protectora.

Qualsevol vidre de les fines-
tres i balcons de les facanes ex-
teriors i patis interiors situats
per sole d' 1 metre d alcada.
hauria de ser armat, securitzat.
amb laminat de seguretat o es-
tar protegit mitjancant una la-
mina adhesive que garanteixi
l'adequada subjeccib dels frag-
ments enfront possibles tren-
cadisses

Ves de circulacio

En els passadissos dels cen-
tres docents. els accidents mes
frequents sbn les cairjudes degu-
des a relliscades per pavirnents
no-aduquals CCII evitiu
passadissos els sortints punxe-
guts i la utilitzacib en els acabats
de materials rugosos o abrasius

En les escales els accidents
sbn deguts a caigudes pels es-
glaons o per la caixa de l'escala.
Les dimensions i relaciO entre la
petjada i la tabica de cada esgla0
han de ser les adequades per
evitar caigudes en baixar-ies de
forma atabalada Els esglaons han
de ser de materials no-Iliscahts.
S'han d'evitar les escales cor-
bades i els trarns de menys de
tres esglaons, i es baranes hau-
ran de ser altes i no-escalables.

En les vies de circulacio es
troben també els ascensors. que
disposen d.abundant legislacio
que controla els seus ulernents
de seguretat. A pesar claim!). en
ser uns aparells en moviment,
s'han de considerar corn clalt
risc en una escola.

En els centres docents. ex-
ceptuant els de nivell superior.
els ascensors han d'estar total-
ment prohibits als alumnes
equipats amb portes amb panys
Unicament en casos excepcion 's
podran pujar-hi els alumnes. que
sempre aniran acompanyats per
un professor

En els ascensors han estat
frequents les caigudes als fos-
sets. l'atrapament en les portes

els esqueixaments produits
entre la cabina i el fossat Espe-
cialment perillosos son els as-
censors sense portes interiors.
els quals estan totalment j)r( .
hibits des de fa anys

2262
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3 2 Instal lacions

Instal-lacions electriques

La minor manera de prevenir
els riscs derivats de la utilitzacie
de l'energia electrica este en el
compliment estricte de les me-
sures contingudes en el Regle-
ment Electrotecnic per Baixa
TensiO del Ministeri d'lndOstria,
que regula tot el que fa refe-
rencia a les mesures de segu-
retat d'aquesta instarlacio.

La major part dels problemes
amb la instal.laciO electrica
procedeixen dels possibles con-
tactes directes indirectes. Cal
tenir en compte que el cos huma
nomes pot suportar. sense perill
ni seqUeles intensitats molt
baixes, de l'ordre de la deseoa
de miliampers. per aixO tots els
circuits han d'anar equipats amb
interrupters magnetotermics
interruptors diferencials de
sensibilitat adequada. Aixi ma-
teix. ha d'existir una instarla-
cio de presa de terra que doni
els valors adequats

Els quadres electncs de cada
wawa han d'estar lancets en ui
arrnari i rio ser accessibles als
alumnes En les classes dels més
petits les preses de corrent de
lendoll han d'estar elevades,
amb dispositius que impedeixin

introducciti d'oblectes I amb
tIp(l En els centres docents.
almenys les limes principals
haunen d utilitzar cables no-
propagadors d'un incendi.
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Els (foes mes perillosos con-
tra contactes electrics en els
centres docents son els locals
hurnits, corn les dutxes, on
s'haure de respectar els volums
de prohibicie i seguretat, les
piscines i els laboratoris, on es
pot manipular instruments amb
les mans mullades. També en els
laboratoris, manipulant aparells
electronics es poden rebre ac-
cidentalment descarregues de
molt alta tensiO.

Instal-lacio de l'enllumenat

En l'enllumenat de les escoles,
la primera consigna per eviter
accidents és mantenir els nivells
d'il.luminaciO minims recoma-
nets pels organismes interne-
cionals. En l'interior dels cen-
tres docents a més de l'enllume-
nat normal hi ha enllumenats
especials. corn el permanent en
les portes dels ascensors, l'en-
llumenat estanc en els locals
humits i l'enllumenat d'emer-
gencia i la senyalitzaciO en les
sortides i vies d'evacuacie,

Installacio de calefaccio

En les instarlacions de cale-
faccie i aigua calenta saniteria
els perills en les zones acces-
sibles als alumnes es denven
fonamentalment de les tempe-
ratures molt elevades que es
poden trobar en els radiadors de
les classes i a les temperatures
de l'aigua calenta en les dutxes

1,74,
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dels vestuaris. que poden donar
Hoc a importants cremades, en-
cara que totes dues es troben
regulades per les Instruccions
Tecniques Complementaries d'un
important i detallat reglament
d'aquestes instal.lacions.

El veritable perill d'aquestes
instal.lacions es troba en la sale
de calderes, perque allotja reci-
pients a pressi6 (calderes), a
l'existancia de combustibles sb-
lids, liquids o gasosos i a que no
sempre estan mantingudes ade-
quadament.

El reglament abans mencionat
considera les sales de calderes
dels centres docents corn zones
que han de tenir una seguretat
alta i que han d'allotjar exclusi-
vament les calderes, la qual cosa
significa que han de disposar de:

Resistencia minima de qua-
tre hores al foc de la sale

Dos ascensors diferents i

almenys un amb sortida directa
a [exterior.

Quadre electric i inter-
ruptor de l'enllumenat situat a
l'exterior de la sale

Distancia minima a les pa-
rets t entre les calderes de 80
centimetres.

Portes que obrin enfora i

amb vestibul d'indepenciencia.

Existencia d'un.i paret debil
(vidre o similar) qui.. es trenqui
en un Hoc no-transitat en cas
d'explosib, sense afectar les-
tructura de l'edifici.

Reixes de ventilaci6 natu-
ral, baixes i altes.

Enllumenat estanc i enllu-
menet d'emergencia.

Carte Ils indicadors de pe-
rills.

Combustibles liquids i gasosos

En els centres docents es po-
den utilitzar combustibles sOlids,
liquids i gasosos. El carb6 prac-
ticament este desapareixent ja
de les escoles. El perill del gas-
oil prove del seu punt d'infla-
macid que es bastant baix. Els
seus perills estan en la zona de
descarrega, en el dipOsit i en la
sale de calderes pels possibles
vessaments.

El gas propa i el gas natural
sOn els combustibles cada vegada
mes utilitzats en les calderes.
cuines i laboratoris. La seva
utilitzaci6 esta regulada molt
estrictament en relaci6 a mesu-
res de seguretat per les Normes
Basiques d'Installacions de gas
en els edificis habitats.

En aquestes instal-lacions el
mes important és no situar les
calderes, cuines i laboratoris en
les plantes soterrani. per evitar
possibles acumulacions de gas
que donin Hoc a explosions, dis-
poser de ventilacions naturals
dels locals amb utilitzacid de
combustible, no coldocar tube-
ries accessibles als alumnes,
disposer de claus d'accionament
rapid d'emergencia i instal.lar
detectors automatics de fugides
de gas.
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Instal lacions de proteccio con-
tia

El Centre Nacional de P re
venciO de Danys i Pérdues (CE-
PREVEN) i la National Fire Pro-
tection Association (NFPA) con-
sideren els centres docents corn
edificis de risc baix en les zones
d'aules i de risc mitja en les zo-
nes de laboratoris, tallers, cui-
nes i centrals d'installacions.
El mes important en aquests
edificis es garantir una evacuacid
dels ocupants rapida i ordenada.

La regulacio de les caracte-
ristiques de les installacions de
proteccib contra incendis en els
centres docents de nova cons-
truccid ve regulada amb caracter
nacional per la Norma Basica de
[Edit icacid NBE-CPI/91: Con-
dicions de proteccid contra in-
cendis en els edificis del Minis-
ten d'Obies Publiques I Urba-
nisme. Aquesta norma dedica un
dels seus annexos a les condi-
cions particulars per l'Os docent
Es una norma que persegueix
fonamentalment la seguretat de
les persones abans que la dels
edificis bens Els seus principals
criteris son:

Compartimentacib en sec-
tors d'incendi menors de 4000

ProhibiciO d'activitats do-
cents en soterranis

Doble porta en les aules cUi
mes de 50 alumnes

En qualsevol planta la dis-
tancia maxima a una sortida o

204
0 et

escala sera inferior a 30 metres
sense formar-se tons de sac en
passadissos superiors a 15 me-
tres.

En ensenyanca primaria i

secundaria l'amplada Inure dels
passadissos i les escales sera
d1,20 metres. i en l'ensenyança
universitaria l'amplada minima
de les escales sera d'1.70 me-
tres i dels passadissos d'1.60
metres.

Cada tram de l'escala tin-
drã un minim de 3 esglaons i un
maxim de 12 en l'ensenyança no-
universitaria.

Exceptuant els centres uni-
versitaris. no s'admeten esca-
les corbes.

Els centres han de disposar
d'enllumenat d'emergencia i se-
nyalitzacid.

Els laboratoris. tallers.
cuines i sales de calderes estan
considerats locals de risc espe-
cial

Les curries en els centres
no-universitans hauran clestar
en la planta baixa i disposar de

dues sortides

S'ha de disposar d'extin-
fors portatils I equips de manega
en totes les plantes

S'ha de disposai de detec-
ton automatics d'incendi pol-
sadors manuals d'alarrna en els
locals de risc i mitia

S'ha de disposar de dispo
sitius de transmissio acustica
d'alarma.
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Senyalitzacib de ta prohi-
bicib de fumar.

Respecte a l'evacuacib rapida
d'un centre docent, es important
la formacib del professorat i la
realitzacib de simulacres de
forma peribdica. Ja el 1984 el
Ministeri d'Educacib i Ciencia va
regular les instruccions per la
realitzacib de simulacres
d'evacuaciO d'emergencia en
centres docents. perb la realitat
és que pocs centres els realitzen.

Parallamps

Encara que. des de 1986. este
regulada la no utilitzaciO i subs-
titucib progressive dels para-
llamps de ionitzacio amb capsule
radioactive per parallamps de
tipus electroatmosférics. per
dificultats a nivell nacional
d'ernmegatzematge dels residus
radioactius. la major part dels
centres docents encara tenen
aquests tipus d'aparells

En diverses ocasions han
succeft greus accidents perqué
els alumnes han entrat en con-
tacte directe amb l'element al-
tament radioactiu en accedir
aquests directament al para-
llamps o en caure'n la capsule
despros de rimpacte d'un Hemp

la zone de jocs de I escole

4. Riscs i accidents derivats de
la utilització del centre docent

4 1 A la classe

Els riscs en [interior de les
classes estan associats normal-
ment amb els alumnes més petits
Sbn tipiques les introduccions
d'objectes petits: puntes de !la-
pis , gomes. etc. en les narius o
orelles I els tells amb tisores i

punxons. STha de vigilar la
toxicitat dels colors, les pintures
i els pegamentig utilitzats. i les
caracteristiques i mida de les
joguines petits objectes. Cal
evitar la utilitzacio de material
de vidre (aquaris i terraris). i

sempre que es manipulin
s'alimentin petits animals en la
classe. es aconsellable utilitzar
guants o pinces

En els nivells superiors els
principals problemes es deriven
de la posture corporal durant
moltes hores I dies seguits. la
qual cosa obligaria a tractar
sobre ergonomia del mobiliari
escolar i dels problernes de la
utilitzacio de les pantalles Tor-
dinador (posicio. enllumenat.
enlluernament, emissib de ra-
diacions)

4 2 Al laboratori

El professor de ciencies ha
de tem!: present els principals
tipus do rises qu p,,den afectar
els cstudiants riscs fisics
quimics i biologics Els riscs
f isles inclouen toc explosions
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xoc electric, tells, etc. Els riscs
quimics impliquen generalment
efectes tOxics de substancies que
poden provocar cremades, in-
flamacions de teixits. respostes
al.lergiques, i els biolOgics,
infeccions de diferent grau de
gravetat.

Des de l'inici, els estudiants
han de tenir present que deter-
minats productes quimics em-
magatzemats en els laboratoris
de l'escola poden ser inflame-
bles o explosius en determinades
condicions. especialment en
presencia d'una flame en fun-
cionament.

Quan s'utilitza algun equipa-
ment electric en el laboratori,
els professors han d'estar se-
gurs que esta connectat a una
presa de terra.

La simple utilitzaciO de ma-
terial de vidre requereix donar
instruccions especif iques als
estudiants. El material de vidre
que es manejat inadequadament.
no és menys perillOs que d'altres
tipus de rises. ja que pot pro-
vocar tails o crernades.

Molts tipus de vidre utilitzats
en el laboratori es trenquen fa-
cilment I precisen que els estu-
diants els sapiguen manipular
tiansportar amb precaucie.

Un altre problerna que es pot
presenter es quan s'escalfa el
vidre. amb frequencia molts
ustudiants in se'n rocorden
agafen el tub d'assaig per la part
que ha e!,,tat escalfada, o el do-
nen a un company perqub el
subject!. oferint-li aquesta zona

2011 2267

Molts productes quirnics
tenen efectes tbxics si una per-
sona és exposada a dosis sufi-
cientment altes, conseguentment
una bona estratbgia per contro-
lar els riscs quimics es disminuir
el temps d'exposicig. Corn que
gran part dels problemes prove-
nen de la inhalaci6 de substancies
o de la seva acciO de contacte amb
la pell, stia d'ensenyar mostrant
corn cal manipular, agafar les
mostres, transvasar els pro-
ductes i utilitzar guants protec-
tors, sent aquesta una important
responsabilitat del professor.

Els estudiants han de ser
conscients de la importancia de
mantenir una bona ventilacie
mentre escalfen o barregen pro-
ductes quimics.

S'ha de fer Ornfasi en que els
flascons dels productes estiguin
ben tapats, a fi d'evitar el des-
preniment de vapors, que Ia
seva concentracio en el labo-
ratori sigui minima.

Les ulleres de seguretat s'han
d'utilitzar totes les vegades ne-
cessaries. Depenent dels tipus de
productes quimics utilitzats, els
vestits protectors, corn bates.
granotes o guants. poden ser
necessaris per oferir una pro-
teccib completa

La instrucciO essencial per la
seguretat en tot laboratori inclou
corn cal actuar en cas de produir-
se un accident. Aixi mateix. els
estudio necessiten coneixer la
localit, .icie de les dutxes de se-
guretat. rentaulls. extintors de.
Inc i corn s'han
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4.3. Al gimnasi

L'educacib fisica presenta el
major nivell d*accidentabilitat
dins de les arees educacionals.
Es tres vegades més elevada que
el nivelt presentat d'accidents en
les experiencies en la classe de
laboratori.

Obviament. és impossible
elimmar tots els riscs i atzars
en reducaciO fisica. El desenvo-
lupament d'habilitats implica
activitats esportives, utilitzaciO
d'aparells. Ilenguatges props,
segons la prOpia habilitat per
reproduir models consistents.
Tant com l'element huma shi
vegi implicat. repercuteix en els
errors comesos Els estudiants
ensopeguen, cauen. corren l'un
junt a l'altre.

Cada tipus de moviment huma
crea un potencial per la lesib.
Com que les activitats d'aducacic5
fisica sbn caracteritzades pel
moviment que freqüentment és
enérgic I rapid i degut a qué un
moviment pot ser oposat a un
mateix tipus de moviment simi-
lar al realitzat per una altra
persona. el potencial de lesib es
proporcionalment alt. fins i tot
quan segueixen estrictament les
normes i son utilitzats els equips
protectors

Estudis realitzats en els ul-
tims anys indiquen que la ma-
Jona de lesions sofertes pels
estudiants no han estat resultat

l'activitat smo d'una man
I.,inca de supervuo I instruccin
on ex-ercicis perillosos o

clequips defectuosos

Els equips i aparells que sbn
utilitzats regularment, han de
ser revisats amb frequencia. Els
articles protectors, com case.
genolleres. protectors facials.
han de ser revisats abans d'uti-
litzar-los. Si es troba que els
equips son defectuosos, o es de-
termina que els materials no sOn
segurs. les activitats especif
ques en qué es precisen s'han
d'aturar fins que siguin realit-
zades les reparacions.

4.4 Als tatters

Amb les seves nombroses
peces af !lades. punxegudes,
velocitat alta. etc.. els equips
de taller de l'escola presenten
una varietat de riscs potencials
per als estudiants de forrnacib

. professional.

Serres poderoses. trepants.
martells. claus i altres aparells
poden ser molt destructius si son
utilitzats imprepiament. Els
professors han de proporcionar
instruccions detallades i una
atenta supervisio durant les
practiques i en el desenvolupa-
ment del programa de seguretat
en els tallers.

Abans que un estudiant utilitzi
les maquines i eines. han de ser
examinades cuidadosament per
assegurar que tot esta en el seu
Hoc conecte i en un bon estat
Si alguna maquina presenta at-
quna deficioncia conve no uti
litzar la tins quo siqui repaluda

Abans de permetre als estu-
chants utilitzar els equips. han
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de rebre una instruccia corn-
prensiva de corn operar d'una
manera segura I eficient. AixO
inclou dernostracions. tant de la
utilitzaciO de les maquines corn
deis equips de protecciO

4.5. A la ou,na

Els trebaliadors de la cuina
del centre docent estan sotmesos
a nscs constants punxades amb
espines de peix o altres objectes
punxants tails amb ganivets I

tisores traurnatismes per ma-
quines mobils (picadors. pela-
palates trduradores. tallaem-
bolas. etc ) caigudes per pavi-
ments Iliscants. possibilitat de
quedar-se tal cat en [interior de
les maquine: frigorifiques.
cremades pr,:cedents de la
manipulac!o 0f0l1 calent 0 aigua
calenta a nitrogen en cas cruti-
litzar cadena frecia. incenclis.
explosions dels recipients a
pressio (marmites). contactes
electrics amb mans rnuliades.
Inundacions. etc

EvIdentment el principal gels
problernes es el denvat de la
ufoitzacio dels combustibles ga-
sosos (gas natural o gas propa
principalmerin que fa que sigui
molt important el nombre la
situacio de les sonides ciaus per
taller raplaament el combustible
on Hors adeq.Jats r x es de

nahtral s,stemps
t.hc,() djumidtic 1 c.n

cdmaana d oxtracc.o cle turns I

is!ernes deluic 0 autoniatica
dc liiites de gas
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5. Actuació responsable del
centre docent enfront dels
riscs i accidents

5. 1 Creacio d una consciencia de
seguretat

6Com pot el personal dels
centres docents sentir-se segur?
Els dies de la immunitat del sis-
tema educatiu i el seu personal
han passat. per aixO es impor-
tant el coneixement de la pro-
teccia legal al personal de l'es-
cola. aixi corn la famIllaritzacio
de les Ileis de responsabilitat que
se li atnbueixen.

Es convenient que els pro-
fessors siguin ens,nistrats en
primers auxilis. a que ells seran
probablernent les primeres per-
sones a presenclar i atendre un
estudiant lesionat. i moltes ve-
gades s'espera d ells que tinguin
les suficients destreses per
encarregar-se d'una emergencia

El professoi ha de ten:r cura
de supewisar les activitats gels
estudiants. informar els estu-
diants dels penlls implicats en
la manipulacio i la realitzacio de
I activgal estar segur que els
equips i materials estan en bon
ordre per al treball. donar ins-
truccions detallades abans de
perrnetre real,tzar les activ,tals
als estudiants

L administracio del centre
docent ha ctossignar Iinicament
per-,unal qualihcat per reahttar
el serve, de supervisio. super-
visa! 0: noti personal per asse-
Tdra, la soya tarn,haritat amb
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el prograrna de seguretat a
l'escola, tenir coneixement dels
diferents programes curriculars
i extracurriculars, proporcionar
un servei adequat per al personal
del centre, assistint i facilitant
les situacions d'emergencia.

5.2. Documentacid al dia

Els estudiants amb histOries
de malalties amb reaccions al-
lergiques a picades, determinats
productes. medicaments: tenir
asma, diabetis o epilepsia. po-
den ester en perill si el professor
desconeix aquestes situacions.

Amb certa penodicitat. per
exemple al principi de cada tri-
mestre, els instructors haurien
de reviser els registres medics
dels seus estudiants per identi-
ficar els possibles problernes
AixO permetria que. en un mo-
ment donat, el professor reac-
cionés apropiadament en cas
d'emergencia.

El registre dels accidents en
els centres docents pressuposa
dues funcions en el prograrna de
salut escolar. per un costat.
permeten ser utilitzats corn a
proteccie a la corporacio educa-
tive I a la seva plantilla de
personal enfront dels litigis
prensentats pels familiars dels
estudiants lesionats. per altra
part, poden ser utilitzats per
identificar I correqir condicions
de risc en I ambient escolar

Fs important quo quan es
produeixi un accident, en el re-

gistre escolar s'anotin aspectes
tals COM:

Temps i lloc de l'incident

Activitat implicada.

Identif icaciO dels partici-
pants.

DescripciO de la lesie:

Mecanisme de la lesie.

- Part del cos lesionada.

Cures inicials practicades.

DescripciO detallada del
succes.

Diagnostic medic.

Dades del retorn de l'es-
tudiant a l'activitat

Tot centre docent ha de dis-
poser d'un pia d'alarma, ernt.
gencia i evacuacib presentat i

aprovat pels serveis de Pre-
venciO d'Incendis del Cos de
Bombers. Un exemplar del pla ha
d'estar sempre en la portena de
l'edifici.

El Pla d'Ernergencia ha de
contenir una cepa dels planols
actualitzats de l'edifici, les se-
ves instaldacions generals i la
situacib dels elements de pro-
teccie contra incendis (extin-
tors, equips de manega. polsa-
dors, etc.), els components de
la brigade de pnrnera intervencio

dels equips d'evecuacie. les
sequencies d'actuaciO en cas
d'alarniii I evacuacio, i lus ac
tuacions quo s'han d'evitar

2 4 7 0
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6. Responsabilitat de la
seguretat al centre docent

La seguretat constitueix una
responsabilitat per a tots els
esglaons i graus de jerarquia en
l'escola, i és més gran corn més
elevat sigui el nivell del carrec
que s'ocupa: director, cap d'es-
tudis, cap de departament, co-
ordinador de cicle, etc.

Els professors representen la
base del programa de seguretat
en l'escola, ja que ells tenen la
responsabilitat de l'educaciO en
la seguretat i la prevenciO d'ac-
cidents. Per6 una altra funciO que
generalrnent han de dur a terrne
es la de ser els primers a assistir
i informar d'un accident. Quan
un estudiant es lesiona en una
activitat en relaciO amb l'escola,
el professor és usualment la
pnmera persona en l'escena de
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Temps d'Educació, 8 2n semestre, 1992

Educació per a la
seguretat i prevenciô
d'accidents a les
institucions
educatives
Montserrat Fortuny i Gras

Justificació

Per Huitar contra els acci-
dents es necessan establir pro-
grames educatius.entre els quals
destaquen els escolars.

Durant les pnmeres etapes de
la vida i fins a l'adolescancia.
I educacie en la seguretat esdeve
priroordial pel fet que els Infants
son molt vulnerables. perque els
adolescents I loves s'exposen
voluntanament al nsc i també
perque els uns els altres estan
en una etapa de la vida molt
:)Iashca I receptiva per moor-
porar habits sans I segurs. Quan
aquests programes es duen a
terme a les institucions educa-
lives es mes tacit d'assolir els
onectius. perque hi ha la possi-
twitat de sistematitzar les
oxpenencies d'apienentatge i es
di:oosa de mes recursos i de mos
upniliolitah: per incidir on el te-
rthi do manen continuada i pro
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El programa de seguretat del
Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

La Conselleria d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya va
establir, l'any 1984, el Progra-
ma de salut a l'escola (DDAA,
1984), en el qual es contempla
l'educaciO en la seguretat. Avui
el programa s'ha posat al dia,
estenent-lo fins a l'educaciO se-
cundaria, i a més s'han elaborat
propostes metodolOgiques per
desenvolupar els temes de salut.
incloent-hi el de seguretat
(Bigorda, Fortuny, Queralt,
Tine, 1992). El programa és
preceptiu. els seus objectius
basics s'han integral en els dis-
senys curriculars base de rad-
mininistracie catalana, i per tant
tots e:s/les mestres, els/les
professors/professores es tro-
ben implicats en un programa de
seguretat escolar.

Des de l'administraciO el
Programa de salut escolar i les
propostes metodolOgiques per
desenvolupar-lo constitueixen un
bon material de sensibilitzacie i
de formacie dels mestres, sense
el qual dificilment podrien tre-
loallar la salut-seguretat, un
camp en el qual no tots han iingut
possibilitats de reciclar-se

Partint dels programes i de
les orientacions de

cada institucid educativa
hauria. per tant. de considerar
reducacie per a la seguretat dins
ol projecte educatiu de centre.
introduint continguts referits a
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conceptes, procediments acti-
tuds de seguretat en les diverses
arees o materies d'ensenyament,
establint mecanismes de coor-
dinaciO entre elles i explicitant
corn es pretén d'aconseguir-ho.
El fet de contemplar la seguretat
dins el projecte educatiu de cen-
tre, afavoreix la implicaciO de
tot el professorat i evita les
experiencies espontanies &Ha-
des, que, malgrat que siguin po-
sitives (és millor que no fer res),
perden part de la seva con-
grubncia i eficacia. tent per la
manca de cootinuItat corn per no
integrar-se en la dinamica de
l'escola.

Tot i que cal defensar la in-
terrelació de les rnateries
transversals amb les altres ma-
téries del curriculurn, mentre no
existeixi tradiciO educative en
la implantaciO de programes de
salut, i per tant també de
seguretat, seria Otil i convenient
plasrnar per escrit aquests pro-
grarnes de manera independent.
tot rernarcant alhora les com-
petencies que es pretén d'af a-
vorir, les estrategies metodo-
lOgiques i la forma corn es pensen
integrar en el curriculum.

A més de disposar de pro-
grames integrals de salut-segu-
retat en els dissenys curriculars
de centre i d'aula. el fet de dis-
poser d'una redaccid independent
suposa que el professorat ha
realitzat una discussiO collec-
tive sobre clue cal fer. que ha
arribat a plasmar uns acords
consensuatsi que els té a l'abast
corn un recordatori constant
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d'aquells minims que s'ha corn-
profiles treballar.

El prOposit del programa de
seguretat escolar s'haura de
centrar en l'evitaciO dels acci-
dents del collectiu escolar. es-
tablint mesures de vigilancia i

de control del medi i dels alum-
nes, sense oblidar, perO, l'en-
senyanca/aprenentatge de la
seguretat per tal de proveir
l'alurnnat de competencies cog-
nitives, afectives i psicornotores
que Ii permetin de comportar-se
progressivament de manera
prudent i segura en les diverses
activitats de la vide quotidiana.

En el fons de tot prograrna de
seguretat escolar hi ha d'haver
present una visiO humanistica que
cerca la defensa de la prOpia vide
i la solidaritat per protegir la
vide dels altres, a més de l'es-
tirnaciO i la protecciO de tot and
que ens envolta. Aquesta dimen-
siO oblige a una reflexiO sobre
els propis estils de vide i sobie
els estils de vida dels qui ens
envolten. per tal de prendre
consciencia de la relaciO entre
comportarnent i accidentabilitat.
Per6 tambe el programa ha de
prornoure la solidaritat per rei-
vindicar un medi més segur per
a tothom i per emprendre
mesures collectives en aquest
terreny; i és per aixO que les
institucions educatives han de
collaborar. sempre que sigui
possible. amb els programes de
prevencib d'accidents que es
duguin a terme a la localitat o a
la comunitat (Bigorda, Fortuny,
Queralt, TillO. 1992).
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La vigilancia del medi i dels
alumnes

Insistim en el fet que l'edu-
cacib de la seguretat sempre ha
d'anar emmarcada en unes me-
sures preventives. El prof es-
sorat te l'obligacib de protegir
la vide i la integritat fisica i

psiquica dels alumnes (i no nomes
fer-los savis i/o persones) I. per
aix6, abans i parallelament al
desplegament d'unes competen-
cies de seguretat. ha d'aplicar
mitjans en quatre direccions:

1. El medi material. En aquest
cas vigilant que l'edifici, les
instal.lacions. els equipaments.
els materials i els recursos
compleixin les normatives de
seguretat. I, per tent. advertint
els organismes corresponents
que subsanin les mancances quan
no estigui a l'abast del prof es-
sorat de fer-ho directament.

2 . El medi psico-social.
Aparentment podria semblar que
el marc psicolegic escolar i

l'estil pedag6gic no tenen res a
veure amb el tema que plan-
tegem. perO no Os aixi. Un am-
bient escolar democratic i obert.
un microclima afectiu a l'aula.
afavoreix la comunicacib. el
dialeg. el reconeixement i el oe-
nestar emoclonal. I evita inse-
guretats. inestabilitats. reac-
cions agressives, conductes
primaries i accions insegures. El
medi pot esdevenir un factor de
protecciO indirecta de l'alumnat
1, en aquest cas. els mestres sbn
els principals responsables
(Fortuny, Tillb. 1992)

3. La vigilancia permanent
dels alumnes. Aquesta vigilancia
s'ha d'estendre al Ilarg de la
jornada escolar i especialment
en els moments de més risc, corn
en les entrades i sortides de
l'escola, durant les hores d'es-
barjo. durant els exercicis fisics
i esportius. en el exercicis de
laboratori i de tellers de pre-
tecnologia. en els desplagaments
a l'interior de l'escola I, Obvia-
ment, durant les sortides peda-
gOgiques. excursions, colOnies.
etc.

4. Les .conductes del pro-
fessorat. Es essencial propor-
cionar la maxima coherencia
entre els comportaments perso-
nals dels educadors i els com-
portaments que s'intenta d'afa-
vorir en els alumnes a traves
dels programes de salut-segu-
retat. El professorat sempre
esdeve un model a trnitar.

En relacib amb les direccions
apuntades. hi podriem afegir unes
consideracions particulars.

De fet, un meth fisic. psico-
logic i social segur Os per ell
mateix model referencial, dbna
coherencia a l'ensenyança/
aprenentatge de la seguretat i

afavoreix que les accions I les
practiques diaries de seguretat
es transformin en habits.

Ara be, en materia de salut
les condicions dels entorns
materials! socials, i per tant de
l'escola. no sempre son Optimes
Cap escola no és perfecta, pero
aixb no ha de ser un element
angoixant o una excusa per
desentendre's dais aspectes que
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els/les mestres poden millorar.
corn es el medi psico-social, o
els prOpiament educatius, corn
l'ensenyança de la seguretat.

Fins i tot diriem que sempre
es possible aprendre sobre la
salut i sobre la prevenciO d'ac-
cidents, fins i tot dins d'entorns
ambivalents imperfectes/salu-
dables i de risc/segurs. Sempie
s'apren i es cornunica alguna cosa
sobre el continuum salut/malal-
tia en entorns on existeixen in-
fluencies pressions de signe
diferent (DDAA, 1992). Preci-
sament, aixe Os possible perque
un dels objectius de l'educaciO
per a la salut es millorar la re-
sistencia de les persones a les
pressions socials (i a les situa-
cions de risc dels entorns, i a

les conductes humanes de risc).
desenvolupar habilitats en la

presa de decisions (cercar me-
canismes per afrontar els pro-
blemes personals i collectius de
seguretat).

L'educació de la seguretat

LeducaciO de la seguretat es
un aspecte parcial de l'educaciO
per a la salut. que té corn a fine-
litat essencial afavorir cornpor-
taments segurs i/o eliminar-ne
d'insegurs a nivell individual
col-lectiu per evitar els acci-
dents i les sevos seqüeles
Aquest vessant de reducacio de
la salut-seguretat este relacio-
nada amb la medicine preventive
o la prevencio de les malalties
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accidents, pel fet que és un mitja
susceptible de modificar els
comportaments identificats corn
a factors de risc (OMS, 1985).

Una altra finalitat de l'edu-
caciO de la seguretat, connectada
a la primera, sena proporcio-
nar un bagatge als alurnnes per
tal que fossin capacos
car-se en el canvi de la rnanera
de viure i de les condicions de
vide col-lectiva per exercir més
control sobre els determinants
de la salut-seguretat i afavorir
la qualitat de vide. En aquest cas
s'accentuen la responsabilitat, el
comprornis, la solidaritat i la
participaciO comunitaria per as-
segurar que l'entorn global
promogui la salut-seguretat.
Estem parlant d'un vessent de la
salut que enllaca mes amb la
prornocid de la salut (OMS,
1985). almenys en la mesura en
que es vol incidir en les di-
mensions positives de la salut i

que es preten una implicaciO de
diferents sectors. inclosos els
governamentals De teL la pre-
venciô. i encara mes la promocib
de la salut. no poden desenvo-
lupar-se Onicament en el pla
professional i cal considerar-les
corn un joc entre professionals i
la comunitat.

Objectius generals de
l'educació en la seguretat

En sintesi, tot programa ha
d'afavorir competencies en
l'alurnnat per-
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Detectar elements situa-
cions materials actuacions,
etc. penllosos relacionats amb
actuacions quotidianes (treball.
Ileure. desplacaments. etc.).

Analitzar les causes i les
conseqüencies o repercussions
(fisiques. psiquiques. econdmi-
ques. socials. etc. ) dels acci-
dents

Buscar i aplicar solucions
per prevenir accidents en la vida
quotidiana Elaborar i aplicar
normatives de seguretat per a
rescola.

Entrenar-se en els proce-
diments de reclamaciO quan un
pioducte. un be o un servei no
compleixi les normes de segu-
retat. Practicar les tecniques
d'actuaciO contra el foc o
d'emergencia

Aplicar els primers auxilis
en casos simulats i/o reals.
actuar conforme a les normes
establertes en cas que es pio-
dueixi un accident

Saber nedar

Saber que. abans de co-
mengar alguna activitat cal pre-
guntar als pares. als mestres
als adults en general si la poden
ter

Valciar la propia \Mid i la
dels altres

Tenir una actitud positive
envers la piudencia I la sequre-
tat.

Actuar (-record amb les
normes de seguretat propies de

cada activitat i/o de cada cas
per prevenir els accidents

Actuar amb el convenciment
que els accidents es poden evi-
tar.

Mostrar gust per les acti-
vitals segures. no-violentes..no-
competitives

Temàtiques que cal integrar en
un programa de seguretat es-
colar

Per oriental' els mestres so-
bre les possibles activitats
d'aula suggenm (Bigorda. For-
tuny. Queralt, IIO. 1992) unes
propostes. per nivells. centrades
en aquests grans blocs.

La seguretat a la liar

La seguretat a l'escola

La seguretat en les activi-
fats fisiques i el temps

La seguretat viena

La seguretat contra el foc

Els primers auxilis

Es tracta d'educar en I pei a
la seguretat a l'escola. pero no
umcament per ter persones se-
gures dins aquesta institucio.
sino per proveir-los de compe-
tencies perque puguin fer front
a qualsevol nsc de la vide

Per tant. aquesta subdivisio
es pot lustificar per

2 r'4. 6
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L'alumne es mou basicament
en uns ambits fisics concrets
corn sion la llar i l'escola, el car-
rer o la carretera durant els
desplacaments, i els llocs on
practica activitats fisiques.
esportives i de lleure, les quals
inclouen les sortides al mar o a
la muntanya. En cada un d'a-
quests ambits hi ha uns perills
d'accidents especifics que s'han
de coneixer i unes mesures de
seguretat que s'han d'adoptar
Cretem. per tant, que amb la in-
clusib d'aquests subapartats
recorden als educadors els am-
bits que un programa no pot
oblidar.

La inclusiO d'un apartat so-
bre la seguretat en les activitats
fisiques i lUdiques constitueix un
toc d'atencib sobre la importan-
cia que te l'educacid fisica en el
control global i segmentari del
cos. que reverteix en la millora
de la coordinaciO. en la precisib
i l'efectivitat del moviment,
l'exercitaciO de la force. la fle-
xibilitat, [increment dels re-
flexos. la velocitat, etc.. que sbn
elements basics per poder ac-
tuar amb seguretat en qualsevol
tasca de la vida De fet, perb, el
tema de l'educaciO fisica nornés
l'apuntern corn a base de moltes
activitats I destaquem la seva
importancia en la realitzacio
d'exercicis fisics, locs. esports.
sortides i excursions.

La seguretat contra el foc.
malgrat que pot estudiar-se en
relacio amb qualsevol ciels Ambits
descrits, creiem que ha de ser
tractada com un subapartat del
programa per la seva entitat
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especifica i per la gravetat
d'aquesta mena d'accidents.

- Les primeres cures s'han
de treballar associades a aquesta
tematica, perque si be la nostra
proposta va mes enfocada a la
prevenciO primaria, també és
cert que. malgrat les previsions.
sempre es produeixen accidents,
i en aquest cas cal que els alum-
nes sapiguen corn han d'actuar i
quines sOn les mesures de pre-
venciO secundaria que eviten
riscos pitjors.

L'educació en la seguretat
interrelacionada amb les brees
i matbries del curriculum

Es molt evident la possible
interrelaciO de VeducaciO en la
seguretat amb la major part de
les arees o materies d'aprenen-
tatge. per exemple, en l'Educa-
cib Primaria amb el Coneixement
del medi natural, social i cultu-
ral, amb l'EducaciO Fisica. la
Matematica. la Llengua. la
Plastica I. en l'EducaciO Secun-
daria, amb les Ciencies Socials.
amb les Ciencies Naturals. la
Llengua. les Matematiques.
VEducaciO Fisica i la Tecnologia.

Hi ha temes. corn Veducacio
viaria. que connecten d'una ma-
nera directa amb el Coneixernent
del medi social i cultural (conei-
xernent dels millans de trans-
port. de les xarxes viaries.
etc ). tant en el vessant d'Edu-
cacio en la Seguretat (conee
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xement del codi i les normes de
circulacib del vianant, viatger i
conductor, i els habits i els va-
lors corresponents), corn en el
vessant d'Educacib Civica (res-
pecte als altres ususaris de les
vies pObliques, i respecte als
elements de l'entorn) present en
aquesta area de coneixement.
Des de les Ciencies Socials, pot
aprofundir-se sobre els tipus
d'accidents més frequents a cada
lloc geografic o l'evolucib dels
accidents a través dels temps.
tot reflexionant sobre les cau-
ses i les consequencies d'aquests
en el moment present.

L'educacib viaria, penb, s'ha
de treballar parallelarnent des
de rEducaciO Fisica, que ajuda
els escolars a adquirir les des-
treses i les habilitats rnotrius per
circular sense perill.

L'EducaciO Fisica és, de fet,
un substrat important en redu-
ced() per a la seguretat en ge-
neral, corn ja hem esmentat an-
tenorment, perque aporta totes
les capacitats per fer front als
perills de qualsevol mena. a
qualsevol ambit geografic i en
qualsevol situaciO.

Uns altres temes poden rela-
cionar-se arnb [area de conei-
xement del rnedi natural. Per
exemple, els perills que es pre-
senten en la vide quotidiana. o
en les sortides al camp, a la
rnuntanya o a la platja, alguns
clels quals estan relacionals amb
plantes o animals, les repercus-
sions dels quals en rorganisme
humb calcine analilzar Poden
interrelacionar-se també les

conductes imprudents i les con-
seqüencies per al medi ambient,
els aspectes del consum i de kis
de certs productes o materials i
les repercussions sobre la per-
sona humana o sobre l'entorn.
Igualment, volem esmentar les
connexions d'aquesta area amb
les formes segures de treball al
laboratori o en l'aula-laboratori
o amb la cura dels animals de
l'escola.

Les matenes instrumentals,
corn son la Matematica. la Llen-
gua. les Llengues estrangeres,
la Inforrnatica, la Plastica, etc.,
sempre poden incloure coneixe-
ments, habilitats i valors de se-
guretat. De fet, poden posar-se
al servei de qualsevol contingut
d'ensenyament. La millora de
rexpressiO oral i escrita pot
aconseguir-se exposant o escri-
vint les causes i les conseqUen-
cies d'un petit accident que ha
sofert un alumne. L'estadistica i
el disseny de grafics pot apli-
car-se al nombre, a les causes i
a les circumstencies dels
accidents de la localitat. del
barn. de l'escola. etc. Des de la
Plastica podem construir senyals
de circulaciO que ens serveixen
despres per fer exercicis prac-
tics. etc. En cada cas, els mes-
tres hauran d'analitzar la viabi-
litat d'aprofitar restudi d'a-
questes arees o materies ins-
trumentals per treballar aspec-
tes de seguretat concrets.

També cal dir clue l'educacto
en la seguretat pot interrelacio-
nar-se amb uns altres eixos
transversals del curriculum,
corn reducacib per al consum.
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l'educacie ambiental o l'educaciO
etico-civica.

El programa de seguretat
afavoreix que l'alumnat conegui,
triT utilitzi aquells bens i ele-
ments Tits i consum des d'a-
questa perspective, corn per
exemple activitats referides a
l'Os i al consum de medicaments,
d'electrodomestics, de transport
pOblic i privet, etc.

També l'educaciO en la segu-
retat pot entroncar en deter-
minats moments amb aspectes
ecolegics del medi natural, corn
el problema de la desertitzacie,
lligat a rincendi de boscos, o del
medi social cultural, corn les
mancances dels habitatges, del
barn, de la localitat, etc.

Cal considerar en cada mo-
ment evolutiu les necessitats de
seguretat especifiques per tal
d'introduir les competencies
adients, de manera que els
alumnes puguin fer front als
riscos.

En el cas de l'EducaciO Se-
cundaria recordem que és de
vital importancia dotar de
coneixements, actituds i habili-
tals els alumnes per a la con-
ducciO segura de rnotocicletes,
motos o altres vehicles Convin-
dré reflexionar sobre la utilitat
del casc. l'abstencie de begudes
alcoheliques o els mecanismes
que afavoreixen que els conduc-
tors transformin Ies seves con-
ductes civiques per concluctes
prepotents i insolidaries.

Tambe en aquest nivell es
convenient de treballar la segu-
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retat en resport o les practiques
esportives, la cobertura de riscs
dels accidents esportius, les
mesures de proteccie enfront el
clima de violencia entre el pOblic
en espectacles i cornpeticions
esportives, etc Nosaltres hem
introduit una activitat sobre els
esports de risc perque consi-
derern que. tot i que no els prac-
tiquen tots els alumnes d'aquests
nivells, és una activitat prou
motivadora per introduir glo-
balnient la seguretat en les acti-
vitats fisiques i esportives corn
les que hem descrit.

El prof essorat d'Educacie
Secundaria ha de tenir molt pre-
sent que es troba davant d'un
alumnat que estima el risc i que
cal un treball d'autoanalisi i de
confronted() d'opinions per en-
tendre el perque d'unes deter-
minades actuacions insegures.
corn a pas previ per afavorir un
canvi d'estils de vida.

Aquests temes que creiern que
s'haurien de tractar a Secunda-
ria poden relacionar-se amb
l'Educacid Fisica (aspectes es-
portius). la Llengua (millora de
l'expressie oral i escnta), l'E-
tica (analisi d'actituds msolida-
nes I (Ie nsc). la Ouirnica (efec-
tes de l'alcohol sobre l'organis-
me) o la Fisica (velocitat del
vehicle en relacie al temps/espai
que precise per aturar-se). etc

Si be considerem que la pro-
posta ideal es introduir les acti-
vitals de seguretat annexades a
les diverses arees. tarnbe horn
de dir que quan aixo no sigui
possible per imponderables del
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centre educatiu. pot plantejar-
se un treball de manera indepen-
dent.

Volem esmentar també la
utilitat de les ensenyances oca-
sionals, aprofitant moments fa-
vorables. De vegades una noticia
de premsa o de televisie sobre
un accident, l'accident d'un/a
alurnne/a del centre. raparicie
d'una nova normative de segu-
retat. etc., haurien d'aprof itar-
se per debatre el tema i per
motivar l'adopcie de comporta-
ments prudents.

L'educació en la seguretat
interrelacionada amb la vide
escolar

Hi ha, pere, activitats for-
matives de tipus general que no
estan interrelacionades amb unes
arees de coneixement concretes,
corn ara aprendre a jugar als
patis sense violencia, agafar-se
al passarna per pujar les esca-
les. utilitzar els materials es-
colars d'una manera segura, etc.
Fern aquesta consideracie per tal
de remarcar que reducacie en la
seguretat forma part de tote
l'activitat i la vide ordinaria de
l'escola, que hauna de consi-
derar-se en el desenvolupament
de qualsevol activitat

La collaboració dels pares en
el programa

L'escola ha de facilitar i es-
tirnular la collaboracie dels
pares i mares en l'educacie dels
fills. La tasca educative suposa
una correiponsabilitat. En ma-
teria d'accidents, l'escola pot
contribuir a sensibilitzar els
pares i a recollir les seves ne-
cessitats i experibncies per in-
troduir-les en el prograrna es-
colar.

Cal que els pares tinguin uns
coneixements basics, si no és
aixi. rescola pot promoure
rrades, difondre materials, fer
enquestes sobre la situacie fa-
miliar i els comportaments en
relacie amb la seguretat, etc.
(Picanol, 1984).

Els mestres han d'explicar als
pares a l'inici i al Ilarg del curs
els programes previstos. el que
es pretén d'aconseguir i corn han
previst de portar-los a terme.
Dins d'aquests plans s'ha d'es-
pecificar quina és l'aportacie que
s'espera de la familia.

Des de l'escola es pot insis-
tir en el fet que els pares han de
ser conscients dels penlls a qué
estan exposats els infants i la
manera d'evitar-los, corn tarnbe
del fet que ells son educadors i
que tenen encara rnés oportu-
nitats que els mestres d'educar
en la seguretat

En aguest sentil anima bu que
el prof essorat indiques perte-
dicament als pares els aspectes
de seguretat que s'estan treba-
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Ilant a l'escola per tal que ells
els reforcessin des de l'ambit
familiar. Es tractaria d'explicar
als pares corn poden ajudar els
fills a exercitar-se en uns corn-
portaments segurs mentre els
acompanyen pel carrer de casa
a l'escola o quan utilitzen qual-
sevol mena de transport. o corn
poden ajudar-los a exercitar
comportaments segurs dins la
Ilar, o durant les activitats lU-
diques. durant les sortides de cap
de setmana o de vacances, o en
qualsevol activitat familiar.
Igualment convindna assenyalar
estratégies d'actuaciO per
aconseguir que els seus fills,
adolescents i joves, s'interes-
sessin per la seguretat i es
comprometessin a ser prudents
quan sels compra o sels deixa
una motocicleta o un cotxe. o
quan practiquen activitats es-
portives. o quan assisteixen a
competicions esportives corn a
afeccionats.

També es poden establir al-
tres possibles coldaboracions
que volem assenyalar corn a
orientaciO.

Els pares haunen d'aportar
als fills tota aquella informaci6
o aquells materials que neces-
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siten analitzar a l'escola: per
exemple. informaciO sobre el
consum o [Os de productes
t6xics, embolcalls de productes
farmacbutics, prospectes d'a-
parells electrics, etc. I poste-
riorment haurien d'interessar-
se pels resultats d'aquests tre-
balls escolars i comentar-los
amb els seus fills.

Poden ajudar a vigilar els
alumnes durant les sortides i

excursions. En aquest cas cal
concretar molt be previament
quin tipus d'ajut sels demana.
per evitar possibles interferen-
cies i anomalies.

Poden tambe col.laborar amb
l'associació de pares en el des-
envolupament de les activitats
lüdiques i esportives extra-
escolars.

A més. haurien de participar
en la comissi6 de seguretat es-
colar. formada per represen-
tants dels diferents estaments.
Aquest organisme tindria la fun-
ciO de vetllar pel manteniment
de les condicions materials se-
gures. per6 tambe podria esde-
venir un element dinamitzador de
les activitats educatives a l'en-
torn de la seguretat.
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dad v prudencia Se autonornes sacnent safety programme at
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basicos de (In et agissent en Inute ott as Ine most
programa de segur securite et prudence important topics to be
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conocimiento o et I on trade la taco') or-nary and secondary
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Temps d'Educació, 8 2n semestre,

La responsabilitat civil
del professorat
Margarida Muset i Adel *

Actualment. i en les societats
desenvolupades en general. tota
la poblaciO en un periode deter-
minat utilitza el servei educatiu.

per aixO l'escola esdeve cita
obligada per a tots els loves
ciutadans en l'exercici del seu
dret a reducaci6 Des d'aquesta
perspective. a mes del que Os
l'objectiu fonarnental de la ins-
tituciO escolar. cal plantejar-se
altres objectius subsidiaris que,
cada vegada mes. prenen impor-
tancia per a la ciutadania. Entre
aquests objectius. el de garantir
la integritat fisica dels alumnes
Os, al rneu entendre. un dels que
avui te un pes creixent. si con-
siderem que un noi o noia durant
el seu ensenyarnent obligatori
passara mes de 12.000 hores a
l'establiment escolar i que
aquestes hores comportaran la
convivencia amb un collectiu
hurna de la seva mateixa edat

M1r 03,,da Adol os mosIla
Iqvoc.ada en podadnwa mSpectora

Ensonyament rho.,e, dos de I any 1978
estai orolossora do I Escola Lle

vvi!otar.,1 dr Fotm nr, del Profmi,n1
GO de BarcoOna (1977 19781 dos

do 1 ' 1 0( 1 II ..5( Cao do, Sov(
0 I .er5111.,11 rd.,' OC.

ti, d 11,50001 (11. Basi a (1k. Ii GOrt
calOal do Catalunya Dos d. I rLharlo do

,(1,1Ia do1 !,t

de CalalLoria

que, corn Os obvi. precisa de
tutela i protecciO. en tots els
aspectes, singularment en els
materials.

Una altra caracteristica del
nostre ensenyarnent Os la so-
bredimensiO que es dena als ob-
jectius prOpiarnent educatius i la
complexitat de les exigencies
academiques. que incideixen i

condicionen l'escola I els educa-
dors fins a tal punt que els poden
fer oblidar que justarnent per
poder assolir la resta d'objectius
cal que es prioritzin els que es
refereixen a la salut.

En aquest sentit. crec que cal
educar saludablement i aix6
cornporta preveure el risc i or-
ganitzar la vida escolar atenent
les qUestions de seguretat i de
prevenciO d'accidents Tanrna-
teix. si convenim que la salut es
un be essencial per a les perso-
nes. tot elle que afavoreixi
l'adquisicie i practice d'habits
conductes saludables. ha d'esser
objecte continuat d'aprenentatge
escolar. No es tracta nomes que
l'escola sigui un espat segur
saludable. sino que cal que shi
aprengui coneixernents. achtuds
i conductes que perrnetm la
conserve= I el rnantenirnent del
propi cos

Les dificultats en la implan-
tacio generalitzada del Progra-
ma de Salut a les escoles. aixi
corn la poca cure que hem detec-
tat on alguns cases en questions
dc segurotat. ens fa pensar que
les afirmacions que he tot fins
ern no sOn prou compartides
que a vegades no es concedeix
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prou importancia a aquestes
questions fins a l'esdeveniment
d'un accident.

I encara més, paral.lelament
s'esta produint a les escoles un
creixement notable en la deman-
da de les families que l'infant
estigui a l'escola un nombre cada
vegada més elevat d'hores. La
resposta sovint improvisada a
aquesta urgent necessitat social.
es concreta en la proliferacig
d'activitats extraescolars i
complementaries que en molts
casos sOn organitzades sense
planificar-ne els objectius edu-
catius, I menys encara els de
seguretat i prevencid necessa-
ris. i que. per tant. incrementen
indirectarnent el risc d'accidents
escolars.

A partir del Dlantejament
exposat fins ara crec que és
convenient. ara més que mai.
reconsiderar. quant a la salut.
gum ha de ser el paper de l'es-
cola. dels continguts educatius
del mateix sistema educatiu.
tot seguit delimiter que corres-
pon fer al decent. moltes vegades
unic adult directarnent implicat
en activitats escolars que pre-
senten un cert nivell de risc per
a la seguretat dels alumnes

Despres daquesta breu in-
troduccib. el lector podra deduir
que considero que la response-
bilitat administrative o civil dels
docents es un aspecte tangencral
a la questiO cabdal de la seguretat
dels nois i les noles a rescola.
de la prevencio del risc en les
activitats escol-us Quan es
cerca la responsabilitat. el deny
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ja s'ha produit, el que cal és
evitar-lo en la mesura del que
és possible. I és possible molt
sovint, perque si be l'atzar. el
cas fortult. produeixen acci-
dents. és mes frequent que els
produeixin una imprudent mance
de previsid o la negligéncia.

Justifiquem el tema d'aquest
article pel ressO que s'ha fet, en
els mitjans de difusid. dels ju-
dicis per accidents escolars.
celebrats en els darrers cursos.
els quals han despertat un gran
interes' entre els professionals
de rensenyament han suscitat
una viva polernica social.

En sintesi. el motiu d'un tal
inheres es pot reduir a tres ele-
rnents:

a) Una pnmera reflexid so-
bre els judicis pose en evidencia
la gravetat dels danys que poden
derivar-se d'un accident escolar
I. en consequencia. del risc que
tenen els infants en la seva vida
quotidiana i en especial a res-
cola. on viuen moltes hores de la
soya vida

b) En segon Hoc es posa de
manifest, en molts dels casos.
l'escassetat de mesures pre-
ventives que s'apliquen. tent en
les installacions corn en ror-
ganitzacie i I us d'aquestes.

c) Per ultim. aquests judicis
situen els docents o els respon-
sables dels centres educatius
davant Ia responsabilitat pro-
fessional-. malgrat no sei la
soya conducta activa la causant
del dany En aguest sentit,
rintricat teixit de responsabi-
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Wats que genera una organitzacio
complexa corn I escolar cal
afegir la consideracid juridico-
administrativa de .servel

que te l'ensenyament

Seguidament. farern una serie
dc consideracions sobre aquests
ties elements, per més endavant
c,tar breument les consequéncies
immediates que han tingut les
moodit/acions I els posictona-
ments do la cornunitat educativa
catalana per a aquests iudtcis.

I. ()omit al nsc que tenen in-
Imits loves a ser victimes

,lccicients escolars hem de
on:;Iderar lo des de diversos

punts de vista

;11 Quant a la quantitat. la
r,idclo entre el nombre
nes escolaptiats I el nombre
d accidents escolars amb con-
sequencies de certa gravetat. es
alortonadament forca baixa

Ls potser oixo que fa mini-
Ing/ar la importancia d'aquest
fonomen a algunes parsones
lanmateix els casos que s'han
1., ()dug comporten a vegades

ropordhles I moll greuS
tot I clue el nombre cfafectats
yqui petit ha de considerar-se

la soya incidencia quantita-
tiva per les glens consequencies

lef; \iictimes t les seves f a-

hi Onint o Ia cousolitat. un
,iwn,ne pot putir dany fortuita-

o pi un cas de forca major
tot, dos casos no existeix

olpdhaltd1 I no cal reparar ci
(lully tdmhe pot produir se per
noglajoilem imprudencia del

professor o l'escola -en aquest
cas cal reparar el dany mitjan-
cant indemnitzaciO i existeix
responsabilitat civil extracon-
tractual-, i per acabar pot pro-
duir-se un dany a un alumne per
una acciO directa i fins i tot vo-
luntaria -en aquest cas existiria
responsabihtat penal per part de
l'autor del dany.

Es clar que en el darrer cas
[accident comportaria acciO
delictiva i es absolutament
rebutjable. per6 la definiciO de
negligencia o imprudencia i també
"f et fortuit,, o de -force ma-
jor". comporten una gran ambi-
valencia. a l'hora de demostrar-
les. i en canvi se'n deriven
moltes conseqUencies juridiques
diferents pels responsables.

c) Quant al tipus d'activitat
escolar, cal destacar la gran di-
versitat de situacions de la vida
diana en una escola I per tant,
el grau de risc varia notablement
segons l'espai on es desenvolupa.
els companys amb qui es corn-
parteix l'activitat. i fins i tot
segons les caracteristiques in-
trinseques de la mateixa acti-
vital.

No es pot. pere. condicionar
l'activitat educativa al risc, fins
al punt que es deixin de reahtzar-
ne algunes corn, per exemple.
sortides I excursions. aquesta
sena una reaccid antieducativa
per essencia. Una proposta posi-
tiva al :especte es la de progra-
mar les activitats escolars tot
considerant el possible risc
planificant-ne el control i la
responsabilitat. En resurn. no
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s'han de reduir activitats sino
prendre mesures per desenvo-
lupar-les amb el maxim de ga-
rantia per als alurnnes.

II. En referencia a les me-
sures preventives a prendre per
part de hescola. trobem a vega-
des que no sOn prou eficaces. i

que es dOna una veritable con-
fusiO sobre qui les ha de prendre.
En el cas de les escoles pObliques
de basica. redifici escolar i les
instal lacions depenen de l'Ad-
ministracio educativa. i el seu
mantenirnent de l'Administraci6
local. Ouan aquestes

especialment 'es espor-
tives. no sbn fixes. i no s6n prou
segures. Os dificil trobar-ne el
responsable. malgrat saber que
aquest es un punt negre dels
accidents escolars greus.

Ledifici i els aspectes mate-
rials de les escoles. massa sovint
atenen a aspectes estbtics i po-
ques vegades prioritzen ques-
tions de seguretat. I als docents
se'Is of ereixen espais escolars
esteticament preciosos on cal
veritable imaginacib perque els
utilitzin sense perill tantes vides
infantils, encara més precioses

Hem constatat les contradic-
cions de l'Administraci6 publica
en general pel que fa a la segu-
retat de les installacions es-
colars que finança. perO no se-
na objectiva aquesta exposicio
si no ens I eferissmi tambe al
correcte us de les instaldacions.

agues( si que es un afer quo
correspon als professionals de
l'ensenyarnent Els habits col-
lectius, els desplacaments
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interiors, I us dels espais I so-
bretot del pan han d'estabhr-
se amb criteris educatius I no
cal dir tenint en compte la segu-
retat dels usuaris.

III. La q0estiO mes punyent
de tota la manifesta preocupaci6
dels professionals de l'ensenya-
ment respecte als accidents
escolars. se centra en la res-
ponsabilitat en qué poden in-
cOrrer, f ins i tot quan en un
accident no hi han actuat direc-
tament. i fins i tot quan l'han
viscut compartint el disgust amb
la familia. En general. el pro-
fessorat te poca informaci6 so-
bre l'abast de la seva espon-
sabilitat i algunes sentencies
condemnatOnes de directors
mestres han provocat reaccions
de por. d'inseguretat I reivin-
dicatives.

La legislacio que estableix les
responsabilitats docents es troba
en la normativa propiament edu-
cativa (LODE, LOGSE. Decret 87/
1986, etc ). la qual en tractar
de les funcions que corresponen
al tutor. al professor. al direc-
tor del centre educatiu. enume-
ra un reguitzell de deures entre
els quals -garantir la integritat
fisica i psiquica dels alumnes-
Aquest punt. que sembla poc
important dins del conjunt de
funcions. Os suficient per basar
moltes de les sentencies con-
demnatOries que s'han produit
ahans del goner de 1991. en que
es modifiquen alguns articles del
Codi Civil i del Codi Penal, als
quals ens reierirem mes enda-
van!
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Pel que fa la determinacio del
tipus de responsabilitat en qua
es pot incorrer quan una con-
ducta, activa o passiva, causa
mal a un tercer -tant dels do-
cents corn de qualsevol ciutada-
. esta regulada pel Codi Civil i

pel Codi Penal. En cas que un
servei public causi perjudici a
tercers, la regulaciti legal es
troba en la «Ley de Regimen
Juridico de la AdministraciOn del
Estado- i en el Reglamento de
la Ley de ExpropiaciOn Forzosa-.

Totes aquestes !leis fa molt
temps que varen ser promul-
gades, i en el marc de la Consti-
tuciO de 1978 resulten clarament
inadequades, let que es constata
en la jurisprudencia post-cons-
titucional. D'altra banda. la
nostra realitat social i sobretot
l'actual concepciO de reducaciO.
encara posen mes en evidencia
el desfasament d'aquesta nor-
mativa, la qual no aclareix prou
els nivells de responsabilitat que
coexisteixen en els centres es-
colars.

IV. La polémica suscitada per
les sentencies hagudes en els
ludicis celebrats rany 1990
arrel de diversos accidents es-
colars, va provocar la mobilit-
zació dels collectius docents t.
singularment. dels sindicats
d'ensenyants va produir la
resposta de l'AdministraciO en
dos blocs de inesures

1) En pruner lloc. la promul-
gacio de la Llei 1/1991 de 9 de
goner, per la qual es moditiquen
determinats articles del Codi
Civil Penal adequant-los a les

noves realitats socials i al marc
constitucional Aquesta Llei,
vigent actualment. estableix:

Que és responsabilitat di-
recta de l'AdministraciO Pbblica
reparar o indemnitzar qualsevol
dany que causi a un tercer el
funcionament normal o anormal
dels serveis pubHcs. S'esten el
concepte de servei public de
l'ensenyarrenta les activitats
extraescolars icomplementaries.

Que l'AdministraciO
i els titulars dels centres

docents tenen la responsabilitat
civil extracontractual i directa
en tots els danys produits corn a
conseqüencia dels actes dels
professors o dels alumnes me-
nors d'edat.

Que nornes quan la conducta
del professor comporta dol en-
gany o culpa greu -és a dir quan
sigui constitutive de delicte-.
aquest sera considerat respon-
sable penal i. per tant. també
sera responsabte civil.

Aquesta Llei Os ja vigent a
tot l'Estat és d'aplicaciO en tots
els judicis que puguin haver-hi
d'ara en endavant. per tant es
d'esperar que en el futur les
possibles victirnes d'accidents
escolars puguin rebre indemnit-
zacions sense recorrer a proce-
diments penals i que aquesta via
quedi lirnitada als casos estric-
lament necessaris

2) L'altra accio endegada ha
estat l'acord subscrit pel De-
p,utament d'Ensenyament amb
els sindicats el 4 de luny de
1991 que en smtesi es
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Delimitacio de l'abast del
punt c) de l'article 38 de la LODE,
que regula molt genericament les
funcions del director.

Delimitació dels elements
que poden incidir i facilitar la
seguretat en la realitzaciO de les
activitats escolars. Revisid de
la normative que ha d'apareixer
sobre menjadors. transports.
etc.

Millorar els circuits admi-
nistratius que permetin agilitzar
els procedirnents de reclamacid
d'indemnitzacions, a fi de dis-
suadir els perjudicats de l'Os de
la via penal.

Aquestes dues actuacions
aporten més seguretat adminis-
trative i juridica al prof essorat.
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sobretot els que ostenten carrecs
directius 1, en general, acla-
reixen notablement la situacio.

Cal congratular-se d'aquesta
millora. especialment els qui
considerem del tot necessari que
els prof essionals assumeixin
plenament les responsabilitats
que es deriven de les seves ac-
tuacions professionals, ja que
aixO només és possible si gau-
deixen de totes les garanties ju-
ridiques i administratives que
fins ara no han estat aclarides

Ara be, aquesta millora juri-
dice ha de repercutir favorable-
ment decidida en l'adopciO de
totes les mesures per prevenir
per incrementar la seguretat dels
nostres loves ciutadans
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Temps d'Educació, 8 2n semestre, 1992

Recursos sobre
seguretat i prevenciô
d'accidents'
Pepita Bigordb, Montserrat
Fortuny, Montserrat Queralt,
Teresa Tine)

Llibres i quaderns per infants i
joves. Llibres per a la biblioteca
de l'aula

AJUNTAmE TERRASSA. Pro-
grama d'Educacio viAria. Fitxes
didactigues per a primer isegon
curs d'EGB. Terrassa, Servei
Municipal d'Educacib amb la
col.laboracio de la Generalitat
de Catalunya.

C=J3Rio. ROSA: FuRrohy. Mom-
1-tHA I MARINE, CONCLPOO Educacio

viaria Ouadern d'exercicis per
al Cicle Mitja d'EducaciO
Primana. Barcelona. Vicens Vi-
ves, 1991. 63 pags

a PART Am( ii Ui. SAni, 1 Si
(.0fil 1AT S.).14;. 1.* GI HAI 1 1

CATAi 1111iA; B;,i4(1. CA11. r (il.lus-
tracions). Espens. Maria (foto-
grafla) la oda del ten fill es a

I t1r ;
r" ,1 (1, Id'

iltd I 1

, (1,4.. 111 (11

1,1 l'o,C...I,111.1,
C.C1. f.tirCy.1. LI, 0,1"-

les teves mans Edicio en catala
castella Col leccio Seguretat

per als infants, it lustra1 en
color A mes d'esser d interes
per als educadors pot ser fOil
als alumnes dels darrers cursos
d'Educacio Primaria i als clEdu-
cacib Secundaria. No s'indica la
data ni el Hoc d'edicib. 1984;
28 pags.

DEPARTAMENT DE SANil T I SEGU-

OF TA T SOCIAL DE t A GENERAL .TAT DE

CATALLLNYA. CARE30. JOAOLJIM. Els
rampells d'en Ton Educacib
Primaria. No s'indica la data ni
el Hoc d'edicrO: 12 pags il-lus-
trades en color.

DEPARTAMEN1 SAIAT Sew-
RE 1 AT SOCIAL DE L A GENERALITAT DE

CAIALCJI4YA: Oriol (rodolins): Pa-
ris. Jordi (il.lustrador). Un bon
dia. Col.leccib Seguretat per als
infants EducaciO Primana 12
pags. il.lustrades en color.

DIRLC:c 10 GENERAL DE TPAILSIT.
AJUI.IIAMLW 1.)E TERRASSA. EducaciO
viaria infanta Cicle Mitja
d'Educacib Primaria No indica
Hoc d'edicio. 1988. 32 pags

FORit all. MONT SF RfiAl: MARINE

CONCE POO Prevencib d'accidents.
Cicle mitja d'EGB Barcelona.
Barcanova. 1983. 63 pags.
Col.leccio Ouaderns d'Educacib
Sanitaria

. &Clio En Tom i la Irene
i el codi de circulacin Barcelo-
na. Joycntut. 1975. 21 pags

lustrades
E.1 inundo (iE la

irculacion Barcelona. Martin
Casanovas Editor. 1975. 86
pags

I.(1, S . H.. M
(11 lustrador) Comply amb ol
Inc 1raduit per M Canals i C
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P. Bigorda, M. Fortuny, M. Queralt, T. Tillo

Colomina Conte infantil per al
Cicle Inicial I Mitja d'EGB Bar-
celona, Mohno 1987 Col

Apren amb Iluneta. (Edicio
en catala i castella).

MCNULTY, S. HIGGS, M.

(il.lustrador). Compte amb els
accidents. Tradu'it per M. Canals
i C. Colomina. Conte infantil per
als Cicles Inicial i Mitja d'Edu-
caciO Primaria. Barcelona. Mo-
lino, 1987. Col.lecciO: Apren
arnb Iluneta. (Edicib en catala i

castella)
MORGAN- Gnirril LIS, LAURIS. Gula

del explorador. Pritneros auxi-
lios. Madrid. Editorial Plesa/
Ediciones SM, 1979; 63 pags.

OJEMBAnnENA. DA' IRMO I AL NILS.

i0jala los coches volaran! Libre
de l'alumne. Barcelona, Ed. Win-
terthur, 1988. (Disseny grafic
Eumo)

PACINI, ALESSANDRO. Todo sobre
las nortnas de la circulación
Barcelona, Ediciones Nauta.
1975: 47 pags.

PAC INI. Ai F SSANDRO. Todo sobre

el auxilio en carretera Barce-
lona. Ediciones Nauta, 1975; 63
pags.

PASCUAL Pntr, MANLIEL. El foc
els infants Barcelona. Ed H.M.B
1980

WINH, BRI NOA Prirneros auxt-
lios. Barcelona. Ed. Marcondo.
1984; 32 pags. il.lustrades.

Videogratia

Educacion vial (16'). Pro-
ducciones de Video Pedagogico:
VIPESA (Madrid) Sistema VHS.
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Inclou una guia didactica de 9
pagmes, 1987

- El carni de casa a l'escola
Producci6: Departament d'En-
senyament de la Generalitat de
Catalunya; Centre de Producci6
Experimental de Barcelona i

Caixa de Barcelona. Sisternes
Beta i VHS. Educaci6 infantil.

Ep! Ring Ringes (23').
Producció: Departament de Go-
vernaciO, Geréncia de Seguretat
Viaria; Departament d'Ense-
nyament, Programa de Mitjans
audio-visuals; Generalitat de
Catalunya; Winterthur, 1990. En
català. Sistemes VHS i Beta
EducaciO Infantil i primers cur-
sos d'EducaciO Primaria.

Caminem segurs ( 30')
Produit per: l'Associació Na-
cional de Prevenci6 d'Accidents
de Trafic; Departament de Poll
tica Territorial i Obres PObiiques
de la Generalitat de Cataluilya.
Guie I realit7aci6. Martinez Vi-
naroz, J. Sistema Betamax Ci-
cle Superior d'Educacie Primaria

Educacib Secundaria

Caminem segurs (22').
AdaptaciO del video anterior.
Produccib: Departament de Go-
vernació, Gerencia de Seguretat
Viaria. Departament d'Ense-
nyarnent; Programa de Mitjans
Audio-visuals i Winterthur,
1990 Sistemes Beta I VHS Cicle
Superior d'Educacib Prirnbria
EducaciO Secundarm ObligatOna

Molormania(7') Produccib:
Walt Disney Educational Produc-
tions. tradulda al catala i castella
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pel Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
Sistemes Beta i VHS, color. Cic le
Superior d'Educacib Primbria i

Educacib Secundaria Obligatoria.

El laboratorio de quimica.
ProducciO. Logo Video; distri-
bucib: Videsmar. S.A. EducaciO
Secundaria Obligatoria.

Plan Dona It contra el fuego
(12'). Sistemes Beta i VHS.
D'interes per als alumnes de
diferents nivells educatius. (Hi
ha una c6pia als Centres de Re-
cursos Pedagogics).

Como tener un accidente en
casa (7'). Sisternes Beta i VHS
D'interès per a diferents nivells
educatius. (Hi ha una cepa als
Centres de Recursos Pedage-
gics).

Revetlles amb precaucio.
Genera litat de Catalunya. De-
partament de Governacio. Di-
recciO General de PrevenciO
Extincib d'Incendis i Salvarnents
de Catalunya. Barcelona.

- Pla d'Evacuacib d'un centre
docent (30'). Generalitat de Ca-
talunya Direccib General de
Proteccib i dExtincib d'Incendis

Salvarnents. Departament
d'Ensenyarnent Programa de
Mitjans Audio-visuals. Depar-
lament de Treball, Centre de
Seguretat i Higiene de Barcelo-
na: amb la col-laboraciO de In
Caixa de Barcelona Col.leccio
Videos Didactics. 1989

L'us del casc (10') GerOncla
de Seguretat Viaria Educacio
Secondaria.

L'alcohol i la conduccid
(10'). Gerencia de Seguretat
Viana. Educacib Secundaria.

Diapositives

Los accidentes del nino en
la edad escolar. Ministerio de
Sanidad y Consumo, Madrid.
Sense data.

Riesgos electricos en el
hogar. ENHER. Sense data.

Fulletons, Opuscles, Fitxes,
Dossiers i Guions

La prevencia dels accidents
en la infancia. Barcelona. De-
partament de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Ca-
talunya. Direccib General de
Promocib de la Salut, 1985: 21
pags. ColdecciO. Guions d'Edu-
cacio Sanitária. Editat en catala

castella.

La vida del teu fill esla a les
teves mans Guia pet prevenir
els accidents en la inancia.
Barcelona. Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Sanitat
Seguretat Social 1984.27 pags.
Editat en catala i castella.

Els accidents infantils son
un greu per01. eviteu-losi
(Conlunt de fulletons) Barcelo-
na. Departarnent de Samtat
Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya. 1989. Edicio en
catala i castella
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Cartilla escolar sobre in-
cendios forestales Ministerio de
Agriculture, [cone 1968

- Accidentes en el hogar. e;Por
qué ocurren?, e;COrno defender-
se? Madrid, Servicio Social de
Higiene y Seguridad en el Traba-
jo, 1981: 22 pegs. sense nume-
r a r

Aprenem a circular. Bar-
celona, Ajuntament del Prat de
Llobregat. amb la collaboracib
de la Direccib General de Transit.
Dossier per al mestre.

El Departament de Governa-
cie, Direccib General de Pre-
vencio i Extincib d'Incendis i

Salvaments de la Generalitat de
Catalunya edita periedicament
fulletons i materials escolars que
es poden emprar com a recurs
l'escola, per exemple:

Dossier Setmana de la
Prudencia (1988). Inclou Els
plans d'evacuacib i els simu-
'acres en els centres escolars.
Quatre fitxes per al Cicle Int-

quatre fitxes per al Cicle
Mitja i quatre per al Cicle Su-
perior d'EGB sobre com fluitar
contra el foc i el fum (sense
dossier) Un diptic sobre
autoproteccio (sense dossier)

Revetlles amb precaucio
(1989) Triptic.

Segurctal a la liar Opliscle
de 7 pagines editat en catala
castella

Catalunya Selyers contra
incondis do la Genera/dal Car tell
plogable, 1982
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Barcelona Campanya de
Iluita contra el foc Cartel! ple-
gable 1980

El -Ministerio de Sanidad y
Consumo-, Secretaria General
Têcnica de Madrid. edita periO-
dicament fulletons. Actualment.
entre d'altres, es pot disposar
dels seguents:

PrevenciOn de accidentes
infant//es.

Este objeto tan pequeno...
puede ser peligroso.

Los accidentes del nirio en
la edad escolar.

Accidentes infantiles. Cui-
de por ellos. Ministerio de Sa-
nidad y Consumo Direccien Ge-
neral de PlanificaciOn Sanitaria.
1990: 25 pegs.

La -DirecciOn General de
Tref ico- de Madrid. edita pe-
medicament fulletons. Actual-
ment, entre d'altres, es pot
disposar de:

Guia del peatOn

Gula del ciclista.

Guta del conductor de ctclo-
tnolotes. 1988. 45 pegs

No se la juegue a copas.

Fitxes de treball escolar per
Educacib Infantil i Primaria

Cuaderno do Fducacton Vinl
Crusad pot los pasos do podto-
nes Ciclo Inicial de EGB Madrid.
1990. 8 pags

Cuaderno do 1-dueacton Vial
Ciclo Medio Madrid. 1990



Educació per a la prevenció d'accidents

Cuaderno de Educacion
Vial Circulad por la derecha uno
tras otro Ciclo Superior Ma-
drid, 1990. 8 pagines sense nu-
merar

Cartells, Lamines, Murals

Cartell La vida del teu fill
es a les teves mans. Barcelona.
Departament de Sanitat i Segu-
retat Social de la Generalitat de
Catalunya. 1984. Serie Segure-
tat per als infants Plegable en
color (EdiciO en catala i cas-
tella).

Cartell Els accidents es
poden evitar. Barcelona. De-
partament de SanitatiSeguretat
Social de la Generalitat de Cate-
lunya, 1984 Mides. 48 x 68 cm.
color.

Cartell Guia de los prime-
ros auxilios para escolares (tres
models). Madrid. Ministen de
Sanitat I Consum

Lamines Exercicis de lo-
calitzacio d actuacions incor-
rectes (fres lamines. una per a
cada cicle d'Educacio Primana)
Ministerio del Interior Direccion
General de Trafico Centro Su-
perior de Educacion Vial

una traducciO al catala editat
per Gerencia de Seguretat Viana.
Departament de Governacio
Generalita1 de Catalunya

Murals La segutetat idrid
Barcelona. Vicens Vives. 1990
Inclouen una Guia didactica per

mosti e. de M Ci uset 46 pag

Institucions, Empreses i

Adreces d'interes

Entre les empreses i or-
ganismes que editen materials.
fulletons, opuscles o d'altres
recursos d'interes per treballar
el tema de la seguretat i pre-
venclO d accidents. esmentarem:

Catalana de Gas. Av. Portal
de l'Angel. 22. 08022 Barcelo-
na. Tel (900) 30 31 32. Edita
unes carpetes didactiques sobre
el gas natural: -Les aventures
del gas" que inclouen un dossier
per al professor i el Ilibre de
l'alumne. Disposen d'altres re-
cursos com Ilibres i fulletons.
Tambe fan visites programades
al Museu del gas per alumnes a
partir de 7e d'EGB. concertant
previament hora al Sr Josep
Pujol al teléf on 318 00 00

Centre Nacional d'Informacio
ToxicolOgica. Tel (91) 262 04
20 Es pot sol.licitar inf ormaciO
en cas d'intoxicaciO.

Creu Rola Espanyola As-
semblea Catalana de la Creu Rola
Pg Reina Elisenda. 23 08034
Barcelona Tel (93) 433 08 58
/ 205 14 14 Penodicament fa
cursets sobre seguretat I pri-
meres cures Edita materials que
poden ser utils a classe

Cnnselleria de Samtat
Seguretat Social Tr avessera de
les Corts 139-159 08028
Barcelona Tel (93) 330 80 11
/ 339 11 11 Edda Ilibres
gurons. opuscles cartells en-
ganxlnes. etc
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Consellena d'Agncultura
Ramadena i Pesca Passeig de
Gracia, 105 (Torre Munoz)
08006 Barcelona. Tel (93) 237
24 42. Edita fulletons.

Conselleria d'Indüstria i
Energia. Avinguda Diagonal, 449.
08029 Barcelona. Tel. (93) 237
36 45. Edita fulletons.

Departament de Govemacio.
DirecciO General de prevenciO
extinciO d'incendis i salvament.
Via Laietana. 69 08003 Barce-
lona. Tel (93) 318 72 04 Edita
fulletons. Ilibres. dossiers.
foxes. videos. etc

ENHER. Oficines centrals
Passeig de Gracia . 132. 08008
Barcelona. Tel (93) 217 70 00.
Edita fulletons sobre electricitat

audio-visuals que passen per
les escoles concertant previa-
ment el serve!

FECSA c/ Girona. 66 08009
Barcelona. Tel (93) 245 69 73
Informacie general Tel (900)
31 31 31. Editen videos i fulle-
tons diversos Disposen d'un
servei d'atencie a les escoles.
les quals. concertant previament
el servei. poden visitar les seves
ceatrals electriques i termiques
1 ambé es pot sol licitar la visi-
te a les seves dependencies
centrals per veure els videos quo
disposen sobre electricitat

Gerenci,, de Seciurchit Viii
Passeig Pulades 9-13. 3r
08018 Barcelona Tel (93) 485
31 78 Editen quaderns videos,

cartells opuscles. la-
mines, etc
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Institut Catala del Consum
Gran Via Carles Ill 105, Iletra
I 08028 Baicelona Tel (93)
330 98 12. Editen fulletons.
Disposen d'una biblioteca espe-
cialitzada en consum que conté
molts materials corn Ilibres,
videos. etc. sobre seguretat.

Museu de cascs de bombers.
Situat al soterrani del restau-
rant Can Joanet. Passeig Na-
cional, 66 (Barceloneta). 08003
Barcelona. Cal concertar
previament la visite El nombre
de visitants es limitat.

Parcs de bombers de diverses
demarcacions. Alguns realitzen
demostracions sobre corn des-
carregar extintors, corn actuar
en casos d'emergencia, d'altres
editen fulletons sobre prevenció
d'incendis. etc

Prefectura Provincial de
Transit Gran Via de les Corts
Catalanes. 184. 08004 Barce-
lona Tel. (93) 331 13 66. Edita
fulletons. fitxes, cartells.
quaderns. etc . sobre educacib
viaria. alguns procedents del
Ministerio de Interior de Madrid,
traduits al catala.. Hi ha un
monitor d'educacie viana que pot
oferir suport a les escoles de la
piovincia de Barcelona

Winterthur Plage Francesc
Macia. 10 08036 Barcelona.
Tel (93) 322 09 62 Editen
foliolow, videos Ilibres. etc
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Temps d'Educació, 8 2n semestre, 1992

Construir representacions compartides entre
iguals '
Pilar Lacasa *
Pifer Herranz *

Gracies als amics i companys que directamont o indirectament han let
possible el treball Barbara Rogoll Jacqueline Baker-Sennet. Cesar Coil.
Paco Guerrero. Marisa De Caveda. Dolores Villuendas. Pilar Pardo. Herminia
Perpita c Carmen CerOn I tambe als alumnes als mestres del Collegi Public
Juan Zaragueta de Madrid

No es res de nou dir que l'escola afavoreix el desenvolupament de
determmades habilitats inteldectuals que la societat occidental valora.
potser. per sobre de les altres. Tant si volem corn si no volern. corn
a psicOlegs I corn a educadors som hereus d'una tradicio que ha
collocat la raO per sobre d'altres capacitats de l'esser huma. Aquest
fet ens porta a analitzar el desenvolupament de deterrninades habilitats
inteldectuals I a delimiter aquelles situacions que l'af avoreixen.
PerO tan evident corn que la nostra societat valora el desenvolupament
d'aquestes destreses resulta el fet que les habditats intellectuals
s'aprenen interactuant amb altres persones. Tot i aixi. per rnotius no
sempre facils d'explicar. l'estudi del desenvolupament del coneixernent
s'ha produIt gairebe sempre prescindint d'aquest fet Estudiar la
construcciO coniunta del coneixemenl es el primer oblectiu d'aquest
treball

Determiner els mecanismes que afavoreixen el desenvoluparnent
del coneixernent en situacions mteractives no resulta facil Diferents
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tradicions han tractat d'explicar el mateix fet Forman (en premsa
a ) per exemple, en un treball recent, aprofundeix en la questio
assenyala que mentre els psicolegs occidentals consideren la
construccio del coneixement corn un proces individual i estableixen
una distinciO clara entre el fet social i els processos cognitius, la
tradicib vygotskyana fa la diferencia entre processos interpsiquics
i intrapsiquics, els primers sOn clarament socials i els segons tenen
un origen interpsiquic. Per tant, existeixen diferéncies importants en
el punt de partida. el fet cognitiu i el fet social no sbn processos
independents que poden interactuar entre ells. sera preferible parlar
de dimensions interdependents.

Acceptant aquesta interdependencia entre el fet social i el fet
cognitiu podem plantejar-nos qua passa quan els nens tracten de
resoldre un problema propcsat pels adults en situacions de grup. Per
qué ens hem d'ocupar d'aquesta tasca inteldectual? Els psicOlegs
sempre s'han interessat per les situacions de resolucib de problemes.
Deixant de costat la representativitat ecolOgica de moltes tasques
proposades. sembla clar que es un camp excellent per analitzar-hi
processos de construccib de coneixement. D'altra banda. si hem
d'estudiar aquesta construcciO del coneixement dins de contextos
interactius. la psicologia cognitive aporta instruments especialment
Utils pel que fa als processos de -resolucio de problemes- que. per
una rao o altra. sempre s'aborden posant ['accent en el subjecte
individual Al nostre parer. molts d'aquests conceptes poden ser
enormement fructifers quan analitzen un proc,ts de resolucib de
problemes en situacions interactives Entre molts altres. un bon
exemple n es la nocib d'-espai del problerna- (Simon, 1978). Si ho
simplifiquem una mica massa podem dir-ne que es la representacib
que el subjecte construeix de la tasca. La questib essencial es arribar
a decidir corn accedir en aquesta representacib. Les coses no semblen
tan senzilles quan les paraules. que marquen el cami als psicOlegs
cognitius per analitzar les representacions. han de reflectir el
pensament del nen

A partir de ies reflexions chteriors es comprendra millor l'objectiu
d'aquest trehall Ens proposem d'analitzar la construed°, conjunta
del coneixement en situacions de resolucto de problemes posant un
accent especial en les representacions comparttdes quo el nen va
construint de la tasca
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Reflexions I recerques

1. Interacció, comunicació i resolució de problemes
Com es pot arribar a compartir les representacions?

Per resoldre un problema conjuntament, fins i tot en situacions
d'aula, els nens poden actuar seguint carnins diversos. En principi
seria possible diferenciar-ne dos. En primer Hoc. i aix6 potser és el
mas habitual, els nens exploren les solucions al mateix temps que van
manipulant els materials. La soluci6 es genera en el pla de l'acciO i

progressivarnent es construeixen representacions que es van corn-
partint. En segon Hoc, també pot passar que els nens avancin la
soluci6 en el pla de la representaciO, que planifiquin amb cert detail
una possible soluci6. Tant en un cas corn en l'altre la construcci6 de
representacions de la tasca ocupa un lloc central en la resoluci6 del
problema.

Precisar amb exactitud la nociO de -representaciO- i més encara
de -representaci6 compartida- no Os gens facil. Perner (1991) ha
abordat el tema en un treball molt recent d'una manera que ens pot
resultar Ohl. En la representaciO diferencia aimenys tres elements:

-RelaciO representacional» I Continaut-, que apareixen
a la figura 1.

Figura 1. Components d'un proces de representacio.
Adaplal de Porner. 1990

Mitja Relacio representacional Contingut

Paraula

Forma 0 estat mental

Referent

Les paraules i les formes o estats menials sOn els -mitjans- a
traves dels quals es fa present la representaciO. el seu contingut és
el referent. Per exemple, , paraula -pont- pot suggenr tant al parlant
corn a l'oient una forma o estat mental semblant si tots dos tenen.al
davant un bonic pont construit sobre un nu. El pont es el contingut
representacional. en aquest cas un referent real.

A proposit de l'esquema de Perner. plantejarem tres qUestions
prOvies fonamentals que ens ajudaran a introduir el marc teOric que
ens ha servit de punt de partida En primer bloc, qué es el que fa que
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una cosa en representi una altra?, o dit d'una altra manera, quin es
el fonament de la relaci6 representacional? Entre diverses respostes
possibles, Perner assenyala, citant Grice, la importancia de la
intencionalitat de qui construeix la representaciO. Des d'aquesta
perspectiva, el significat dels simbols i de les representacions es
defineix en termes de les intencions comunicatives dels usuaris. En
segon Hoc, s'arriben a compartir les representacions?Les idees de
Bruner resulten aqui especialment adequades per definir el nostre
marc de treball. Ens referim a la seva noci6 del jo transaccional, a
un conjunt de -pressupOsits", de -significats compartits i no
sempre expressats. Podem recordar que per a Bruner (1987) el
concepte central de la psicologia humana és el de significat i les
-transaccions" presents en aquest. També adquireix una importancia
enorme el concepte d'intersubjectivitat, entesa en els termes de
Rommetveit (1979, cf r. Wertsch, 1985). Es pot parlar d'intersub-
jectivitat en el dialeg entre dues persones quan totes dues trans-
cendeixen el seu mOn privat per assolir un mOn social temporalment
compartit, establert i modificat continuament pels actes de comuni-
caci6. En tercer Hoc, corn arriba el nen a compartir les seves repre-
sentacions?Si el nen ha de resoldre en grup una tasca intellectual,
suposem que es capac d'arribar a compartir el seu -espai del pro-
blema.,,, les seves representacions de l'entorn utilitzant, entre
d'altres, un instrument privilegiat: el discurs. Des d'aquesta pers-
pectiva l'analisi del discurs es converteix en un instrument excellent
per analitzar els processos de coneixement en situacions d'interacci6.

A les pagines seguents revisarem alguns treballs que han analitzat
el tema de la construcci6 del coneixement transcendint el marc del
subjecte individual. En primer Hoc, alguns treballs classics sobre la
interaccici entre iguals o la relaci6 nen-adult, a partir dels quals
definirem posteriorment les nostres categories d'analisi. En segon
bloc, examinarem de quma manera alguns treballs inspirats en l'analisi
del discurs amplien la perspectiva des de la qual tradicionalment s'ha
abordat el tema de la construcci6 social del coneixement

Aprenent a resoldre problemes entre nens

Si haguessirn d'escollir entre les moltes coses que s'han publicat
per sintelitzar l'estat actual de la qUestio en aquest camp de treball.
gatrebé sense dubtar citariem tres revisions publicades l'any 1989
(Damon. 1989: Brown & Palmcsar, 1989. Azmitia & Pelmutter,
1989) que paradoxalment coincideixen en el seu plantejarnent general
quan es trocta de presenter diferents corrents d'analisi. Aquests
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treballs rnarquen tres pe-spectives teoriques des de les quals s'ha
ialitzat el tema de les relacions entre iguals la piagetiana la

vygotskyana els corrents mes prdxims als models conductuals.A
les pagines segilients abordarem el tema de la interaccid entre iguals
en una doble direccid. En primer Hoc, veurern l'evolucid que han
seguit els investigadors durant l'Ultima decade i ressaltarern corn
sembla que coincideixen en la recerca d'unitats d'analisi que integrin
el fet social i el fet cognitiu quant a dimensions d'un sol proces. Des
d'aquesta perspective els investigadors es pregunten corn poden
arribar els nens a cxnpartir un men de significats amb els seus
companys. En segon Hoc, veurern corn el tipus de relacions que els
nens mantenen entre ells quan interactuen en situacions de resolucid
de problemes incideixen en la construccid conjunta de representacions.
En aquest treball considerern que en analitzar Ies relacions entre
iguals aqueste diferencies en les relacions socials ens permeten
parlar de diferents escenaris interactius.

Construir un univers compartit de la tasca. Els treballs
d'Ellice Forman i Perret Clermont

Cap a una analisi del discurs

Es podria pensar que la perspective vygotskyana aporta un marc
mes adequat per analitzar la interaccio del nen amb ['adult que amb
els seus iguals. Tanmateix. Forman ha dernostrat que el tema de la
interaccio entre iguals encara es inexplorat. El seu propi treball es
un excellent exemple de corn han evolucionat al Ilarg de la decade
dels vuitanta les investigacions sobre la interaccib entre iguals.

En les investigacions d'Ellice Forman podem diferenciar dues etapes
N'es un bon exemple de la primera ['article que va pubhcar juntament
amb Cazden el 1984 (Forman & Cazden. 1984) En aquest ja s'entre-
veuen els trets del que sere la seva linia posterior. Cerca les arrels
de les aportacions més peculiars de V;'gotsky en la interaccio entre
iguals I a més intenta de contrastar o d'ampliar la proposta de Pei t

Clermont, en la linia clarament piagetiana. en aquesta problernatica
F n dquest moment vol analitzar models d'interaccio I estraties de
resulucio del oroblema. considerats encara corn processos relati-
vament independents

Actualment. Forman ha ampliat la soya perspective. tent la teOrica
corn la metodolOgica. I ha aprofundit idees que ja anticipava als seus
treballs anteriors En dues publicacions recents (Forman. en premsa.
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a i b) es refereix al diferent marc en que Piaget i Vygotsky han situat
la interacció; aixO Ii serveix, igual que l'any 1985, de punt de par-
tida. Ara es més critica respecte de Piaget. Des de la perspective
piagetiana. ens diu, la comunicaciO es redueix a intercanvis individuals.
No existeix un univers de significats compartits, i aix6 és precisarnent
el que ha recalcat Vygotsky. Aquest plantejament inicial encarnina
Forman a fixer la seva atenciO en els que han analitzat l'univers de
les significacions hurnanes i més concretament la intersubjectivitat.
El seu treball s'orienta cap a l'anelisi del discurs i sembla que rep una
influencia molt cries directa de Grice, Levinson, Trevarthen o Rom-
rnetveit. Ara les dimensions cognitive i interactive s'entrellacen.

La construccio de significats en situactons experimentals i educatives

Uns treballs recents d'Anne Nelly Perret Clermont han mostrat
una evolució orientada també cap a l'analisi de les converses. sobretot
en situacions experirnentals i educatives. En una revisiO relativarnent
recent de la seva prOpia trajectOria (Perret Clermont. Perret &
Bell, 1989), aquesta investigadora es pregunta en quina mesura els
processos cognitius poden separar-se dels processos socials. Al seu
parer, no n'hi ha prou amb recollir descripcions dels processos
cognitius dels individus o de corn interiorrtzen la realitat. Cal consi-
derar els trets socials de l'entorn hume en relacib arnb el desen-
voluparnent dels individus.

Perret Clermont reconeix tarnbe que els seus primers treballs,
portats a terme dins d'un corrent clarament piagetie, assumeixen
una dissociacib entre factors cognitius I socials a fi de comprendre
l'impacte del context social en la conducta dels individus. Corn que
moltes de les observacions realitzades no poden explicar-se des
d'aquest marc. canvia la seva unitat d'anelisi de tal manera que en
Hoc de centrar-se en els factors socials corn a variables independents
que incideixen en la conducta dels individus. es fixare en les modalitats
de les trobades socials Corn es construeixen aquestes relacions?
Corn es construeix comuntarnent la tasca? Corn aconsegueixen els
interlocutors construir un objecte com0 del discurs? Qui regula el
dialeg? Per respondre en aquestes questions inicia dos tipus d'estudis.
els uns centrcts en situacions experirnentals i els altres en contextos
eljucatius. El que Perret Clerrnont pretén analitzar en ocupar-se de
les situacions experimentals es la influencia dels parjrnetres
sociolOgics de la situnclo Els seus neballs cornencen a dernostrar que
el significat de les respostes dels subjectes depenen de la -historia
de la situacio experimental-. es a dir. d'una particular seq(Jencia
d'esdeveniments. Els seus estudis se centren en la percebcio que el
nen IC de la situacio experimental per comprendre el paper que aquests
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elements juguen en les seves respostes Que passa en una situaCto
educative Els nens, chu, estan immersos en situacions especifiques
d'ensenyament-aprenentatge t responen a les questions en funcio del
que creuen que el mestre espera d'ells. Les seves respostes deriven
de l'entorn concret en que han estat construides, sembla que
adquireixen principis d'acciO no relacionats entre ells i encaixats en
exercicis escolars.

Escenaris interactius

Hem de recpneixer que els que mes s'han ocupat de definir les
caracteristiques de les relacions socials entre nens. d'aprofundir en
all6 que en aquest estudi considerem escenaris interactius. han estat
els treballs sobre relacions entre iguals procedents del camp educatiu
(Damon & Phelps, 1989; Brown & Palincsar, 1989). En aquestes
recerques s'acostuma a distingir entre relacions de cololaboraciO i

tutoria entre els iguals. En altres ocasions (Lacasa & Villuendas, 1988)
hem constderat aquesta distinciO, perO en l'actualitat ens resulta
excessivament incompleta. No n'hi a prou amb dir que un dels nens
pot fer el paper de tutor, cal precisar millor en que consisteix aquesta
funciO. Els estudis de Barbara Rogoff. James Wertsh i David Woods.
tot i que gairebé sempre relacionats amb la interacciO nen-adult ens
han ajudat a l'hora d'analitzar les relacions socials entre els nens.
A partir d'ells hem definit les caracteristiques dels escenaris inter-
actius des d'una doble dimensi6.

a) La simetria la assimetria que els nens mantenen entre ells a
propOsit de la seva responsabilaat davant la tasca.

b) El grau en que son capaços d'ajustar i de regular la seva activItat
a la dels seus companys de grup.

Les relacions de simetria i d'assimetria

En un excel.lent treball danâlisr sobre corn unlitzen els parlants
els recursos semiOncs en sauacions de construccio conjunta de
lactivilat cognitiva. Wertsch (1989) es va relent nn aquests dos
Opus d'escenans. Velem COM els dehnoix

un osconan sunotric es aquella) situacio en gm: 1,111)dof; intedocutors
st. !.upnstm iquatment capacoS defing rescenari de 1,t lasca 0 una manera
ultwahnent accepladd (Wortsch. 1989. pay 20. had cat )
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( )
(els escenans assimetncs) son aquells casos en due un dels

intedocutors es, suposadarnent el responsable fonarnental de definir

adequadarnent rescenan de la tasca de guiar les activitats del grup

(VVertsch, 1989. pag. 20, trad. caL)

En els escenaris simètrics, diu, tots dos interlocutors comprenen
els parametres de la tasca i entenen que ambd6s tenen els mateixos
drets i les mateixes responsabilitats en el plantejament i la direcci6
de l'activitat. Poden subsistir entre ells algunes diferencies espe-
cifiques a prop6sit de corn concep cadascO els objectes en consideraciO.
Els escenaris assimetrics sOn més frequents en el cas de la interaccib
nen-adult. En aquests, un o tots dos participants pressuposen que
només un d'ells té la capacitat de definir els objectes lies finalitats
en l'escenari de la tasca i de regular l'activitat conjunta per assolir
l'objectiu. Com demostrarem més endavant, aquests escenaris sOn
possibles també en el cas de la interacciO entre iguals.

Altres conceptes que descriuen la relacie del nen amb l'adult tenen
ara un interes especial. Seri el de la "participaciO guiada,, que proposa
Rogoff (1990) i el de control-bastida de Woods (1986).

La -participaciO guiada,, caracteritza la relaci6 adult-nen i es

produeix quan l'adult estructura la tasca que tots dos realitzen plegats.
A més. progressivament l'adult cedeix responsabilitat al nen.
Estructurar la tasca es alguna cosa més que trencar el tot en les
seves parts, es ajudar el nen a participar en una empresa que Ii
resulti significative. Estructurar és facilitar al nen el seu compromis
amb l'activitat acomplint cadascO el seu paper. mostrant els diferents
passos que han de fer corn un cami per assolir l'objectiu.

Un altre concepte clau d'una linia molt similar és el que propose
Woods (1986) quan es refereix a la -bastida i al °control- que
l'adult pot proporcionar a r activitat del nen. Que s' enten per control?
Un altre cop es relaciona amb la responsabilitat que el nen i l'adult
comparteixen quan han de resoldre una tasca. Es defineix en funci6
de l'activitat conjuntad'ambdOs participants en el proces. En situacions

de bastida l'adult cedeix progressivament al nen la responsabilitat en
la tasca i el seu control sobre ella desapareix gradualment

Clue poden aportar aquests estudis quan volem defmir les relacions
que els nens mantenen amb els seus iguals i no només amb l'adult? En
primer Hoc. hem de reconeixer que tot i que els nens siguin d'edats
semblants aixb no vol dir que sempre mantinguin un mateix domini de
la tasca. Els nens poden guiar també l'activitat dels seus iguals. Pere

tot suposant que pugum r esoldre -la al mateix nivell. no es
contradicton pensar que les seves relacions es puguin caractentzar
d'una manera similar a com ho fan Rogoff o Woods. Pensem. per
exemple. que quan una tasca es realitza conjuntament, els nens poden
estructurar-la entre tots dos de manera que entre ells creen un
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objectiu comü. Fins i tot en situacions d'interaccie escolar aquest
objectiu pot ser proposat per l'adult i els nens hauran de redefinir-
lo conjuntament buscar entre tots els subobjectius per assolir-lo.
Creiem, a més, que fins i tot quan tots dos nens posseeixin el mateix
nivell de competencia no necessariament han d'aportar les mateixes
solucions. no sempre els participants d'una situacie tenen el mateix
punt de vista. En definitiva. el que caldré investigar és quines sen les
peculiaritats de les situacions en qua els iguals estructuren
conjuntament la tasca i corn s'exerceix un control mutu d'un company
a l'altre.

Regulacio i ajustament de ractivitat prOpia a la de l'altre

El que plantegern ara fa referencia a les dimensions que, e nostre
parer. poden caracteritzar les relacions entre iguals o les del nen
amb [adult en el sentit que tots dos poden arribar a compartir un
univers de significats com0. Wertsch i Rogoff. partint de la interaccie
nen-adult. aporten un cop més una ajuda important per definir el que
entendrem per regulacio ajustament de relacions entre els nens.

Wertsch (1979) es refereix a diferents nivells de la funciO re-
guladora en situaciors d'interaccie. La intersubjectivitat no es res
d'estatic sine que es construeix mitjaneant un proces no exempt de
dificultats Creiem que aquestes dificultats sen possibles també quan
dos nens interactuen per resoldre un problema conjuntament. Wertsch
ha assenyalat diversos melts que el nen l'adult superen.plegats fins
a aconseguir la intersubjectivitat. El progrés es produeix gradualment,
des d'un nivell en que la cornprensie de la situacie per part del nen
es molt limitada i la comunicacie es h,olt dificil fins a les situacions
en que el nen assumeix la responsabilitat en la resolucie de la tasca
i pot utilitzar la f uncle reguladora del Ilenguatge de la mateixa ma-
nera quo [adult La progr essio es el resultat de leslorc del nen per
establir mantemr Ia coherencia entre la seva prOpia accio i la parla
de l'adult.

Rogoff ha Intl oduIt el concepte d'ajustam,,fit per matisar la ma-
nera en que [adult adapta (ant el suport que aporciona al nen corn
el nivell de responsabilitat davant la tasca que Ii transfereix pro-
gressivament Per proporcionar aquesta ajuda ha de ser sensible a
les necessitats del nen. Aquesta sensibilitat a les activitats i objectius
dels altres es el quo entenem per alustament en aquest treball Vegon
Com introdueix per ella mateixa la nocio d ajustament

que els adulis hdo de modificar la SOV.I rcpwr,entacio per porneiro
que el nen cm* una tded ois nem; ..antono,ren .11(b pefSones per eaphir
les seve. Interptutdoons I Punts de visto En In comunicacio els company:.
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s'adaoten els uns als altres amb el seu ajustament mutu faciliten la comunicacio
interpersonal canvien la naturalesa de la comprensio que aporten a altres
situacions (Rogoff. 1990. pag 73)

Des daquesta perspectiva, el nostre objectiu és determinar quin
tipus d'ajustament es produeix en situacions d'interaccib entre iguals.

Llenguatge, interacció I resolució de problemes

Resulta dificil entendre corn els nens que resolen problemes amb
els seus iguals o amb l'adult poden cornpartir les seves representacions
sense arribar a realitzar una analisi de les converses infantils,
sobretot pel que (a als nens de les escoles occidentals. Reflexionarem
breurnent sobre corn els nens. quan resole!" una tasca conjuntarnent.
construerxen un univers comb de significacions a traves del discurs.
A propOsit d'aquest tema, revisarern les aportacions de Wells a
l'estudi de les converses infantils i, d'altra banda. els estudis de
Wertsch en relaciO a l'Os dels mecanismes sernibtics en situacions
d'interacciO

En cap moment no pretenem de fer una revisib, ni tan sols aproxi-
mativa. de corn s'ha dabordar l'analisi del discurs des de la pers-
pectiva de la pragmatica. perb Si que sernbla adequat contextualitzar
els autors que ens han servit de guia en la tradicib dels estudis del
llenguatge. Son aquells que analitzen la conversa considerant el context
propositiu dels qui hi intervenen. Un treball recent de Givon (1989)
ens ajuda a plantejar el tema. Segons aquest autor. la tradicib arrenca
de Wittgenstein i es basa en dos principis:

1) ,<Lus del llenguatge en contextos comunicatius no es una qUestiO
de veritat o falsedat de proposicions atOrniques ". sinb més aviat un
proces de transferir mformacio duna ment en una altra.

2) En contextos cornunicatius. tant la informaciO que resulta
totalrnent coneguda per a loient corn la que es totalment nova sOn
igualment inutils La que es vella resulta redundant i no ofereix cap
motivacio a roient. la que Os completarnent nova no pot integrar-se
en el coneixernent ja existent Per evitar aquests dos pols cal que hi
hagi un conjunt de significats comu a l'emissor i al receptor.

Wells (1981), perllongant eli certa mesura adtiesta tradicio dins
de la psicologia del desenvolupament I Preocupat per problernes
educatius. s'ha referit al llenguatge corn a mitia d'interaccio i a la
manera en que es comuniquen els significats rnitjancalt les paraules
El sen tiuball aporta un marc teoric interessant per analitzar les
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converses entre nens Al seu parer, els aspectes que caractentzen
la interaccto conversacional son tres en primer lloc, l'estructura
sequencial del discurs: en segon Hoc, la continuItat que es relaciona
amb el tema de la converse i que sens dubte varia al llarg del discurs:
finalrnent, la converse este tematicament relacionada amb la situaciO
en club te Hoc i amb les intencions dels parlants. El treball de Wells
ajuda a comprendre corn els nens mantenen en el grup un marc de
referencia cornü i perrnet d'aprofundir en corn arriben a compartir
les representacions que guien la resoluciO de la tasca.

En una linia de treball diferent, Wertsch (1989) ha analitzat la
naturalesa dels mecanismes semidtics que fan possible l'activitat
conjunta. L'objecte directe de l'analisi de Wertsch es, en aquest cas,
el referent lingOistic. Les seves aportacions han estat de gran utilitat
per a nosaltres, sobretot per definir. corn mostrarern rnes endavant,
les nostres categories d'analisi. L'activitat referencial esdeve un
instrument privilegiat per determinar corn els que participen en una
situacig arriben a crear una situacid d'intersubjectivitat. El pro-
blerna semiOtic de la referencia porta a analitzar amb detall
aquelles locucions en qué un parlant identifica un referent no linguistic
en l'activitat discursive. Es refereix a ties opcions semiOtiques que
sOn de gran interes per analitzar la interaccib nen-adult. El criteri
que Ii permet de diferenciar-les es el fet que un parlant deterrninat
pot introduir oasis variables d'informaciO seleccionant diferents tipus
d'expressions referencials: a) La -deixis corn a recurs semi6tic
entre, segons Wertsch, dins la categoria del que Peirce va anornenar
-signes indicials-. Els index, p_ r exemple l'acte d'assenyalar, sOn
maneres de refenr-se a una realitat externa. La identitat del referent
al qual fan al-lusiO els interlocutors mitjancent -index,' (expressions
no verbals o expressions verbals corn son ara aqui, alla, aixO, able.
etc.) Os suposada per ells anticipadament. b) Els pedants poden tambe
utilitzar expressions referencials cornunes. Os a dir. aquelles que
sOn les mes habituals en una Ilengua. c) En la converse tambe es poden
introduir expressions referencials inforrnatives del context, Os a dir.
aquelles que aporten informed( que no resultaria Obvia per a algC, que
s'integres de sobte a la situacib Es facil d'entendre la importencia
d'analitzar aquestes expressions quan es tracta de comprendre corn
poden arribar els nens a construir representacions compartides de la
situaciO. Avancar per aquest carni Os un dels nostres objectius en
aquest estudi
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2. Aproximació al treball empiric

Ja hem indicat que I objectiu fonarnental d aquest treball es
analitzar corn resolen els nens un problema de construe= proposat
per l'adult quan interactuen amb els seus cornpanys. La nostra finalitat
es analitzar el proces a través del qual arriten a construir i a compartir
les representacions de la tasca.

Descripcio de (a situació d'estudi

Els nens van interactuar en una aula de l'escola. propera a aquella
en qué ho f eien normalment. Van treballar en grups de 2, 3 o 4 nens
ja que es tractava d'un estudi exploratori en clue ens interessava
d'investigar, a través d'analisis microgenetiques. diverses situacions
possibles que poden tenir Hoc habitualment en l'entorn escolar. Els

nens van actuar amb companys de la seva mateixa classe.

La tasca proposada I que els nens havien de resoldre ei Jrup era
la construccib d'un pont utilitzant contrapesos (Piaget. 1974) La
situacie inicial en qué es presentava la tasca eren dos oilers fixos
separats entre ells per una distancia mes gran que la longitud de
qualsevol dels materials que se'ls proporcionava. Els nens disposaven
de material geometric. fitxes de longitud diferent i boles de colors
pesos diferents. Previament havien realitzat una tasca Inure utilitzant

el mateix material. En proposer aquesta tasca el nostre objectiu era
que els nens descobrissin de mica en mica les caracteristiques
d'aquests materials

En la situaciO objecte d'aquest estudi es distingeixen tres parts
successives i ben diferenciades

1) Un adult va presenter el problema als nens a traves d'una petite
histOria donant-los instruecions molt concretes. Els dos oilers eren
dues muntanyes separades per un riu i calia construir un pont per
poder passar de l'una a l'altra No es podia collocar res entre elles
perque el corrent del nu s'ho emportaria

2) Havien de pensar molt be com construir el pont abans de fer-

n) i a files s'havien de posar d'acord entre ells Amb aquestes
)ostruccions es tractava d'afavorir la interaccio entre els nens i la

verhalitzacio del que feien
3) Un cop finaht-zada la tasca, els nens clidaven [adult per ex-

plicar-li corn l'havien realitzada En el cas que els nuns no haguessin
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pogut acomplir-la sols, [adult col-laborava amb ells fins a trobar-
hi la soluciO

Corn justificar l'eleccio de la tasca les situacions proposades?

En quina mesura la tasca proposada es representativa de les que
poden dur-se a terme a l'escola? Que preteniem de la interaccio amb
l'adult? Cal fer algunes precisions a propOsit d'aquestes questions.
En primer lloc. yam escollir una tasca de construcciO que resulta
relativament habitual a les aules i per a la qual s'havien de manipular
materials qui al nen II sOn familiars. L'objectiu que s'havia d'assolir
era molt clar i havia estat proposat per l'adult En segon Hoc. yam
considerar que la interaccie amb [adult podria tenir un objectiu
doblel d'uha banda. facilitaria la presa de consciencia del nen de la
seva prOpia activitat. nombrosos treballs han assenyalat aquest
aspecte corn un dels elements que taciliten l'aprenentatge a l'aula. un
tema que hem revisat ampliament en una altra ocasio (Lacasa &
Villuendas. 1988). de l'altra. [adult aludaria els nens a resoldre la
lasca si havien tingut diticultats. tal corn realment passa a l'aula. a
mes. aquesta situacie ens aportaria dades interessants per explorar
les estrategies d'ensenyament que ta servir [adult

Els subjectes

A fi d'explorar les questions esrnentades antenorment yam
treballar amb nens de segon curs de pre-escolar de segon d'EGB en
situacions serniestructurades Un grup complet de cada una de les
dues classes va participar en l'estudi Els nens/nenes pertanyien a
un collegi public de Madrid de classe mitiana-baixa. El que ara
presentem es només una part d'un estudi mes ampli i Onicament hi
analitzarern l'activitat dels nens/nenes que van resoldre la tasca
interactuant amb els seus companys Varn treballar amb vuit grups
de fres i quatre nens i sis parelles. La mertat eren de pre-escolar
l'altra d'EGB La mitiana d'edat de grups i parelles oscil-lava entre
5.3 i 5 11 a pre-escolar Les edats vanaven de 7.3 a 7.9 a segon
d'EGB Els nens/nenes van ser assignats a l'atzar a una o altra
situacio Totes !es sessions van ser filmades en video
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Ana lisi de les dades

Procediment d'analisi

Les dades han estat analil7.ades en quatre fases. A cadascuna es
van anar precisant els sisternes de codificacib

A la primera fase es van analitzar les accions fisiques dels neos
sobre els materials. Aquesta analisi va permetre l'aproximaci0 als
processos de planificaciO en aquest tipus de tasques (Lacasa & Herranz
Ybarra, 1990) i va contribuir a precisar les estrategies de resolucio
del problema utilitzades pels nens.

A la segona fase d'analisi. Onicament qualitativa. es va realitzar
una transcripciO exhaustiva de les sessions considerant tres
dimensions de l'activitat: les accions fisiques (tant a raccio del nen
corn al resultat de la seva activitat). la conducta verbal I les relacions
del grup. A les pagines segOents apareixen exemples dels protocols
S'hi pot observar que Li introducciO d'index temporals va ser
fonamental. El temps real de la tasca s'anotava sempre cada trenta
segons i. a mes, quan l'observador considerava que podia resultar
significatiu en ranalisi posterior

A partir d'una analisi de les transcripcions. es va establir a la
tercera fase un sistema de categories que va facilitar el pas de les
analisis qualitatives a les quantitatives Es van detcirrninar unitats
d'analisi en qua el proces cognitiu i social s'entrellacen

Per acabar. I a partir d'una codificaciO de les activitats d'acord
amb les categories establertes. ha estat possible una cornparacio
entre les activitats dels grups en funcio de redat dels nens I del
nombre qu en van interactuar en cada situacio

Unita( d'analisi

Escollir una unitat d'analisi en la qual no es perdi el veritable
significat de ractivitat del nen en situacions mleractives no es una
feina tacit Vynotsky aporta un marc des del qual es pot defin,i L

unitats son pi odute de l'analisi que corresponen a aspectes especifics
del fenpmen que s'investiga Al mateix temps a dilorc.ticia
element:, retenen I expressen ressencia del tot clue s'esta
(Vygotskv. 1986. pag 211) Rogdft (1990) 1 Igniatovic Savu ch,
seus col laboradors (1988) han especificat clarament les condic ion!,
quo ha de reunir aquesta unitat
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Des d'aquesta perspective, la questio fonamental que ens plantegem
pot ser formulada aixi com es pot segmentar Ia conducta del nen en
una situacto interactive de manera que no perdern el significat de la
seva activitat fisica o cognitiva i no ens quedem reduits a la pers-
pectiva estatica d'un dels participants? Per respondre en aquesta
questiO pretenern d ftnir una unitat d'analisi que reunexi les condicions
segUents:

1. La unitat d'anblisi no pot prescindir dels objectius que els nens
persegueixen quan han de resoldre el problerna proposat per l'adult.
Aquests objectius tenen sentit en el context especific en qué es resol
la tasca.

2. La unitat d'analisi ha de contenir informaciO no només sobre la
co-ocurrencia sinb també sobre la dinamica de les relacions. Es a dir,
ha de donar informaci6 sobre el proces i no nornés sobre el producte.

3. La unitat bàsica d'analisi ha de contenir informacio sobre
l'activitat compartida del grup Per aim!) no podern centrar-nos
Onicarnent en activitats dels individus considerats ailladament i ens
fixarern processos socio-cognitius dels grups o les parelles.

4. El sistema de codificaci6 ha de permetre una analisi seqUencial.
Al nostre parer, alld que justifica aquesta condici6 és que les activitats
dels nens adquireixen el seu sentit en un procés que es defineix tant
per les seves dimensions espacials corn per les temporals.

Nivel Is d'analisi

En un excel.lent treball introductori a les -aproximacions
naturalistes,, en psicologia del desenvolupament, Pellegrini (1987)
fa una distinciO interessant entre les categories d'observacio que no
pet coneguda resulta menys interessant Les categories d'observaciO,
ens diu, poden anar del fet molar al tel molecular Les prirneres s6n
unitats de conducta mes amplies I inclusives i poden combiner un
nombre d'accions, les segones s'aproxirnen rnés a les accions
especifiques Tot i que aquestes Oltimes sOn mes operatives preci-
ses. el seu perill rau en el fet clue poden perdre el seu significat o el
seu valor explicatius.

Han estat els treballs procedents de perspectives prOxirnes a la
linguistica els que ens han av)rtat un mare d'analisi més fructifer
(Green i Wallet. 1981: Wells. 1981) En aquests estudis hem vist la
possibilitat de dif erenciar dos tipus d'umlats. molars i molecul.ic;.
cada una de les quals correspon a un nivell Linter es ii
a més, en el fet que totes dues poden ser analit7ades conjuntament
en una lase posterior. L'objecte d'interes a la nostra analisi en un
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mvell molar es doble d'una !panda, ens interessa l'univers de
significacions compartit que els nens construeixen sabre la tasca.
Per definir-lo hem considerat de quina manera els nens arriberr a
elaborar «els referents" de la situaciO: d'altra banda. les relacions
socials que mantenen entre ells i que ens permeten parlar d'-escenaris
interactius" . A nivell molecular la nostra analisi s'orienta cap a
determinar les unitats minimes d'accie i de verbalitzaciO que tenen
sentit a la Ilum de l'objectiu que el subjecte pretén assolir. A

continuacie precisarem ambdes nivells.

Nivell molar. referents compartits i escenaris interactius

Els referents compartits i els escen.aris interactius constitueixen
les nostres unitats molars d'analisi. Es van definir seguint la proposta
de Green i Wallat (1981) a partir d'una analisi de les converses que
van tenir Hoc al grup considerant-les corn un corrent d'activitat que
no podia esgotar-se en recta de la parla.

Entenern que els nens arriben a compartir un referent quan en
la conversa es donen corn a minim dues condicions. La pnmera, que
entre els missatges es puguin establir nexes. és a dir, que els rnissatges
dels diferents parlants es relacionm entre ells: la segona, que aquests
nexes es puguin establir a partir d'una intencle comuna dels parlants.
Els referents compartits ens indiquen el grau en que els nens arriben
a compartir un univers de sigmficacions. Hem de reconeixer que calen
nous treballs per precisar millor qué es pot entendre per referent
compartit. el que ara presentem es nornés una proposta explorateria.
Un treball recent de Maya Hickman (1990) aporta una guia excel-lent
per avancar per aquest cami.

Els escenaris interactius es def ineixen en aquest treball
considerant el tipus de relacie social que els nens mantenen entre
ells. Aquestes relacions s'han analitzat en funciO de dues dimensions
a les quals ja ens hem referit a les pagines anteriors: d'una banda.
les relacions de simetria o d'assirnetria que els nens mantenen entre
ells i. de l'altra. el moll de regulacio i l'ajustarnent que hi ha entre
ells.

Nivel/ molecular. accions i actes de parla

Entenem per unitats moleculars els segments minims d'anahsi que
tenon sentit en f uneio del context en que es realit/en S'han definit
tant a nivell de l'accie corn de la verbalitzacie.

A nivell de l'accio. hem tingut en compte tant les solucions
adoptados pets nens per resoldre el problerna corn les accions que
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revelen rus de diverses estrategies de resolucto de; droblema Per
delimitar unitats cranalisi en aquest nivell yam considerar les
activitats dels nens quan manipuiaven els materials amb que havien
de construir el pont

Les verbalitzacions due controlen 1 act,iirat def nee. El criteri
en funcio del qual s ha delirnitat la unitat d analisi en aquest nivell
s inspira en la nocio d acte de parla tal corn apareix als trebafls de
Searie (1969)

Resultats

A fi de mostrar tant la metodologia d'anahs: corn alguns dels
npstres resultats ens detindrem en dos punts

1 Des de la perspectiva Tuna anal's' molar anailtzarem corn
arnben els nens a ccnstrwr representacions cornpartioes en situac!ons
dinteraccio En pm er lloc mostrarem el proces a (raves del qual els
nens elaboren referents compartits de la tasca Posteriorment
examinarem gums son els escenaris interactius en que sorgeixen e:s
referents esmentats

2 Des cle la perspectiva cluna analisi molecular delimitarem les
solucions que els nens apliquen per resoldre el problerna l'obtect,u
de la seva activitat i les estrategies que fan servir per assokr-lo

Compartir l'espai del problema a través de la interacció

L.ana,is, de 'es conte,&.es referents comdalt,ts

El nostre punt de part da pnr determinar ei codi de categories que
son el primer resultat d'aqut ,1 treball va ser considerar que els
missatges els actes de par:a en ia teiminologia de Searle no son
independents els uns de(s altres m del context en que es produeixen
Va caldre buscar determinats nexes en funclo dels quals es relacio-
nessin adoests m:ssatges (Green & VVallat 1981) Els nexes defimts

,uutnda(..,u v(03 ',d(l ptArt'Ctle U dna:ItZar i actvilat dels nens en la
tasca corn en corrent que no s esgota en les seves unitats moleculars
El conjunt 1 acctons 0 acres de parla due s adtubnen o.itant
matelk t,pus ne, e dot ser conside,Lit an e/..7,soort
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Les nostres categories d'analisi a propesit dels referents
compartits van ser les següents:

1. Ague Iles sentencies que podien relacionar-se directament amb
altres a través del seu referent es van considerar unitats divergents.

2. Els missatges tenen una funcib social i permeten establir un
control del comportament social dels individus en el grup. Adquireixen
una rellevancia especial quan el grup mostra problemes de relacib.

3. Els nexes s'estableixen en funciO de l'emissor. Es a dir, el
missatge esta orientat directament a factlitar l'assoliment de l'objectiu
de qui parte. Aquest objectiu pot ser implicit o explicit. Les intencions
de l'emissor sOn, en definitiva. el referent del missatge.

4. Els nexes es determinen en funcig d'aspectes de la situació i
serveixen de punt de partida perque es produeixi la interacciO entre
els que conversen Per exemple, un dels parlants amplia la resposta
de l'altre.

5. Els missatges es refereixen al material que els nens han de
manipular. Aquest criteri adquireix un pes enorme en aquesta tasca,
ja que el fet de manipular un material o un altre tindra conseqOancies
importants en la resolucib del problema. Els nens busquen aquells
materials que els permetin una solucib rapida i eficao i s'hi refereixen
explicitament.

6. Els missatges que erneten els parlants mostren que els qut
partictpen de la situacib en cornparteixen una definicid.

El gran avantatge d'introduir aquesta unitat d'analisi ha estat el
fet de permetre segmentar la conducta de manera que els intercanvis
comunicatius entre els membres del grup poden ser tinguts en compte
transcendint una perspectiva centrada en l'individu La presentacib
d'esdeveniments concrets permetré comprendre millor el sentit
d'aquestes unitats.

Episodi 22 1- El material serveix per establir "nexes entre les
expressions i les accions

Aquest episodi es produeix immediatament despres que l'adult
surti de l'habitaciO en qué els nens resoldran la tasca. Javier (5,9)
RaOl (5,10) sail dos nens de pre-escolar El que interessa de des-

tacar del fragment és el (-Alen segons el qual considerem quo es
defineix corn un episodi. lant l'accib corn la conversa que els dens
mantenen tenen un mateix ref erent". en agues( cas, el material
L'escena dura 22 segons I en tot moment els nens actuen sobre el
material alhera que enraonen.
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VERBALITZACIONS ACCIONS DELS
NENS I COMENTARIS
DE L'OBSERVADOR

TEMPS I TIPUS DE
SOLUCIO

1 Javier. Comho
fern%

Tot iust ha sort!!
l'adult. Raul ha col-
locat la fitxa que tenia
a la ma corn a cdurnna

Temps 0 04'

.7

n
2 Raul Fort acu?
no posem molt
fort

Raul coliloca una al-
tra columna mes cur-
ta Javier esta pendent
del que fa el seu
company

Temps 006'

3 Raul Veiam.
aquesta es ,guai.

Raul ha tret la fitxa
mes curta 1 intenta
agatar-ne una aitra
igual a la que la hi na
N'agafa dues de Ilar-
gues iguals

Temps 0.13'

LJ

1
fi

4 Raul No Javi, Javier ha agafat dues
boles que vol col lo-
car trelent !a colurnna

5 Raul 4h,
Porta abestao

Raul treu la colurnna Temps 0.18

n 1
6 Raui Afi,a Raul col loca una aitra

columna. vol quo sioui
h_ la iiatc-a alcat1,1
dix on dels dos pliars
,it inecipi,

Temps 0 22'
4!'

ri/_,,
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Es important assenyalar que totes les sentencies, tret de la pri-
mera que realment es una introduccio a la tasca, I les accions dels
nens tenen corn a referent directe el material, les faxes que han de
coldocar o, indirectarnent, el Hoc on han de sauar-les.

També s'hi adverteix que realment existeix un dialeg entre els
nens, 'index és que existeixen questions i respostes o fins i tot
intents de control pel que ta a la col.locacie) de les peces. Per exemple,
Javier cornenca preguntant: 1. Javier: Com ho fem? 2. Ra01. Fort
aqui. ho posem molt fort. Tant la pregunta corn la resposta s'entenen
considerant les instruccions que una mica abans els ha donat l'adult:
han de construir un pont de manera que un gran corrent d'aigua pugui
passar per sota. Aquest corrent podria emportar-se el pont i d'aqui
que Raul vulgui subjectar-la Aquest aspecte es de gran
inter-es per comprendre les solucions que els nens van introduir.
Recordem que [adult insistia que no havien de col.locar una columna.
Potser aquestes instruccions no van ser les més adequades.
Segurament els nens han vist ponts construIts sobre grans columnes
centrals. Per a ells és dificil acceptar que no es pugui construir
aquesta columna. Les seves idees previes persisteixen tot i que l'adult
hagi intentat canviardes.

Episodi 22.2 El nexe es la definicid compartida de la situacio

L'episodi que presentem .ara és dels mateixos nens. Es produeix
quan ja acaben la tasca Es un exempie de corn tots dos nens
comparteixen la mateixa definicib de la situacid El pont esta
practicament construft. En aquest moment resolen conjuntarnent dues
dificultats que els ha plantejat el material: d'una banda. es plantegen
problemes d'equilibri (el pont pot caure): de l'altra. creuen que han
de col !ocar totes les peces
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VERE3ALITZACIONS ACCIONS DELS
NENS I COMENTARIS
DE L'OBSERVADOR

TEMPS I TIPUS DE
SOLUCIO

37. Javier Es-
pera

Temps 200'-
11......,1

a.

1

38 Javier intenta
col.locar dues pilotes
a sobre. per fer-ho vol
ajustar los fitxes. pero
cau una Raul 'no
s'enfada'

Temps
II

I
207' 0
IONNIIIIII

raism/mg,
Pr P

1

39 Raul Jay'

40. Javier Aix 1 Tots dos van canviant
la posici0 de les fitxes
verticals Les col lo-

tzontalmntquen hon e
Es la resposta comunta
a un problems

Temps 2114.a.
AI UUIUUIIam/

I

41 Raul Aquesta Raui agafa una bola (al
comencament dela ses-
sio era Javrerqui s'in-
teressava per les boles)

4^ Raul A,, Raul intenta col locar
les boles a sohre

f amps 217'

=sip
Aim

I

43 Javler Porn
OS quo 5: no caura

44 Raul No no
Ivoli-les rob ,,,,

Tots dos comencen a
ioi lecai le!: hole!. ol
volldol de les colifinnet:

Temps 2.20'

fa/
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P. Lacasa, P. Herranz

Es important destacar que els nens van arribar a construir una
representacio conjunta de la tasca I que van acceptar una definicio
cornuna de la situacio Tots dos van canviar, si mes no en alguna
mesura la seva propia representacio

Activitat compartida i escenaris interactius

El fet que haguem definit unitats molars d'analisi, considerant en
quina mesura els parlants comparteixen un referent comO, ha
proporcionat una unitat d'analisi de gran utilitat quan es tracta
d'analitzar l'activitat del grup corn a tal. D'aquesta manera, cada unitat
conversactonal. que inclou actes de pada i unitats d'accid, es va
considerar un entorn interactiu. Aquests entorns interactius es van
definir en funci6 de dues dimensions que abarquen tant aspectes
cognitius corn socials. Els treballs ja esmentats de Rogoff (1990).
Wertsch (1979) i Woods (1986) van aportar una base tebrica important
per dehnir les categories d'analisi al voltant de dues dimensions.

1. Les relacions de simetria o d'assimetria entre els membres del
grup. Per definir aquesta dimensi6 es va considerar el grau de
responsabilitat que assumeixen els nens en la resoluci6 de la tasca.
Parlem de relacions sirnétriques quan tots els components del grup
comprenen els parametres del prublema i entenen que tenen els
mateixos drets i les mateixes responsabilitats a l'hora de planejar
i dirigir l'activitat cognitiva conjunta.

2. La regulactO I l'ajustament que hi ha entre els nens que
interactuen. S6n dos nivells d'una mateixa dimensiO de la conducta.
el grau en que els participants estan immersos en una activitat comuna

Diem que hi ha regulaci6 quan els nens adapten la seva activitat
a la del grup o a la d'un company.

Diem que hi ha ajustament quan s'adverteix una intend() de
compartir la representaci6 amb l'altre a traves d'un esforc en la
comunicacio o en l'accio.

Cunsiderant aquestes dues dimensions es van definir quatre entorns
d'interacciO. Les conductes especifiques presents en cada in d ells
apareixen a la Tau la 1
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P. Lacasa, P. Herranz

Revisarem breument els entorns que hem presentat anteriorment
per mostrar el sistema de categories esmentat.

A l'episodi 22.1. trobem un entorn de relacions assimOtriquesen
que un dels nens, Rabl, tracta d'imposar la seva idea. A l'episodi
22.2. s'estableixen també relacions simetriques, no sembla que
existeixi una perspective privilegiada. A tots dos entorns definits es
manté una situacib de regulacio.

Vege.n ara dos nous exemples. El nostre objectiu 4s mostrar que
la comunicaciô entre els nens es més gran i que aquests aconsegueixen
un ajustament en la seva interacciO. La representacie que Silvia i

Juan tenen de la tasca es fa explicita i fins i tot s'adverteix corn van
reconstruint-la plegats. El fet decisiu es que els uns fan particips els
altres de la seva prdpia representaciO. El grup esta format per dues
nenes. Silvia (7.2) i Diana (7.8) i un nen. Juan (7.10) de segon curs
d'EGB.

Episodi 16 1. Relacions simétriques I ajustament El referent es
el material

Aquest episodi té lloc immediatament després que l'adult hagi
sortit de l'habitacib Silvia. gairebe abans de manipular el material.
anticipa qué passara.si la fitxa no s'aguanta. Fins i tot ho ha verbalitzat
(2 Silvia: No. no . Es que si posem aix6 aqui ..).

Reconeix una possible solucib perb no es conscient que necessita
el contrapes Ha sabut anticipar un fracas i vol transrnetre-ho al seu
company qui ho comprobara per ell mateix

?G8
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VERBALITZACIONS ACCIONS DELS
NENS I COMENTARIS
DE LOBSERVADOR

TEMPS I TIPUS DE
SOLUCIO

1 Diana (-c.om-
preps,b'el

Silvia na olarnficat
abans de co, IOCar CaD
f:txa Ara agafa una
':txa harga : 1 agaanta
en un ewer,

Tomos 0'01'
la

imilIINT/

I

2 S,tv,a No no
Es q.do s, onson7
3.1,-) aco,

Es :efereix a ia fltxa
Doe ei.a mate, xa
agualta

3 sh,a' 4 I 0-'n Juan co: lo,_:a 'a Hxa
s s ago,3":.] a 1 ailre costal

L aouanta

Te- os 0 05'
aft.

'fa II la

41i:IMI411111.

1 I
, .

4 S :, .1 No Es rclore . a a 1 !,3
.33,0!,'.? .30.. Ca.,',i Chic! Jaar f'Sid Ce 0-

Ca''!

Tc-nps 0 08'

7 ..1 . 1, Nc ,.;,. .

i,i i''Orc'r-":
J,ian s.t., k:',.''' lyt:+,
a onci:ca n..:e passa
- es poso- :dtes dttes

'

ket- 1.,1 ie. \ d and'

.

. ,

.

.
I
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P. Lacasa, P. Herranz

Episodi 16.2 Relacions simétriques ajustarnent El nexe
s'estableix perque un nen estã d'acord amb la proposta de l'altre

Es interessant la manera en clue Silvia de seguida suggereix. a
traves de Vaccic la construcció de la columna. Juan ho assumeix i
respon a [afirmacie de la seva companya.

VERBALITZACIONS ACCIONS DELS
NENS I COMENTARIS
DE LOBSERVADOR

TEMPS I TIPUS DE
SOLUCIO

6 S v a Ca, Sovia suggereix im-
mediatament després ,
per rritja oe I acct.() :a
Sol:xi() de ia columna
Descobre:xen de se-
gt, da que caurO La
causa es que la colurn-
na de: centre es mes
a!ta que ei pAr Quo
represerta 'a mun-
tarya

Temps 0 14'

0
A

7 Juan Es 1,0r
t a t

Temps 0 .6

Episodi 16 3 Re/odor's s,metnques ajustarrent El nexe es et
material

Aquest episodi es la continuacio de [anterior I un altre cop els
nens es refereixen al material El f et interessant es que davant la
solucio que I un ha proposat I que presenta problemes els altres
proposen alternatives
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VERBALITZACIONS ACCIONS DELS
NENS I COMENTARIS
DE L'OBSERVADOR

TEMPS I TIPUS DE
SOLUCIO

8 Silvia No. es
rnaror 1 un a!r; i

value aqui

Silvia descobreix una
soiuclo nova La co-
lumna es construeix
amb dues fitxes la
longitud de les goals
sigui la mateixa (col-
locades runa sobre
I altra) que la munta-
nya
Tampoc no es possible

Temps 0.17'a

--/
9 Diana No poro
es cue air; ca;;Ia

10 Silvia Podern
posar a; \O a,x,

Si'vla es refereix a la
litxa horazontal clue
podrien col-locar per
unir el pilar i la co-
lumna

11 Juan Aauesta Is :ina fitxa semblant
a la que indicava Silva

Aquests eprsodis son una mostra d'entorns sirnétrics en els quals
els nens ajusten la seva conducta mutuarnent en un nivell mes alt

Incideixen redat ol nombre de nens clue interactuen en la construcclo
de representacions compartides9

La presencia de referents compartas

Un cop codificats tots els eprsodis d acord amb els cntens
expressats exemplif !eats antertorment. el nostre objectru va ser
determinar com l'odat dels nens i el fet d'haver interactuat en parelles
o en grups de 3 I 4 poden incrthr en el nous de relacrons que mantenren
els nens D'altra banda les dades I reflextons que s'ofererxen a
continuacao permetran cornprendre minor el pLts dund analftd
qualitativa a una altra de quantitativa

En brimer lloc cal pr ecisar corn es van estabhr .es puntuacions
Cada episodr unitat molar del nostre estudi va ser puntuat en tuner()
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del nombre d unitats moleculars que contenta que nomes tenen sent',
en funcio del tot al qual pertanyen Tenint en compte que la ourada de
les sessions va ser diferent. ja que van acabar quan els nens van
considerar que havien acabat la tasca. presentLm eis percentalges
obtinguts considerant el total d'activitats categontzades en cada Un
dels grups

AI Grafic 1 apareix una sintesi dels nostres result3ts t?r) relacO
amb els referents que els nens van compartir La seva observac,o
suggereix dues dades importants En pr -ler Hoc. les pautes d actR 'tat
son molt semblants a totes les situacions Es a dir les diferencies due
trebem -expressades en percentatges- a la frequencla amb que Is

nens -.omparteixen uns referents o uns altres son moH sembiants
totes quatre situacions comparades nens de segon de pre-esco'.1,
de segon ci EGB. que treballen en grups o en parelles En segon
tret d un dels referents utilitzats. la definicio de la sltuacio les
freduenc:es dels referents utilitzals peis nens de pre-esoolar
s assembia a la dels grups mes que a la de les parelles Ens de:waren'.
ara en observacio de cada un dels referents defin,ts

Graf;c 1 Re!erents cie I acht,ta! vert.,7
50 -

40 -

30 -

20

10

0

Referents

Corn era de veure els nens mes grans 0:: do scgon Cd3 .

assolir una deftnicio comparticla de la s:tuac.o u nombre rt25 (.1!:r.
vegades -Def Sit clue els petits I el 12 83% als p1ls 1.f.f!on1 ii
73 53% als grans 7--= -3 163 p < 0 0011 Els crops vdm
rarnho un nor-ono., mos cicvat relmonts ril,w1(matc. dmO .leto ,

:(1,1 Idtda, 1. (10 84 Tun', '''' .1

= 3 085 p 8 005

En ei cds Oci rt toren', quo hF,rri calegorit/.11 co!1
rc:,.posta del company- o ampliar Id inforil,dc!o sotpe
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- In form els resultats mes espectaculars s obtenen comparant els
referents dels grups que l'introdueixen, el 9 92 % I les parelles en
les quals mai no es va categoritzar (p < 0.005). Aquesta dada. a
primera vista inesperada, podria explicar-se considerant que les
parelles poden estar immerses en converses més Ilargues. No hem
d'oblidar que aquest referent es refereix a aquells nexes en que un
dels nens es limita a ampliar o a captar l'afirmaciO d'un company.
D'altra banda. aquesta explicacio és compatible amb el fet que les
diferencies en aquesta categoria no sOn significatives considerant
l'edat dels nens.

Les referencies al material sen la categoria en que tots els grups
mostren freq0encies mes altes. A més, el grafic 1 rnostra que les
difeiencies més acusades sorgeixen entre els nens que van actuar en
grup I les parelles (29.22% enfront del 47.13%; z = 3 958. p <
0.001). aquestes diferbncies no s6n significatives considerant l'edat.
Aquesta dada pntser es explicable si considerem que la interaccib
entre les parelles podia haver facilitat el f et que els nens es
concentressin mes en aspectes especifics de la tasca. Més concre-
tament, en aquest cas els materials tenen una importancia decisive
per assolir l'objectiu final. la solucio del problema dependra dels
materials que

Les diferencies entre les parelles i els grups sOn tambe més grans
considerant els referents compartits lntencions de l'emissor-
(10.99% als grups. enfront del 30.57 % en parelles, z = 5.506 p
< 0.001). Aquesta categoria podria explicar la presencia d'una
frequencia més elevada de situacions d'assimetria entre els nens que
tambe es mes frequent, com veurem a continuacib. en les parelles
Pel que fa al "Control social de la situacid,,, les diferencies sOn
significatives tant en funcib de l'edat com del nombre de nens que
interactuen (grups: 13,94%, parelles: 3,18%. z = 3.650. p < 0.001:
2n Pre-escolar 13.99, 2n EGB: 4.81: z = 3.260, p < 0.001). A mes.
cal destacar que la frequencia és molt semblant entre els nens mes
petits i els grups, d'una banda. i dels grans i les parelles de l'altra.
Aquest fet mostra clarament que les relacions socials poden plantejar
més problemes entre els grups i els nens petits. és a dir. les conductes
perturbadores senen mes freqUents entre aquests nens.

Escenaris interactius

Veurern ara que passe a propbsit dels escenaris interactius Podem
recordar clue s'havien definit en f unciO de dues dimensions quo
permetien doscriure el tipus de relaciuns que els nens mantenien
entre ells. a saber, la simetna o l'assirnetria I el grau de regulacib
o alustament. Les dades que pcimeton cornperar la incidencia de
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l'edat I el nombre de nens que van interactuar se sintetitzen al Graf ic
2

Grafic 2. Escenaris interactius

50

0 40

30

2 20

10

Assim Aju Assirn Reg Sim Aju Sim Reg

Assim Aju Assim Reg Sim Aju Sim Reg

O 2 PRE ES %
al 2 EGB %

Escenaris

GRUPS °a

PARELLES %

Escenaris

El primer comentari que ens suggereixen aquestes dades és el fet
que els escenaris que es caracteritzen per relacions d'assimetria I
ajustarnent sOn molt escassos si comparem els quatre escenaris
definits entre ells. AixO pot explicar-se pel fet que quan els nens
mantenen relacions d'assimetria es dificil que puguin ser sensibles a
les necessitats del company en la mateixa mesura en que per exemple
ho seria un adult Aquesta dada és una mostra excel.lent que les
relacions entre iguals dificilment poden caracteritzar-se per posseir
parametres sembl.Ants als que es donen en la interacciO del nen i

[adult. En qualsevol cas. Os interessant d'observar que aquest escenai
as mes frequent en les parelles que en els qrups (10,19 % enfront
del 2,95 %; z = -2.802, p < 0.05), la qual cor.a s'explica perque
potser en les parelles es mes fbcil que un dels nens assumeixi el
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paper de tutor tot i que després no sigui gaire sensible a les necessitats
del company

Observarem ara els escenaris definits per relacions d'assimetria
i regulacid. En aquests escenaris els nens assumeixen responsabilitats
diferents davant ia tasca i, tot i que modifiquen la seva acci6 en
funciO de l'activitat de l'altre, sbn menys sensibles a les necessitats
dels seus companys que quan hi ha relacions d'ajustament. En aquests
escenaris, les diferencies es pronuncien molt més si considerem
l'edat dels nens que el nombre de nens que van interactuar en el grup
(2n Pre-escolar: 37,03 %, 2n EGB: 10,70, z = 6,470, p < 0,001;
Grups: 25,47 %, Pare Iles: 33.12 %; z = -2.802, p < 0.005). En
qualsevol cas, podem afirmar que son ales frequents entre els petits
i les parelles. Al nostre parer, aquesta dada és de maxim interes ja
que pot suggerir explicacions diferents si considerem l'edat o el
nombre de nens que interactuen. En primer Hoc. suggereix que els
nens més petits tenen tendencia a mantenir més sovint relacions
assirnetriques en clue. potser. tracten d'irnposar-se als seus companys
sense mostrar un interes excessiu per situar-se en la perspective de
l'altre. En segon Hoc, les diferencies entre les parelles i els grups
s'expliquen més aviat pel fet que corn hem indicat, les interaccions
entre dues persones poden afavonr més l'assimetria que les que es
donen en grups petits.

Veurem ara qué passe quan les relacions sOn simetrtques. Si
considerem les possibles diferencies en funciO de l'edat observem
que les relacions mes frequents entre els nens més grans son
simetriques i d'ajustament i aixe amb una gran diferencia respecte
dels petits (2n Pre-escolar: 16,62 %, 2n EGB: 42,25 %, z = -
6.455, p < 0.001). Aquesta dada ye a mostrar un cop més quc els
nens més grans poden adaptar-se millor a les necessitats dels seus
companys i, en aquest sentit. situar-se en la perspective de l'altre
i, el que és més important, mantenir alhora relacions sirnétriques.

Les diferencies entre escenaris simètrics en que hi ha ajustament
o regulacid, considerant si els nens interactuen en grup o per parelles.
s6n, potser, menys clares. Tanmateix, cal destacar que les relacions
simetriques en qué els nens s'ajusten als seus companys sOn més
frequents en les parelles que en els grups.

El procés de resolució del problema

Fins al moment ens hem detingut en ounitats molars d'anfilisi
Es a dir. en esdeveniments o segments de l'activitat dels nens que
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s'han d'entendre corn una totalitat. En aquestes unitats. els factors
socials i cognitius deixen de ser la variable dependent i la independent
per entrecreuar-se en un corrent cractivitat. La qUestiO que ara
plantegern es en quina mesura aquesta unitat rnolar pot contribuir a
explicar unitats de nivells inferiors. Les unitats rnoleculars es van
definir a niveli de l'activitat tant fisica corn verbal dels nens. Ens
fixarem especialment en l'activitat del nen que pot considerar-se
corn a index de processos sOcio-cognitius quan manipula el material
per resoldre el problerna.

Solucions i estratégies dels nens per aconseguir robjectlu. Categories
d'analisi

Veurern ara amb forga detail corn arriben els nens a resoldre el
problema proposal interactuant arnb els seus cornpanys. La Figura 2
resurneix les solucions utilitzades. Ca len algunes precisions per
cornprendre realment Ia nostra unitat d'analisi i la rnanera en que va
arnbar a segmentar-se la conducta.

Figura 2. Solucions del problema

Se',Fc CO!un

Amt co:umna

COlumra Hor:liontal

So lucio adoptada davant del probldnia

En primer lloc. hem cradvertir que en parlar de -soluclons
Adoptades pels nens- ens refenrn a la representaciO de robjectiu
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final de la tasca que sembla que els nens elaboren Els index per
acostar-nos en aquest objectiu son les construccions que realitzen
amb el material proporcionat per I adult. Es important tenir en compte
-tot i que ja avancem els nostres resultats- que no tots el grups o
parelles adopten la mateixa solucib i que fins i tot en cada un d'ells
es poden adoptar solucions successives o fins i tot paral.leles al
Ilarg de la sessió.

Es van delimiter cinc solucions possibles a partir d'una primera
analisi dels protocols (Lacasa & Herranz Ybarra) i que apareixen a
la Figura 2. Vegem que suggereixen aquestes solucions.

La primera opcib possible es refereix al fet que els nens utilitzin
columna o no. No podem oblidar que les instruccions en la realitzacib
de la tasca eren molt clares: no es pot construir la columna.
Tanmateix. molts nens van construir-la. Trobar una explicacib no
resulta gaire senzill i hi tornarem en comentar els nostres resultats.

Quan els nens no utilitzen la columna no sempre descobreixen la
necessitat d'utilitzar el contrapes

Fins i tot quan s'utilitza la columna es produeixen diferencies
entre els nens

Estrategies per aconseguir la solucio:

Un cop que els nens han adoptat una soluciO, Os a dn. quan sembla
que han construit una representacib de com han de resoldre el
problema. han de portar-la a terme Podrien, dir que es el pas de la
representaciO a l'acció En aquesta inia s nan codificat tres tipus
d'e strategi es .

a) Les activitats onentades a aconseguir un -sub-oblectiu- que
permetra d'acc.iiseguir l'objectiu final. Aquests sub-objectius es poden
considerar mitjans per assolir l'objectiu final. Per exemple. els nens
han ijustar les peces als blocs per aconseguir relacions dequilibri
entre elles

b) Les activitats onentades a resolute dificultats que planteja el
material Sen aquelles activitats que permeten resoldre un problema
determinat. Per exemple. aconseguir que l'alçada de la columna. si
la introdueixen. sigui l'adequada

c) Les activitats onentades a revisar l'activitat en curs Per
example. elimmar una peca determinada que s'ha col.locat incorrec-
lament

Tambe es van tenir en compte altres aspectes que amplien la
nostra perspectiva d'analisi Per exemple. restrategia micial es a
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dir, les accions dels nens sobre el material abans de descobrir el
problerna L'activitat aliena a la tasca, entenent corn a tal altres
activitats, gairebé sempre de coc, que no s'orienten cap a la resoluci6
del problerna. El fracas, que es produeix quan la construcci6 no s'a-
guanta i cau.

Descobrir la soluciO interactuant amb els iguals

Descobrir en grup l'estrategia correcta

Un exemple ens permetra cornprendre una vegada més corn es van
aplicar les nostres categories d'analisi. Els episodis que transcrivim
ara pertanyen a un grup forrnat per un nen, Ra 01 (5.10) i tres nenes,
Yolanda (5,3), Sandra (5,8) i Veronica (5,11), tots de segon de pre-
escolar. Es limic grup que va descobrir la soluci6 del contrapes i que
la va aplicar correctarnent. Els nens van realitzar la tasca en 2
minuts i 15 segons. Els fragrnents mostren arnb claredat corn es
descobreix la soluci6 a un problerna en el grup i corn, tot i que és un
dels nens qui la descobreix, la resta de components hi participa
progressivament i contribueix també a generar-la.

Episcdi 17.3: Entre tots descobreixen i apliquen la solucib del
contrapés

Aquest episodi. amb una durada de 20 segons, es una mostra clara
del descobriment de la solucio del problema.

Els nens han comencat la tasca utilitzant una soluciO sense co-
lumna. Les fitxes cauen continuament. Es en aquest moment quan un
dels nens es refereix al pes i cornenca l'episodi que presentern. Potser
és aquesta alslusiO pes el que pot contribuir que es descobreixi
la necessitat d'introduir el contrapes. El nen verbalitza la soluciO, les
nenes no s6n capaces d'aplicar-la correctarnent i ell, finalrnent, la
introdueix en la unitat 18a. El que ens interessa recalcar ara es que
en aquest episodi es van aplicar dues solucions. Es cornença arnb la
soluci6 1, els nens tracten de construir el pont sense columna, perO
no fan servir el contrapes i s'acaba amb la soluci6 2. s'utilitza el
contrapes.
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VERBALITZACIONS ACCIONIS DELS
NENS I COMENTAR1S
DE L'OBSERVADOR

TEMPS 1 TIPUS DE
SOLUCIO

8 Raul. Aquesta
que pesa massa

Ha agafat la taxa que
tenen les saves coin-
panyes. La prova al pont
I la hi deixa Estrategia
Pont sense columna

Temps 039'ar.ii.,

9 Raul. A veure
aquesta. tambe
oesa 9

Prova una altra taxa E1
nen 'busca mitjans per
aconseguir I obiectw.

10. Yolanda Si

11 Raul Llavors?
.

12 Sandra Ca:
posar-ni una a I t ra
'cosa

13 Raul s ha quedat
molt pensatiu

14 Raul I 'es
boletes 7

15 Raul I les
boletes. es clar

Temps 0 46-

16 Sandra No," Sandra ha col local les
fitxes no enten cor-
rectament la solucio
que proposa el seu
company pero ho apli-
ca S inicia I estrategia
del contrapes

Temps 0 53'

f)111
17 Sandra 1 es
boletes

18 Raul Dunes
ark,. aquantant

Temps 0'56'

Col Inca el contrapes
en silenci F I nen apliea
un map per aconseguir
Lino soluciii id Clesco
berta

lernps 0 58

19 Veronica ,I. ci
d acord'"

70 Sandra Pos.j
una altra



P. Lacasa, P. Herranz

Assenyalarem, per tenir una descripcio mes completa de la situacio.
que el referent comu en aquest episodi es el material Els nens mantenen
relacions simetriques, cap nen o nena no tracta d'imposar-se als
seus companys de grup. Hi ha entre ells una relaciO d'alustament ia
que no només s6n capacos de participar en una mateixa representaci6
de la tasca. sin6 que a més "s'enganxen entre ells en les solucions
i suggerbncies que proposen.

Episodi 17 4: _a solucid es generalitza

Aquest episodi es una continuaci6 de ['anterior. El criteri per
diferenciar l'episodi no ha estat el referent cornü. que continua sent
el material sinO la diferencia existent en l'ambit de la relaciO social.
Els nens mantenen ara relacions assimetriques. VerOnica tracta
d'imposar-se als seus companys Pel que fa a les solucions introduides

a les estrategies utilitzades en aquest episodi un cop descoberta !a
soluciO ens trobem davant d'un cas clar de corn els nens necessiten
generalitzar-la a l'altra banda i acabar de resoldre el problema. la
qual cosa no resulta gens facil

VERBALITZACIONS ACCIONS DELS NENS I COMEN.
TARIS DE L OBSERVADOR

TEMPS I TIPUS DE
SOLUCIO

21 Raul Acluesra
quo aguanta

Aloora que col loca el con.
trapes a 1 altra costal es a
pont de pc.sar10 Pero 01 ireu
de seguida cau Fracas

Temps 1 02'

22 Vow,. 3 No ,a
oiad

Verbahlien !-.( 0:,,e p)s, h:
rOs

23 Veronica Agu
no. ra t.)'.3. a C11.,'

aguanta mow

liQr bahlit?0 sense posar l.n
res

24 Veronica One
aguant.i molt'

Senso pusar-hi res

25 Raul 1 agoesta
primer aquesta
primer aqupsta out
1 he da 10

Col ioca al costal esquerra el
Cc)01Mper, El, aauost cas els
ners huniro iis mitwils pc,
reSoldre ,,,. webierna

76 Verrinica 0
aquest.,

,i.ii.,1 ,1 (-riii. rdrf ,C,I.n1
pnlwr pt!(10, rn I han .1jJ'ld
cia he FMCW:

27 V,10,,c :1 i
ponv,,
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28 Raul Posa la Continuer col locant hi el
cortrapes no es you cow ho
fan Sembla que ho han
aconseguit Un altre cop
tracten de buscar els mitjans.
ara per resoldre un problema

lumps 1 21

29 Veronica PorO
aqui no. aqui

VerOnica. que no ho ha entes.
esta col locant el contrapes
al r_entre Raul la corregeix
SOn mrlians per assohr
l'obiectiu

Temps 125'
Anke

111,

30 Yolanda Ha do
set una mica mes
cy an

Ha quedat gairehe perfecte
nomes falta una mica de
distancia entre totes dues
Som dayant cl on problerna

Temps 1 31'

Ee) 111)fi
31 Veronica Espu
ra no es 'goal
porquo Ian on sail

Yolanda ha col local la ter
cora a sobre .1111 AI..

1 I

Avancant una mica els nostres resultats. és interessant de re-
marcar que va ser un dels grups de pre-escolar el que va utilitzar el
contrapes. Aquesta dada resulta dificilment explicable a primer cop
d'ull. Esperem que analisis posteriors que comparin corn poden influir
els entorns interactius en la soluciO final que s'adopta ajudaran a
explicar aquest punt.

La influencta de l'edat i ci nornbre de nens del grup

Ens detindrem are a comentar més especif !cement corn [eclat I el
nombre de nens que van interactuar poden condicionar tent les solucions
adoptades corn les estrategies utilitzades. Els grefics 3 i 4 recullen
una sintesi d'aquestes dades. Recordarem que les puntuacions
exprpssades en percentatges respecte del total d'unitats moleculars
de cada grup indiquen la freqUencia de les actiyitals relacionades amb
la soluciO adoptada. les estratêgies ernprades per aconseguir-la. els
f racassos, les actiyitats alienes a la lasca I les yerbalitzactons que
no van acompanyar l'activitat en curs
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Grafic 3. Solucions del problema
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Els gréfics 3 i 4 permeten comparar l'Os de solucions i estrategies
due fan els nens considerant l'edat i el nombre dels nens que van
interactuar-hi. Des de la nostra perspective, el resultat més inte-
ressant és que la influencia d'aquests factors és molt més clara
considerant les estrategies que els nens van utilitzar per resoldre la
tasca que les solucions introduYdes. Aix6 ens suggereix la importancia
d'analitzar processos cognitius i no només productes. Es a dir, si ens
limitem a considerar les solucions que els nens van aplicar es dificil
d'entendre que els dos grups que utilitzen el contrapes estiguin formats
per nens de segon de pre-escolar. Cal anar molt més enlla en aquesta
dada.

Les solucions adoptades pels nens apareixen al grafic 3. La pauta
d'acord amb la qual varia la frequencia amb clue els grups van adoptar
les diferents solucions és molt semblant. L'estrategia més utilitzada
es la introduccie d'una columna vertical, sobretot en els nens més
grans i en les parelles. (2n pre-escolar: 13.12%, 2n EGB: 36,90 %,
z = -6.367, p < 0.001; Grups: 13,14%, Parelles: 41,40''., z =
7.229, p < 0.001). Pel que fa a les altres quatre estratégies. cal
remarcar due molt pocs nens van utilitzar el contrapes(recordem que
només van ser dos grups de nens de pre-escolar en qué interactuaven
quatre nens), o van tractar de construir el pont sense columna: aquesta
dada és interessant ja que suggereix que els nens no fan cas de les
instruccions de l'adult, due els va indicar clarament que no era possible
introduir una columna. Tot aix6 podria suggerir. d'altra banda, que
els nens tenen unes idees previes de corn pot ser un pont i moltes
vegades Nan vist construit amb un oiler al centre. Encara que Vadult
es va esforpar a fer-los entendre que havien de construir-lo sense
columna, les seves -idees previes>, van ser mes fortes. Aquest
aspecte té. al nostre parer. implicacions educatives irnportants.

Analitzar corn van fer servir els nens les estrategies per assolir
l'objectiu aporta dades de més gran interes per analitzar corn hi
incideixen l'edat i el nombre de nens que van interactuar a cada grup.
El grafic 4 mostra que els nens de 2n de pre-escolar s'assernblen més
a les parelles pel que fa a les seves estrategies. Els nens més grans
sbn. corn era de veure. els que rnostren processos més avancats en
la resoluciO del problema Per exemple, els nens rnés grans van ser
els que van introduir el nombre menys elevat de solucions (5.35 %).
els que van produir el fracas menys vegades (1,07%) i. ben al contrari.
van ser els que van mostrar una freqUencia més elevada en les
activitats orientades a assolir l'objectiu (mittens. 23.53%), a la
resoluciO de problemes (3.50%) i a la revisie de l'activitat en curs
(10,70%) Segons el nostre punt de vista, aquest tipus d'estrategies
indicaria que aquests nens treballen d'una manera Ines planificada i
mes orientada a assolir l'objectiu concret sense variar continuament
la soluciO adoptada,
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Conclusions

En un intent de sintetitzar les principals conclusions d'aquest
treball ens atrevirn a resurnir-les en deu punts.

1. Les situacions d'interaccie entre iguals en nens de cinc a set
anys apareixen corn un camp d'investigaciO especialment adequat per
analitzar corn construeixen els nens representacions compartides de
la tasca quan han de resoldre un problerna.

2. Un carni per analitzar corn es construeixen aquestes repro-
sentacions cornpartides es considerar els processos socials i cognitius
corn a dimensions que formen part d'un sol corrent d'activitat i no
quant a variables dependents o independents que poden interactuar en
un moment determinat.

3. Analitzar l'activitat secio-cognitiva exigeix fixar-se en el
procés i no només en el producte.

4. Un possible carni per resoldre els problemes rnetodolegics que
planteja l'analisi dels processos es fer servir unitats d'analisi tent
molars corn rnoleculars. Tant les unes corn les altres no poden perdre
de vista que l'activitat del nen esta dirigida per objectius irnplicits
o explicits.

5. La consideraciO de "referents compartits-. al nivell tent de
l'accie corn de la verbalitzacie, s'ha revelat corn un instrument de
gran unlitat per delimiter segments d'activitat. Aquests segments
poden ser considerats unitats molars d'analisi.

6. Analitzar "els referents compartits- i -els escenaris inter-
actius- considerant l'edat i el nornbre dels nens que hi interactuen
ens ha permes de trobar alguns exemples per mostrar que el
desenvoluparnent cognitiu social sbn dues dimensions entrellacades
d'un rnateix proces.

7. Les activitats dels nens orientLdes a assolir un objectiu. la
solucie del problema aixi corn -els actes de parla- que perrneten als
nens regular aquesta activitat, van ser dos pilars importants per
determiner les unitats moleculars d'analisi. No podern oblidar que
aquestes unitats estan definides des d'una perspective que considera
la intencionalitat dels subjectes que es fa present a través de la seva
activitat.

8 L es eslrategies adoptades pels nens al llarg del proces per
resoldre el problerna semblen un bon index per analitzar la influencia
de l'edat i del nombre de nens que interactuen en el procés cognitiu.
Sernbla que les solucions adoptades varien en funcio d'altres factors
clue no s'han pogut deterrninar en aquest treball
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9 Els resultats obtinguts suggereixen noves linies de treball. La
nostra tasca fries immediata sera aprofundir en el sentit que tenen les
nostres unitats moleculars d'analisi a la Ilum de les unitats molars.

10. Per acabar. no podem deixar de remarcar les possibles
implicacions educatives d'aquest estudi Aprofundir en el tema es
tambe una tasca pendent. En qualsevol cas. ens conformariem amb
haver pogut suggehr als educadors la importancia de les relacions
socials entre iguals i. més concretarnent, la necessitat de tenir en
compte que diferents situacions d'interacciO semblen afavorir per
diferents camins ,,la construcciO conjunta de representacions-
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Temps d'Educació, 8 2n semestre, 1992

Estudi sobre la investigació doctoral: 10 anys
de tesis a Ciències de l'Educació a la
Universitat de Barcelona (1979-1989)

Virginia Ferrer, JOlia Parrilla, M. José Rubio, Juana M.
Sancho*

1. El context de la investigació: coin fer una tesi doctoral

L'estudi que seguidament descriurem va sorgir en el context del
curs de doctorat -Models d'investigaciO a l'aula>, dingit per la Dra.
J.M. Sancho del Departament de Didactica i OrganitzaciO Escolar de
la Universitet de Barcelona. La finalitat principal d'aquest era donar
a coneixer la perspective de recerca qualitative. naturalista o
interpretativa mitjancant la planificacio i la realitzaciO d'un treball
de recerca.

Els components de l'equip investigador. la majoria Ilicenciats en
pedagogia i amb experiencia professional en el mOn de l'educacib.
actualment ens trobem en proces de realitzaci6 de la tesi doctoral.
Fruit de les nostres preocupacions inquietuds del moment corn a
estudiants de tercer cicle. va sorgir la proposta d'investigar el tel
mateix de realitzar una tesi doctoral. especificament des de Ciencies
de l'EducaciO, tasca que tots. un dia o altre hauriern de finalitzar. en
cas de voler aconseguir el desitjat grau de doctor.

Aquest treball ha tingut la pretensio dOsser una investigaciO
educative en el sentit que s'hi analitzen fets I els seus significats en
que estem implicats corn a investigadors. aix6 vol dir que les
conclusions obtingudes repercutirien en la nostra forma d'actuar
futura en relacib a les nostres tesis doctorals.

Les inquietuds que han oriental la recerca i nspirat el tema objecte
d'estudi han estat les segOents-
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a) Fases a seguir en la realitzaciO d'una tesi (corn comencar. quins
models seguir...).

b) Estrategies de recerca interlectual I perfil de l'investigador.

c) Relacig director de test/alumne de doctorat.

d) Paper funció del director de la tesi

e) Criteris per a la selecciO del director de la test.

f) Realitat de la integraciO de l'alumne de doctorat en el departament
universitari. compromisos i limits. drets i deures

g) Acces a la bibliografia

h) AdequaciO i coherencia entre el titol-contingut de les assignatures
del programa de doctorat i els interessos de recerca individuals
dels alumnes.

i) Quin hauria de ser el curriculum -ideal- d'un prograrna de
doctorat.

I) ActualitzaciO cientifica dels programes de doctorat.

k) Paper I funcid del tutor.

I) Diferencies entre una investigaciO normal i una investigacio
doctoral

m) Que s'enten per saber fer una tesi doctoral.

n) Possibilitat d'aprendre a fer una test doctoral. La metodologia
per a fer una tesi doctoral corn a materia d'estudi

o) Criteris clentifics d'una test doctoral

Aixi. el tema de la investigactO quedana delimitat corn lestudi de
la metodologia per a elaborar una test doctoral en Clencies de
l'Educacto.

1.1 El nostre concepte de recerca educative

De tot aixo. es seguiria quo la nostra concepcio d'investigacib
educative es aquella que parteix de la practica (en aquest cas la
practice de realitzar una test doctoral en Ciencies de l'Educacio).
hi torna, on el problema inicial parteix dels mateixos investigadors
(aleshores alumnes de doctoral) D'aquesta forma. la nostra pers-
pective d'investigactO educativa.
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es troba situada sempre en el c!cle practica-teoria-practica i no
en un proces que malgrat pugui tenir incidencia en la practica. soi
acabar en la publicacid o l'informe de [expert..
(Hernandez, F. i Sancho. J.M. 1989. pag. 1)

Aquesta recerca pretén descriure la problematica de realitzar una
tesi doctoral. L'aproximaciO qualitative i interpretative al problema
ens sembla la riles adient per tractar un tema amb connotacions molt
individualitzades. D'aquesta forma podra ser analitzat des d'una
multiplicitat de punts de vista en situacions personals molt diferents,
amb percepcions i significats distints, que influeixen en la forma de
treballar dels doctorands i doctors. La perspective qualitative no
entén el món com una forge exterior, objectivament identificable i
independent de la persona; tot al contrari, accepta rexistencia de
mUltiples realitats. Els individus sbn conceptualitzats com agents
actius en la construccib i determinacib de les realitats amb les quals
es troben,

-(. .) El paper dels participants és decisiu per comprendre la situacid
(Benedito. V. 1988. pag 14)

L'aproximacib qualitative en la investigaciO pedagOgica (Weiss.
Par lett. Hamilton, Stake, Walker, Guba, Eisner, Stenhouse, Doyle,
etc. ) sorgeix corn a alternative a la concepcic5 positivista quan cons-
tata que les investigacions que es realitzaven sota aquells supOsits
han plantejat de forma poc adequada certes questions i han seguit
mbtodes excessivament restrictius que no han permes una comprensib
mes profunda dels fets educatius. Els interessos o inquietuds dels
investigadors. per tent, no es poden ignorar,

-( ) els criteris utilitzats en l'organitzaciO de les dades decenen dels
interessos dels investigadors No es poden especificar sense fer
referencia a aquestes preocupacions. En darrera instancia. la validesa
d'una explicaciO es lustifica per l'investigador. no per les dades Un
altre cop, aquesta contrasuposicie reconeix que la interpretaciO Os una
part integral i necessarta del proces global de tota investigacio-
(Hamilton. 0. 1983. pag 145)

Aquesta investigacib interpretative pot illuminar sobre els me-
canismes i patrons de comportament que apareixen en els subjectes
que intervenen ell la realitzacib d'una tesi (doctorands. directors de
tesi. doctors...) Si revisem les investigacions educatives portades a
terme en l'embit de la Universitet, la tendencia a desenvolupar treballs
amb un enfocament qualitatiu es troba clarament perfilat en els
departarnents de Didactica (Valencia. Malaga, Barcelona, Santiago.
MOrcia) i en alguns de Metodes (Barcelona). no succeeix el mateix en
relacie als treballs de tesis doctorals (objecte de (a nostra recerca)
que. en general. segueixen metodologies positivistes
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-Les investigacions doctorals, en canvi. segueixen en la seva majona
enfocaments positivistes amb el ventall de metodologies experimentals
quasi expenmentals conegudes,

(Benedito. V. 1988, pag. 41)

2. Fases de la investigació i metodologia emprada

En el disseny de la investigaci6 que hem portat a terme, podriem
distingir les fases segOets:

1. AproximaciO a la problematica i delimitaci6 del tema d'in-
vestigaciO.

2. Plantejament del problema i delimitacie de la metodologia.

3. Recollida d'informaci6 mitjancant entrevistes semiestructurades
a doctors i directors de tesi. i analisi de documents (tesis doctorals).

4. Estudi de la informaci6 recollida mitjancant una analisi de
continguts: contrastaments de diferents fonts: categoritzactO i consens
de conclusions parcials.

5. Interpretacib de les dades I elaboraci6 de les conclusions i

consideracions finals.

6. ElaboraciO de l'informe final.

En la primera fase es va decidir el tema objecte d'estudi de la
investigaciO, després d'un procediment de"brain-storming>, on els
integrants de l'equip de recerca van plantejar les seves principals
preocupacions en relaci6 a diferents ambits educatius. En la segona
lase. un cop decidit el tema. es va elaborar un primer projecte de
recerca tot aplicant la plantilla d'Evertson i Green (1986) mitjancant
la qual es configura i s'identifica el tema, es delimita el camp d'in-
vestigaciO. s'estableix el marc teOric, es clarifica el disseny de la
investigaci6 I es defineixen els punts d'observaciO. els aspectes i els
conceptes claus que desitgern coneixer En la tercera fase es van
decidir els aspectes a investigar i es van determiner les unitats de
seleccie d'analisi. En primer floc, es va realitzar un recollida de les
dades deft. (tar rem den inys en relociO a los tests existents on Cioncies
de l'Educacio a la Universitet de Barcelona. Seguidament es va elaborar
una plantilla amb l'objectiu de reviser les tesis seleccionades per
realitzar posteriorment una analisi de continguts Mes endavant es
van elaborar les entrevistes dirigides a doctors i directors de tesi
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Aquestes van ser semiestructurades, amb un esquema-gui0 cornO
per a totes, perd mantenint les caracteristiques prepies d'una entre-
vista qualitative (Taylor, S.J.: Bogdan, R. (1984)):

Flexibles

Dinamiques

No-directives

No-estructurades

No-estandaritzades

Obertes

.Per entrevistes gualitatives en profunditat entenern trobades (...) cara
a cara entre l'investigador i els informants, trobades dirigides a la comprensie
de les perspectives gue tenen els informants respecte a les seves vides.
experiencies o situacions. de la mateixa manera corn no expressen les seves
par aules

(Taylor. S.J : Bogdan, R. 1984. pag 102)

Les entrevistes es van realitzar a:

Els dos directors que havien dirigit més tesis en els darrers deu
anys a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

Quatre directors de tesi (tres de la Facultat de Pedagogia i un
de la Facultat de Ciencies Fisiques de la Universitet de Barcelona).

Sis doctors (cinc de la facultat de Pedagogia i un de la Facultat
de Cibncies Fisiques de la Universitet de Barcelona).

La recollida i la interpretacie de dades. l'elaboracie de les
conclusions i la redaccie de l'informe van correspondre a les darreres
fases de la investigacie.

3. Tesis, directors i doctors: Interpretació de les dades

3.1. Revisio de les tesis doctorals presentades en els darrers 10
anys a la Facultat de Pedagogia de la Untversitat de Barcelona (1979-
1989

A continuacie presentem I cornentem les dades més rollevants
d'una primera revisie d'aproximadament 85 tesis doctorals presen-
fades en els darrers 10 anys (1979-1989).
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Reflexions I recerques

Entre 1979 i 1989 Onicarnent dos doctors (Director H i Director
S en Figural ). es van destacar corn a directors de tesi majoritaris.
Recordern que anteriorment sols podien dirigir tesis aquells doctors
que fossin catedratics. D'altra banda, sembla que en alguns casos
certs doctors actuessin corn a .directors a l'ombra- de les tesis,
rnalgrat que no figuressin corn a directors forrnals.

L'any 1983 és especialment prolific en presentacions i defenses
de tesis doctorals (Figura 1). Una possible explicaciO a aquest darrer
fenornen seria l'entrada en vigor aquell mateix any de la Llei de
Reforma Universitaria (LRU) que en relaciO a la tasca docent disposa
el segOent: .Per a poder concursar a places de Professor Titular
d'Universitat sera necessari estar en possessiO del titol de Doctors>
(Art. 37.1).

Hern trobat que d'un total de 24 directors i directores de tesi.
nornés han exercit aquesta funciO dues dones (Figura 2). Aixi mateix,
d.un total de 85 1esis doctorals. solament 30 han estat realitzades
per dones (Figura 3). En relaciO a aquest terna, podriern remarcar el
desequilibri existent entre una carrera corn és la de pedagogia.
clararnent ferninitzada, on la gran rnajoria dels estudiants sOn dones.
i d'altra banda. la constatacid d'un percentatge tan baix de dones
doctores i un nombre encara mes reddit de dones direclores. Aquesta
situacio paradoxal, podria interpretar-se corn una conseqUencia de
l'encara actual desigualtat d'oportunitats per rab de sexe present en
la nostra societat, que orienta les dones a les tasques farniliars I. en
canvi. facilita l'accés la prornociO dels hornes a la vida cientifica i

professional.

Figura 2: Relacio entre nombre de directors i nombre de directores
de tests doctorals a la Facultat de Ciencies de l'Educacio de la
Universitat de Barcelona (1979-1989)
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Figura 3: Relacid entre tesis realitzades per homes i dones a la

Facultat de Ciancies de l'Educacid de la Universitat de Barcelona

(1979-1989)

Dones

Homes 0

D'altra banda, aproximadament en un 30% dels casos anaiitzats,
obtenir el titol de Doctor és considerat corn quelcom equivalent a
l'accés o promoci6 professional a la Facultat. I quant a la relaci6
entre els criteris de selecci6 del director de tesi i la posici6 academica
que aquest ocupa, en els darrers 4-5 anys. (a diferencia del primer
lustre de la decada estudiada) els doctorands no solen escollir
majoritariament directors de tesi que ocupin carrecs de gestiO. També
hem constatat que el 73,91% de doctors que sOn docents a la facultat
no han representat tesis corn a directors.

En relaciO als departaments i temes escollits. a la facultat de
Pedagogia, el Departament on s'han defensat, amb exit. mes tesis
doctorals en els darrers 10 anys (Figura 4) es el de Teoria i HistOria
de l'EducaciO (Pedagogia sistematica) amb un 36.47% del total, seguit
del Departament de Didectica Organitzaci6 escolar (Tecnologia Edu-
cative) amb un 21. 05%). I pel que fa als temes escollits per realitzar
una tesi doctoral (Figura 5), la pedagogia social (27.05%) i la
histOrico-epistemolOgica (22.58%) s6n els mes nombrosos.
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Figura 4. Frequencia de tests per departaments a la Facultat de Ciencies
de lEducacio de la Universitet de Barcelona (1979-1989)

DEPARTAMENTS TOTAL PERCENTATGES

Teoria 1 Historia de ) Educed()
(Histeria de rEducaciO)

7 8.24°0

Mona I Histeria de l'Educacib
(Pedagogia Sistematica)

31 36:47%

Metodes dinvestigacio I Diagnostic en Educ
(Pedagogia Experimental i Oriented())

14 16.47%

Ddect,ca 1 Organitzacio Escolar
(Tecnologia Educauva)

16 21 18%

Psicologia 10 11 76%

A,tres 5 5.88°0

Figura 5. Temes de les tests doctorals a la Facultat de Ciencies de
l'Educacid de la Universitet de Barcelona (1979-1989)

TEMA TOTAL PERCENTATGES

Social 23 27.05°0

Historico-Epistemologic 22 25.8800

Didactica 15 17.65%

Medicio-Avaluado 14 15 29".

Educacio en vdlors 3 3 53%

Peisonalitat 3 3.53%

It

Creativdat

2 2 ')!)^,.

2 2 35°0

Educacio d adults. 1 1 1700
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3.2. Deu tesis: estudis de casos

L'estudi en profunditat de 10 tesis doctorals va seguir a un proces
de selecciO arbitrari d'aquestes, d'un total de 85 tesis doctorals
revisades en una primera aproximaciO. Corn en tot estudi qualitatiu,
no s'ha tingut cap pretensiO de representativitat estadistica. L'analisi
es va realitzar mitjancant la contecciO d'una plantilla que consta
d'una fitxa d'identificaciO de les tesis i de 28 items. classificats en
4 Ambits:

Estructura formal de la tesi (7 )

Contingut ( 10 )

lnvestigaciO i metodologia (6)

Aspectes didactics (5)

Els items definits van ser els segOents:

Esquerna jerarquic

Per:...'na

Llenguatge

Presenta un esquema jerarquic I estandard
d'estructura de test
Os de la per ,)na gramatical en la redacciO
(1'. 2. 3' i numero)

Tipus de Ilenguatge utilitzar. refent a quatre
categories en funcio del enter' de corn-
prensibilitat:

Cientific. comprensible nomes per es-
pecialistes.

- Tecnic. propi I comprensible només per
a persones que pertanyen a la mateixa pro-
f essio.

Culte: comprensible per a qualsevol
professional,

Divulgattu: comprensihle per a Iota
persona minirnament formada

Uttlitzacro do grallcs Prose-nem d'elements sintetics intuftius

Cites Inclusie de fragments bibliografics utilit-
iats en la redaccie

Justilicario Presbncia d'un apartat on as comenten els
motius I l'interés de la test

Marc tenlie Apnrtacin teorica (models. historia, context
cientifieo-opistemolOgic)

Concepttralttiacrons Defimcio dots termes claus del tema ob-
jecte d'estudi
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Temes adjacents

Model tedric
de referencia

Resultats
Conclusions

Apendix

Bibliografia
de referencia

Bibliografia
consultada

Tecniques de medicie

Disseny

Critens de validesa
i con fiabilitat
Presenta les idees
amb claredat i precisio

Presenta excmples

Motiva els lectors

Promou la
investigacio educativa

Ofereix judicis
de valor

Presencia de comentans refents a altres
temes relacionats amb el tema objecte
d'estudi, que poden ser d'interes. perO que
no sem essencials per a la tesi.
item referit a la detecci6 d'alguna tender-I-
da o teoria reconeguda que orienta la
recerca.
Dades obtingudes a la recerca.

Inferencies realitzades a partir dels resul-
tats i comentaris sintesi de carecter global.

Presencia de capitols destinats a informed()
accessOria.

Referencia a documented() d'interes per a
l'estudi del tema.

Referencies utilitzades per recolzar direc-
tament l'estudi realitzat.
Instruments o proves aplicades al proces
d'investigaci6.
Existencia i especif iced() de mostreig.
hipOtesis I metodologia.

Presentaci6 de proves de fiabilitat dels
instruments elaborats pel propi autor.
Si utilitza expressions comprensibles, IO-
gigues i concretes, en tot el proces d'in-
formed() que ofereix la tesi.
Si ategelx a les explicacions teoriques
d'altres de caracter intuItiu. preses de la
realitat. per ter me,. comprensibles les idees
exposades per al lector.

Si ofereix elements atractius. capacos de
canter l'interes del lector.

Si la tesi posseeix impacte a nivell cientific
suggereix limes de recerca posteriors

Si apareixen elements d'opini6 personal.

Tipus d'investigaciO Basica/Aplicada
Experimental/Descriptive
awintitativa/qualitativa

Aquestes categories es van tractar de forma qualitative i es van
prendre com a valors: si; no: suficient: insuficient. en excés (exemple
en Figura 6). Seguidarnent descnurem els resultatS d'aquesta part de
la recerca.
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Figura 6 Exemple de plantilla d'analisi de les tesis Coctorals

ANY

TEMA

1987

Tecnolog a nducativa

cc

cc 2
co 0

Presenta u,quema jerarquic s'

Persona la on.za,

Llenguatge c,.nrclivuigat.0

Utilitza grafics s.- nsu4c'e-ts

Utildza esquernes s'nnsJf.c,en's

Utiiilza quadres-sintes: s'''nsuf.c e

(DO
.L10
>1:j
Z 2

JusOficacio de 'a les

Estableix mare !eor,c

Fa conceptualitzacions

Imrodueix temes ad;acents

no

S'

e"!S

Segue;x on model tooric de referenc.a ou

Resultals Si

Conclusions S c

Anexes

Bitp!iografia cIe rele,enc'a s an- 0'-3

Bilohografia consultada s''

I OuS d invest.gacto oas

r.).. .6

Tecn'ques de cned.c;c)

D:sseny Mos":1

Hiootesl

Melode

Criter.s de valide!.,a i cur.tiabn'tal

tw., 'deer, 3., t t

Li.; C.) presenta .,,terrous

MotIva els lectors
CL a

P.ornou la invest.gac,o oduLal,vd

Ofereix luct.cit, de v.ilor IR)
_J
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Nou de les deu tesis repeteixen una estructura formal semblant,
tot seguint un mateix esquerna que podriem anomenar ,estandard,
practicament sense variacions, que describim a continuaciO

lntroducciO/JustificaciO de la recerca.

Marc tebric:

General del tema

Especific del problema

Conceptes principals

Ternes adjacents si s'escau

Desenvolupament de la investigacid:

Disseny de la investigacie

HipOlesis i/o objectius
- Ana list interpretacie de dades

Conclusions.

Bibliografia

Apendix (en alguns casos).

La majoria de les tesis, han estat rodactades utilitzant la primera
persona, tant del plural corn del singular. So lament una tesi ha estat
redactada en impersonal Nou tesis presenten un Ilenguatge cientific
i tecnic. La utilitzacie de quadres, grafics, esquemes, etc. s'ha valorat
corn a suficient. excepte en dos tesis on s'ha valorat corn a insuficient.

Tots els casos analitzats presenten cites en les seves diferents
modalitats (final capitol. peu de pagina. incloses en el text...)

L'apartat de conclusions de les tesis estudiades. l'hem valorat en
la majoria corn a insuficient, principalment des del punt de vista
quantitatiu i en relacie al volum de la resta d'apartats. Per exemple.
una tesi de 700 fulls. presenta unes conclusions en 13 fulls. que es
un 2% de la tesi: i en general, 20 fulls de conclusions es el maxim
que hem trobat AixO no hauna de posar necessanarnent en dubte la
seva qualitat. avaluada en el seu moment per experts. Malgrat tot.
en alguns casos analitzats, ens atreviriern a valorar les conclusions
d'algunes de les tesis analitzades, i sempre des del punt de vista del
sou valor dentine, originalitat. novetat i repercussid per a la didactica
educative, corn a aportacions qualitativament limitades. (El comentan

la interpretactO daquest f et el desenvolupern en l'apartat 4)

En relacie a la bibliografia, totes menys una han distingit ontre
bibliografia de referencia i bibliografia consultada. En 8 de les tesis
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analitzades s'inclou un capitol d'apendixs, on figuren generalment les
proves aplicades en la investigacie experimental.

Pel que fa al tipus de metodologia emprada en Ia investigaciO,
tenim les frequencies segUents:

Basica-quantitativa-experimental = 3 tesis

Basica-quantitative-descriptive = 3 tesis

Basica-qualitative-descriptive = 3 tesis

Aplicada-qualitativa-descriptiva = 1 tesi

Corn es pot observer, la majoria de tesis es troben dins del corrent
d'investigacie basica i quantitative, una [large tradició positivista
present sobretot en el camp de les ciencies experimentals (fisica,
quimica, etc.).

En relacie a les tecniques i els instruments de medicid, els més
utilitzats en l'ordre en que apareixen han estat:

1. Test
2. Enquesta
3. Entrevista
4. Redaccie
5. Observacie directa de la realitat

Els aspectes didactics han estat els d'interpretacie més dif icil, a
causa de la dificultat de definir-los. La majoria de les tesis han
presentat una exposicie de les idees amb ordre i claredat, amb
exemples il.lustratius, excepte dues tesis que han rebut una valoracie
insuficient. Quatre tesis han estat valorades corn a motivadores per
al lector, la resta (6), ha rebut valoracions de "poc" o -normal".
Quasi la rnateixa freqUencia s'observa quant a la suggerencia de
linies de recerca futures, ja que tres de les tesis han estat valorades
negativament i la resta amb valors mitjans. Els judicis de valor i les
opinions personals apareixen en set de les tesis analitzades. A la
resta no apareixen de forma destacable.

3.3. El que pensen els directors sobre el proces de realitzacIO d'una
test doctoral

Es van realitzar elitrevistes en prof unditat, previa confeccie d'un
guid-base, a sis doctors, tots ells directors de tesi en diferents
moments. Cinc d'ells pertanyen a l'especialitat de Pedagogia i el

darrer a la de Ciencies Fisiques. Dels directors entrevistats, dos van
ser escollits per haver estat els que havien dirigit ales tesis doctorals
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en els darrers deu anys. Passem a descriure els aspectes principals
obtinguts de ranalisi de les entrevistes.

En relaci6 a les condicions que un director atorga a una °bona tesi
doctoral», hi ha coincidencia en les caracteristiques de novetat,
sistematitzaciO. rigor i bon disseny de la investigaciO. Altres trets
apuntats es refereixen al contingut (bona documentaci6 bibliograf ice.
explicacib de les conclusions, etc.); a la seva coherencia interna
(profunditat. metodologia adequada); a robjectiu principal de la tesi
(reafirmar o contradir models): i al component personal de
l'investigador (honradesa. motivaciO, interessos, etc.).

Quant al tema de la tesi, en la major part dels casos esta relacionat
amb l'area de treball o la linia de recerca del director. Només el
director que prove de l'area de Ciéncies Fisiques proposa expressament
treballs de recerca als seus candidats a doctorands emmarcats en les
linies d'investigacid del departament.

Quant a la seleccio del director per part del doctorant, les raons
es donen els entrevistats fan referencia a les abans esmentades
d'afinitat tematica i motivacions de tipus personal i professional;
manifesten que es tendeix a escollir corn a director aquells professors
amb més prestigi I posici6 acadernica. I. d'altra banda, pel que fa a
la corresponent acceptaci6 del director per dirigir el projecte proposat
semble que el tema, les qualitats personals. la qualificaciO acadernica
del doctorand i la valoraci6 de la seva capacitat cientifica sOn els
motius principals.

Les desercions» o abandonaments solen ser producte de cir-
cumstancies personals o be altres factors corn: falta de connexi6 amb
Ia universitat; falta de perspectives professionals; durada excessive
de la recerca; falta d'inserci6 en alguna linia d'investigacid d'un
departament

La dinamica de treball entre director doctorand es force semblant
en tots els casos: tacilitar la recerca bibliografica; centrar el terna
escollit: dissenyar conjuntarnent la investigacid: mantenir flexibilitat
per replantejar constantment la recerca.

3.4 Els doctors parlen de les seves tests

Es van entrevistar quatre doctors. previa confeccio d !in gum-
base, per poder coneixor los vivencies, valoracions I expunencies
que cadascb podia aportar sobre el seu prop proces de realitzar una
tesi doctoral. Presentem la nostra visio del tema un cop analitzades
les entrevistes.
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Hem constatat que, en general, un dels motius més habituals per
a l'inici i finalitzaci6 d'una test doctoral és el professional o de
promoci6 dins la carrera docent.

El tema de la tesi va ser escollit per ser d'interes personal dels
investigadors, per6 feien constar que en lepoca en que van comencar
les tesis respectives no existien programes deteminats de doctorat
que poguessin orientar les seves recerques.

Quan defineixen qué és una test coincideixen que és un treball de
recerca original, creatiu i sobretot que aporta molta informaciO sobre
el tema escollit.

En relaciO a la valoraciO sobre la capacitat cientifica i metodolOgica,
tots afirmen que la facultat no prepare suficientment per realitzar
una tesi doctoral.

El paper que van desenvolupar els seus respectius directors de
tesi es molt varlet. des dlaquells que no van Ilegir la tesi quasi fins
al final fins a uns altres que en seguien pas a pas el procés. Del
director, destaquen la fund() orientadora en general i facilitadora per
recces a la bibliografia. Es curibs el fenomen que hem constatat en
una de les entrevistes de la -direcciO oculta,, i del odirector a
rombra. on la direcciO formal es portada per un subjecte. pert) la
direcci6 o assessorament real per un altre:

-Ei suport metodolegic va ser posterior. mell va donar rnes el Sr Y

(director ombra). que sempre miravia ajudat (..) Era tambe un suport do
caracter informatiu. que em digues quines coses em podnen preguntar en la
defensa de la tesi. etc Vaig tem un suport en el Sr X (director formal) en
el sentit que confiava en mi em va deixar treballar. algunes petites
correccions. details. comentans.

Referent a la metodologia de treball de les fases del projecte
només un dels doctors entrevistats va descriure la forma i l'ordre
en club va desenvolupar la seva investigaci6 (selecci6 del tema/es
redacciO projecte/s -va canviar tres cops de tema-: desenvolupament
de l'esquema: recerca de bibliografia ordenada en carpetes que van
constituir els futurs capitols: visites a biblioteques (le diferents
ciutats: redaccions parcials: correccions d'estil: redaccions
definitives) mentre que la resta no va concretar com l'havia duta a
terme. Es destaca que una de les fases ales complicades sol ser la
recerca de bibliografia.

Com a valoracio final. els doctors c(liclouen a scr una
experiencia molt positiva perque es van especialitinr en el tema de
la tesi, van aprendre metodologia cientitica t van aportar quelcom de
nou malgrat que moltes de les tesis no han estat encara publicades
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4. Consideracions i comentaris finals

A party. en primer Hoc. de lenalisi interpretative de les dades
recollides i del proces de sintesi de les diferents fonts d'informaciO
(analisi tesis. entrevistes directors. entrevistes doctors): en segon
Hoc. de la discussib i el consens de les interpretacions dels diferents
membres del grup d'investigadors. i tot considerant les limitacions
dequest treball (manca destudis i bibliografia al respecte: condicions
precaries de la investigacib -sense pressupost-: ,nsert en el context
d'una assignatura de doctorat inexperibncia relative dels inves-
tigadors amb la metodologia qualitative). les consideracions seguents
s'haurien de situar corn una modesta aportacib a leproximacib
qualitative del problerna plantejat.

En general. restructure de les tesis revisades presenta un esque-
ma molt semblant i estandard caracteritzat per un ampli marc teOric
conceptual. gran acumulaciO d'informacib i revisiO bibliograf Ica
sescau. un extens aparell metodolOgic desenvolupat. generalment de
tipus experimental-quantitatiu. que contrasta (des del punt de vista
quantitatiu i qualitatiu) amb la redulda aportaciO dels resultats. la
seva interpretacio i les limitades conclusions o consideracions de
l'investigador. Aquest fenomen de desequilibri entre la revisio
conceptual i bibliograf ica i laportacib veritablement original
cientifica dels treballs analitzats ens ha portat a pensar en una possible
falta de coneixement acumulatiu dins del pensament pedag6gic. en
relacib a les investigacions doctorals. ja que. per exemple. moltes
tesis s'han presentat corn a estudis Onics sobre el tema. amb la
necessitat de descriure. quasi exclusivament i de forma exhaustive
-en detriment deltres aspectes de la investigaciO pedagogica mes
actuals i rellevants-. el que han dit uns altres: tota la literature al
respecte Articles cientifics, revistes especialitzades, investigacions
regulars i comunicacions o ponencies a congressos. acompleixen
normalment aquesta funcib mes divulgativa de revisib exhaustive i
actualitzada de la literature. Aixi mateix. el fenomen observat entraria
també en contradiccio amb el que la majoria de directors entrevistats
van afirmar en relacib al que hauria deportar una test doctoral

-Una aportacin original gue suposi ampliacio d'un camp
Ui trepai! cf.nvestigacio original gue suposa una aportacin nov,-1 t or

avenc en el tema concret
Aftliiat a noves chides ovpurtenctes n idee!. q n :upoFoir dr,ar n.

en:Id en el cure i mont del toma 0 questl0.
I es obligacinns thin ciontilic I sohrotol d un pod ig son principalrnent

los ci ociarlr, leS co:,cs Ees Iesis han de tont, una miss,o didaclica Els doctorands
liii do sor didactos-
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Ara be. d'altra banda. i en paradoxal oposicio amb les opinions
anteriors dels directors entrevistats. la realitzacio d'una tesi doc-
toral sembla ser més el producte de la voluntat, la perseverancia i
la paciencia de l'investigador que de l'originalitat i la creacid cien-
tifica. Aixd es relaciona amb la nostra fonamentada preocupaciO que.
en la practica. una tesi es valon més per la presentacid. exhaustivitat
i quantitat del contingut que per la seva qualitat i la seva novetat
cientifiques En parauies d'un doctor entrevistat. que al mateix temps
dingeix varies tesis. un percentatge molt elevat del que el tribunal
valora en una tesi doctoral és la presentacid i els aspectes formals:

-El clue ara dire, ho dic corn a persona o professor i tomo a repet+r-hO
corn a rnernbre de la Comissio de Doctorat craquesta Diyisio ni ha un oercentatge
r-noit Important que es la presentacio

Totes aquestes questions son forca complexes perque ens obliguen
a plantelar una série de problemes de epistemologia de la investigaciO
cientifica i en aquest cas de la investigaciO pedagggica encara no
resolts I en permanent polémica com sOn: el tema del significat d'una
aportacio original en una recerca. o sobre que s'enten per un aveng
en el coneixement cientific. o referent al sentit cientifico-técnic o be
social de la recerca pedagdgica. o tambe la funciO pedagogica de la
investigacio doctoral en les Ciencies de l'Educacio o sobre corn avaluar
una tesi doctoral. etc

Si seguim aprofundint al voltant d'aquest fenomen. la inercia trooada
en repetir un esquema estandard de tesi podna ser deguda tambe a
l'adopcio de precaucions davant les presumibles valoracions negatives
o resistencies dels tribunals a acceptar innovacions de tipus metodo-
!ogle o de reduccio drastica de la revisio de la literatura Aquesta
pre.1O ideolOgica per part de [-establishment- academic lama que
no avances la innovacid ni la recerca de nous models d'investigacid
mes agils i d'enfocaments de recerca mes relievants per a les
necessitats de la realitat educativa. amb el possible perill que f uturs
investigadors repetissin el model fins ara dominant.

Un altre aspecte que sena important analitzar es el de les
motivacions que porten a realitzar tesis doctorals Hem constatat
dues raons diferents per iniciar una tesi. corn a mitla o corn a fi en
ell mateix En relacio a la primera la tesi serveix corn a merit per
a la promocio professional I porta d acces a nivells universitaris de
docencia. expectatives que poden afavorir l'exit en la realitzacid
finalitzacio d aquesta D'altra banda. Ia realltracio d una tesi doctoral
obeix tambe a raons menys pragmatiques. considerada la investigacio
com una finailtat en ella mateixa, iniclaua per motius principalment
cientifics. independentment del valor corn a merit docent o profes-
sional Aquesta darrera consideracio ens porta a reftexionar al voltant
del significat cientific i pedagogic de la tesi doctoral Queda assegurat
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el valor cientific d'una tesi quan les raons per a dur-la a terme sOn
principalment de promocia laboral? Aixi i tot, obtenir el grau de
doctor hauria de considerar-se principalment corn a merit d'inves-
tigaciO i no tant corn a merit o condiciO gairebe exclusiva (en la
practica) per a plantejar-se una carrera docent a la universitat. La
dificultat de la relaciO i de l'equilibri entre investigaciO i docencia a
l'ambit universitari, exigiria una atenci6 primordial en l'establiment
de diferents criteris de selecciO del professorat més pedagogics que
els actuals. Tambe obliga a plantejar el cas d'aquells investigadors
que, sense interessos pedagbgics o sense expectatives de carrera
docent a la universitat, no vénen orientats. ni motivats, ni. recolzats
pels departaments per realitzar finalitzar la seva recerca doctoral.
En paraules d'un dels directors que ha dirigit més tesis en els darrers
deu anys a Ciencies de l'Educaci6 a Barcelona, els departaments
universitaris tendeixen a motivar promoure més als investigadors
amb aspiracions docents o a aquells que ja es troben implicats en el
departament.

La relacio entre el director de tesi i el doctorand, que normalment
és bidireccional, sembla molt complexa. Sol ésser una relaci6 poc
directiva i que per part del director consta de tasques d'orientaci6.
assessoria i potenciaci6 del doctorand. D'altra banda, els directors
reconeixen que també en surten beneficiats ja que la direcci6 de tesis
els comporta un aprenentatge i un coneixement de nous camps
d'investigaciO.

Un objecte interessant per a estudis posteriors podria ser el
fenomen de la -direcci6 oculta- de les tesis. Les pressions del -status
quo. academic obligarien en alguns casos a escollir directors amb un
prestigi formal reconegut (ara be, aquesta tendencia en els darrers
4-5 anys s'està invertint en relaci6 al primer lustre de la decada
investigada), malgrat que no siguin els més idonis pel tema, per la
seva disposici6 de temps o pel seu interes a dirigir una tesi. Aquest
fet portaria als doctorands a cercar assessors o -directors a l'om-
bra. més efectius i amb més dedicaci6. Aixb podria ser una hipbtesi
explicatbria. que si be s'hauria de verificar, obligaria a plantejar la
funci6 del director i el paper de la direcci6 en la consecuci6 d'una tesi
doctoral.

De tota manera, i per finalitzar. s'hauria de situar el valor de la
test doctoral no només corn a producte, sinb corn a procés i corn a
element formatiu dels doctorands. La tesi doctoral consisterx, en
molts casos. en la primera experiencia d'investigaciO cientif Ica ri-
gurosa I sotmesa a uns estandards pOblics d'avaluaciO. que a més
d'aportar un producte cientific, suposa, almenys per al materx in-
vestigador, un proces de formaci6 doble: d'una banda, es produeix
una maduractO personal (Inteldectual. ernocional, etc ) I de l'altra,
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una educaciO cientifica en un tema especialitzat, en un marc concep-
tual, en una disciplina metodolOgica. Aim!) va quedar reflectit en els
comentaris seguents d'un doctor entrevistat:

-La tesi es un procés. Es corn el procés de l'educacK5 En aquest procés
s'aprenen moltes coses. has de Ilegir Ilibres. rhas de relacionar a tons amb
el tema escollit. rebollir experiancies. pero aquesta visiO tan amolia es la mes
important I es la que et dona la visib d'un especialista... es un proces de
formacio on tu tambe lestas formant-

La mateixa idea queda patent en les paraules d'un dels directors:

la transcendbncia és sobre el doctorand. el doctor, no sobre la tesi. .

La tesi en si, és un producte... s'ha de fer perqub no hi ha més remei a fer-
ia.. El que importa Os corn es va formar el doctor. si aquell individu Os capac
de fer moltes mes coses i mes recerques. as una transcendbricia personal. no
material-

Totes aquestes experiencies sOn dificils de plasmar materialment
en els volums presentats per a la defensa final. La tesi va més enlla
del producte que genera, ja que consisteix en un mode d'acumulaciO
de saber teOrico-practic que genera una set-le de processos personals.
autoformatius. professionals. cientifics. academics, socials i peda-
gOgics. tots ells impossibles de transmetre en una sola hora davant
del tribunal.

Per acabar. rnalgrat que l'objectiu inicial d'aquest treball era
estudiar la metodologia de realitzaciO d'una tesi doctoral en Ciencies
de l'EducaciO, corn tota hipbtesi en acciO. aquest s'ha anal enriquint
d'un seguit d'aspectes. dimensions i d'interrogants que s'han mostrat
durant el mateix proces de la recerca I que han ildurninat la complexa
dinarnica de les relacions, percepcions. creences I sup6sits subjacents
als processos de consecuciO d'una tesi doctoral Tot aix.6 ha fet oue
aquesta investigacie hagi estat molt positiva per al mateix equip
investigador i esperem que serveixi de punt de referencia per a tots
aquells que. corn nosaltres. ens trobem en el canni de ser doctors

Creiern que fan falta urgentrnent estudis I treballs d'investigacib
posteriors. on es puguin desenvolupar aquests temes i d'altres que
no hem tractat per manca d'espai i que tinguin corn a finalitat prin-
cipal. orientar I preparar els futurs doctors per a una tasca tan
compfexa corn es fer una lesi

Volem agrair la col.laboracre de tots els companys i professors
quo hair participal en la recerca i for constar I rigorma ronf idencra-
litat que hem mantingut en tot moment respecte a les fonts d'infor-
mama
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Temps d'Educació, 8 2n semestre, 1992

La regulació de la vida escolar el diàleg a les
assemblees
M. Cinta Portillo Vidiella*

1. Consideracions previes

La intenciO d'aquest escrit és la de presentar les linies generals
d'una recerca en curs sobre la interacciO en la construcciO del
coneixement moral a traves del dialeg que te Hoc durant la realitzaciO
de l'activitat escolar denominada assemblea o tutoria en diverses
escoles d'EGB i en diversos nivells escolars. La recerca iniciada te
per objectius definir i explicar corn es construeix l'activitat conjunta
coneguda corn a assemblea escolar, quins processos d'ensenyarnent-
aprenentatge es construeixen durant l'activitat i quin és el paper.
presurniblernent decisiu. que tenen en aquest proces els mecanismes
de mediaci6 sernibtica en la interacciO entre rnestres i alumnes i

entre iguals

Prirnerament exposaré quines sbn les referencies teOriques
metodolOgiques de la recerca i el sentit de l'interes per aquest estudi.
A continuacio. presentare algunes constatacions sobre les obser-
vacions i les prirneres analisis fetes fins ara. Més endavant, introduire
algunes reflexions elaborades a partir d'aquest coneixernent actual
les projeccions sobre l'orientacib educativa que crec que haurien de

tenir les assemblees.
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2. Per club les assemblees escolars?

L'estudi de la interacciO, de la comunicaciO. del dialeg, a les
assemblees escolars, considero que és important, des del punt de
vista educatiu, perque crec que ho és el fet que els alumnes d'un
centre escolar aprenguin a transformer situacions de conflicte de
valors en un f6rum de discussiO que porti cap al coneixement compartit
de punts de vista, cap a un eixamplament de perspectives referencials,
cap a l'acceptaciO de les diferencies, cap a la comprensiO critica, cap
al desenvolupament de l'autonomia i també de la capacitat de
cooperaciO, etc. Aquest paper tan important de regulaciO de la vide
del grup i de la vide de l'escola fa que les assemblees tinguin un gran
valor educatiu, no sempre prou reconegut o explotat.

Sens dubte, per6, assolir les habilitats exposades anteriorment i
f er que les assemblees siguin activitats dialOgiques i reguladores
requereix un proces d'aprenentatge especific. Un proces que va des
de la interioritzaciO de les formes més elementals de participaciO i

d'expressiO oral fins a aprenentatges progiessivarnent més elaborats,
cap a la construcciO del dialeg i de formes de raonament que inclouen
els raonaments propis i l'acceptaciO. el coneixement i la capacitat
critica cap als raonarnents propis i els dels altres. que van integrant
normes. actituds, valors i principis morals.

Tal com diu VictOria Camps (1990), l'etica neix del conflicte amb
l'altre. de la necessitat d'opos,r-nos o de no compartir tothom els
mateixos punts de vista -i m'atreviria a dir: possiblement, el conflicte
existeix ja pel sol fet d'existir l'un i l'altre. com a entitats
diierenciades: i també per aquest motiu existeix una etica ja des de
la primera presa de contacte. L'existencia de la reflexiO etica és
l'expressiO o la conseqUencia d'unes passions d'uns Iligams que
estan en oposici6. El dialeg esdevé flavors un instrument imprescindible
en la resoluciO de conflictes provocats per l'oposiciO de puntr. de
vista. Ara be. resoldre dialOgicament els conflictes implica l'existencia
de determinades capacitats corn sOn. poder reconeixer que els allies
tenen els mateixos drets i els mateixos problemes que nosaltres. el
coneixement i la practice en l'Os de les habilitats lingOistiques i

comunicatives, la capacitat de reflexid necessdria per comprendre la
propia realitat personal. etc.
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3. Referents tesbrics i metodoltogics

L'interes per l'estudi de les assemblees escolars prove del fet que
aquesta activitat és, des del meu punt de vista, un punt de trobada
de diversos interessos personals de coneixernent que han anat confluint
i prenent forma fins a constituir-se en la recerca actual. La confluencia
d'aquests camps de coneixement a que faig referencia proporciona,
al rneu entendre, un enorme interés a l'estudi de les assemblees
escolars. cosa que intentaré explicar al Ilarg d'aquest escrit, i que
scin. resumidament, els segGents:

1. La comunicacib oral a l'aula i a l'escola. entesa corn a
desenvolupament i aprenentatge. d'habilitats lingOistiques i

comunicatives i corn a desenvolupament cognitiu, tant en el pla indi-
vidual com en el social. Es a dlr. elle) que s'ha expressat corn: aprendre
a parlar i a censer, i parlar i pensar per aprendre.

2. La construcciO compartida del coneixement. la construccib de
significats i de les activitats i dels instruments de comunicacib so-
cial. a traves de la interaccib mediada semiCticarnent entre ensenyants
i alumnes i entre iguals, i dins de la qual te un paper predominant la
comunicacio oral.

3. L'educaciO moral i etica, entesa corn a contingut escolar a
desenvolupar de forma curricular. i la dimensiO ética I moral de tota
activitat social. i, de manera especial. de la comunicaciO oral i de la
interaccib a l'aula. Conve potser especificar que en parlar de la
dimensiO moral i ética de la comunicaciO oral a l'aula i a l'escola em
vull ref erir a la perspective. gairebe gens treballada fins are.
d'observaciO i anelisi -per amber a l'elaborar propostes didectiques-
dels processos educatius que aluden a transformer el que seria el
simple parlar per intercanviar informacions. per mantenir contacte,
etc . en dialeg cooperatiu i comprensiu.

Comentare lot seguit aquests rnarcs de referencia tebrics que
ampliaran el sentit d'aquests tres punts antenors. i exposare quina
es la linia metodolOgica seguida

3 1 La comunicacici oral

En parlar de forma generica de comunicacio oral a l'aula. ern vull
referir a la dimensio social i interactive del discurs. a les aportacions
do l'analisi del discurs a l'aula. de les aproximacions sociolingdistigues

d analisi do la conversa. L'enfocament linguistic seguit es. doncs.
funcional i comunicaliu. I segueix la concepcib de llenguatge de Sapir.
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segons la qual el Ilenguatge serveix per regular i controlar els
intercanvis socials (1921). En consequencia. es preten comprendre
el paper rellevant de la contingencia social I psicolOgica en la
comunicacid oral, coneixer de quina manera el Ilenguatge serveix per
regular les nostres vides i observer corn, localment I en un context
dinernic, es construeixen i cornparteixen significats.

La perspective social i pragmatica adoptada porta a considerar la
converse. el dieleg, corn a forrna prototipica de discurs En aquest
sentit. tal corn cita Levinson (1983: 1989). la converse no es un
producte estructural corn ho es una oraciO. sino el resultat de la
interaccib entre dos o fries individus que tenen un objectiu concret
Considerare l'acte cornunicatiu no corn un procés lineal, sino corn un
procés que es desenvolupa a través de la interrelaciO dels participw,nts.
corn un procés d'interpretaciO d'intencions. d'acord arnb els conceptes
de cooperaciO de Grice (1975) i de negociacib del significat de Bruner
(1983: 1985). L'analisi del discurs necessita. al meu entendre.
incorporar la nociO d'interacciO contingent per explicar el dieleg en
una converse: totes les intervencions. totes les propostes. estan en
interdependencia les unes arnb les altres. El que esdevé important es
de quina manera es construeix aquesta interdependencia contingent
entre les intervencions de cada parlant. Em refereixo. per tant. al
conjunt del discurs educacional. es a dir. a l'articulacio del discurs
de la mestra amb el disCurs dels alurnnes. El discurs de la mestra es
el suport perque el discurs dels alurnnes prengui sentit, fins itot en
el cas de la interacciO entre iguals. crec que cal contemplar la globalitat
de les intervencions partint de les consignes que rensenyant hagi
donat en iniciar una tasca entre iguals, els cornentans que fa durant
la realitzaciO de la tasca. els que fa posteriorment. etc

S'inscriuen dins d'aquest primer camp de coneixernent els estudis
sobre la parte a I aula, el discurs educacional. que han estat aplicacions
d'estudis de SociolingOistica interaccional. d E t.lograf la de la
comunicacib, d Etnornetodologia, entre d'altres, i han aportat
descripcions smbre els components de la interaccib. especialment en
l'anelisi de la converse. L'analisi del discurs a l'aula. en general ens
ajuda a descnure. a categontzar que passa a Fassernblea. que hi la
cada participant. quines accions sbn dites-fetes arnb paraules etc
considerant que tota situacib educative es una situaciO comunicativa
r fonamentalment lingifistica. corn molt be dm Green (1983)

3 2 La construed() compartida de significats

Corn verem. ropcib adoptada en restudi de la parla a I aula e!, Ii
d'observacro de la comunicacrO. de la interaccro durant l'assemnlea
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des d'un punt de vista formal descriptiu, pero no per ell mateix,
sin6 que l'estudi descriptiu i formal és important en la mesura que
aporta dades per comprendre i par explicar corn es construeix
l'activitat dialOgica i per comprendre també quins significats sOn
compartits i construits conjuntament pels parlants.

L'estudi se centra en la parla en l'activitat i la parla corn a
activitat, sense pretendre allunyar els significants dels significats,
sense pretendre allunyar-los del context on s'han creat, ni tampoc
dels propis parlants.

L'observacib de la parla pren sentit en el conjunt de l'activitat en
que participen tots els individus, l'ensenyant i els alumnes, en aquest
cas, i no de manera aillada, al marge de les finalitats, de les intencions,
de les normes de participacid, dels continguts, etc. Seguint les
aportacions realitzades per Coll (1991), el que es pretén analitzar.
doncs, és l'organitzaciO de l'activitat conjunta, és a dir, la
interactivitat mestra/alumnes, definida corn "l'articulaci6 de les
actuacions de la rnestra i dels alumnes al voltant d'un conjunt o d'una
tasca d'aprenentatge. (Coll. 1991; 'Dag. 8).

S'inscriuen dins d'aquest camp els estudis explicatius dels
processos d'ensenyament-aprenentatge, no purament descriptius de
la interacci6 social a l'aula, sind orientats cap a l'explicacib de la
construcci6 de significats; estudis d'operativitzaci6 de la zona de
desenvolupament pr6xim, sobre el suport o bastida (scaffolding), la
participacib guiada, etc., on conflueix l'orientació vygotskiana i

neovygotskiana, que explica l'activitat constructive de l'alumne corn
a resultat de relacions socials i intersubjectives que tenen Hoc en
tote situacid educativa (Edwards & Mercer, 1987: Edwards &
Westgate. 1987; Newman, Griffin, Cole, 1989; Rogoff, 1990); a
més d'aportacions de l'aproximaci6 sociolinguistica a l'estudi de
l'ensenyament-aprenentatge (Green. 1983. 1988; Cazden. 1988) de
l'aproximaciO ecolOgica (Stodolsky. 1988), etc

3.3. L'educacie moral

Els estudis realitzats sobre aquesta tematica corresponen al camp
de l'Educacid moral i en especial al camp del coneixernent de les
btiques dialOgiques: i als estudis realitzats per Kohlberg (1988) sobre
la comunitat lusta i sobre les assemblees corn a espai de construcciO
de normes. al voltant de la idea de justicia. En aquesta linia. el model

(2) Ern rclereixo d I es( old do hanklull d I obra de J Habormds
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d'educaciO moral de la recerca es el basat en la construcci6 autOnoma
i racional de principis i normes, i que exclou tant un model basat .en
valors absoluts com un model basat en valors relatius (Martinez i

Puig, 1989). Aquesta concepciO de reducaci.O moral, exposada
ampliament a robra citada i en d'altres estudis'. té com a objectius
fomentar les disposicions o capacitats que intervenen en la formaciO
del ludici i de l'acci6 moral. i que sOn necessaries perque els alumnes
arnbin a conduir-se autOnomament en situacions de conflicte de valors.

M'he referit abans també a la dimensiO moral que és susceptible
de ser analitzada en tota situaci6 d'interacci6 i que és construIda
socialment i culturalment. Es important de remarcar que. tal corn diu
Bajtin (citat a Wertsch. 1981: 1985). tota situaci6 d'interacciO
social es immerse en sistemes de creences i de valors. els imperants
en el grup social amb clue els individus conviuen AixO no obstant.
crec que es tant important veure de quina manera una determinada
situaciO d'interacciO, una activitat escolar corn es ara l'assemblea.
per exemple. és f ruit de la culture. corn veure, i potser més i tot.
corn es pot influir educativament en la reorientaciO dels sistemes de
creences en qué som immersos els individus i les activitats sOcio-
culturals en qua els individus entren en contacte. Per aquest motiu.
adopto una actitud educativa en parlar de les assemblees. Perque els
coneixements culturals no son Cmicament transmesos. de forma
rnecanica als aprenents novells. sinO que sOn reconstruits pels
individus i pels grups d'individus en el proces d'ensenyament-
aprenentatge.

3 4. Enlocament metodolOgic

La metodologia de la recerca s inscriu en la linia d'investigaciO
dels mecanismes semiOtics de la interacciO mestres-alumnes que
exerceixen una influencia rellevant en la construcciO dels coneixements
escolars Correspon al paradigma d'investigacions d'ensenyament i
d'analisi del discurs a ;'aula que parteixen de l'estudi de situacions
naturals. per tal d'observar l'activitat educativa en el mateix context
de producci6 Es tracta. per tant. d'una observacio que no te elaborat
un sistema de categories definides a priori, per considerar. amb Coll
Sole (1990). que l'opcio de categoi les prévies no té en compte ni

les intencions ni els aspectes contextuals ni la comunicaciO.
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L interes primordial de restudi del Ilenguatge en la interaccio
entre mestres i alumnes se centra, doncs, en el fet de considerar tal
corn ho fa Vigotsky, que el Ilenguatge es l'instrument intel-lectual
que exerceix una influbncia educativa més rellevant. En robservacib
del discurs educacional es pretén comprendre quins son els mecanismes
semibtics que entren en joc i que esdevenen decisius des del punt de
vista educatiu, és a dir. quins sbn els mecanismes semibtics de la
interaccib entre mestres i alumnes que tenen influencia educativa.
L'objectiu prioritari de les investigacions en aquesta linia de pensament
es el d'arribar a descriure i a explicar de quina manera es construeix
el coneixement compartit i quin és el paper que hi exerceixen els
mecanismes de mediaciO sernibtica en l'activitat conjunta.

En l'estudi de l'assemblea corn a activitat educative em basaré en
els postulats de l'opciO constructivista de l'aprenentatge i partiré de
les segOents idees basiques, exposades per Coll (1990) d'aquesta
manera: a) L'activitat constructiva de l'alumne. 2) La construccib
social i cultural dels coneixements. 3) El paper de l'ensenyant corn
a mediador entre l'activitat constructive de l'alumne i els conei-
xements socialment construits: el paper de suport. de constructor
de bastides transit6ries i contingents, de l'ensenyant (Bruner. 1983:
Wood. 1980).

En el punt 3) hi consideraré també les decisions previes preses
per l'ensenyant a pel grup d'ensenyants. d'altres nivells. de cicle.
etc.. en relaciO a l'organitzaciO de les assemblees, al temps, a les
persones que hi poden participar. als materials que s'hi poden emprar.
a allb de que es pot parlar. a la manera corn s'ha de parlar. a qui pot
parlar i qui no. etc.: tot allb que correspondria als arranjaments
previs, vistos des d'una perspectiva distal, tal corn exposa Rogoff
(1990). Perb. a més. sbn importants I decisives també les decisions
preses institucionalment respecte de l'oportunitat de fer assemblees
del sentit que han de tenir per a la institucib. dels valors atorgats a
l'activitat i de les finalitals educatives que shi preveuen. de les
normes imperants a l'escola. etc

Aquests tres nivells educatius i d'observacio analisi:

a) la cornunicaciO cara a cara dins de l'aula entre l'ensenyant I els
alumnes o entre iguals. en el moment de realitzar rassemblea:

b) els arranjaments, rorganitzacib i les decisions previes preses
per la mestra o els mestres de cada nivel!:

c) les finalitats educatives que rescola preten assolir els valors
normes assumits I potenciats.

corresponen a la rnediaciO que s'estableix entre la capacitat cons-
tructiva de [alumna i el coneixement cultural que l'alumne ha de
reconstruir
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Podem establir un paral lelisme entre aquests tres melts d'analisi
i els tres ordres de problematiques socials i morals4: micro, meso
i macro, respectivament. Els tres nivells, des del nivell micro, de
l'analisi dels intercanvis i dels significats construfts, passant pel
nivel] que podem anomenar meso, o d'arranjaments distals, corn
proposa Rogoff, fins al nivell macro o institucional, estan relacionats
i s'influeixen miituament. i per tent, crec que s'han de tenir presents
aquestes influencies per comprendre corn es construeixen significats.
localment, a l'assemblea.

4. L'Activitat conjunta a l'assemblea escolar. Constatacions
i reflexions

4.1. Qué s6n les assemblees escolars?

Des d'un punt de vista formal i descriptiu. les assemblees
observades sOn aquells espais d'activitat escolar que tenen lloc a
moltes escoles d'EGB, no a la totalitat d'escoles, perO. si mes no, a
moltes escoles catalanes, amb una freqUencia setmanal o quinzenal i
que duren aproximadament una hora. Amb diferencies entre escoles.
sOn activitats que es comencen a realitzar de manera una mica més
generalitzada a partir del primer curs de l'EducaciO Primaria -malgrat
que tambe se'n fan. perd menys. als nivells de l'EducaciO Infantil- i

que amb certa regularitat es realitzen. sobretot. des de [actual Cicle
Mitja fins al Cicle Superior. on. en aquest Oltim. de vegades. reben
el nom de Tutoria

En aquesta activitat participen. generalment. tots els alumnes
d un mateix nivell escolar i la seva mestra o mestre. Se sol realitzar
a la mateixa aula habitual del grup. amb la particulantat que, no de
manera exhaustive. sol tenir una distribuciO especial prOpia: tots els
participants s'asseuen en rotllana en cadires I sense taules. no utilitzen
Ilibres, ni paper ni Ilapis per escnure, ni utilitzen material de suport.
estris. joguines. etc Cal fer l'excepciO. perO. que hi ha alguns nens
o nenes que tenen la funcid de col.laborar en la rnoderaciO de
l'assemblea. de prendre nota de qui vol parlar. de donar la paraula.
d'escriure els acords. decisions, conclusions. etc.. de Ilegir els te-
mos que s'han proposat per parlar etc . I aquestes twl,ques les solen

11 A(1,,I)1,11 (1 Apel I icifi!,) .1
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fer escrivint o Ilegint en fulls de paper, Ilibretes o directament a la
pissarra. La resta de participants no utilitza ni manipula cap tipus de
material ni d'instrument, no té res a les mans i utilitza la parla oral.
Es tracta. clones, d'una activitat centrada gairebé exclusivament en
l'Os de la parla pOblica, colLectiva. cara a cara.

En la interacciO que es produeix a les assemblees hi tenen Iloc tant
els processos d'interacciO entre iguals com els processos crinteraccib.
dels alumnes amb la mestra. AixO no obstant, en la majoria de casos,
solen ser conduIdes per la mestra o el mestre de cada grup i molt
poques vegades pels mateixos alumnes, si es aixi, sempre és en
presencia de la mestra a l'aula, perd mai sols.

L'assemblea no es organitzada al marge de les decisions de rescola
ni dels mestres, no es decidida volunteriarnent pels alumnes. ni
totalment gestionada per ells de manera autOnoma.

4.2. Per qué es fan assemblees?

Exposats els trets externs i formals d'aquesta activitat, i que sOn
comuns a la major part de casos observats, cal dir que hi ha una gran
diversitat entre les finalitats que es persegueixen en realitzar
assemblees i que aquesta diversitat este molt probablement condicio-
nada per l'orientactO ideolOgica. social i psicopedagOgica de cada
centre escolar I també per la de cada mestra o mestre.

Aquesta activitat es considerada. si mespo als centres consultats.
com r equivalent a l'espai de l'assignatura d'Etica i corn una oportunitat
per treballar l'expressiO oral. Aixd no obstant, les concepcions dels
centres i dels ensenyants sobres les finalitats socials i pedagOgiques
de l'activitat no estan definides i, a la vegada, difereixen enormement
les unes de les altres. L'assemblea s'inscriu dins d'un marc d'en-
senyament formal I molt sovint té una formalitzaciO només externa:
el calendari. rhorari i altres trets formals. No es tracta, pert'. d'un
Organ, instrument o activitat organitzada de manera autOnoma pels
alumnes. corn he dit abans, strib que és la instituciO qui decideix de
fer-ne o de no fer-ne i. en tot cas. Ia mestra 0 el mestre de cada curs
corresponent. Fins t tot. en moments en qué les necessitats de complir
amb la programaciO ho demanen, a parer de les mestres. es pot
decidir de no fer-la. cosa que potser no farien amb una classe d'alguna
de les materies considerades académiques Corn dic te un cert rang
d'activitat Informal. malgrat que és dins de l'organitzacio de
rensenyanient formal. Es a dir, no te un tractament suficientment
educatiu. en el sentit academic t curricular. que fact necessbria
rexplicitaciO dels objectius. dels continguts procedimentals.
conceptuals. actitudinals. etc de la metodologia emprada per a la
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seva realitzacid, de les formes d'avaluaciO etc. Tanmateix. es fan
assemblees a moltes escoles, i hi ha una determinada mariera de
concebre-les, molt sovint del tot implicita, intuItiva, i molt poc
reflexive i explicitada.

4.3. De que es parla a les assemblees?

La naturalesa del contingut d'una assemblea es de dificil definiciO
perque, corn hem dit abans, hi ha concepcions i propesits molt diversos
del que és, hauria de ser o percii;e serveix fer una assemblea. En
aquest sentit, el contingut no es tan definit corn ho pot ser el d'una
classe de Ilengua. de socials, de matematiques o d'una altra area
curricular.

Comprovern corn l'assemblea és un instrument per a propesits
diversos: organitzatius o de coneixements que sovint podriem
anomenar domestics. i ritualitzats: sobre activitats extraescolars o
informals: aquells coneixements que no acaben de tenir cabuda als
programes de les altres assignatures, per manca de temps o per
dificultats de classificaciO: d'informaciO. de planificacid i de regulacig
de la feina acadbmica: de revisiO dels carrecs: de revisiO i

d'actualitzaciO de les normes. A les assemblees es prenen decisions,
es discuteixen conflictes. es debaten temes d'actualitat, es regula el
comportament general dels alumnes durant la setmana. també és un
espai important de discussiO i de regulaciO de les relacions personals
i afectives: s'hi recorden aspectes disciplinaris; contenen sovint
reflexions que els mestres fan en forma de moralina. valoracions del
comportarnent. etc. Tambe hi pren una enorme rellevancia la regulacio
de la prOpia assemblea i de les relacions durant l'activitat, la prepia
interacciO entre iguals o de la mestra amb el grup d'alumnes. d'acord
amb unes normes prOpies de cada assemblea.

Aixo fa que les assemblees. des del punt de vista dels continguts,
i davant de la indefiniciO previa. siguin un calaix de sastre on tenen
cabuda moltes coses. a causa de les necessitats immediates, urgents,
a causa d'una certa inercia I de la manca de temps dedicat a les
escoles en general al que Cazden (1988) anomena sharing time. es a
dir, a uns temps compartits disponibles per a la resolucib conjunta
de problemes o per a la regulacie de les relacions. per a la planificaciO
I per a la reflexiO i la valoracid de la vide academica o dels conei-
xements extrauscolars, etc D'aquesta manera. rassemblea no sempre
esdeve aquell espai de regulacib de la prOpia vida coldectiva de que
parla Darder i French (1991) i es queda a cavall entre aquesta noble
definiciO I raltra. segurament tambe noble, del temps compartit per
solucionar assumptes peremptom d'organitzaciO practica.
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Els continguts que haurien de tenir un tractarnent preferent en
aquesta activitat sOn els d'actituds. valors i normes, continguts
d'educaci6 moral. que no tenen encara una tradici6 escolar. A causa
del poc coneixement que es té en general d'aquests continguts, de la
seva seqUenciaciO. planificaci6 orientaci6 didactica. solen ser uns
continguts que els mestres no acaben de saber ben be corn cal tractar
o. fins i tot. si poden tenir un tractament academic explicit.

4.4. Corn es parte a les assemblees? La intervencio de l'ensenyant en
la conduccib de l'assemblea

I. Les normes bastdues de participacio

Els alumnes han d'aprendre el funcionament de l'assemblea i hi han
de participar. Ara be. la prOpia interacci6 social, la dirnensiO social
de l'activitat o el text social en la terminologia de Green, Weade i
Graham (1988). este poc conceptualitzada, poc estructurada i difereix
enormement d'uns casos als altres. La dirnensib social de l'activitat
fa referencia a aquelles normes, implicites en moltes activitats es-
colars. en moltes Moons. que poden ser diferents a cada escola.
nivell. materia. etc.. que regulen la participacid i que determinen: qui
pot parlar, quan pot panel., de qué es pot parlar. de quina manera
conve fer-ho. a qui s'ha d'adrecar, on s'ha de parlar. amb quma dis-
tribucib especial. de gum temps global i particular es disposa. quins
instruments semiOtics cal utilitzar. gums estris es poden emprar. etc.

Aquestes regles de participaciO. en el cas de les assemblees. corn
he dit, sbn molt aleatOries i sovint poc explicitades tambe. o no
sernpre prou justificades. AixO no obstant. es important de veure
corn la naturalesa de la tasca arnba a ser el contingut primordial, si
mes no en els primers nivells d'escolaritat. Les formes d'organitzacio
de la participacio en una activitat fonamentalment conversacional. en
qué els alumnes han d'aprendre a parlar en public, per als altres
col.lectivament. plantegen en elles mateixes una dificultat
d'aprenentatge important perque es tracta de regular la prOpia accib
discursiva. Ens trobem. doncs. que aquestes formes d'organitzacib
de la participacib son els continguts procedimentals propis de
l'assemblea corn a activitat conversacional Ara be. dins dels
procediments caldna distingir nivelk de complexitat que anirien des
de demanar la paraula parlar per torus, fins a nivells alts de discussio
de dialog propiarnent dit en quo els alurnnes comprenen i son capacos

d'adoptar punts de vista diferents dels props Per aquest rnotiu. vull
referir-me ara al que podriem englobar. provisionalment, sota la
denorninacio general d'aspectes formals 0 normes basiques de
participacio d'entre les quals vull fer esment de les sequents-
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Asseure s en rotllana (mantenir-la. no aixecar-se si no cal
etc.)

Demanar la paraula

Parfar per a tothom per al grup. collectivament i no

privadament.

Respectar el torn de paraula.

Parlar sense cridar. de manera entenedora.

'Escoltar qui parla sense fer soroll ni distreure s ni portar
dialegs parallels.

Prendre nota dels qui han demanat de parlar.

Donar la paraula a qui Ii toca.

Aprendre a organitzar I comprendre un ordre ternatic

Coneixer I recordar el tema de que s'esta parlant.

Respectar el tema que s'ha escollit per parlar i parlar-ne de la
manera que sigur pertinent de fer-ho.

Saber votar. si cal.

Assurnir funcions prOpies de l'assemblea, diferents a cada escola
I entre els diferents nivells- controlar qui ha demanat la paraula. qui
ha parlat i qui ho ha de fer a continuaciO, escriure els acords. decisions.
conclusions. etc.. indicar gums sOn els temes que s'han proposat de
parlar durant la setmana, indicar el canvi de tema. controlar el
temps. avisar els nens I nenes que no estan prou atents. entre d'altres.

Recordar els acords. decisions. conclusions, a qué s'ha arribat.

Per les observacions fetes es evident que moltes vegades a les
assemblees no s'arriben a superar aquests aprenentatges inicials
d'organitzacio social i els ensenyants no arriben a poder dedicar-se
a la conduccio del dialog ni a la construccio de coneixements més
elaborats.

He pogut comprovar la importancia de clarificar les normes
basiques de participaciO per poder arribar a coneixements mes
elaborats de contingut I de dialeg. Corn mes aviat. i de forma més
consistent. els alumnes se sentin segurs I autonoms sobre el control
d'aquests aspectes. mes aviat es podra accedir a nivells mes alts de
coneixement PodHem dir quo hi ha uns minims formals a assolir en
ma activitat conversacional collectiva unes normes mimmes que
tan possible que l'activitat es pugui realitzar I que permeten de
passar a nivells d'interaccio progressivament mes complexos Si

l'ensenyant ha de controlar constantment aspectes corn el torn de
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paraula. el respecte al tema de clue es paria. té, metafOricament
parlant, les mans excessivament ocupades per poder-se encarregar
del suport necessari de les formes de dialeg. de l'analisi del contingut.
de la confrontaciO de punts de vista, de les informacions, opinions.
dels arguments i valoracions que aporta cadascü.

Aquests coneixements minims han de ser apresos pels nens i

nenes dels primers nivells i. per tant. han de tenir un tractament
educatiu i un temps d'exercitació adequat I pel que he pogut comprovar.
rnolt sovint no es dedica a aquest assumpte l'atenciO que mereix, corn
si es confiés que. en moments determinats de desenvolupament. els
nens aprendran sols les normes de participaciO corwersacional sense
una instrucciO adequada. D'aquesta manera. s'arriba a nivells alts
d'escolaritat en que els alumnes encara no han interiontzat sufi-
cientment les convencions de parlar col.lectivament, parlen tots
alhora si la mestra no els controla. no respecten el tema de qué es
pada. etc. I no es que ho facin perque no ho vulguin fer, o perque sOn
abo de maleducats. sinO perque no hi ha hagut un plantejament didactic
rigorOs. corn deia abans, que els hagi permes d'interioritzar el sentit
del dialeg i de la conversa col.lectiva: les normes de participacio
sovint sOn tractades de forma ritual. emprant els conceptes d'Edwards
& Mercer (1988). mecanicament. sense que se'n comprenguin els
principis basics.

Aquests coneixements basics sOn. doncs. molt importants i

requereixen un treball didactic ngoros. Vull remarcar encara que no
es tracta simplement de conerxements previs a partir dels quals
comenca el dialeg. sin6 que son. en ells mateixos. ja en el procés
d'aprenentalge del dialeg. Podnern dir que sOn els primers nivells del
proces i no simplement previs o externs al proces

Hi ha. perO. altres aspectes que s'han de tenir en compte des del
punt de vista de les regles de participaciO social. corn. per exemple.

Garantir i potenciar la participaciO: intentar que parlin tots els
nens Si no ho fan espontaniarnent. no es pot forgar que ho facin de
manera massa directa, pero s'han de tenir presents els motius pels
quals hi ha nens o nenes que no intervenen mai Hi ha mestres que fan
rondes fent la mateixa pregunta a tots els nens successwament. Os
un recurs util. perO sempre que no sigui Fume. perque les rondes
solen ser massa rapides i el que alguns nens es lirniten a articular es
tin si o un no. algun verb o un simple nom

I emi present la dist' ibuciu temporal de la participacio convindr
pensar en els druts individuals de temps d intervencio de tots els
participants Molts ensenyants acaparen mes del 50 per cent del
temps de l'assemblea parlant ells. sense ser-nc gaire conscients
sense adonar-se quo les sevse repetides intervencions no deixen
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espai mental ni fisic perque els alumnes puguin elaborar Ies seves
intervencions. També es important de veure quin es el percentatge
d'intervenci6 de cada alumne. perque sovint son sempre els mateixos
nens i nenes els qui intervenen repetidament.

Aixo no obstant, no sempre Os fedi de trobar el moment sensible
per intervenir i ajudar per poder comprovar coses com les segGents:

Que qui mes calla potser és qui mes observe mentre que. qui
parte tota l'estona. potser hauria de desenvolupar mes ratenci6
l'observaci6 (ja he insistit en arguna altra ocasi6 anterior en la
importencia de respectar el silenci) Ara be. Os important de saber
quin es el proces que esta seguint cada alumne i. tot i que hi ha
importants indicadors no verbals. Os evident que el que mes ajuda a
comprendre el pensament dels alumnes Os l'expressiO verbal.
l'explicitaci6 del pensament

Que tots els alumnes s'estan assabentant del que s'este parlant.
perque realment ho senten i perque ho entenen. perque tenen els punts
de referencia clars En aquest sentit. conve marcar be rinici i el f inal

de l'assemblea i rinici i el final de cada tema.

He pogut comprovar tambe com a les assemblees

L'estructura IRF (Initiation-Response-Feed-back). considerada
per Sinclair & Coulthard. (1975) restructure universal! mes cornuna
de la interacci6 a les Ilicons. es tambe molt frequent a les assemblees.
La mestra pregunta. algun nen o nena respon. adrecant-se a la mestra,

la mestra clou rintercanvi amb una valoraciO

Que. encara que no hi hagi una estructura IRF. la majoria de les
intervencions dels alumnes tenen corn a interlocutora la mestra. per6
no el coldectiu. que. en un gran nombre de casos. fa corn a molt
de simple audiencia

Que. sovint. a una intervencio en succeeix una altra en parallel,
sense que es ref ereixi a [anterior.

Considero. en canvi. que els mestres han d'intentar sustentar el
pensarnent Pels alumnes tent que hi hagi intervencions Iligades.
relacionades pel tema i sobretot pels punts de vista
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11 La construed() del conerxement

Anant una mica més enlla de les observacions fetes fins ara. crec
que és important de seguir indicacions corn les que proporcionen
Edwards i Mercer (1988) per conduir la construccib cornpartida del
coneixement i del dialeg a les assemblees. Algunes professores, i no
sernpre d'una rnanera planificada, posen en practica estrategies
educatives semblants a les que proposen aquests autors; aim') no
obstant. crec que és important de tenir presents indicacions corn les
segGents:

Fer els prearnbuls necessaris per compartir el coneixement
previ dels temes a tractar i dels propesits de parlar-ne.

Recordar, resurnir. fer recapitulacions del que s'ha dit ante-
riorment o en d'altres assemblees, corn a punt de partida per a noves
aportacions o elaboracions

Centrar i focalitzar l'atencig en el terna que s'esta tractant, I.
dins del tema, en el que s'esta dient del tema. per endinsar-se
progressivament en el tema en qUestig

Explicitar els canvis de terna. per clue es canvia de terna: per
manca de temps: perque s'ha esgotat el que se n'havia de dir; perque
de moment no se'n sap rnés: perque no interessa mantenir-lo: perque
la conversa degenera. Es important no deixar ur tema sense que hi
hagi motius de fons per fer-ho i, si pot ser, compartir la decisib de
deixar-lo amb els alumnes.

Indicar-ne be la conclusiO final. si n'hi ha. els acords o propostes
a que s'ha arribat

Es important de contribuir a estructurar el pensarnent dels alumnes
de rnanera riles analitica del que es fa habitualment.

Pensar i distingir entre aspectes positius i negatius. entre cau-
ses conseqUencies, entre l'exposiciO de fets. els perques, les
propostes per a una continuació. la valoraciO del que s'ha dit en
conjunt.. més enlla de les simples aportacions d'opinions individuals.

Les preguntes que fa la mestra haurien d'ajudar a sostenir el
dialeg. les seves intervencions hairier, d'ajudar a contmuar i a
aprofundir el coneixernent: - qua mes?, -per qua, per due. per
qué2. vols dir Proposant quo altres intervinguin en el rnateix
tema i vosaltres quo en penseu?. -corn ho veleu?, -corn ho larteu?:
-due proposeu?: -qua passana si ..? Relacionant el quo ha dit l'un
amb el que ha dit l'altre: parafrasejant el que ha dit algti per donar
mOs tenlps a observar el que s'ha dit.

325

2 3 3



M. Cinta Portillo

Cal tambe ajudar els alumnes a clarificar a raonar els perques
de les seves actituds, opinions observacions 1, els mes grans,
orientar-los cap al raonament sobre els punts de vista dels altres.

Conduir el pensament dels alumnes cap a la construccib de petites
i progressives generalitzacions que els ajudin a sortir de les anecdotes
individuals i a comprendre el que hi ha de com0 i el que hi ha de
diferent entre les diverses aportacions. Aquest proces els ajudara a
extreure dels casos de conflicte personal contextualitzats normes.
valors i principis valids per a molts altres casos.

Ill. Les formes del dialeg I l'etica del dialeg: interacc!o I cooperacio

D'altra banda. crec que Os important de remarcar que no tota
expressib oral Os dialeg, no tota conversa ho Os. En el proces
d'aprenentatge del dialeg cal considerar des de les habilitats
d'expressiO i de raonarnent individual a les habilitats de cornprensiO
de raonament sobre els punts de vista i els raonarnents dels altres.

El dialeg es un instrument de la interacciO. perb cal veure. d'una
banda. que Os un coneixernent a construir en ell mateix i. d'una altra
banda. que representa un vulor moral. El dialeg Os una definiciO de
parlar des d'una perspectiva relacional. etica. corn diu VictOria Camps
(1990) El fet d'escollir de solucionar un conflicte a traves d'un
instrument corn el dialeg i de no fer-ho amb una baralla (dit Ines
col loquialrnent. a cops) inclou. molt probablernent. raons de valor
moral.

A [nes, per defmir el dialeg. cal tenir en compte l'aspecte relacional
tambe la intenciO I el contingut del que es diu. Des del punt de vista

dels continguts I de les intencions del discurs, en parlar d'etica del
dialeg. em vull ref erir. doncs, a les intencions i als continguts
cooperatius i de comprensiO i respecte per l'altre i pel que diu l'altre

Les mestres intenten potenciar en els alumnes la capacitat
d'expressiO individual. i és molt frequent que a les primeres edals
aquest sigui un primer objectiu del discurs, perb. al meu entendre.
aquest primer objectiu ha de formar part d'una perspectiva mes
amplia que ha de tenir en compte els altres i. per tant. la comunicaciO
la comprensio amb els altres. Es important. crec. de tenir present

clue parlem oralment. no npmes per a nosaltru. sinO per crear vincles
de relacio, de coneixement i de comprensiO amb els altres. AixO no
obstant, hi ha inlervencions que presenten formes dialogades.
relacionades. perO que no tenen una intencio ni un contingut dialOgic.
Os a dir. que no tenen per objectiu la comprensiO el respecte. la
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cooperacio etc , sino que son competitives poc constructives o que
fins i tot. poden ser no gaire ben intencionades

En aquest sentit, i davant dels conflictes de valor constants a
l'escola i a les aules, que sbn representats a les assemblees. considero
que Os important la formacib i la reflexiO dels mestres en educacio
moral. L'ensenyant ha d'ajudar a trobar les raons mes bones, a
reorganitzar el pensament i les actituds morals. L'absencia. en els
mestres. de clarif icaciO sobre valors i l'absencia d'intenciO educa-
tiva en aquest sentit fan que moltes vegades no sapiguen com orientar
una discussio, i no la potencien. perque temen intervenir massa. i

aleshores deixen els alumnes confosos o. al contrari. adopten actituds
arbitraries o autoritaries que no permeten que els alumnes puguin
construir un raonament autOnom

4 5 lnterdependencia entre la dimensio social de participacio i el
contingut tematic

Una de les constatacions elaborades fins ara I que em sembla d'un
interes especial es la de la interdependencia entre l'estructura de
participacib en ractivitat. els aspectes dits formals i de dialeg i els
temes de que es parla. el contingut. Tal com acabem de veure. a
l'assemblea es decideix i es construeix. mes o menys compartidament.
tant una cosa com raltra

Mes enlla del que senen les formes basiques de participacio les
formes de dialeg i de construcciO del coneixement de que acabo de
parlar. cal veure corn les decisions que es prenen sobre l'estructura
de participaci0 estan molt condicionades pel contingut A la vegada.
restructura de participacib condiciona tambe el tractament del
contingut Tots dos estan intimament relacionats I les decisions
didactiques que pren l'ensenyant estan tambe molt condicionades pel
contingut

El fet de decidir que els continguts de rassemblea han de ser de
tipus organitzatiu, especiplment d'aspectes academics o extraaca-
dernics. condiciona una manera d'organitzar la participacio i tambe
condiciona un tipus d'intervencio. mentre que el fet de considerar
per exernple. que la regulactO de les relacions afectives dels alumnes
es un terna que ha de tenir un espai priontari a lassemblea. en
condiciona uns altres Crec. corn diu Stodolsky (1988). que el con-
tingut. influeix en la realit7acio de rassernhlea pero tambe ocorre
a l'inreves. unes formes estables I estatiques d'organitiacio de la
participacio porton a parlar d'uns ternes i a clue no hi tinguin cahuda
uns altres A ines. taut un aspecte corn l'altre incideixen en la possi-
bilitat de construir un thrum de dialog a l'assernblea Es a dir. si no
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es clOna mai comunicaci6 creuada entre els alumnes. corn diu Cazden
(1988), sin() que totes les intervencions tenen corn a interlocutora la
mestra, Os evident que no es pot dir que els alumnes dialoguin entre
ells. Un altre exernple que pot ajudar a entendre el punt de vista que
intento aportar seria el segOent: si preval la normative de l'ordre de
petici6 de paraula per poder parlar per damunt de la necessitat puntual
d'aportar informaciO. de defensar-se, d'opinar. etc . d'algun dels
participants que s'ha sentit alludit. que coneix be el tema. que te
alguna cosa a dir en la linia de la intervenci6 anterior. que demostra
que esta pensant amb l'anterior participant, tampoc no es possible
de construir ni un veritable dialeg ni un coneixernent compartit
elaborat conjuntament.

5. Consideracions finals. L'assemblea corn a eina
pedagogica

Encara Os force frequent que en molts centres escolars es doni
poca importancia al potencial educatiu del dialeg entre mestres
alumnes i del dia.eg dels alumnes entre ells Tradicionalment, s'ha
considerat que parlar a l'escola, fer converses, estava associat a
perdre el temp3, a confusib, a informalitat, a lleure, a xerrameca.
a tertOlia, etc.. corn si parlar fos una entitat que existis al marge de
les persones, de les intencions. desitjos, voluntats. propOsits. I corn
si tingues per se una orientaci6 determinada, en comptes de pensar
en el que conve que sigui i en corn cal fer-ho per arribar-hi Hi ha
dificultats evidents d'aprenentatge de determinades regles conver-
sacionals i de determinades habilitats dialOgiques. pero ractitud
educative davant d'aquestes dificultats hauria de ser la de pensar
corn cal plantejar l'ajuda necessaria perque els nens i nenes les
puguin superar

La posici6 de l'ensenyant. a grans trets, des de la concepcio
constructivista de l'ensenyarnent-aprenentatge adoptada. crec que
hauria de ser la de situar-se. no tent en l'acceptacio del fet que els
alumnes no saben fer. i pensar, en el cas que ens ocupa que no es
possible de fer una assemblea o una activitat dialOgica perque els
nens i nenes no se saben escoltar, parlen tots alhore, no respecten
els punts de vista. etc . i. per tant. limiter-se al que ja saben for
actualment. sino que l'ensenyant hauria d'adoptar la perspe, tiva
d'allb que podnen ter mes be arnb un suport adequat

Es molt probable que sense aquest suport els nens que participen
en l'assemblea rio puguin arribar a generalitzacions a conclusion,. o
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fins i tot, que arribin a tractar-se malament els uns als altres. La
instituci6 escolar i els mestres haurien de veure el discurs a l'as-
semblea corn un proces a millorar. Sovint es confia que, pel propi
proces de desenvolupament i sense cap ajuda. els alumnes ja adquiriran
les habilitats necessaries per participar a lassemblea, i, si no les
tenen. aleshores és que no convé fer-la. Cal no oblidar que els alumnes
que participen en una assemblea s6n en una instituci6 d'ensenyament.
Dic aixO perque crec que és important de considerar que una de les
finalitats d'aquesta activitat be podria ser que els alumnes arribin a
decidir espontaniarnent de fer una assemblea per resoldre un conflicte
propi, per posar alguna cosa en cornO, etc., en el moment en que la
circumstancia hi porta. Ara be, arribar al nivell d'autonomia que
porti els alumnes a prendre decisions corn aquesta significaria que
s'ha assolit un grau de maduresa important. I, en el procés, l'adult
hi te un paper rellevant: no hi poden arribar sols.

Fer l'assemblea ha de ser una oportunitat per aprendre a fer-la.
perO no per l'activitat en elle mateixa, sine per arribar a dialogar
realment, a comprendre posicions diferents, a compartir decisions.
coneixements, valors. Corn una de les bones maneres que tot col-lectiu
ha de coneixer per resoldre problemes. conflictes, per organitzar-
se. respectant alhora l'autonomia de criteri individual i la capacitat
de construcci6 cooperativa d'universos de coneixement que pertanyen
a tots i que representen el col.lectiu.

Ja per acabar, vull ter encara dues consideraciosn que resumiran
dos grans temes tractats al Ilarg d'aquest escrit:

La primera fa referencia a la necessitat de plantejar l'assemblea
curricularment Vull dir amb aixo que Os important que el col-loqui
tingui una planificaci6 que els professors i professores sapiguen i que
puguin explicitar que es preten aconseguir fent l'assemblea, de qué
s'ha de parlar i corn s'ha de parlar I quina es la seva responsabilitat
en el desenvolupament de l'activitat. En l'orientaciO curricular tambe
cal incloure la ref lexiO, la revisi6 i la valoracio de la prOpia practica
despres de cada activitat

La segona fa referencia a la necessitat de comprendre que
l'assemblea ha de ser un instrument de qué es dota la institucid
escolar per regular la prOpia vida escolar. en aguest sentit. cal
entendre l'assemblea en un plantelament mes ampli de comunitat
justa I dialOgica. seguint l'orientacio donada per Kohlberg (1973)1no
simplernent com una activilat corn qualsevol alti
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Temps d'Educacio, 8 2n semestre, 1992

Les observacions de classes al servei de la
didàctica de la Ilengua estrangera
Margarida Cambra i Giné*

1. Introduccid

Les observacions de classes s'han multiplicat progressivament en
aquests darrers anys en l'embit de la recerca educativa i de la
formaciO constitueixen. pel que fa a la Didactica de les Llengues
Estrangeres (a partir dara, LE), un tema que mereix reflexio. no
solament perque seri el Hoc de contacte amb la realitat educative.
sine també per la complexitat que en representen les aplicacions.

En primer Hoc. qué s'enten per observacib en rámbit educacio-
nc.1?

Molina i Rue (1988) defineixen l'observaciocorn el metode d'analisi
de la realitat que f a servir la contemplacie atenta dels fenOmens.
accions, processos, situacions, etc. i de Ilur dinamica. en el context
en gut: es desenvolupen habitualment.

Segons Allwright (1988) l'observaciO es aquell procediment que
permet d'enregistrar els esdeveniments de l'aula de tal manera que
despres puguin ser estudiats. Es presenten. per tent, corn un mitja
per assolir unes finalitatsiaquestes finalitats poden set' molt diverses.
corn veurem mes endavant

Es convenient, per tent. operar unes distincions basiques dins de
tat diversitat

1 1 Els dos ambits on susen les observactons de classes corn a
procedirnent basic, els quals. si be estan interrelacionats. tenen uns
objectes diferents la recerca I Ia forrnacto

1, rr,f( 1,i

I, I 0 .1 ' I I 1.1 "
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1.2. La segona distincib se situa a rambit de la formacib. entre
els diferents objectius que horn vol assolir. La hnahtat I rüs que horn
fa de les observacions de classes estan intirnament Iligats. de manera
implicita. al model de forrnacib que horn selecciona. També cal tem
en comote la diversitat de les situacions de forrnacio. inicial o con-
tinuada. pertanyent a un curs de Postgrau o master o a una accio
puntual (en unes Jornades. per exemple). a un pla de formacib
institucional o a una forma triada individualment pel professor. etc

1 3 La tercera distincib. relacionada amb la situacib i els objectius
es entre formaclb inicial I forrnaciO permanent. és evident que. en
formacio inicial. es necessitats dels que s'estan formant poden ser
majoritariarnent (pero no exclusivament) de rebre models. tant de
técniques o del saber fer del professor. corn de saber ser. de saber
actuar a respai-classe També poden persistir. en situacio de formacio
permanent necessitats no satisfetes de rebre models

1.4 La quarta distinciO. molt important, i relacionada amb les
dues antenors. es el subjecte. es a dir. qui observa. i robjecte de
les observacions. és a dir. qui és observat

a) Qui fa robservacio? Pot ser un professor. un formador ocasio-
nal (corn per exemple un mestre-tutor crescoles de practiques o Un
professor que participa en un pla de formaciO). o institucional (corn
per exemple un professor d'escola de mestres). o tambe uns
observadors designats per un grup per acomplir aquesta funcib en una
situacib de formacto donada

b) Qui es observat7 Pot ser un professor en situacio quotidiana de
treball o en situacio de formacio inicial o continuada sia ell mateix
que observara. sia un altre professor del mateix grup (d un col lectiu
en formacib o company del mateix centre. posem per cas) sla un
professor desconegut o un formador (presentats o no corn a models).
pot ser tot el grup de professor i alumnes interactuant en una classe
o tambe el grup d'aprenents alguns aprenents o un en particular

Es poden produir. doncs. tres hous crobservacio

a) Auto-observacio en que un dels protagunistes s observa ell
mate!!

bl Fietero-obser.dcto en que tin (leis protagonistes es observet
per uns altres

c) Una diversificam d aquestes dues situacions basiques
raJscr iii fold per membro del ()rol) en a I aula oe manor,i

que pei a Un d ells (r tracto d auto-ubservacio a la qual s alugei Ken
o!s our,t,, de v.sta de:s altie, I per als altres heteru-obser vacto
peru tenint en crimple que aquests tambe paden ser altw
moment obser vats pel water/ grup
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1.5 . La darrera distincie es refereix a les formes que poden
prendre les observacions:

a) Directa. es a dir. amb la presencia de robservador: l'observacie
pot ser participant o no participant.

b) Diferida. es a dir, a partir d'un enregistrament fet a raula.
amb transcripcie o sense.

També es pot produir una observacie a partir d'una transcripcie
unicament.

Seguint aquestes dlstincions. repassarern en primer Hoc els
aspectes rellevants de la recerca que es recolza en les observacions
de classe corn a font principal de dades: en segon Iloc. l'us de les
observacions corn a rnitja de forrnacie segons diferents models. I en
tercer !loc. farem una proposta d'Os de les observacions de classes
corn a rnitja de formacio del professorat de Ilengua. i una discussio
dels principals problernes que planteja.

2. Les observacions de classes com a rnitja de recerca

2.1. En el camp de reduced()

Als ultirns anys s.ha tendit a una recerca de tipus qualitatiu corn
a alternativa a una forta thadicio d'af any per la quantificacie i els
dissenys experirnentals. calcats dels rnetodes de les ciencies naturals
Aquestes questions que afecten la forma de la investigacio educativa
van Iligades. a partir dels anys 70. a remfasi que es posa en el
context social corn un tot- s'intenta adoptar la perspectiva dels
participants per a la descripcio mterpretacio dels esdevenirnents de
la classe Aixe requereix. d'una banda. una familiaritzacio amb la
situacio que es descriu i. de raltra. una irnrnersio intensiva en les
dades (Van Lier. 1988)

Diversos autors han fet un repas critic dels models d'investigacio
dels anys 60. els suposits basics dels successius paradigmes Gimeno
& Perez ( 1985) Benedito (1987). Marcelo (1987). Molina & Rue
(1988). entre altres. i destaquen en el paradigma qualitatiu les
caracteristiques !,eguents (descrites detalladament per Goet, &
LoCompte, 1984) rinteres se contra en els tenomens I processos
que caractentzen ia vida canviant i dinamica de raula. es renuncia
a la generalitzacio i es dona una pluralital de metodes per a comprendre
la realitat. entre els duals. les observacions
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2.2. En Iambi! especific de la Didactica de LE

La focalització en la comunicaci6 i la interacci6 han estat crucials
sobretot a partir dels anys 80. Dues intencions han presidit aquesta
evoluciO: la recerca i la formaci6 del professorat. Recordem la figura
del "professor-investigador" (Stenhouse, 1980) que d'alguna ma-
nera se situa a la cruIlla d'aquestes dues preocupacions: investigar
alhora influir, mitjancant la presa de consciéncia I la reflexi6 critica,

en les conviccions i les actuacions dels professors.

B. Grandcolas (1980) assenyala l'evoluci6 de les finalitats de I Os
de les observacions. primer onentades a la metodologia i la formaciO
i despres a la presentaciO d'un model de la cornunicaci6 oral. DIE
(1990) també observe que la recerca de tipus observacional es va
dedicar inicialment a l'estudi de la interacci6 i ben aviat. als anys 70
i 80. es va treure profit de les eines dels antropOlegs, dels analistes
del discurs i dels sociolegs, i van apareixer nombrosos estudis
destinats a descriure la classe de LE. Brunfit & Mitchell (1990)
ofereixen una perspective actual de les linies de recerca a l'aula.

Van Lier (1988, 1990) desenvolupa el concepte de -Recerca a
que se centra en la classe corn a font primordial de dades:

parteix de la constataciO que coneixem molt poc el que passa a l'aula
que tenir aquest coneixernent és rellevant I legitim: aquest nomes

es pot obtenir anant a les classes a cercar les dades i interpretant-
les després dins del marc contextual de la classe (pag 37). Creu que
si no s'ha fet prou recerca a l'aula es perqué és dificil: el seu estudi
demostra que es pot fer i que pot ser el pont necessari entre
prof essors. forrnadors, responsables escolars i investigadors

Els principis essencials de la recerca a l'aula, exposats deta-
lladament per Van Der (1988) i recapitulats per Watson-Gegeo (1988)
son els seguents. la part central de les dades ve de la interaccio que
es produeix a classe: es recullen per observaciO, ia qual es pot fer
de moltes maneres: l'Os de dades enregistrades. relativament recent.
obre noves dimensions: cal onentar-se cap al context social: cal
seguir els principis emic segons els quals cada situaciO investi-
gada ha de ser entesa des de la perspective dels participants I

holistic (pegs. 68-69). es a dlr. cada aspecte de la culture ha de
ser descrit I expl:cat en relacib a tot el sistema tie que forma part
(segumt Hyrnes. 1964. Mehan. 1979. Saville-Troike. 1982)

Allwnght (1983 I 1988) fa un repas forca complet del rol quo ha
hugut I te l'observacio en els estudis de l'ensenyarnent/aprenentatge
de LE. r,ospesant el grau de conflança en allo gue es observable (Os

dir. ia conviccio quo l'estudi dels esdeverurnents de classe pot
donar resposta a preocupacions mes transcendents). enfront d'allo
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que és mesurable, tant en l'ambit de la formaci6 del prof essorat corn
en el de la recerca.

Ellis (1990) analitza l'estatus que han tingut les dades obser-
vacionals, des dels estudis que nornés es basen en aquestes (Fanselow,
1977; Long altres, 1976; Fr011ich, Spada & Allen, 1985) tins a
aquells que cerquen alternatives a la primacia de les dades
observacionals, amb 1'th de dades addicionals (diaris, etc.) (Allwright,
1980; Long, 1980), o també en l'Os de les dades que fan Seliger &
Long, (1983), per seleccionar temes d'estudi posterior. Assenyala
la diferéncia, per6, entre l'obtenci6 de dades corn la que fa Long, més
de tipus experimental i controlat, o la que fa l'equip de Lancaster,
basada en l'observaci6 sistematica dels esdeveniments tal corn ocorren
naturalment, i la d'Ellis, un tipus entrernig. Conclou: "El punt més
important que cal destacar des del principi és que, 6bviament el
conjunt de dades observacionals és basic per treballar en aquest
camp. Quart els estudis no tenen un component observacional, pateixen
el mateix problerna d'interpretaci6 que yam veure en la recerca
experimental durant els anys seixanta. Pere sembla també que les
dades observacionals no sempre s'espera que siguin suficients per si
soles." (pag. 254).

Aixi, cita Breen (1985) qui considera que cal anar més enlla del
merament observable, tenir en compte els aspectes socials t cognitius,
tractar la classe corn una culture (Allwright, 1988, pag. 249).

Que enten Allwrigt per observaci6 sistematica?: " qualsevol
observaci6 que esta subjecta a pna analisi detallada amb l'objectiu de
classificar d'una manera explicita els esdeveniments i/o manifes-
tacions enregistrats,, (pag. 255). També Van Lier (1988 1990)
considera que el rol de l'etnografia educative ha de ser quelcom més
que el merament exploratori. Em sembla obvi no solament que
[observed(*) sense l'analisi no condueix enlloc, sing que l'observaciO
mateixa va orientada per uns presup6sits i unes intencions d'anblisi.

2.3 Observacio mitjancant sistemes de categories

Hem d'esmentar una forma d'observaci6 que. despres del sistema
FIAC de Flanders (1990), ha proliferat en els estudis sobre la interaccib
a classe de LE: l'Os de sistemes de categories definides operacionalment
a priori, que constitueixen una Ilista o una graella I que pretenen
qualif icar la fregOencia de determmats comportaments alguns
d'aquests sisternes sOn fets pels propis observadors, allies manllevats
a sisternes d'observadors anteriors (Bouchard. 1984: Ferrao-Tava-
res, 1985: Lhotellier, 1985; Soute-Susbieltes & Weiss. 1981,
Stemmelen 1984. per exemple) Long (1980) recull 32 sisternes do
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categories diferents, Ellis (1990) explica la progressive
complexificaci6 d'aquests sistemes per l'existencia de dues linies
d'evoluci6 de la recerca a l'aula: d'una banda, des de la preocupaci6
per la formaciO del professorat cap a la recerca i, de raltra, des de
les observacions en directe cap a les observacions mitjangant
enregistraments.

Stubbs (1983) fa tambe un repas als nombrosissirns esquemes de
codificaciO dels estudis que s'han fet sobre la Ilengua de la classe i
comenta corn son de decebedors els resultats de tants esforcos: en
ser codificada, la converse perd autenticitat, es copsa nornés allO que
es quantificable. El corrent de recerca etnografic ha fet critiques
repetides a l'Os de sistemes de categories corn a instrurnents
d'observaci6 dins de l'aula: descontextualitzaci6, poca consideraci6
de la variable alumnes, reducci6 als comportarnents observables, el

professor és considerat un transmissor d'una informaci6 i l'alumne
receptor d'un coneixernent ja elaborat, nornés s'observen aspectes
especifics de la conducta (Marcelo, 1987).

Watson-Gegeo (1988) cite Mehan (1984) per fer tres critiques a
aquests esquemes observacionals, que pequen de no copsar la

cornplexitat de la interacci6 ni el comportament no verbal, ni la

relaci6 entre els fets i el context. Molina & Rue (1988) creuen que
dificulten el reconeixernent de la cornplexitat de les conductes a
l'aula, deixen de banda les seqUencies naturals de la interacci6 i

obliden el context en que es produeixen els fenOrnens. Aquesta
preocupaciO pel context em sembla molt important, no solarnent corn
a marc situacional on interactuen els participants. sin6 també corn a
allO que aquests van creant i rnarcant amb Ilurs intervencions.

Per contra, aquests sistemes mereixen interes quan entrem a la
fase d'analisi. on justament el propOsit és categoritzar els fets que
s'estan observant El sistema proposat per Fanselow (1977 i 1987),
per exemple, es force interessant en molts aspectes. Soulé-Susbielles
(1984), per la seva banda, proposa una "grille lineaire- per tal de
poder restituir el desenvoluparnent dels actes que queden registrats
segons Ilur ordre d'aparicib, tal corn van encadenats. amb Ilur Ilargada
real, arnb els exits i fracassos, d'aquesta manera queda preservat
l'objectiu quantitatiu de xifrar resultats per a cada categoria, en-
care que roman com a secundari.

4 Observoclo mitotic:ant onrugistr,iments I fronscopcions

Amb els aver-Iv-is ,ecnotOgies s'ha tendit ultunament a usar el
video com a milla d'enregistrament de classes (a mes d'en-
registraments audio) amb l'avantalge do poder term' en comple el
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compoitament no-verbal dels participants. La relativa facilitat de
maneig d'una camera de video no ha de fer oblidar tanmateix diversos
inconveniems. corn el fet que hi ha força diferencia entre la realitat
i el resultat d*una filmacib. Per aixO. em sembla positiu que les
filmacions siguin fetes pel propi observador. encara que sigui en
detriment de la qualitat tecnica, perque no solament comporta menys
intrusio que la presencia d'un tecnic. sin6 que permet de copsar en
directe allO que no Os percebut names per la mirada. Un altre
inconvenient es el fet que una filmaciO no es mai objectiva. és una
lectura i interpretacio. una manera de veure. PerO. no es aquest un
tret corn0 a tots els procediments observacionals?

L'enregistrament de les classes observades va Iligat a un altre
procedirnent: la transcripciO. No es tracta solament de visionar, les
vegades que calgui. els enregistraments. sinb de fer-ne una
transcripciO a partir de la qual es podran analitzar les dades aixi
obtingudes. Per que? Van Lier (1988) justifica una feina tant ardua
amb els avantatges segOents: tenir un punt de vista exterior:
immergir-se intensivament en les dades pel visionament repetit i la
transcripcio: percebre certs fenOrnens interessants que sovint no
apareixen fins despres d'una inspecciO detallada de les dades. comparar
amb altres dades. facilitant la recerca acumulativa: contrarrestar
robservacio selective que fa un observador.

Corn ja hem esmentat. les fronteres entre lus de les observacions
per a la recerca iper a la formacio no estan clarament delirnitades.
Molts dels investigadors sbn formadors: les influencies reciproques
caracteritzen la histbria de revoluciO de les observacions en formacio
Corn diu N. Soule-Susbielles a <4:observation/analyse des pedagogies
nouvelles", r <, OA "' ha esdevingut un metode reconegut en forrnacib
inicial I permanent del professorat. toti precisant que es tracta d un
corrent d'investigacio Levolucib de les opcions metodolOgiques en
la formacio esta. doncs. molt relacionada amb revoluciO rnateixa de
la recerca en el camp de la didactica de LE
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3. Les observacions de classes corn a mitja de formació

3.1. Diferents models de formaciO

Passant ara a l'ambit de la formacib. veiem que es donen una
multiplicitat d'usos de les observacions de classes. els quals
corresponen a diferents models de formacib:

Un primer model, prescriptiu, o directiu, en clue l'objectiu és
el de comparar el que es desitjable amb el que no ho es. Esta centrat
en les adquisicions de saber i saber-fer. Té com a objectiu principal
el de rebre models: les sessions d'observacions tenen, doncs, un
caire de demostraciO del comportament d'un -bon" professor

En aquest model les observacions sbn sobretot hetero-observacions.
Poden ser en directe o enregistrades:

Observacions en directe o presencials:
Un cas caracteristic d'observacions d'aquest tipus son les

observacior. de les classes dels mestres-tutors que fan els alumnes
de les escoles de mestres durant el periode de Prectiques a les escoles.
Malgrat el fet que el mestre-tutor no hagi estat seleccionat per
criteris avaluatius. l'alumne de practiques es troba a l'aula en situaci6
d'observador d'un model, sigui el que sigui Cal dir que també es
donen situacions d'observacib del seu propi comportament. perque
els objectius de les practiques no limiten el rol de l'alumne de
practiques a observar sinb també a actuar com a professor en situaciO
d'assaig. (sobretot a tercer curs pel que fa a l'Escola de Formacib
del Professorat de la UB). En aquest cas. l'alumne en formacio és
observat pel seu mestre-tutor gLan porta a terme un seguit de classes
de l'especialitat corresponent. I en alguns casos (com es fa. per
exemple. a l'especialitat de f ilologia), pels professors-tutors de les
escoles dr: mestres que acudeixen a les escoles per tal d'observar-
los, amb una f inalitat en certa manera avaluativa

Observacions enregistrades en video
Pel que fa a les observacions de les classes que es poden fer

durant les sessions de formacib inicial (com les impartides per les
escoles de mestres o en el marc dels CAP). sOn generalment diferides
enregistrades. preferentment amb mitlans audiovisuals (video).
extretes de Ilur context I visionades postenorment en un altre moment

en un aitre Hoc solen ser hetero-observacions

Un segon model que podem designar amb Gaies (1983). per
alternatiu . no interve el judici de valors. sine on horn enten la formaciu
corn un alut al professor al qual se Ii dernana d'observar I de cercar
formes aliernatives al que ha vist Fri aquest segon model, a mes de
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les hetero-observacions, les auto-observacions presenten més interes
perque el professor en formació intenta cercar altres formes
d'actuacib.

Finalment el model col-labora:iu. centrat en les capacitats
d'analisi del professor en formaciO. Es tracta d'una formaciO entesa
no tant en el sentit estricte de transmissiO d'un saber fer sino en un
sentit ampli, pr6xim a rauto-formaci6 en equips, i també a la recerca
a l'aula dels mateixos professors. En efecte. la base per a la innovaciO
pedagOgica es troba en la presa de consciència per part del professor
del que realment es produeix a les seves classes. Tots hem pogut
constatar repetidament els desnivells entrt: all6 que el professor vol
fer, el que fa i el que pretOn que ha fet. Si el professor assumeix
observar el seu propi comportament, el dels seus alumnes i els efectes
d'L.quests comportaments. hi ha alguna possibilitat que modifiqui
d'alguna manera les seves practiques, que sigui sensible a! canvi,
actitud sense la qual no hi ha formacib possible.

En aquest model hi ha dos objectius principals:

1. Canviar d'actitud enfront de l'auto i l'hetero-observacio.
2. Observar i analitzar els efectes dels comportaments. les

interaccions i les decisions que es van prenent a classe

N. Soulé-Susbielles (1984) descriu aixi el procediment d'observaciO
inspirat en els plantejaments etnografics: "Al moment de la inter-
pretaciO es quan s'efectua l'analisi prOpiament dita: hi participen
tots els actors ensenyants i alumnes. que col-laboren a aclarir els
fets enregistrats i descrits. (pag. 194)

Aixi veiern corn, per aquest tercer model de formaciO, els plan-
tejaments sOn semblants als de la recerca a l'aula. als de la recerca
etnografica o qualitativa en educaciO

Es un model que atorga a l'ensenyant una major autonomia en la
seva prOpia forrnaciO. donant-li l'oportunitat i a responsabilitat
d'objectivar el seu comportament. de valorar-lo I de modificar allO
que percep corn a inadequat. Sembla més adient per a la formacio
permanent. on el formador no es runic que té el rol d'analitzar.
debatre, valorar segons el context, etc., sino que es tracta d'una
empresa comuna de professor. formador i equips de professors

23 99

.' Dos okomplos os ob:wiv,ichuis odsses fc,thi,h-h
oe professors de LI-

Voldria comuntar breurnent aqucils dos exemplus en quals lie
implicada ',(ifill)1,J11 duos

34 1



Margarida Cambra

interessants pel que fa a les observacions de classes de LE. enteses
corn a pertanyents a aquest tercer model de forrnaciO

. En el primer cas, pel que fa a la formaciO dels formadors de
Frances que despres havien d'actuar en la formacio del professorat
a diferents zones geografiques. es va fer una (Dock") clara per a les
observacions de classes, molt influenciades pels pressuposits I els
metodes de la Recerca-Accib (preparacio de les observacions.
reparticib dels rols, enregistraments, visionat analisi en grup.
etc.). Podem afirmar que es tractava de la pnmera vegada que es
prenia, a men d"un col-lectiu de formadors de professorat de LE.
l'opcie clara de basar-se en les observacions per analitzar les
necessitats de formacie. i corn a mitja d'auto-afirmacie d'un grup de
formadors.

En el segon cas. es varen usar hetero-observacions a In ic del
curs per tal de detectar necessitats de formaciO. i. al tercer .eriode
auto-observacions en grup de classes enregistrades per un membre
del grup de forrnaciO. amb la finalitat prioritaria d'iniciar-se a les
observacions i canviar d'actitud davant el fet mateix d'observar I de
ser observat. Els objectius seguents van ser explicitats perdre Ia
por i adquinr un cert habit d'observar-se i ser observat: distanciar-
se del propi comportarnent I sortir de les impressions subjectives
implicar-se en un treball de grup I canviar les actituds d'aillament
dels professors. analitzar sessions de classe per descobnr els
comportaments i els seus efectes, reflexionar i prerdre consciencia
del que passa en una aula: elaborar propostes alternatives (no
necessanament minors). valorant el context. aprendre a observar
tant el desenvolupament sequencial d'una clsase corn aspectes molt
concrets

Les dificultats no van mancar. tant a nivell de crear un clinia prou
distes i franc necessati per actuar a nivell de les actituds, corn pei
organitzar. corn per evitar els perills d'avorrirnent davant la
monotonia del visional de classes senceres. per exemple Les
avaluacions de tots els participants coincideixen a valorar l'assoliment
del primer oblectiu miciar un canvi d'actitud, aprendre a rnirar una
elasse sense intencions avaluatives i valnrar positivarnent la mobilitat
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dels rols dels qui observen sOn observats, corn a condicio per
cgtablir una relacio d'ajut I cooperacio. Les forrnadores responsables
varern poder rnedir les nostres mancances i les recessitats de con-
frontar experiencies corn aquestes arnb les d'altres forrnadors i de
.1ntinuar estudiant i investigant en aquest ambit, que és dificil i

t.,Jrnplex.

3.3. Les aportacions del micro-ensenyament

El rnicro-ensenyament es basa principalment en les observacions
de classes. TO una certa tradició en la forrnaciO inicial de mestres:
ha tingut. perO. poca repercussiO a casa nostra, pel que ta
concretament a la forrnaci6 d'ensenyants de Frances.

Tal corn descriu Wagner (1988), ha anat evolucionant a partir dels
anys 60 des d'uns pressupOsits de caire conductista (amb Allen &
Ryan. 1960), centrals en el desenvolupament d'uns cornportarnents
precisos definits pel formador, passant per una perspective funcional
centrada en la recerca d'estrategies educatives per obtenir deterrni-
nets efectes en els aprenents, fins amber a concepcions properes a
la recerca-acciO. En aquesta darrera perspective. ja no es tracta de
cornportarnents definits previarnent. sinb que es tenen en cornpte la
complexitat i la globalitat de la situaciO.

El micro-ensenyament es presenta sobretot. reprenent la descripci6
que en fa Fauquet (1983). corn una tecnica d'adquisici6 d'uns sabers-
fer en una estructura d'assaig que permet l'autoobservaciO
rautoavaluaciO. Es basa en el principi de reducci6 (d'aqui el terme
micro") de les dificultats- una sole habilitat. arnb un grup redu'it

d'alumnes, en un ternps limitat. El rnestre, que s'esta formant fa un
assaig, el qual s'analitza despres amb el grup. i es torna a fer un nou
assaig. Les dues idees, cornunes al tercer model esmentat. sOn: d'una
banda. considerar l'analisi corn tries forrnadora que la repeticiO de
l'actuacid: de l'altra. concebre el grup corn a recurs, en una relaci6
d'alut reciproc. Tot aixO suposa un treball d'equip. una reparticiO de
les tasques I dels aspectes especifics objecte d'observaciO.

El plantejament de -ieo-formaciO o "1 ormaci6 mitjancal el
video ,. fet per requip de M. Fauquet (Ecole norrnale de St. Cloud)
presental en un mforme per a l'ATEE, apareix corn una concepcie mes
amplia que les tecniques del micro-ansenyament. lnclou des de la
transmissib en directe (per circuit tancat de TV) d'una seqUencia de
classe. fins a un rnuntatge preparat d'una demostraciO pedagOgica. Es
presenta corn una proposta que preten respondre a necessitats diverses
dins d'uns pregrames de formaci6 també diversos
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Es basa fonamentalment en la nocio d'"auto-scopie I "auto-
confrontation,' intimament trabades amb les dhetéro-scopie"
«hétéro-confrontation". L'«auto-scopie serveix tant robjectiu
d'analisi de necessitats de formed() corn el d'aprenentatge dels sa-
ber-veure (a si mateix i els altres), saber-f er i saber-ser. L'auto-
confrontacid ha de posar en evidencia els desajustarnents entre
rexperiencia viscuda i l'objectiu d'una sequencia de classe, entre
rexperiencia viscuda i robservaciO posterior en video i, finalment,
entre robservaciO en video i l'objectiu didactic que s'havia proposat
d'assolir. La formacid te corn a objectiu reduir progressivament
aquests desajustarnents, amb el postulat que el protagonista ha de
ser-ne conscient per poder-se formar.

En l'ambit especific de rensenyament de LE, Dalgalian, Weiss &
Lieutaud feien l'any 1981 una proposta de formed() basada en part
en el micro-ensenyarnent i en tecniques d'autoformaciO, en club els
enregistraments en video sOn decisius. Del micro-ensenyarnent
manlleven els principis següents: la definiciO en cornO d'objectius en
termes de comportament, l'analisi de l'acte pedagogic complex en
comportaments i interaccions observables: el principi del treball en
grup i la mobilitat dels rols, i la importancia del -feed-back". La
proposta (requests autors prioritza "le regard exploratoire sur soi-
meme et ses relations aux autres" I entenen robservacib corn a
tecnica de conceptualitzaciO i de transferencia dels sabers tedrics al
nivell dels sabers-fer relacionals i professionals (pags. 101-102)4.

4. Proposta: Una diversitat d'usos per a una diversitat
d'objectius

Els diversos usos exposats, corresponents a diierents objectius
i models de formacib, no em semblen excloure's, ans el contran. sOn
complementaris perque les situacions de forma= sbn tambe diverses

requereixen diversos tractament^ El que cal Os una adequacib dels
mitjans a les necessitats i expectatives dels que es formen, als
objectius de formacib i a les peculiaritats de cada situacid

(3) I I modcl (I .1(1(wrdr, ati(nr)) (LI wdat un ruin( reforenc(a unp()Ilanl (nu d
l',"4",sorl"; d(' D)(Ii)( tic.) do Li I I('(u)(1) (An) (.1(. ()Id (Ip [(quo) do
l'())1((,),()(d) (.1( clue sidn( (Ino,onydr I u.pininientat (198,1 d 19911 in) pro
rp,irrld (10 forimicin nuriol on ru; (111,1 n111 a I (.11.1.11yrIlln,n1,,rprorroidillno
Ord!. crfittn.in!. poi .11)1(.1f, !-,,IV(111 1,111 1.
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4 1 Objectius

Corn hem apuntat. els objectius poden ser molt diversos I de
nivells molt diferents: del saber, del saber-fer o de les tecniques. i

del saber-ser o actituds. tant pel que fa a la manera de ser professor
corn a la manera de ser professor en formacig. Podem citar-ne alguns:

Per al formador

Fer sorgir i analitzar les necessitats de formacio d'un grup de
professors en formacid en una situacib. especifica.

Coneixer minor el que passa a les aules des Tuna perspectiva
realista. etc.

Per al professor en formacio.

Canviar les actituds davant del tel de ser observat. de no
trobar-se sol a l'aula: accepter clactuar davant els colLegues i no
solarnent dels nens I nenes.

Desenvolupar una capacitat rnes gran de percepciO del que passa
a les prOples classes I a les dels altres en general. mitjancant el
distanciarnent I el teed-back.

Iniciar-se en les tecniques dobservacib per tal d'aplicar-les
mes endavant en situacions no de forrnacio.

Observar els efectes dels comportaments dels participants.
tant dels aprenents corn del professor.

Comparar diverses aplicactons d'una mateixa tecnica de classe
en contextos diferents i cercar-ne les causes i les conseqUencies

Analitzar la peculiar construccio de la interaccio oral i el discurs
tal corn es va desenvolupant. etc

2 Oué s observa. corn i en quines condlcions'

Tots els que hem anat expenmentant aplicacions de les observaGions
en formacio hem pogut verificar que robservacio sempre ha de ser
focalit/ada en un aspecte molt concrot- no es pot observar tot al
matoix romps el quo passa en una aula en cinu minuts és tan complex.
dinamic i fugisser. amb una constel lamb de participants canviant.
quo res no es tan dificil corn observar-ho tot De la mateixa manera
que os molt dificil. per als que aprenen LE. for una achvitat de
comprenw sense term clar en clue s'ha de centrar latencio. encetar
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una observacio sense haver-se fixat un objecte precis, acotat,
seleccionat es contraproduent Es pot fer una reparticlo en un grup
d'observadors de diferents objectes d'observacio (corn per exemple
la manera de donar les instruccions per fer una activitat, la reparticiO
dels torns, la iniciativa dels aprenents per prendre la paraula, etc.).

Cal afegir tambe que el visionat de tota una Nice sense un objecte
concret es extremadament monOton: un cop filmades, les classes
perden elle que constitueix el seu pols. i en resulta un film molt
avorrit.

Un cop més, el que cal és que els metodes siguin adequats als
objectius. Si el que es vol observar és la interacci6 en general. caldra
registrar tot el que passa. per6 haurem de timitar-ho a determinades
seqUencies (excepte si fern una investigaciO de gran envergadura per

a la qual convé disposar d'enregistraments i transcripcions de classes
completes). Si el que interessa és tenir models de tecniques de classes.
un muntatge de diferents episodis es mes adient. Cal, en aquest cas.
disposar de nombrosos enregistraments i de mitjans tecnics per fer-
ne possible el rnuntatge.

De la mateixa manera. és necessan valorar els costos elevadissims
de les transcripcions (esforc I temps). pel que fa a la formacio:
potser es millor decidir de fer-ne només en alguns casos. i nomes
d'alguns episodis seleccionats També es pot optar per la solucie de
fer observacions a partir de transcripcions, sobre les quals es pot
treballar directament. especialment quan interessa visionar classes
de professors desconeguts, cas en qué es preferible no veure di-
rectament l'enregistrament video. evitant aixi la tendencia al judici
i a la critica superficial

Una sessiO d'observaciO de classes requereix una preparaciO
minuciosa, tant pet que fa al formador corn als mateixos observadors
i observats Hi ha. per tent, tot un seguit d'activitats que estaran
destinades a aquesta preparaciO. a incidir sobre les actituds, a ad-
quirir una certa practice. a poser a prove un determinat estn, corn
les graelles. els diens, els enregistraments o les transcripcions. que
constituiran l'aprenentatge de l'observaci6 corn a procediment de
f orma ca.)

En un segon temps. un cop els subjectes s'hagin familiantzat amb
aquestes teeniques. les observacions i les analisis prepiament dites
pernietran d entrar ja en l'objecte d'observaciO El formador s'ha de
plantejar. arrihat en aquest punt. corn animar aquestes sessions
ci anal's!. quill os 01 sou ml en rolacio amh el del grup de formacib fins
a on ha d'anar. corn pot suscitar la reflexio entice. etc

Un altre aspecte prey clue cal term en compte es la dOestio del
context la situacio pedagogica posada en escena en un enrogistrarnent
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de classe ha de ser percebuda per I observador de la manera mes
proxima a corn la senten els protagonistes professor i alumnes cal
coneixer al maxim els elements contextuals per poder interpretar
els esdevemments. Quan el professor observat forma part d'un grup
de formaciO. pot presentar ell mateix els elements contextuals que
creu necessaris perque els altres comprenguin aquell episodi que
forma part del desenvolupament del curriculum. que es dOna en un
Hoc i en un temps donats. entre uns participants que tenen unes
caracteristiques determinades etc. Cal aqui un respecte molt gran
envers la classe corn a conteXt social. com a Hoc cultural on els
participants coneixen les regles del joc. els rots de cadascu. les
intencions i les espectatives dels altres

Els grups c;.observadors no han de ser gaire nombrosos. al meu
entendre. si no es converteixen en una massa d'espectadors passius.
Cal també quo cadasc0 tingui una tasca precisa. un objectiu concret.
uns materials a produir al final de la sessio Si volem que el grup
tracti en situacio d'igualtat els problemes comuns, cal organitzar
degudament l'espai de posada en corn0 i confrontacio de les diferents
interpretacions de cada observador i de robservat mateix Daquesta
manera. es pot garantir un autentic treball en equip. amb la integraci6
de resguard dels altres

Es curios corn en aquesta situacio el qui as observat pot superar
mes facilment "ref ecte cosmetic esmentat per Wagner ( 1988).
aquell que es veu a si mateix en un enregistrament nomes observa
defectes, sobretot actitudinals. kinesics. gestuals i fins i tot estetics.
(De ta mateixa manera. alguns observadors poden ser uns critics
ferotges d'un professor que no coneixen) En una relacio dalut. els
altres poden compensar una visio massa negativa dels observats.
deguda molt probablement a un habit creat pels mittans de cornunicaciö
que presenten criatures esteticament perfectes A mes. el que
interessa es veure els efectes de les actuacions dels uns i dels altres-
es una avaluacib ben diferent craquell primer ludic! superficial

Haig de comentar que un document video que posa en escena una
classe pot presentar tambe unes qualitats aparents que fan craquella
lliço una classe ,presentable". En un treball de recerca que he dut
a terme sobre el discurs de classe (Cambra. 1992). he pogut com-
provar que les classes que es podien mostrar sense que provoquessin
critiques dosagradables aquelles que donavon una bona impressto
general. eren les mes qUestionaoles pel que fa a I eficacra de certs
recursos vull alertar. amb aquest exempte snore els perills de
visionamonts rapids I generals quo tendeixei a rotor car ludic:Is
superhcials i no fonamentals. la qual cosa constituiria un efecte
powers de les observacions de classes. si entenem que han do sor
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un procediment per a potenciar la comprensio del que passa realment
a la practice de cada dia.

D'altra banda. cal tenir presents els problernes etics i deontolOgics
que presenten les observacions de classes esmentats per S. Lieutaud
en les Jornades PedagOgiques per a l'Ensenyament del Frances. de
1991: opino que un observador ha d'actuar amb una total transparencia
envers el professor observat. en el sentit que aquest ha de saber per
a quin Os es fa l'observacid i quins usos es faran dels enregistraments.
I no crec que un professor hagi de donar -carte blanca- a un ob-
servador en aquest tema, perque a partir del moment en qué es
descontextualitza i/o es canvia d'objectiu. l'observacio pot ser
totalment desvirtuada.

No crec que sigui adequat ter sessions d'observaciO amb grups
esporadics de professors (corn en el decurs d'unes Jornades), sense
poder fer una analisi de necessitats. sense conbixer les expectatives.
etc. Hi ha un risc massa gran de desajustament entre els objectius
del formador i les expectatives del pUblic. que espera. sovint. models
presentats corn a valids. Hi ha una real dificultat cladequar certes
accions. de formacio a les expectatives del professorat. quan no es
poden fer analisis previes de necessitats de formacid. Proposar un
treball descriptiu i analitic. I no prescriptiu. a un pUblic que espera
un model basicament rnodelitzador. pot ser un error molt greu.

També pot resultar molt conflictiu el f et que els participants d'un
grup de formed() discrepin totalment en el que entenen perobservacio
i per forma= En upa trobada recent entre formadors de professors
de Frances LE de Catalunya d'Espanyol LE de Franca, per debatre
sobre les observacions de classes corn a eina de formacid. es va fer
una -classe-xoc- de grec', amb la finalitat de fer-ne simultaniament
una observacio directa per part d'uns dels participants que assumiren
aquesta f undo. I una observe= diferida de tot el grup a partir de
l'enregistrarnent en video

El cas es quo en resulta una situacio molt crispada perque no tots
els formadors tenien el mateix concepte del que -ha de ser una
classe de LE. de manera que el plantejament totalment oral
comunicatiu d'aquesta primera classe de grec va irritar sobremanera
alguns dels participants. a la qual cosa s'afegi la situacio d'inferiontat
en qué es trobaren en Ilur paper d'aprenents, i el f et de ser observats
LI quo ham do ser un debat sobre el procediment d'observacio es va
convertir rapidarnent en un plocus als plantetaments inutodologii s

tI `.-1 pc' 1....t O .10.1 it I ,11),111,LiA
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del professor es a dir es va plantejar el problema del model de
classe de LE no es va tractar del terna previst

Experiencies corn aquesta sOn molt Otils. per molt negatives que
semblin. En aquest CbS. el conflicte convidava a replantejar-se quins
models de formacib hi havia al cap de cadascu. i no solament a debatre
sobre aquests. sinb també a comprovar que un grup d'observadors
d'observats ha de tenir uns objectius molt clars i molt consensuats
qualsevol malentes en aquest terreny pot conduir a reaccions foroa
dramatiques Afegirn també que. un cop mes. la mobilitat de rols
bandeja molts prejudicis. i. nornés per aixO. ja es molt formadora.

5. Conclusions

Les observacions de classes impliquen. per part de l'observador
i de l'observat. unes determinades actituds en primer Hoc. un res-
pecte a la classe corn a Hoc cultural i com a font d'informacions
valuoses: en segon Hoc. la voluntat de coneixer millor el que passa
efectivament a l'aula per tal de comprendi e els fenomens interactius
que s'hi produeixen. amb el supOsit que el fet de comprendre és un
primer pas cap a una millora: en tercer Hoc. acceptar d'obrir la
classe als altres. entenent que l'ensenyament es una activitat que
requereix un treball cooperatiu i una relacig d'ajut entre ensenyants:
en quart Hoc. entendre que la tormaciO permanent o continuada es una
necessitat que no es pot continuer obviant.

Hem revisat alguns procediments. objectius i situacions que irn-
pliquen rus complernentan de diferents models de forrnacio. entenent
que no son excloents. cal adequar els models a les diferents situacions
de forrnacio que es donen.

Aquesta forrnacio ha de diversificar-se per tal d'ajustar-se a les
necessitats diverses dels diferents prof essors. de les diterents
situacions i dels diferents moments en la vida professional d un
professor aixO vol dir que s'han d'incorporai irodels de formacio de
tipus col laboratiu. en equips de formacio pL centres o per zones.

tambe formes d'autoformacio

Aquel.la concepcio oherla de la forrnamci esui molt reldcloridd,i
amh una certa concepcio de la recerca la recerca a I aula quan
implica els observals corn a observadors. en una alternança de rols
Cs un procediment foimatiu No es pens estrany. doncs. quo la historia
de les observacions de classes en LE sigui fruit de les preocunacions
do forinadom_, i d investiqadors sovmt les mateixes persones
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L'iis de les observacions de classes no esta exempt de problemes.
els quals sOn nombrosos, i s'han de cercar les condicions bptimes per
aplicar-les satisfactOriament. En aquest sentit, cal multiplicar les
trobades de formadors per tal de plantejar-se una reflexib aprofundida
i una posada en com0 de les dificultats, de les quals nornes n'he citat
algunes a tall d'exemple, i avaluar l'eficacia dels procediments en
relaciO amb els objectius. També cal, al meu entendre. fer mes recerca
sobre aquest tema.
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MAYORDOMO, A.: Historta local
de l'educaciO. Propostes i fonts
per a una histdria de l'educacio
en la societat v9lenciana. Uni-
versitat de Valencia. Departa-
merit d'EducaciO Comparada
Histeria de l'EducaciO. Serie Mi-
nor, 12. 1991.

Aquest Ilibre es el fruit d'un
intens i exhaustiu treball acade-
mic. Ens trobem, en efecte,
davant una obra que fou gestada
i elaborada -molt possiblement-
corn a part del projecte docent i
investigador que l'autor. pro-
fessor d'HistOria de l'EducaciO a
Valencia. presenta per tal d'ac-
cedir a la catedra d'Hist6ria de
rEducaciO al Pais Valencia de la
qual es titular. Aquesta cir-
cumstancia no desmereix, en
absolut. l'apariciO d'aquestes
propostes metodolOgiques que.
per altra banda. continuen tas-
ques iniciades temps enoa. En
aquest sentit cal recordar la
publicaciO. rany 1981, d'una
Guta didactica para el estudiante
en la investigacian historico-
pedagOgica valenciana (Valencia,
Nau Llibres, 1981) dels profes-
sors L. Esteban i J. Villalmanzo.
Ara, l'obra que ens ocupa corn-
plata I actualitza aquelles pri-
mares aportacions. tot incidint
en la importancia que posseeix
la histona local per a un correete
desenvoluparnent de la histOria
de Feducacib.

L obra en questio presenta
una estructura academica La
prime! a part -a manera d'unes
precisions prévies- ens ofereix
una magnifica aproximaciO als
diferents corrents i tradicions
historiografiques que incideixen
-ara per ara- en la histOria de
reducacie. L'autor demostra
conaixer la bibliografia al res-
pecte, desbrossant i aclarint les
diverses postures i enfocaments.
Aixi el Ilibre pren una Ohl di-
mensiO comparativa. El profes-
sor Mayordomo fixa la seva
atenciO en la renovaciO histerico-
educativa d'ascendencia fran-
cesa, esforcada per analitzar la
relaciO entre les institucions
escolars i les estructures so-
cials, sense oblidar aquelles al-
tres tematiques (alfabetitzaciO,
secundaria, etc.) cultivades
darrerament en l'ambit anglo-
saki i que han incidit continuen
fent-ho- en Factual plantejament
dels estudis i treballs histOrico-
educatius.

Despres d'aquestes conside-
racions i d'altres. l'autor con-
clou -a tall d'afirmaciO prelimi-
nar- que la histOria de reducacio
es una disciplina histOrica sec-
torial quo, incardinada en el marc
de les Ciancies Socials, necessita
intercomunicar-se amb altres
histOries sectorials. per tal de
donar raons amb voluntat expli-
cativa, tot utilitzant matodes
cientif ics. El professor Mayor-
dorno insereix la histOria de
l'educaciO en el mare generic
Tuna histOria total sorgida de
Faiguabarreig de tres grans
corrents historiografics de la
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historia social, de la historia de
les mentalitats I de la historia
politica.

A consequencia d'aquestes
influencies. la nova histOria de
l'educacib ha fugit d'aquella
classica i tradicional histOria de
les idees i doctrines educatives
i pedag6giques. Iligada pel cornO
a una interpretacib de caracter
teoretico-filosOfic. capgirant-se
vers una nova onentacib que
tracta aspectes tals corn l'al-
fabetitzaciO o l'escolaritzacib.
incorporant neves metodologies
(demografiques. etnohistOri-
ques, etc.). i contemplant la
possibilitat dutilitzar la tradicib
oral corn a font documental. Aixi
s'escriu ara la no \,a histbna de
reducaci6 que -corn velem- poc
té a veure amb aquella histOria
de la pedaaogia, propia del segle
XIX. d'arrel idealista o cultura-
lista i que domina [ambient
universitan durant decades.

A partir d'aquest planteja-
ment inicial. l'autor s'endinsa en
el camp de la histOria local. La
histOria actual es construeix en
base a estudis locals o regionals
Mayordorno segueix. aqui. de bell
nou. la tradicib histonografica
francesa de l'escola dels Anna-
les. assumint tots aquells plan-
tejaments que emfasitzen el
paper i el protagonisme local
regional en el desenvolupament
historic de les diterentes cornu-
nitats humanes Per detensar
aquesta realitat tan Obvia Ma-
yordoino tii esmorça molts
esforcos i bons Vol convencer
un possible i hipotétic lector
incredul de la conveniencia
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unlitat de la historia local I re-
gional Pero aquest esforc justi-
ficatiu no era necessan per a
tots aquells que, d'una manera o
altra, estem sensibilitzats pel
conreu d'aquest tipus d'estudis
Sobta, per6. el tel que el pro-
fessor Mayordomo cerqui argu-
ments en tradicions culturals
forasteres. d'un fort taranna
Jacobi, centralista I uniformista.
Per6 al marge de la possible pa-
radoxa -en realitat més aparent
que real- es cert que. des dels
temps de Jaume Vicens Vives.
hi ha hagut, entre nosaltres. un
veritable interes academic
universitari per la promocib
d'aquests tipus d'estudis, que és
reivindicat. tanmateix. pel pro-
fessor Mayordomo.

Tot seguit s'entra a conside-
rar la incidencia dels estudis
locals en histOria de reducacib.
En aquest punt Mayordomo
constata corn han proliferat
arreu aquest tipus d'aportacions.
prornogudes a voltes per les
diferents associacions d'historia
de l'educació nacionals. Ara be.
la histOria local pot conduir a
situacions pernicioses quan, per
exemple. el localisme no supera
restricte limit de la pura I sim-
ple anecdota. Corn recorda Ma-
yordomo el valor dels estudis
locals depen de les seves
possibilitats per a una genera-
litzaciO posterior I adequada.

Ai marge de les tradicions
forasteres -francesa 1 anglesa
prulcipalrnent- no podem obligar
les sorgides entre nosaltres
Mayordomo apunta la tasca que
s'ha let en aquest sentit al Ilarg
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de tota la geogratia peninsular
Malgrat la mance de coordinacio
entre les diferents iniciatives.
avui posseIrn un teixit important
de guies. bibliografies i propos-
tes de linies d'investigaciO que
poden ajudar de manera benef
ciosa al desenvolupament i

institucionalitzaciO dels estudis
d'histOria de reducaciO locals.
En aquest sentit. les iniciatives
sorlides de Catalunya sOn moltes.
Nombs cal recordar les repetides
Jornades d'História de l'EducactO
els Palsos Catalans que prornou
entusiasticarnent el professor
Pere Sole. o be els treballs i re-
culls bibliografics duts a terme
pel professor Gonzalez-Agapito
de la Universitet de Barcelona.
sense oblidar el bon nombre de
tesis doctorals que cada curs es
defensen pOblicament. Tot aixd
dOna un bon gruix de materials
que. convenientrnent emprats.
poden produir importants fruits
posteriors

Ens hem de congratular pel
fet que el litre que ara ens ocupa
arribi a les nostres biblioteques.
ja que a mes d una exhaustive
guia tematica per a la investi-
qacid. inclou un bon arsenal de
fonts documentals amb la indi-
cacid de rries de vuit-centes re-
ferencies bibliografiques que
atecten a la histdria de reducaciO
valenciana. Perb tambe és cert
que hi trobem a falter quelcorn
El professor Mayordorno sembla
oblidar totes les contribuciotr;
que s'escapen de les tradicions
historiografiques francesa i an-
glo-saxona Caldria que obi issim
els nostres ulls a d'altres apor-

tacions -corn la germantca o la
italiana- que tant han fet per la
consolidacid dels estudis histO-
rico-educatius. tot i la seva as-
cendencia filosOfica.

PerO aquest detail. o aquell
altre. no impedeixen de reconei-
xer que ens trobem davant d'una
magnifica eina de teball, Otil i

prof itosa. que l'autor pose al
servei de la histbria local. Sense
aprofundir en la convenibncia o
oportunitat de la utilitzacib d'a-
questa terminologia. constatern
la irnportancia que prenen tots
els estudis centrats sobre co-
munitats culturals que han estat
articulades i cohesionades a
traves de reducaciO. La recent
conferencia del professor Alas-
dair Maclntyre. titulada 'The
idea of an Educated Public".
pronunciada a [Institut d'Edu-
cacib de la Universitet de Londres
sobre la comunitat escocesa. aixi
ho sembla confirmar Bo sera
aprolundir en aquests estudis
treballs, tot donant la benvinguda
a les propostes del professor
Mayordomo
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SUNYOL, VICTOR: Maquines per
a escriure. Recursos per a
l'animacib a la creativitat es-
crita. Vic, Eumo Editorial.

Segurament el que fa inte-
ressant Maquines per a escriure
es que es tracta d'un Ilibre
fronterer, és a dir: a mig cami
entre la literature i la llengua.
la creativitat i l'ensenyament
formal, la Ilico i el joc, la gran
Literature amb majOscula i els
textos quotidians que escrivirn.
el recull de materials didactics !
l'assaig personal. M'agrada
sobretot perque traspua irreve-
rencia per totes bandes. Pel que
fa al m6n de la didactica -que
potser peca a vegades de massa
quadriculat- no se'ns parla mai
d'objectius d'aprenentatee. ni de
continguts lingOistics o Iiieraris.
ni de procediments: no hi ha
faxes, de cap mena que expliquin
corn s na de fer l'exercici, ni
graelles que l'analitzin, ni
s'exposa corn es corregeix, ni
corn s'avalua. I el Ilenguatge amb
que esta escrit no té cap dels
tics i els (epics de la bibliografia
especifica

Pero pel cant6 literari
l'ofensa és encara més greu
barreja literatura catalana amb
universal, autors reconeguts
arnb escrits d'alumnes. jocs do
paraules arnb alle poesia. Se'ns
propose salter de peus damunt
dels classics i refer-los de
nou al not, ie gust: compondre
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poernes nous a partir de versos
escadussers de Riba. Foix,
Carner i tants d'altres: o inven-
tar-nos norns corn Sant Vicenc
Ferrer i Guardia o Pier Paolo
Passolirnpicarnent... Quin
sacrilegi!

Maquines per a escriure
conté més de 500 propostes
enginyoses de creativitat
literaria, per estirnular la ima-
ginaciO, la confianca i l'escrip-
tura. Consta de tres grans capi-
tols: narraciO, poesia i jocs de
paraules. Els exercicis, sernpre
molt oberts, utilitzen tecniques
diverses: crear a partir d'ele-
rnents aillats (mots. textos.
elements narratius. ternes,
etc.): omplir una rnatriu de conte
o poema: rnampular altres tex-
tos per fer-ne un de nou, crear
col-lectivament: jugar amb la
Ilengua (embarbussarnents.
encadenarnents, etc.). Aixi. pots
escriure un conte a partir de
quatre mots-clau. fer un discurs
politic buit de contingut, escriure
una carte desvergonyida o refer
un poema d'un classic catala.

Un altre aspecte suggerent de
les Maquines... és el de les fonts
on s.abeuren. L'autor acumula
aquest rnostrari gegantesc de
propostes fent Os dels materials
i les expenencies nies vanades

inimaginables Parteix d'una
escassa bibliografia didactica
sobre creativitat i expressiO
escrila (Rodari. IOCS Crexprcs-
sio. tellers de literature. culture
popular.. ) Incorpora moltes de
les temptatives literenes o dels
-trues creatius assalats per
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autors reconeguts avantguar-
distes, experirnentals, surrea-
listes... Hi surten norns corn
Pedro lo, Lewis Carroll, Ofeiia
Dracs, halo Ca !vino, Rayrnond
Queneau... (Un detall curi6s és
que el llibre informa i dbna refe-
rencies sobre les provatures
d'uns i d'altres). D'altra banda.
tarnbe aprofita les recerques
rnés cientifiques de critica
literaria. corn els estudis sobre
el conte de Pr'opp, el grup Oulipo.
o la rnetrica poetica. Finalment.
corn un drapaire de la literature
creative. explore i explota les
possibilitats expressives dels
aspectes i dels objectes rnes
insospitats: rnOsica. sorolls.
jocs de taula. estripar papers.
diccionaris. etc.

Per6. no tot sOn flors i vio-
les! Cal reconeixer que algunes
propostes presenten dificultats
importants de realitzaciO, que
d'altres sOn poc rendibles lin-
gUisticarnent. que algunes ex-
plicacions son -potser prernedi-
tadarnent- irnprecises (els
exercicis riles afinats sOn els que
porten exernple). En definitive.
el Ilibre és una moneda de dues
cares La rnanca de sistematit-
zaciO didactic:a acaba pesant al
final el lector-mestre se sent
un xic a les fosques: -corn puc
ter aquest exercici2. per que
serveix aix67. gums continquts
de llengua treballo?" El penll
d'exposer nornes les idees
creatives es que sarriba
prescinciii do la rosta I quo la
ciasse pot per dre el ruinb. Es pot
amber a pensar que nomes amb
una idea creative ja n'hi ha prou.

Pero tarnbe s'ha de dir en des-
carrec que el Ilibre es presenta
sense pretensions corn una bola
de fang per moldejar. No hi ha
guies per seguir ai peu de la Iletra
perque ha de ser el mestre el
que faci refaci, adaptant les
idees al seu gust i creant-ne de
noves.

No vull amagar que conec el
Victor des de fa molts anys i que
m'alegro que hagi buscat un buit
en les seves ocupacions poeti-
ques docents. i editorials per
escriure aquest rnanual de
creativitat-literatura-expressiO
escnta. Precisarnent perque l'ha
escrit una persona apassionada
per la literature per darnunt de
tot. el Ilibre en si és més origi-
nal i divertit que la resta de
materials didactics que ens
envolten. La irnaginaciO i la
creacib personal dorninen sobre
la funcionalitat i la didactica.
Acabes engantxant-te al llibre
per plaer, Ilegint-lo corn un Ilibre
de contes o d'acudits. i no tant
corn un manual de consulta per
buscar idees per ornphr les
classes -tot i que no mestere
d'aplicar rnoltes de les idees que
rnha donat!

2416
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I COLLEGI UNIVERSITARI IN EU-
ROPA TRA IL XIV EL IL XVIII
SECOLO: Atti del Convegno di
Studi della Comisione Interne-
zionale per la Storia delle Uni-
versita. Siena-Bologna, 16-19
maggio 1988. Edicib a cura de
Domenico Maffei i Hilda de
Ridder-Symoens Milano. Guiffre
Editore. 1991.

La Universitet ve de Iluny. Al
Ilarg de la seva histbria aquesta
instituciO educative -sorgida
durant la baixe edat mitjana- ha
superat diverses etapes i perio-
des. Despres (funs inicis espe-
rançadors que convergiren en
el gran moviment del Renaixe-
ment humanista. seguiren d'al-
tres fases certament fosques i

poc IluIdes. La Universitet no ve
saber adaptar-se. durant l'edat
moderna, als avencos i desco-
briments de la nova ciencia.
Aquest proces comporta una
profunda crisi que names es va
comencar a superar a partir del
segle XIX

Pero al merge d'aquest iti-
nerari histOric amb diversos
moments de signe I significaciO
diferent. la Universitet ha estat
un dels elements articuladors de
la culture occidental, I tanma.eix
de la mateixa idea d'Europa No
Ii ha cap mena de dubte el pen-
semen( I la culture continental
deuon moltes coses a la Univer-
sitet
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Per aixo hem d agrair I con-
gratular-nos per l'aparicio d'o-
bres coldectives corn la que avui
presentem a considered() del
pOblic lector. Sortosament. dun
temps erica la histbria de la
Universitet s'esta reconstruint
de bell nou. La ComissiO Interna-
cional per la HistOria de les
Universitats ha promogut. en els
darrers temps, mOltiples inicia-
tives, entre les quals destaca
aques't volum, fruit, per altra
banda. dels treballs presentats
durant el mes de maig de 1988.
a Siena. corn a resposta a la
convocatbria Ilançada per tal de
tractar sobre el paper dels col-
legis universitaris en la histbria
europea medieval I noderna.

Corn sabem. a [antic rbgirn
els estudiants s'organitzaren a
les diferents universitats a tra-
ves de diversos col.legis ar-
ticulats al voltant de les distintes
nacionalitats de procedencia. la
qual cosa confirma la pretensib
cosmopolite d'aquella universitat
de prirnera hora. Es cert que
rexistencia d'una Unica Ilengua
acadbmica corn el Ilati, estesa
arreu, i l'horitzb d'una realitat
cultural i religiose cornuna -me-
diatitzada pel cristianisme- fa-
cilitava les coses. perb. en
qualsevol cas. no es pot dubtar
de l'existencia Tuna voluntat
universiteria auténticament in-
ternacional

A In conferencin organitzada
per la Universitat de Siena -en
la qual coldabore decididament
el prestigibs I centenari collegi
espanyol de Bolonia- participaren



Recensions

els mes oestacats especialistes
sobre aquesta tematica En res-
saltem -a tall d il.lustracio- el
treball del professor Jacques
Verger -Collegi e Universita tra
Medio Evo ed Eta Moderna -. que
a manera de partic dana una visie
general sobre la tematica en
qUestio. Verger ens recorda que.
des de l'aparicio dels primers
col.leais universitaris al segle
XII fins a les reformes uni-
versitaries il.lustrades, els
coldegis foren els nuclis into-
gradors de bona part de l'es-
tructura universitaria. ja que,
tanmateix. els col-legis perdu-
raren corn a autentics centres
de poder d'una elite social -tal
corn ho dernostren els recents
estudis sobre els corlegis pe-
ninsulars- quo incidia activarnent
sobre la vida administrativa.
académica i burocratica.

A aquesta aportacio generica
segueixen tot un gruix de treballs
de caracter riles monografic que
afecten a la %/Ida r existencia
d'institucions concretes En
aquest sentit. recordem els es-
tudis soore diversos collegis
Italians (el de la Sapiensa de Pisa.
la Domus Sancti Gregorii a
Sapienza Vecchia de Perugia). o
espanyols (en especial el de San
Clernente de Bo Ionia). aixi corn
&allies de pioeedencia diversa
Per la soya importancia -donada
la sempiterna significacio del
model pansenc- destaquem el
treball de Marie-Madeleine
Compero sobre c-truclula
instilucional i los tuncions ado-
catives dels col lows de la Unl-
veisitat de Paris al segle XVI

Tampoc les dimensions peda-
gogico-religioses podien esca-
par-se a un aplec de treballs corn
el que avui presentem En efecte.
l'impacte de la Reforma, l'apa-
riciO de collegis protestants o
el mateix pes de la tradiciO je-
suitica tambe son abordats per
diferents especialistes, des de
perspectives -aixa si- molt
concretes i especifiques Aquest
esperit d'aprofundiment -es a
dir, de plantejar els problemes
a escales reduides- es comple-
menta amb una necessaria i ade-
quada generalitzacia que, a ma-
nera de conclusions. presenta un
dels mes brillants i profunds
histonadors de reducacio de
l'actualitat Ens referim al pro-
fessor neerlandés Willem Frij-
hoff. que ofereix a la considera-
cio oUblicaunseguit de propostes
-rnes o menys provisionals. i en
qualsevol cas sempre obertes a
modificacions possibles I poste-
riors- que. al cap i a la fi. no son
mes quo unes invitacions a
prosseguir en la reflexio i en
l'estudi sistematic.

Frijhatf formahtza les seves
aportacions a traves d'uns grans
centres d'interes que tot seguit
passem a cornentar En primer
forme. cal prectsar gum és el
camp de la investigacio que
afecta a la histana dels collegis
universitans. car existeixen win
sane d'institucions paraldelos
semblants (collegia paedagogra .

aulae. contubernia bursae
howitia. etc ) que se succeeixel,
en In niateixa evolucio lustonca
de la Universitat clue. en la se 3
orgarotiacio inicial es pot re-
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presentar corn un quadre rec-
tangular en el qual figuren corn a
vertexs quatre realitats dif e-
rents. perO intimament relacio-
nades. aixO es. la universitat
la facultat. la nacio i el col-legi

Conve. doncs. analitzar la
manera corn aquestes quatre
institucions s han relacionat al
llarg dels temps. tot aprofundint

investigant sobre la mateixa
tradicio del fenomen

perque els col-legis foren
-si mes no fins al segle XVIII- un
dels centres mes actius de la vida
universitaria Es evident que
existeix una arnplia I extensa
tipologia d aquests centres. per
la qual cosa s'imposa un treball
cornparatiu per tal cranalitzar les
diverses funcions educatives

socials que orotagonitzaren els
col legis universitaris al Ilarg
de la seva evolucio historica

Ara. quan sembla que es con-
solida arreu la idea cruna Europa
cornuna. bo sera restar atent a
aquest tipus de Ilibres i propostes
que. mes enlla de la seva signi-
ficacio erudita. constitueixen una
invitació cotlectiva a la retie-

perque no podern oblidar
ara menys que mai- que res-
sencia d'Europa -tal corn pro-
clamava Husserl al 1935- rau
Iustarnent en la seva capacitat
teoretico-racional. aixO es en
la mateixa dimensiO critica cruna
cultura europea que ha trobat un
dels seus Ilocs naturals precisa-
ment en la Universitat.

Conrad Vilanou
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Notes bibliografiques

BISQUERRA, R. Orientacio
psicopedagogica 1 desenvolupa-
ment de recursos humans. Bar-
celona. La Llar del Ilibre. 1992.

En el primer capitol. on
s'exposa la histOria de ronen-
taciO, es pot veure com s'ha
passat Tun concepte puntual
centrat en l'adolescéncia a un
enfocament del cicle vital:
orientacib per a totes les perso-
nes al Ilarg de tota la vida en
tots els seus aspectes. Aixo
implica orientaci6 per a la car-
rera. no nornés a l'escola. sinb
també durant les transicions i a

les organitzacions. En aquest punt
conflueixen onentacio. formacib
i DRH. Els corrents de rorien-
tacib per a la prevencio i el de-
senvoluparnent s'apliquen tant a
rambit escolar corn a les em-
preses i als serveis comunitans.
Els PAPE (Programes dAssis-
tencia Personal a l'Empleat). que
inclouen habilitats de vida. habi-
Mats socials, prevenciO de
l'estrés. etc. son una de les
aportacions mes novedoses en
aquest sentit En el mare de
l'Europa Comunitaria. on qualitat

compentivitat sOn factors
essencials per al mOn empresa-
nal. no es pot deixar de bancia el
desenvolupament huma En aquest
Ilibre es poden trohar suggen-
ments que impliquen el sistema
critic-AR, i el laboral

BISQUERRA, R. I SARGATAL, A.
Proves Objectives de Llengua
Catalana Barcelona, Laertes,
1992.

El propOsit d'aquesta obra es
presentar un conjunt de proves
de Ilengua catalana que es poden
utilitzar en diagnOstic pedagOgic.
tent per part de pedagogs corn
orientadors, psicOlegs i pro-
fessors de català. S'hi aporten
uns barems. que encara que les
dades hagin estat recollides fa
uns anys, sembla que encara
mantenen la seva vigencia. Les
proves contemplen els principals
aspectes de la Ilengua (sociolin-
gOistica. vocalisme, consonan-
tisme. morfologia. sintaxi, le-
xic) i també lectura. dictat I ex-
pressib escrita. Es fa una refle-
xiO sobre la dificultat de l'ava-
luaciO objectiva de l'expressio
escrita. la qual cosa implica les
preguntes tipus assaig dels
examens. Aquesta forma d'ava-
luar en general impedeix que es
puguin estahlir comparacions
ente centres o que es puguin tenir
elements de referer...ia sobre el
rendiment dels alumnes respecte
al promig Es a partir d'aqui on
es proposa la utilitzaciO de pro-
ves d'avaluacib obiectiva
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DDAA Croniques de la Reforma
Aproxlmacio al debat i a
l'experimentacio d'un nou sis-
tema educatiu Barcelona. 1_ urn()
Editorial. Col Documents, n. 18.
1992

En aquest recull de diferents
articles I taules rodones que va
publicar Ca:mica d'Ensenyament
del 1989 al 1991. es presenten
un conjunt de reflevons sobre
el que suposa Ia implantacio del
nou sisterna educatiu

Despres d'una introduccio a
carrec d'A Tort amb un repas
global de les opcions de la Re-
forma I les conseqüencies a nivell
de la formacib del professorat.
els textos de les taules rodones
debaten temes corn el tractarnent
de la diversitat. el perfil del
professor. les transformacions
dels centres. el material di-
dactic. etc

A la segona part. es presen-
ten quinze reportatges breus fets
per professors dels centres ex-
penrnentadors on els problernes
plantejets constitueixen una
aportacio molt interessant al
debat sobre el s,gnificat I les
irnplicacrons de la reforma Edu-
cativa

:360

ESCANO, J.; GIL DE LA SERNA
M. Como se aprende i como se
enseria Barcelona. ICE Univer-
sitet de Barcelona/Horsori,
1992.

Un dels reptes de la Reforma
Educative. actualment en lase
climplantacio en aquest pars, es
que el professorat cornprengui
els principis psicopedagOgics que
la nodreixen Aquest Ilibre. el
nove de la col leccio Cuademos
de Redagogia de l'Institut de
Ciencies de l'EducaciO de la Uni-
versitat de Barcelona. preten
respondre i fer una aportacio
clara i practice a aquesta ne-
cessitat. a base d'analisis de
mapes conceptuals i d'abordar
situacions amb que es troben els
professors en la seva tasca ha-
bitual en els centres i les aules

El plantejament de cadascun
dels capitols es nou I pot ser de
gran alut er la preparacib de
materials per a la f ormacto in-

cal I permanent dels professors

SOLE, Estrateglas de lecture
Barcelona ICE Universitat de
Barcelona/Grao. 1992

aspectt-, pue rue,,
cocupa un bon nombro dy pro

tessors es sense cap dubte la
comprensio lectora Fins i tot a



Notes bibliografiques

la Universitet, de tant en tant
se senten frases corn .no ente-
nen el que Ilegerxen...-. Per altra
banda, no es pot dubtar que el
panorama cultural de lecture és
un valor decreixent. Malgrat tot.
al sistema escolar. sense fer
distinciO de nivells educatius, la
lecture continua a la base dels
processosd'ensenyament-apre-
nentatge.

El Ilibre d'Isabel Sole, molt
facil de Ilegir, es una obra molt
ben elaborada per ajudar els
docents en la tasca de promoure
en els alumnes la utilitzacig
autOnoma d'estrategies de com-
prensiO lectora, sense rebaixar
gens ni mica els aspectes i els
problemes conceptuals i sense
caure en el simple receptari.

TEBEROSKY, A.: Aprendiendo a
escribir. Barcelona. ICE Uni-
versitet de Barcelona/Horsori,
1992

Tal i corn indica l'autora a la
introduccie. aquest Ilibre intenta
respondre a la problematica que
sorgeix al voltant de l'aprenen-
tatge de l'escriptura. tant des
de les referencies tebnques i les
dades empiriques de la inves-
tigacib corn del contrast en la
practice dels ens(:nyants Es, en
bona mesura, una invitacib al
canyi I la innoyacib, a renovar
el pensament, I l'actuacib del
professorat. Es justarnent per
aixO que els primers capitols
s'entretenen a analitzar el sa-

ber dels mestres les mestres
sobre allo que saben els infants
Els que continuen estudien el
saber i la seva adquisiciO per part
dels nens i les nenes quant a
l'escriptura, sense perdre de
vista els suggeriments pedagb-
gics per aplicar-los a les aules

TR1LLA, J.: El professor y los
valores controvertidos. Neu-
tralidad y bengerancia en la
educaciOn. Barcelona. PaidOs.
1992.

El Ilibre del professor Jaurne
Trilla tracta sobre l'antiga i

encara molt polemica qUestie de
fins a quin punt és licit que el
mestre tracti de transmetre als
alurnnes les seves opcions ide:,-
lOgiques. politiques o religioses
Es un tema que este relacionat
amb una !large familia de con-
ceptes corn sOn: neutralitat.
adoctrinament manipulacib.
confessionalitat i lalcisme,
enseriyament de la religib.
formacib Otica, etc I tambe. es
un tema que amb force con-
tinu'itat genera conflictes en els
centres educatius entre els
diferents estaments que hi par-
ticipen. En el litre. es presenta
sistematitzada la discussiO
tebrica sobre el particular,
s'ofereix un mare noirnatiu que
orienti l'actuacib del protessor
en les anomenades questions
-socialrnent controvertides-.
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L obra tambe incorpora un
conjunt de materials (casos
dilemes, role-playings. etc )
utilitzables en la formacib ini-
cial 'permanent del professorat

WASS, S.: Salidas escolares y
trabajo en la educacion prima-
ria. Madrid. Morata/MEC. 1992.

El desenvolupament de pro-
jectes curriculars que tinguin en
compte les sortides escolars es
I objectiu d'aquesta obra.

L'autor ens ofereix una visto
practica I exemplificada. orien-
tant-nos sobre l'organitzacio
la planificaciO d'excursions.
sortides I activitats diverses
fora de raula.

Se'ns mostren e. diversos
avantatges d'aquestes activitats

recursos per aprofitar-los al
maxim, models d'orientacions.
metodologies. illustracions
mapes, nocions de seguretat.
primers auxilis I elements le-
gislatius i adrninistratius a tenir
en compte per a una adequada
realitzaciO

Tarnbe hi consta un annex amt.)
informacio sobrn recursos co-
neixement de k.ntorn. organ's-
mes publics i privats. bibliogra-

1--)a,3ica per a les sortIdus
esc,)lars I treball de camp

368

2 ,4

ZUCCHERINI, R. Como educar la
comunicacion oral. Barcelona
CEAC. Col. Aula Préctica. 1992

Aquest volum. de caire cla-
rarnent prbctic. té el merit de
plantejar un cop més la necessi-
tat d'incorporar a raula rense-
nyament/aprenentatge de la
Ilengua oral, crucial en I Us so-
cial de la Ilengua, i que. tanma-
teix. és encara avui a l'escola
una ,ventafocs.,

Es fa un repas. potser massa
superficial. dels aspectes basics
de la interaccib oral. corn la di-
versitat. les situacions. la in-
tencionalitat. la interpretacib del
significat per part dels parti-
cipants. etc Es fan. a cada capi-
tol. unes propostes didactiques.
limitades a un seguit d'exercicis
jocs. per a prendre consciencia

del functonament de la cornuni-
cacib per a participar en debats.
discussions. taules rodones, per
a exercitar la memoria. per a
desenvolupar la capacitat ex-
pressiva del cos. I es donen al-
guns CI-items per a gestionar
respai de raula

Hi ha una recuperacio inte-
ressant dels instruments clas-
sics de la retorica pero horn no
Inclou suticientme.,t les aporta-
cions de disciplines corn ranalisi
conversacional. la pragmatica.
anal's del discurs I I etnogratin

de la parla per exernple. tah
utils per a comdrendre el f un-

cioriament de I us de la Ilengua
oral



NORMES PER A LA PUBLICACIO D'ARTICLES

1 Els articles s'hauran de presentar escnts a maguina a doble espai i per una
sola care (aproximadament 30 limes de 70 espais per foli).

2 . L extensio minima dels treballs haura de ser de 10 fouls i la maxima de 25.

3 . Es prefenble presentar l'escrit en catala ! si pot ser. adiuntani el disket.

4 . La bibliografia s'incloura al final ordenada alfabeticament per autors Hr
constara autor (en majOscules). titol del Ilibre (subratllat o en curs:va).
ciutat de l'edicio, editorial i any Per als articles. autor (en maiOscules). titol
de rarticle (entre cometes). nom de la revista (subratllat o en cursive).
volum i/o numero de la revista. mes i/o any. i pagines corresponents En els
casos en gué en les referéncies incloses en el text s'indiqui entre parentesi
l'autor i [any de la publicacio. a la bibliografia [any es posara després de
l'autor I entre parentesi.

5. En el cas que hi hagi figures. grafics o taules estadistigues caldra presentar-
les numerades en fulls a part indicant en el text el hoc on s'hauran d-incloure.

6 . Cal adfuntar algunes dades bio-bibliogratiques de l'autor (unes 4 limes corn
a maxim) m l'adreca professional.

7 En un full a part s'adjuntara un resurn de ! article d'un maxim de 15 linies en
castella. angles i trances, en un sol paragraf

8 Per tal de poder ser indexat a diferents Bases de Dades cal donar alguns
mots-clau de caire orientatiu

9 Per garantir la gualitat dels treballs qua es publiguin. la Direccio i el Conseil
de Redaccio sotmetran els articles rebuts a l'ir.forme d experts en cada
materia

10 Els autors dels treballs doe es publiguin rebran grafi/Qat-tient 1 exemplar de
ia revista

11 La revista no es fata responsable de los idees I les opinions expressades en
els articles

Lls trenolls s him d adiecol d Ii redaccoo du Temps d Educa: in (Div.sio Un
Dencies de I Educacip de la liniversitat de Barcelona c. BaViiri Roixac.
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TE,1 1r semestre 1989 308 pagines

Monografia: PAULO FREIRE

PresentaciO. Rarnon Flecha
La relaciO teoria-practica en la pedagogia de Paulo Freire. Jaume
Freire i reducacib d'adults a Catalunya Jaume Botey. Alfons Formariz
De rapostolat educatiu. El context cultural de l'obra de Paulo Freire.
Claudio Lozano
Lainfluencia de Paulo Fretre en reducacib d'adults als paIsos de parla
analesa. Peter Jarvis
La practice educative. Paulo Fteire
Discurs pronunciat a l'acte d'investidura corn a Doctor Honoris Cause
per ia Universitet de Barcelona. Paulo Freire
Conversant arni- Paulo Freire Ramon Flecha
Bibliogr at t a

Tribuna: EL PROJECTE PER A LA REFORMA DE L'ENSENYAMENT

El projecte de reforma del sisterna educatiu. Algunes reflexions
propostes Miguel Martinez
La qualitat de reduced() en el Projecte per a la Reforma de
I Ensenyament. Sebastian Rodriguez
Consideracions sobre el curriculum en el Projecte de Ref orma de
l'Ensenyarnent. Viceno Benedito
Ref orrna educative formacio del prof essorat. Francesc Imbernon

Reflexions I recergues

El futur de reduced() (Reflexions d'un polones). Bogdan Suchodolski
Literatura tradicional. escola I territon Gabriel Janer
CREI-Sants Un model multuntervinent i contextual per a la forrnadO
de Mestres d'Educacid Especial. Feliciano A. Castillo
Situacions vitals I components motivacionals de la persona litat de
base en la preadolescenda. Delio del Rincon

Recensions i notes bibliografigues

Versió castellana de la Mortografia
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...2 2n. semestre 1989, 400 pagines

Monografla: BASIL BERNSTEIN
- Presentaci6. José Luis Rodriguez Illera
- Basil Bernstein: Societat, Ilenguatge, educaci6. José Luis Rodriguez

Illera
El contacte del nen amb la socialitzacib pOblica al parvulari i a
l'escola. Gunilla Dahlberg
Interrupci6, reproducci6 i colonitzaci6 pedagogica de la vida quoti-
diana: classificaci6 i emmarcarnent de l'experiencia del treball i de
l'educaci6. Paul Atkinson
Poder, coneixement i sistemes educatius: introduccie a les catego-
ries de Bernstein. Cristian Cox
Poder, subjecte i discurs pedagOgic: una aproximaci6 a la teoria de
Basil Bernstein. Mario Diaz
La teoria de la practice pedagOgica de Basil Bernstein: On anem?Alan
R. Sadovnik
El curriculum en la societat tancada. Philip Wexler
La teoria dels codis. Una entrevista a Basil Bernstein. José Luis
Rodriguez Illera
Notes bibliografiques sobre l'obra de Bernstein. Jose Luis Rodriguez
Illera

Tribuna: EDUCACIO I VALORS EN UNA SOCIETAT DEMOCRATICA
Presentaci6. Josep M. Puig
Educaci6 i valors. Josep M. Puig

- Educar moralment es educar democraticament. VictOria Camps
La sortida del propi jo per establir una relaci6 amb els altres. Josep
M. Rovira Belloso
L'ensenyament, ho vulgui o no, fa proselitisme. Jaume Lores
Pluralisme, tolerencia i obertura s6n valors que poden adquirir
universalitat. Joan Mestres
Dotar l'educand de la capacitat de redecidir el que este be o malament
es donar-li una educaci6 progressive. Josep Gonzalez-Agepito
L'educaci6 en valors pot considerar-se un aprenentatge innovador.
Rafael Grasa

- Taula rodona. Josep M. Puig

Reflexions i recerques
L'humanisme liberal. Pere Grases
Wittgenstein i Freinet, el f ilOsof mestre i el mestre f ilOsof . Pierre
Clanché
Concepcions i raonaments en l'Os de sisternes de referencia galileans.
Marina Castells
L'educaci6 cientifica a l'escola pr !mane Fiorenzo Alfieri

Recensions I notes bibliografiques

Versid castellana de la Monografia
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1r semestre 1990, 290 pagmes

Monografia: L'ENSENYAMENT/APRENENTATGE DE LLENGUES
ESTRANGERES

Presentació. Margarida Cambra i Miguel Llobera
Aprenentatge intercultural i competencia discursive Entrevista a
Claire Kramsch. Margarida Cambra i Luci Nussbaum
Dimensie educative de l'aprenentatge del discurs oral en una Ilengua
segona o en una Ilengua estrangera. Miguel Llobera
La consciencia linguistica i l'aprenentatge de les IlengOes estrange-
res a l'escola a Catalunya: Problemes i perspectives. MichelePendanx
Quin es l'esdevenidor de l'ensenyament de les IlengOes estrangeres
a l'escola elemental?. Michele Garabedian
"Bueno doncs. on commence? PlurilingOisme a classe de Ilengua
estrangera. L. Nussbaum
Fonaments per a la formacib del professorat de IlengOes. Henry G.
Widdowson
Bibllografia comentada

Tribuna: UNIVERSITAT I ADMINISTRACIONS PUBLIOUES

Elements per a l'anelisi de les relacions entre la universitat I les
administracions pObliques. Serafi Antünez
Les relacions entre universitat, administraciO pOblica i les necessi-
tats de recerca i de formacie avancada. Ramon Juncosa
Entrevista a Eulelia VintrO. Serafi Antünez

Reflexions i recerques

Guies per a l'elaboraciO d'un currOculum 'Jamie! (12-16). Georzaf ia
I educacio per a les activitats de Ileure. Alberto Luis Gomez
La Ilengua i la literature catalanes en els Ilibres de text de l'epoca
franquista Joan Perera i Parramon
Investigar en organit7acio educative algunes aportacions dels
Estats Units. NOria Borrell Felip
Filosofia i pedagogia. Notes sobre una posiciO limitrofa. Jorge Larrosa

Recensions i notes bibliografiques
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2n. semestre 1990, 290 pagines

Monografia: L EDUCACIO FISICA: A LA RECERCA D'UNA IDENTITAT
PresentaciO. Conrad Vilanou i Torrano
Sobre l'origen de les activitats f isiques i esportives. Miguel Angel
Betancor Leen-) i Conrad Vilanou i Torrano
Cap a una pedagogia de l'esport. Alexandre Sanvisens i Marfull
Fisiologia de l'exercici en l'infant i l'adolescent. Algunes considera-
cions. Dr. Joan Ramon Barbany
L'educaciOfisica avui: Contingut. Finalitat i principis. Jaume Casamort

EducaciO fisica i educaci6 biolOgica. Josep Roca i Balasch
Aspectes biolOgics de l'esport en edat escolar Ferran A. Rodriguez
EducaciO fisica i globalitat de l'ensenyament. Teresa Lleixa Arribas
El material corn a mitjà d'aprenentatge i de relaci6 pedagOgica.
Javier Hernandez Vazquez
Enlairament, vol i aterratge. Els nous esports californians i els
adaptats: possibilitats educatives. Julian Miranda

Tribuna: LA FORMACIO PERMANENT DEL PROFESSORAT A L'ESTAT
ESPANYOL

Presentaci6. lñaki Echebarria Aranzabal
La formaciO permanent del professorat: la proposta del Mlnisteri
d'EducaciO i Ciancia. Joaquin Prats Cuevas
FormaciO permanent del professorat a Euskadi. Fermin BarcelO
GAldakano
FormaciO permanent del professorat a Catalunya. Joan Badia i Pujol
i Irene Rigau i Oliver

Reflexions i recerques
Les bases de dades educatives i el -Thesaurus Catala. d'educaci6.
Joan Mallart i Navarra
La dissoluciO de l'educant. Assaig d'arqueologia de la novel.la alemanya
de formaciO. Anna Poca
La participaci6 dels diferents agents educatius en el desenvolupament
del curriculum: un enfocament democratic per planificar-lo. Albert
Cots
Bases filosOfiques per una ciencia critica de l'educactO. Una entre-
vista a Wilffred Carr. Jorge Larrosa Bondia

Recensions i notes bibliogröfiques
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1 J11,0 1r semestre 1991, 270 pagines

Monografia: FORMAC1O 1 EMPRESA
PresentaciO. Josep Maria Rotger Cerda
FormaciO a l'empresa. Les relacions entre universitat i empresa.
Francesc Santacana i Martorell
Analisi de necessitats i planificaciO de la formaciO a l'empresa. Angel
Font i Francesc ImbernOn
Recursos tecnolbgics i audio-visuals per a la formaciO a l'empresa.
Antonio Bartolomé Pina
Formacio professional dins de l'empresa. potencial de
modernitzaciO. El sistema dual a la RepOblica Federal d'Alemanya.
Wilfried Kruse
Les politiques de formaciO de les empreses espanyoles. Oriol Horns
La formaciO a Franca. Serge de Witte

- L'evaluaciO de la formaciO a l'empresa. Joan Mateo Andras

Tribuna: EUROPA: ESPA1 1 TEMPS PER ALEDUCACIO. LA FORMAC1O
1 LA RECERCA

PresentaciO. Frederic J. Company i Franquesa
La dimensiO europea a la universitat. Frederic J. Company i Franquesa
Tendencies de l'evoluciO dels sisternes de formacib professional a
l'Europa comunitaria. Francesc PedrO
Algunes notes sobre la formaciO del professorat. Salvador Carrasco

Calvo
La recerca educativa a la CEE. Carme Vidal i Xifre
Apendix. Punts d'informaciO universitbria europea a Catalunya.

Reflexions I recerques
Les didactiques entre la ciencia i la utopia. El cas de la didactica del
frances corn a Ilengua materna. Jean Paul Bronckart 1 Bernard
Schneuwly
Poder I participaciO als centres escolars. Una analisi de les Ileis de
1970, 1980 1 1985. Mariano F. Enguita
EducaciOn moral i formaciO del professorat. Jesus Violar i Josep M.
Puig

Intel ligencia artificial i la seva aplicacib eu l'ensenyament .

Begorla Gros Salvat

Recensions i notes bibliografiques
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2n semestre 1991 280 pagines

Monogratia: INTEGRAC1O ESCOLAR
PresentaciO. Ignasi Puigdellivol
Les fronteres de la integraciO escolar. Ignasi Puigdellivol

- IntegraciO escolar. Moon K. Chang
L'educaciO Especial en el Regne Unit Searnus Hegarty
Autoconsciancia. Andrea Canevaro
Qué hem apres de l'avaluaciO del programa d'integraciO escolar?.
Elena Martin, Gerardo Echeita. Cesar Coll, Alvaro Marchesi, Mer-
cedes Babio i Marisa Galan

- El tractament de la diversitat a l'escola corn a reflex de l'evolucib
de les concepcions psicopedagOgiques. Caries Monereo i Font
L'opinib dels professionals. Joaquim Puig i Teresa Romeu
Reflexions sobre i des de la bibliografia. Merce Palleja Guinovart
Caterina Lloret CarbO

Tribuna: PER UNA ALTRA LECTURA DE LES COSES. CONVERSES SOBRE
L'ANDROCENTRISME I EL SEXISME EN LEDUCACIO

PresentaciO. Heras
Punts de vista. Sobre reflexions i vivancies. M. Subirats. N. Perez,
C. Lloret. M. Moreno. M. de Borja. G. Sastre. A. Carreno, M. Palleja.
C. PanchOn. G. Alvaladelo, I. Porta. M. Rodriguez, A. Sopena, P.
Martin. A. Piguillem. I. Rigau
La reforma de les ciéncies socials en I ensenyarnent secundan
obligaton. un joc de paraules? Amparo Moreno Sarda

Reflexions i recerques

CiOncia. tecnologia i escola: ,Com es pot &avow la col.laboracib
entre professors i investigadors?. Miguel Anxo Santos Rego
El sistema educatiu davant les drogues. proposta d'intervencio.
Arnando Vega
La maconeria. escola de formacio. La seva preséncia a la Catalunya
del dinou. Bonaventura Delgado i Conrad Olanou
La comunitat de filosofia pedagogia linguistica a Ludwig Wittgenstein.
Anna Poca

Recensions I notes bibliogràfiques
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IJU,I 1r. semestre 1992. 277 pagines

Monografia: INTERACCIO I INFLUENCIA EDUCATIVA
Presentaci6. Cesar Coll
InteracciO, influencia educativa i formes d'organitzaci6 de l'activitat
conjunta. Cesar Coll, Enric Bolea, Rosa Colomina, Ines de Gispert.
Rosa M. Mayordomo, Javier Onrubia, M. José Rochera i M. Teresa
Segues
Interacció educativa adult-infant en rambit familiar. Nivells
i nivells de significaciO. Maria del Mar Gonzalez i JesOs Palacios

Tribuna: EDUCACIO PER A LA PAU
PresentaciO. Carme Romia i Agusti
L'educaciO per a la pau corn a possibilitat. Ramon Quilis
Cap a una Pedagogia de la Diversitat?. Mercé Palleja
Educaci6 per la pau fora de l'ambit escolar. Alfonspanda
Educar en l'analisi i el tractament de conflictes. Angel Parra
Educaci6 per a la pau i resoluciO de conflictes. Xesbs R. Jares
Actualitat en l'educaciO per a la pau a Galicia. José Manuel Cid
Projectes d'educaciO per a la pau i els drets humans a Mexic. José
Sotelo
"Muna a Europa": Un projecte per a la cornprensiO intercultural i la
pau. Inongo-Vi-Macorne
L'Educaci6 per a la pau. pot ingressar a la Universitat? Carme Romia
i Agusti
RelaciO d'institucions que treballen per reducaci6 per la pau i els
drets humans.
Bibliografia general
Abstract general.

Reflexions i recerques
Michael Foucault. Questions filosOfiques de l'educacIO. James D.
Marshall
Desenvolupament professional del professor universitari Viceng
Benedito i Antoli
LeducaciO i l'orientaciO per al treball Maria Lluisa Rodriguez Mo-
reno
Inspecci6 educativa i avaluacio de centres i programes. Una proposta
des de la I OGSF . Miguel Sbert Garau i Miguel Oyes i Madrigal

Recensions i notes bibliogràfiques
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Presentació
Juana M. Sancho Gil*

Veni fili doce sapiens esse. La Tecnologia de la Informacid i l'Educaci6
als albors del segle XXI.

6Que se n'ha fet de la saviesa que hem perdut amb el coneixement
i del coneixement que hem perdut amb la informaci6?" T. S. Eliot.

Introducció

El present nürnero de la revista Temps d'Educaci6 conté el text de
les ponències presentades al Congres Europeu sobre Tecnologia de la
Informaci6 a l'Educaci6: una visi6 critica1. En aquest article es fa una
introducci6 al contingut d'aquest exemplar de la revista, que consta
de tres parts. En un primer moment es presenten els antecedents i
el context que va portar a l'organitzaci6 d'aquest acte i a continuaci6
s'expliquen els aspectes més rellevants del seu desenvolupament en
la practica per acabar amb algunes de les reflexions i aportacions que
podrien considerar-se mOs significatives.

No hauria de semblar estrany que l'any que es commernora el 400
aniversari del naixement de Joan Amos Comenio una de les seves
f rases més significatives serveixi de titol a un article pensat corn a
introducci6 al contingut de les ponencies invitades al Congres Europeu
sobre Tecnologia de la Informaci6 a l'Educaci6: una visi6 critica. De
fet, les idees que expressa aquesta frase d'ara fa quatre segles,
constitueixen encara la base i el sentit de l'activitat acadérnica i

Juana M Sancho Gil es professora titular del Departament de Didactica
OrganitzaciO Escolar de la Universitet de Barcelona, on ha participat en la creaciO i el
desenvolupament del Grup de Treball de Noyes Tecnologies i des del qual s'estan
portant a terme diferents prolectes de recerca. publicacions I tesis doctorals

(1) Agues( acte es va celebrar els dies 3. 4. 5 1 6 de novembre de 1992 i va ser
organitzat per un grup de professores i professors de la Divisie de Ciencies de
l'Educacie
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investigadora de la Divisi6 de Ciencies de l'Educaci6, activitat que te
Hoc en una realitat social, cultural i econ6mica, mes que mai con-
figurada per les produccions i utilitzacions d'aquest camp d'estudi,
recerca, desenvolupament i aplicaci6 batejat amb el nom generic de
Tecnologia de la Informaci6, camp que agrupa professionals i academics
de branques molt diferents i que, d'una forma o d'una altra, este
transformant no sols els perfils professionals i els tipus de
coneixennents i habilitats requerits per incorporar-se al m6n laboral,
sin6 tambe la mateixa forma de pm 1uir coneixement i accedir al que
ja este elaborat. Tot i aim), lelecLlO d'aquest titol no respon a un
afany d'erudici6, sine al reconeixement de l'aportaci6 d'un dels
assistents a aquest Congres, tambe txec, corn el reconegut pedagog.
que sintetitzava amb aquesta frase, tal i corn veurem mes endavant,
el sentit i l'aportaci6 d'un acte d'aquestes caracteristiques, en la
configuraci6 dels reptes que l'educaci6 te plantejats als inicis del
segle XXI.

Per què un congres sobre Tecnologia de la Informació
aplicada a l'Educació?

La idea d'organitzar un Congres en el qual es poguessin posar en
com0 les trajectories, els avencos, els dubtes, les reflexions i els
processos de presa de decisions. d'alguns paisos europeus, que han
seguit vies molt diferents en el tema de la utilitzaci6 educative de la
Tecnologia de la Informaci6 i el seu impacte en els diferents embits
de la vide quotidiana, te el seu origen en la inquietud d'un grup de
professores i professors dels Departaments de Didectica i Organitzaci6
Escolar i de Teoria i Hist Oria de l'Educaci6 de la Universitet de Bar-
celona2, que porta uns anys treballant a l'embit de la Tecnologia de
la Informaci6 aplicada a l'Educaci6, des de diferents perspectives.

Aquesta inquietud, contrastada i nodrida en les diferents activitats
de docencia, recerca i desenvolupament, se sintetitza en la con-
sideraci6 que des dels anys setanta els professionals de l'ensenyament.
l'Administraci6, els organismes internacionals i les empreses han
manifestat un gran interes per apropar els avencos de la Tecnologia
de la Informaci6 a la tasca educative i formative Corn a conseqUencia

I 2 ) El comite organitzador coordinat per J M Sancho, estava constiluit per C A:onso
A Bartolome. B Gros J L Llop J L Rodriguez amb la col laboraciO do les
alumnes de doctoral. M Gulled N SimO. M L Penn M Sambola
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d'aquest esforc, s'ha publicat un volum considerable de bibliografia,
s'han realitzat diferents projectes d'innovacid basats en el -poten-
cial» educatiu i formatiu de les diferents eines de la TI, i se n'ha
considerat d'una manera més o menys generalitzada la integracid als
processos d'ensenyarnent i aprenentatge. Tot aim) ha suposat una
considerable inversiO (econOrnica i hurnana) en la compra
d'equiparnents, en el desenvolupament de suports lOgics (videos,
programes d'ordinador, multimedia, etc.) i, encara que amb menys
intensitat, en formacid del professorat.

Pere) la consideracid de la Tecnologia de la. InformaciO en relacid
a l'educacid se situa més enlle de la seva utilitzacid en els processos
d'ensenyament i aprenentatge. De fet, l'ensenyament te Hoc en un
context sticiocultural, la naturalesa del qual este determinada per la
tecnologia mes que per qualsevol altra cosa, de tal manera que les
finalitats de l'ensenyament estan determinades pel context en el qual
té Hoc, la tecnologia, en el seu paper d'agent de canvi social, es una
force que les configura. La tecnologia tambe afecta el contingut de
l'ensenyament, perque entre els objectius de l'ensenyament este el
de fer comprensible el mOn en el qual es viu, i nosaltres vivirn en un
m6n tecnolOgic (Nickerson, 1988, p. 285).

En aquest sentit, centrant-nos a l'Estat espanyol, la proposta de
la discussid sobre la reforma del sisterna escolar recull clarament
aquesta preocupaciO quan argumenta que .1a velocitat de les
innovacions tecnologiques demana un sisterha educatiu capac
d'estimular l'interes de l'alumnat cap a l'aprenentatge. 1 que aquest
interes a afrontar nous coneixernents i tecniques, es mantingui al
Ilarg de la vide professional, que segurarnent tindre lloc a diferents
Arees d'una activitat productive relacionada cada vegada més amb
l'irnpacte de les noves tecnologies. D'altra banda, el progres tecnolOgic
tambe planteja reptes importants si es vol aconseguir un desen-
voluparnent social equilibrat, respectuOs amb la condici6 de l'existencia
humana. Existeix la por, per algunes persones elaborada ja en forma
de diagnOstic, que la humanitat hagi progressat mes en tecnologia que
en saviesa. Enfrontat amb aquesta disjuncid, el sisterna educatiu ha
de respondre tractant d'educar homes i dones tant en saviesa, en el
sentit tradicional i moral del terme, corn en preparaci6 tecnolOgica
i cientif ice." (MEC, 1987, p. 23).

Pel que fa a la utilitzaci6 del recursos de la Tecnologia de la
InformaciO en els processos d'ensenyament i aprenentatge, tots els
paisos minimament desenvolupats i a l'Estat espanyol totes les
comunitats autOnomes, compten amb prograrnes, que impliquen
elevades inversions humanes i materials, amb la finalitat d'introduir
la Tecnologia de la InformaciO a l'ensenyarnent. Tots aquests plans,
influits per un estat d'opini6 que considera aquestes tecnologies corn
a propiciadores d'irnportants canvis qualitatius en les condicions de
l'ensenyament i, en las posicions mes arriscades, corn a "panacees-

9

2444



del problerna de la manca de motivaci6 I de progres en l'aprenentatge
d'un elevat nombre d'alumnes, es proposen fites similars a les
establertes en diferents innovacions educatives al Ilarg de la histbria
de l'escolaritat. Per exemple, alguns dels objectius generals
especificats pel programa d'informetica educative de la Generalitat
de Catalunya (1991) sOn: .contribuir a la millora del proces
d'ensenyament i aprenentatge afavorint el desenvolupament de la
capacitat per plantejar i resoldre problemes, la intuici6 i la creativitat.
Promocionar l'Os de l'ordinador corn a recurs didactic i corn a mitja
de renovaci6 de la metodologia educative».

Tot i que les propostes d'Os educatiu de la TI solen anar acompa-
nyades d'aquest tipus de proposicions i de plantejaments pedagOgics,
en general, a la gran majoria de paIsos, aquestes a ctivitats no han
estat acompanyades d'una tasca de reflexi6 rigorosa i sisternatica
sobre les aportacions d'aquestes tecnologies a l'embit de l'educaci6
i de la formed& i tampoc no s'han analitzat les questions plantejades
per la seva utilitzaci6 en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Les posicions excessivament optirnistes, i sovint ingenues, que
sobrevaloraven el potencial de les eines i infravaloraven la complexitat
de les situacions d'ensenyament i aprenentatge, van generar un cert
«desencis» sobre el paper atorgat en aquestes tecnologies, enteses
corn a solucions als greus problemes amb els quals s'enfronta l'Educaci6
de finals de segle. Peri) aquest .desencis», tarnbe ha possibilitat
projectes ales realistes i adaptats a les capacitats innovadores d'una
estructura corn es el sisterna educatiu i formatiu. Pel que fa al
desenvoluparnent dels recursos i aplicacions de la Tecnologia de la
Informed& aquest moment de .desencant» ha coincidit amb l'aveng
qualitatiu experimentat a l'embit del tractament de la informed&
amb la proliferaci6 de les tecnologies .hiper» i «multimedia» i el
desenvolupament i l'ampliaci6 de les xarxes telematiques.

Ted Nelson va utilitzar els terrnes «hipermedia» i .hipertext»
l'any 1965 per descriure una nova forma de concebre el tractament
de la informaci6 per ordinador. Va escollir el prefix .hiper», per
expressar la idea de multidimensionalitat a l'hora de pensar en
l'emmagatzematge i recuperaci6 de la informed& Aquest mot fa
referencia a metodes no lineals de relacionar les dades dintre d'un
cos d'informaci6. Una idea o una imatge poden portar moltes idees i
imatges associacies que a la vegada en donen Hoc a unes altres, mes
que proseguir d'una forma lineal corn en una novel.la convencional.
Aquesta idea aplicada a un text, a una pagina de text, t6 nornes dues
dimensions: Ilarg i ample, pelt un hipertext te, corn a minim, tres
dimensions (Ilarg, ample i profund), perque les paraules s'amaguen
darrere d'altres paraules. Si aquest concepte s'aplica a la varietat
de formats que actualment te la informed& i no sols al text (grafics,
Audio, video, grefics animats...) estern parlant d'hipermedia.

10

4'45



El concepte de sistema multimedia (o multicanal. tal i corn prefereix
anomenar-lo A. Bartolorné) és tan antic corn la utilitzaci6 de rnitjans
en el proces d'ensenyarnent i aprenentatge. Tradicionalrnent s'ha fet
servir per descriure combinacions de formats de mitjans corn ara el
projector de diapositives i el magnetofon. Actualment es defineix el
multimedia corn un acces organizat a elements textuals (paraules i
nombres) auditius (efectes sonors, müsica i veu) i visuals (irnatges
fixes, video i anirnaciO) sintetitzat en un Onic sistema integrat controlat
per l'ordinador. Tots els recursos didactics apareguts en els dos
darrers segles, des de Ilibres de text i pissarres a projectors de
diapositives, videos i ordinadors, es poden ara reunir en una sole
estaci6 de treball interactive.

Aquests nous desenvoluparnents tecnolOgics han vingut tarnbe
acompanyats de noves promeses pedagogiques i de possibilitats de
millora de l'ensenyament, encara que en realitat tampoc no semblen
tan noves. -La utilitzaci6 de diferents canals permet al professorat
tenir en compte els diferents estils cognitius». -El multimedia
afavoreix l'exploraci6, l'autoexpressi6 i un sentit del dornini en
permetre els estudiants manipular els seus components». -Els entorns
multimedia actius propicien la comunicaciO, la cooperaci6 i la
collaboraci6 entre el professor i l'alumnat». -El multimedia fa
l'aprenentatge més estimulant, atractiu i divertit» (Lamb, 1992, p.
33). PerO recces a la informaci6 no garanteix la producci6 de
coneixernent ni la cornprensi6 del fenornen estudiat. I, corn suggereix
la ponencia del professor Meder, la -navegaci6» per la inforrnaci6
pot comportar la sensaci6 -d'estar perdut» si no es tenen unes
referencies que l'orientin. A rnes, corn tota nova proposta tecnolOgica,
representa una forrna diferent d'entendre la programaci6 inforrnatica,
i introdueix la necessitat de comptar amb uns suports logics (pro-
grames de tractament de la inforrnaci6 textual, grafica, etc. i de
control) i fisics (ordinadors mes potents i rapids, periferics corn ara
els lectors laser de videodisc o disc compacte d'informaci6...) que,
ara per ara, es troben forca allunyats del context real de la major
part de centres educatius.

D'altra banda, la utilitzaci6 educative de les telecornunicacions
també ha suposat tenir moltes expectatives. Corn es pot Ilegir en una
de les comunicacions presentades, -la comunicaci6 electrônica,
l'obertura de l'escola cap a l'exterior gracies al correu electrOnic i
a les xarxes de telecomunicaci6 establertes, representa una autentica
revoluci6 per una escola que fins fa poc es trobava tancada dintre
de les ouatre parets i amb molt poca cornunicaci6 cap enfora. De
l'exterior ens arriba gran quantitat d'informaci6 a través de la
televisi6 i la radio, perO no tenim la possibilitat d'interactuar»
(Aguareles et al., 1992, p. 13). Pert) comunicar-se amb l'exterior,
a més de voler-se comunicar i tenir alguna cosa a dir, pressuposa que
el centre disposa d'un equipament que Ii permet accedir, via telefOnica
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o via fibre Once a un ordinador central dotat d'un programa de
comunicacions que assigna a cada usuan una bOstia personal, amb una
adrega electrOnica perque tothom Ii pugui envier missatges i un codi
personal perque sols ell o ella els pugui Ilegir. Per senzilla que sigui
la xarxa, representa una despesa important en teléfon i uns minims
coneixements tecnics per al seu manteniment. Algunes escoles estan
connectades a xarxes especialment dissenyades per a l'ensenyament,
corn ara la XTEC que permet la intercomunicaci6 entre, prActicament
tots els centres de Prim Aria, Secundaria i Centres de Recursos
(Caste lis et al., 1992). Tot i aix6, aprofitar la potencialitat de les
xarxes telemAtiqües (cartelleres electrôniques, acces a bases de
dades, llistes d'interes, discussions, teledebats, telecongressos, etc.)
significa avui per avui, fins i tot en l'Ambit universitari, quelcom
bastant IlunyA. Tots el factors anteriorment esmentats o suggerits i
la dimensi6 transnacional de l'educaci6 i la culture davant de la qual
ens trobem, ens va fer plantejar un congres de dimensi6 europea on
els professionals de diferents Ambits del sistema educatiu poguessin
contrastar i intercanviar les seves experiencies, els seus interessos,
el seu saber i les seves preocupacions envers el futur. La realitzacio
d'aquest acte va ser possible grades al recolzament que el grup
promotor va trobar en les institucions co-organitzadores, en les
diferents entitats i empreses, que van permetre comptar amb la
infrastructura necessAria per organitzar-lo i a la resposta dels
assistents a aquesta convocatbria.

Amb quina finalitat?

El grup organitzador de l'acte era conscient que cada any tenen
Hoc un seguit de convocategies relacionades amb el tema de la
utilitzaci6 educative de l'ordinador, la tecnologia de la inforrnaci6,
els multimedia i les telecomunicacions. Tot i aixO es va considerar
que aquestes trobades molt sovint tenen Hoc en contextos rnassa
especialitzats, que no faciliten l'intercanyi i el contrast entre els
diferents professionals implicats en el proces de planificaci6, execuci6,
avaluaci6 dels curricula i desenvolupament de recursos, dels diferents
cicles del sistema educatiu. D' altra banda, tambe forge sovint, les
trobades educatives amb contingut tecnolOgic, canvien els termes i
es converteixen en trobades tecnolOgiques que fan referencia a te-
mes educatius.

En aquest sentit, el repte que ens yam plantejar va ser reunir
professionals dels diferents nivells del sistema educatiu (des de
Parvulari a Universitet), dedicats a diferents tasques (docencia,
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recerca, desenvolupament), interessats a debatre, de forma siste-
rnetica I ngorosa, les problernetiques relacionades amb la consideracio
de la Tecnologia de la Informaci6 en el proces de disseny, execuci6
i avaluaci6 dels curricula. Aixi es va intentar crear un forum d'inter-
canvi entre palsos que havien seguit camins diferents en: a) el proces
de planificaci6, utilitzaci6 i actualitzaci6 de les Tecnologies de la
lnformaci6 en els contextos d'ensenyament, b) el seguiment del seu
impacte en la practice docent i c) la formaci6 del professorat. La
tasca comuna havia de consistir a explorer i aprofundir en les proble-
metiques generades en cada context. i ernetre judicis critics sobre
el valor dels usos de la Tecnologia de la lnformaci6 a l'ensenyarnent
i a l'aprenentatge.

Corn es va dur a terme?

Per tal de donar forma a les esmentades intencions es va organitzar
aquest acte. en el qual van tenir Hoc un conjunt d'activitats, amb
funcions i finalitats diversificades. Mitjangant les ponencies dels
convidats per l'organitzacio del Congres, seguides per preguntes i
discussions amb els assistents, s'intentava donar una visi6 de l'estat
de la qUesti6 sobre el tema en els diferents paIsos europeus. A l'hora
de triar els ponents es va tenir en compte el fet que poguessin donar
una visi6 rigorosa i orifice de l'estat de la questi6 als seus pa'isos
respectius plantejant els exits i les ternetiques generades en cada
cas. La introducci6 de la perspective critica, corn ja hem esmentat
anteriorment, sorgeix corn a necessitat des de les posicions no
tecnolOgiques de l'ensenyarnent de poder emetre judicis sobre el
valor educatiu d'allO que este portant a terrne. En aquest sentit, no
es va convidar cap persona que desenvolupés la seva tasca des de
Ilocs directarnent relacionats amb interessos de l'Administraci6, pel
f et que, sovint, es dificil rnantenir la independencia intellectual
necesseria per adoptar una perspective critica sobre all() que s'este
fent, quan es tenen responsabilitats politiques.

Corn apuntava MacDonald en la seva ponencia .Hi ha un problema
fonamental que emergeix del traspes de la responsabilitat professional
a la funcionarial per la gesti6 del canvi. Per als politics, als quals els
funcionaris han de passar comptes, adrnetre errors es molt proble-
metic. Els opositors demanarien la seva dimissi6 si fossin prou beneits
corn per confessar que les seves iniciatives han estat defectuoses.
Els funcionaris gestors d'aquestes iniciatives ho saben be i estan poc
disposats a ser portadors de noticies dolentes per als seus ministres.
Cal que els programes donin la irnpressi6 que han estat un exit fins
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I tot si han fracassat clarament Aquests requisits restringeixen
saverament la possibilitat del saber public quan es posa el personal
de l'administraci6 al capdavant corn a gestors. Els professionals, per
la seva banda (i incloc els academics en aquesta emplia categoria)
reconeixen que la detecci6 de l'error és essencial per a la construcci6
del saber i per l'aveng en el coneixement. Per a ells el progres és una
linia d'aprenentatge.

Algunes de les ponencies que formen part del contingut d'aquest
exemplar van ser presentades durant aquests dies, i no deixa de ser
una pena que els lectors no puguin tenir també acces a les preguntes
i els debats que cada una va prornoure. El ponents invitats van ser:
Willem Pelgrum, de la Universitet de Twente (PaIsos Baixos); Barry
MacDonald de CARE de la Universitet d'East Anglia (Regne Unit);
Maria Ferraris, de l'Institut de Tecnologia Didectica, Consell Nacio-
nal de Recerca, Genova (Italia); Juan Manuel Escudero, de la Univer-
sitet de Mijrcia; Norbert Meder de la Universitet de Colônia (Ale-
manya); Daniel Dieudonne, de l'Acadernia de Versa Iles (Franca);
Bridget Sornekh de la Universitet d'East Anglia (Regne Unit) i Luis
Rodriguez-Rosell6, de la Comissi6 de les Comunitats Europees,
Brusel.les (Belgica).

Encara que les aportacions aqui recollides poden donar una visi6
de conjunt representative dels paisos europeus, som conscients que
no deixa de ser una representaci6 parcial. Per& corn be es pot
entendre, des d'un punt de vista organitzatiu, era inviable plantejar-
se donar una visit!) de conjunt a escala natural. La lecture de les
comunicacions i demostracions presentades pels assistents -que van
venir no sols de tota Europa, sing també dels Estats Units, Canada i
de diferents paIsos Ilatinoarnericans- que han estat editades per
l'organitzacio del congres en les Ilengues originals en que van ser
escrites (catalé, castelle, angles i frances) pot ajudar a acabar de
perfilar aquesta visi6 més general. .

A fi de propiciar les aportacions i els intercanvis entre els
participants, al llarg dels quatre dies que va durar l'acte, van tenir
lloc un total de catorze espais de presentaci6 de comunicacions i
demostracions. Aquests espais recollien els treballs dels participants
sobre propostes, experiencies, programes d'ordinador, investigacions
o estudis realitzats amb un matis critic, és a dir, reflexiu i amb
expressi6 d'un judici argumentat sobre el seu valor educatiu. La
selecci6 d'aquests treballs va ser realitzada per un comite academic
que va vetllar per l'adequaci6 de les propostes rebudes a les finalitats
i a la filosofia de l'acte.

Les comunicacions i demostracions seleccionades es van agrupar
en els ambits ternatics segOents: a) propostes i desenvoluparnents
curriculars, (ambit que va recollir el major nombre de treballs); b)
visions de l'alumnat i del prof essorat sobre l'impacte i la utilitzaci6
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de les Tecnologies de la Informed& c) estrategies d'ensenyament i
aprenentatge en relaci6 a les TTII; d) avaluaci6 de l'us de lez
Tecnologies de la Informaci6 en els processos d'ensenyament i

aprenentatge: e) formaci6 inicial i permanent del professorat; f)
orientaci6 de l'alumnat i gestio i administraci6 dels centres. En cada
sessi6, despres de les presentacions corresponents, es van establir
preguntes, discussions i aportacions enriquidores per a tots els
assistents. Una de les activitats mes innovadores, des del punt de
vista del comite organitzador, va ser els entorns d'aprenentatge3. En
els diferents congressos i jornades sobre aquest tema es possible
trobar una exposici6 sobre «els novissims", o no tant nous, desen-
volupaments tecnolOgics: programes, ordinadors, periferics... Malgrat
tot, sovint hem sentit a cornentar al professorat, «tot aix6 este molt
be, per6 corn es pot fer servir a la classe?". Aquesta frase tantes
vegades repetida ens va fer concebre la idea d'organitzar una exposici6
que fugis dels stands convencionals i clones una visi6 mes real del que
pot ser un entorn d'aprenentatge dintre d'una escola. Aix6
pressuposava que les empreses i entitats que comptaven amb els
recursos tecnol6gics necessaris entenguessin que en un mateix espai
d'exposici6 podrien trobar-se cases comercials o entitats diferents,
perque and que centrava l'espai no era una determinada marca, sin6
una idea: la utilitzaci6 educative de la tecnologia de la informaci6 als
diferents cicles de l'ensenyament. Aixi, es van definir els entorns
d'aprenentatge corn un espai d'exposici6 didectica on es mostren
materials -equips i programes- dins de contextos «reels»
d'ensenyament i aprenentatge, a cerrec de professionals de reduced&
L'objectiu d'aquest espai va ser que els assistents al CongrOs puguessin
explorer l'Os actual d'aquests materials i les idees pedagogiques que
els fonamenten, i a l'hora poder constatar els recursos aportats per
la Tecnologia de la Informaci6 als diferents nivells educatius. Les
ternatiques dels entorns van ser:

Educaci6 Infantil. Donava una visi6 global de l'Os de les noves
tecnologies a l'etapa de l'educaci6 infantil, des del joc lOdic i espontani
fins a activitats amb una finalitat concreta que implica el de-
senvolupament de diferents estrategies, afavorint el proces d'apre-
nentatge.

(3) LorganitzaciO I el desenvolupament de ractivitat va ser possible gracies a la
dedicacK5 i entusiasme de la seva coordinadora M ConcepciO Cabezas. dels res-
ponsables de cada entorn, d'un important grup de professores i professors que
hi van col laborar de forma desinteressada I de les aportacions d'un bon nom-
bre d'entitats i empreses quo van entendre el senor de I activitat i van oferir
l'atuda i la infrastructura necessaries per dur-los a la practica Els responsables
dels entorns van ser Educaci6 Infant!! C Baena i A Sanchez. Primaria R Cerneli
J Valls i J M Yabar, Secundaria A Mira lies, J Orgu&. A Prats i G Villasehor.
EducaciO Especial M C Cabezas. J Escoin, A de la Cuesta i B Vsdie lla
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Ensenyament Primari. Tenint en compte que l'ordinador es una
Gina per a l'alumnat i per al professorat, aquest entorn presentava
algunes activitats en relaci6 a altres centres d'interes: telerna.tica,
revista escolar i robOtica.

Ensenyament Secundari. Partint de la idea que el repte del futur
suposa alhora la comunicaci6 i l'autonomia i que els joves hauran de
saber conjuminar aquests dos aspectes fent servir la tecnologia,
l'entorn es basava en el treball amb ordinadors connectats a una
xarxa local que permetia aquesta sintonia. Les activitats
desenvolupades se centraven en quatre grans temes. informAtica
grafica i disseny, autoedici6, gestio administrativa i multimedia.

Necessitats Educatives Especials. Les Noyes Tecnologies de la
Informaci6 ofereixen noves formes d'acces i d'estructuraci6 de la
informaci6 que permeten suplir i/o complernentar moltes de les
deficiencies de les persones amb necessitats especials, afavorint-ne
el proces d'autonomia i d'integraci6 escolar, laboral i social. En
aquest entorn i d'una forma integrada, es presentaven diferents
materials (suports logics i fisics) utilitzats per a la formaci6 i el
desenvolupament de les persones amb necessitats educatives especials.

Finalment, dintre de l'espai dedicat a l'exposici6 didActica, es van
muntar un total de deu stands institucionals i comercials, on entitats
corn la Universitat de Barcelona, el Prograrna d'InformAtica Educativa,
la Fundaci6 Aula, el Prograrna d'InformAtica Educativa d'Andorra, el
Programa d'Informética Educativa de Galicia, algunes empreses que
cornercialitzen programes educatius i una Ilibreria, van presentar
diferents materials relacionats amb la Tecnologia de la Informaci6 i
l'Educaci6. Aquest espai d'exposici6 didActica que va estar a la
disposici6 dels assistents al Congrés, va estar obert durant dos dies
a totes aquelles persones interessades. Al voltant de quatre-cents
professionals de l'ensenyament, a més dels inscrits al Congrés, van
visitar, interactuar i es van interessar per les propostes dels diferents
entorns.

Que es pot concloure?

El propi carecter de l'acte convidava més a plantejar problemes
que a intentar donar solucions descontextualitzades La seva finalitat
era més intercanviar i contrastar experiencies que a tractar d'arribar
a conclusions definitives. De fet, un dels aspectes més valorats pels
participants en aquest acte va ser el (lima comunicatiu que es va
crear. AixO va possibilitar que un col.lectiu de quasi tres-centes
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persones que parlaven IlengOes diferents, i amb contextos i bagatges
distints, comuniquessin idees, dubtes, pors i projectes, per la qual
cosa tothom tenia la impressie d'estar aprenent4. A mes, al Ilarg de
les diferents presentacions i activitats que varen tenir Hoc durant el
Congres, es van realitzar aportacions i reflexions importants que es
van sintetitzar en una sessi6 pleneria tot just abans de l'acte of icial
de cloenda.

Corn hem apuntat a l'inici de l'article, un professor de la Universitet
txeca de Bohemia de l'Oest va fer explicit el repte que avui, corn fa
400 anys, tenirn plantejat les persones que ens dediquem al camp de
reduced& veni fili doce sapiens esse: veniu fills, aprengueu a ser
savis. 1,QuO significa ser savis en un mon configurat per la Tecnologia
de la Informacie? ,Com s'han d'organitzar les situacions educatives
per tal de permetre que l'alumnat vulgui aprendre, vulgui descobrir
el coneixement, vulgui ser savi? Semblava evident, i aixi es va
evidenciar en aquesta sessie pleneria, que aix6 va més enlle de la
reproducciO de la informed& significa esbrinar l'origen de les dades,
significa convertir la informacie en coneixement donant-li significaci6,
significa saber buscar la que necessitem en un moment determinat,
i de la forma mes efectiva (des del punt de vista econernic, fisic i

cognitiu), significa saber ref lexionar de forma critica, saber prendre
decisions i resoldre problemes. Tot aix6 en un men ple de contradiccions
i desigualtats, avui més evidents que rnai precisarnent per la mateixa
explosio de la produccie, transmissiO de la inforrnaciO que ha estat
possible pel propi desenvolupament de les Tecnologies de la Informacie.

El sentit de plantejar-se i tractar de donar resposta a les questions
que suposa enfrontar les necessitats educatives de les generacions
actuals a situacions i contextos diferents en els quals els participants
es trobaven a la seva activitat quotidiana, es concretava en un idea
que, probablement no era la prirnera vegada que es plantejava, pert
si una de les vegades que s'explicita de manera més clara: les
tecnologies de la informacie no poden ser considerades corn solucions
que cerquen problemes, sin6 corn a respostes als problemes plantejats
en el disseny i en la prActica de l'ensenyament. No es l'eina la que ha
d'introduir una manera de fer, és el plantejarnent d'una manera de
fer la que ha de cridar l'eina.

Aquesta visi6, tal i corn un altre participant a l'acte va apuntar,
es la que hipoteticament intenten desenvolupar les propostes plante-
jades per les diferents iniciatives que es duen a terme a l'entorn de
la utilitzaci6 educative de la TI. Malgrat les declaracions d'intencions

(4) Els participants proceclien de Espanya. Franca. Portugal ltaha. Suisse. Belgica.
Regne Unit, Alemanya. Republica Txeca. Paisos Baixos. Dinamari.a. Noruega. Is
mei, Canada, Estats Units. Costa Rica. Mexic. Coldmbia. Xi le i yenecuela
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en analitzar, tal I corn han fet els ponents invitats I algunes comuni-
cacions, les actuacions de les diferents entitats I projectes que s'han
desenvolupat i s'estan desenvolupant a fi de potenciar la utilitzaci6
educative de les tecnologies de la informed& s'intueix que la seva
actuaci6, molt sovint al merge d'altres programes de desenvolupament
del curriculum i/o de formacio del professorat, comporta un seguit
d'incongruencies i mancances o dificultats de coordinaci6 que
impedeixen d'una banda assolir els objectius que es plantegen, i de
l'altra donar a la seva tasca un minim de sentit educatiu.

D'altra banda, malgrat tota la bibliografia produida sobre el terna,
les trobades d'aquest tipus, el reconeixement dels esforgos, dels
encerts i dels errors, la utilitzaci6 de les Tecnologies de la Informed&
I no sols de les més noves corn la informatica i els seus derivats, sin6
tambe les més tradicionals, no s'han estes ni s'utilitzen d'una ma-
nera amplia i profunda als diferents cicles del sistema educatiu i

formatiu. I les utilitzacions que se'n veuen a la practice, solen estar
forga allunyades de les promeses de qualitat educative que es fan als
Ilibres.

A l'era de la Informed& l'activitat d'ensenyar continua centra-
da, besicament, en la transrnissi6 d'informaci6 ordenada, per part
del professorat cap a l'alumnat. El pes institucional de l'ensenyarnent
escolar es fa pales de forma considerable sobre aquest estat de
coses.

La necessitat de plantejar-se la utilitzaci6 de les eines de la
tecnologia de la informaci6 en qualsevol pla de formaci6 del
professorat, no per elles mateixes, sin6 formant part de les decisions
sobre el que i el corn del curriculum, va ser un altre tema amb ei qual
tothom va estar d'acord. Aquesta perspective podria permetre aca-
bar amb situacions corn las que s'han donat i encara es donen a molts
paIsos, a les que es pot trobar, dintre d'un mateix pla de formaci6
del professorat, que s'este impartint un curs obre, per exemple, un
programa d'estadistica I, alhora se n'este oferint un de didectica de
les matematiques en el qual no es té gens en compte l'ordinador.

Finalment, la repida propagaci6 de les novissimes aplicacions de
la Tecnologia de la Informed& les xarxes telematiques, els multimedia
i els hipermédia, suposen, per a algunes persones, una font d'esperanga
i a la vegada una nova inquietud. «L'escola mai no es posare al dia-.
«Aquestes tecnologies sOn massa cares i van massa de pressa-. La
preocupaci6 principal es va situar en els fets que ara que a
l'Ensenyament Prirnari, Secundari i Universitari es començava a
veure una minima utilitzaci6 de tecnologies de la informaci6
relativament avangades, des del video al correu electronic, des de
programes dissenyats de forma especifica per a l'ensenyament, més
o menys tancats, als de tractament de la informed& ara que les
institucions educatives, si més no als paIsos post-industi ials,

1 8



comengaven a comptar amb una quantitat d'equipaments, amb una
minima potancia I es comengava més tirnidament a intentar altres
formes d'organitzar l'ensenyament, apareixen aquestes noves apli-
cacions que tornen a tenir un preu altissim, no compten amb suports
lOgics adequats i representen un nou esforg per al professorat que tot
just ha comengat a entendre i a treure un minim profit a les ante-
riots. Val a dir que aquesta perplexitat, no va tenir corn a resultat
un sentiment paralitzant o de desinterés per un collectiu que té corn
a base de la seva activitat ensenyar i aprendre en un m6n en continua
evoluci6, per un grup de quasi tres-centes persones de paisos molt
diferents que al final de quatre dies d'intensa feina dernanava quan es
realitzaria el segon congrés europeu des d'una perspectiva critica

Referéncies bibliogràfiques

AGUARELES, M.A. i altres (1992) .Projectes telernatics interesco-
lars». European Conference about Information Technology in
Education: A critical insight. Barcelona, Universitat de Barcelona,
pags. 13-20.

CASTELLS, J. i altres (1992) "Experiancies educatives en l'Os de la
telernatica a les escoles catalanes». European Conference about
Information Technology in Education: A critical insight. Barcelo-
na, Universitat de Barcelona, pags. 567-578.

LAMB, J. A. (1992) "Multimedia and the Teaching-Learning Process
in Higher Education». Dins M. J. Albright; D. L. Graf (Eds.) Teaching
in the Information Technology Age: The Role of Educational
Technology. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.

NICKERSON, R.S. (1988) "Technology in Education: Possible Influences
on Context, Purposes, Content and Methods». Dins Nickerson, R.
S. i Zodhiates, P. (Eds.) Technology in Educatioq: Looking Toward
2020. Hillsdale, Nova York, Lawrence Ealbaunm Assoc.

PIE (1991) 5 anys. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament
d'Ensenyament.

r)
(

1 9

aj.



Integrar la Tecnologia de la información en el
curriculum escolar, tun repte per a Europa?
Willem J. Pelgrum*

Introducció

Els anys 80 poden considerar-se corn la decade de la revoluci6
tecnolOgica en l'educaci6. Encara que en decades anteriors, les escoles
ja havien comencat a introduir un gran nombre de noves tecnologies
(la televisi6 educative, la radio educative, els mitjans Audio-visuals,
els laboratoris de llengOes estrangeres, etc.), la introducci6 dels
ordinadors no tingue precedents quant a expectatives i esperances
per a una innovaci6 educative real. En molts paIsos, la febre de la
tecnologia va creixer repidament a cornencaments dels anys 80, i

van iniciar-se programes governatius (molt sovint basats en la por
a perdre la carrera tecnolOgica). En molts pa'isos desenvolupats, els
ordinadors s'introduiren gradualment a les escoles (comencant pels
nivells superiors, per6 penetrant tambe de forma rapida en els nivells
mitjos i primaris). En paIsos en desenvolupament (on sovint els hi
manquen materials basics corn el guix, el paper i el IlApis) van haver
projectes que comencaren a introduir els ordinadors en l'educaci6
(Hawkridge, 1960; Makau, 1990), amb l'argument comd que aquesta
tecnologia informatica podria esdevenir un factor catalitic en el proces
de desenvoluparnent. Fins i tot, sense el recolzament dels governs,
els arguments a favor de la incorporacid de la nova tecnologia
informatica eren tan forts que moltes escoles compraren ordinadors
per compte seva amb l'ajuda de bancs i empreses locals (per exemple,
abans que s'iniciés un programa estatal per a introduir els ordinadors
a l'escola primeria a Holanda, el 50% de let. escoles ja havien adquirit
ehuipament per iniciativa prOpia). Malgrat des d'un punt de vista

Willem 3 Pelgrum investigador a) Centre d'Investigacie Aplicada a l'Educaci6.
a la Universitet de Twente. Enschede (Paisos Baixos). te una Ilarga experiencia en
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Des del 1987 Cs el coordinador d'un estudi mundial de IlEA (Associaci6 Internacional
per a l'Avaluacie dels Exits en l'Educaci6) El seu interes per la investigacu5 se centre
en cr,n1rol medicR5. avaluacie. curriculum, ordinadors i informatica.
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superficial, aquests fets semblen indicar una innovaci6, la finalitat
implantaci6 de la qual no admeten discussiO, la practice educative
mostra una realitat diferent: l'Os i l'aplicaci6 dels ordinadors en
l'educaci6 es un proces molt complicat, car i ple de problemes, que
requereix una gran inversi6 de temps per part dels professors. Pere,
sobretot, els seus objectius no seri prou clars. Aquestes conclusions
seri el resultat d'una enquesta internacional, promoguda per
l'Associaci6 Internacional per a l'Avaluaci6 dels Exits en l'Educaci6
(IEA), al 1989, amb la participaci6 de 22 paIsos. Aquest article
analitza els resultats de l'enquesta Els Ordinadors en l'EducaciO
(Cornped), i en acabar considera els reptes que existeixen pels paIsos
europeus sobre futurs desenvolupaments en aquesta area.

En primer Hoc, farem una breu descripci6 de l'IEA i del disseny
de l'estudi Comped. A continued& valorarem els objectius de la
introducci6 dels ordinadors en l'educaci6 i, finalment, comentarem
les implicacions dels resultats de l'enquesta envers la politica a
seguir.

Associacid Internacional per a l'Avaluació dels Exits en
I'Educacid (IEA)

L'IEA es una organitzacie internacional no governamental
d'investigadors professionals en educaci6 de 44 paIsos (Hayes, 1991).
L'organitzaci6 existeix des de fa mes de 30 anys. Els investigadors
de l'IEA porten a terme projectes internacionals de recerca corn-
parativa sobre assignatures escolars besiques (maternatiques,
ciencies, Ilengua materna, etc.).

La histeria de I'lEA es rernunta a finals dels anys 50, quan els
investigadors pertanyents a instituts d'investigaci6 d'uns dotze pa'isos

es trobaren en una reuni6 de la UNESCO celebrada a Hamburg al 1958.
Alla, s'arribe a la conclusi6 que era del tot necessari realitzar
investigacions empiriques cornparades a nivell internacional per tal

d'estudiar problemes comuns a molts paisos. El primer estudi de
viabilitat realitzat a dotze paisos, amb estudiants de tretze anys, el

qual consisti en l'avaluaci6 dels estudiants en les arees de comprensi6
lectora, matematiques, derides, geografia i habilitat no verbal, fou
un exit (Foshay, 1962). Des d'aleshores s'han realitzat un gran
nombre d'estudis. Al 1964 es va fer el Primer Estudi de Matematiques
(First Mathematics Study) a 12 paIsos amb una mostra nacional
d'estudiants de 13 anys i pre-universitaris (Husem, 1967). L'estudi
sobre les Sis Materies es va realitzar al 1970, a 21 paisos, i va
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incloure les assignatures de ciencies, comprenst6 lectora, literatu-
re, frances corn a Ilengua estrangera, angles corn a Ilengua estrangera
educaci6 civica (Comber i Keeves, 1973; Purves, 1973; Thorndike,

1973; Lewis i Massad, 1975; Carol!, 1975; Torney, Oppenheim i
Farnen, 1976). Aquest estudi identifice tres grups d'estudiants:
estudiants de 10 anys, estudiants de 14 anys i estudiants de l'Oltim
any d'Educaci6 Secunderia. Vint palsos participaren en el Segon Estudi
Internacional sobre Maternatiques, al 1981 (Robitaille i Garden, 1989;
Travers i Westbury, 1989). Vint-i-tres palsos van participar en el
Segon Estudi Internacional sobre Ciencies, pel qual es recolliren dades
al 1984 (Rosier i Keeves, 1991; Postlethwaite i Wiley, 1992, Keeves,
1992). Actualment, encara hi ha diversos estudis en curs (Pre-
Primeria, Composici6 Escrita, Ordinadors en l'Educaci6, Lectura
Literaria).

Normalment, els estudis de I'lEA es basen en dades recollides a
diferents nivells del sistema escolar (pais, escola, professor i

estudiant), prenent mostres representatives de cada pais, de tres
grups d'estudiants: final de l'Educaci6 Primaria, primer periode de
la Secunderia i segona etapa d'aquesta Ultima. Corn es pot veure dels
informes de I'lEA, les publicacions s'adrecen a diversos publics i el
seu obiectiu general és el de facilitar la cornprensiO del funcionarnent
del sistema educatiu a fi i efecte de contribuir a la seva millora
(Passow et al., 1976; Juse & Postlethwaite, 1985).

L'enquesta de l'IEA sobre ordinadors en l'educació

Aquest estudi le corn a objectiu la descripci6 i l'analisi longitudinals
transnacionals de corn professors i estudiants utilitzen els ordinadors

a les escoles, aixi corn tambe veure quines actituds, capacitats i

coneixements tenen els estudiants davant les noves tecnologies de la
informaci6. L'estudi consta de dues etapes: la primera (1987-1990),
a nivell dels professors i de la rnateixa escola, Jecull dades a les
escoles de Primeria, Secundaria Inicial, i Final de la Secunderia; la
segona (1991-1994) torna a recollir les rnateixes dades, afegint-ne
les preses a nivell dels estudiants.

Les medicions realitzades a la primera etapa de l'estudi estaven
basades en un marc conceptual que caracteritzava el sistema educatiu
en termes de nivells de presa de decisions (macro, meso i micro
nivel!), i la identificaci6 dels factors que contribuien a efectuar
canvis. Aquests factors van ser extrets de la bibliografia sobre
canvi educatiu (p.e. Fullan, Miles & Anderson, 1988), per exemple:
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qualitat, claredat rellevencia dels objectrus i les caracteristiques
de la innovaci6 (contingut, materials, estrategies per a la instrucci6);
suport i lideratge; formaci6 del personal; experiencies amb innovacions
i l'existencia d'avaluaci6 i feedback. El marc conceptual reflecteix
l'estructura jerarquica de la majoria dels sistemes educatius.
Tanmateix, reconeix que les decisions que promouen o frenen la
implantaci6 dels curricula que incorporen ordinadors es prenen a tots
nivells, la qual cosa pot provocar discrepancies entre decisions i

expectatives en els diferents nivells del sistema. La identificaci6
d'aquestes discrepancies pot ser en si mateixa un important punt de
partida per a les accions de millora en l'educaci6.

A la primera etapa, les dades van ser preses dels qOestionaris
emplenats per uns 60.000 enquestats -directors, coordinadors
informatics i professors- d'una mostra d'escoles dels 21 sistemes
educatius seguents: AUT (Austria); BFL (Belgica-Flamenc); BFR
(Belgica-Frances); CBC (Canada ColOmbia Britenica); CHI (Xina); FRA
(Franca); FRG (RepOlo lica Federal Alernanya); GRE (Grecia); HUN
(Hongria); IND (India); ISR (Israel); ITA (Italia); JPN (Jape)); LUX
(Luxemburg); NRT (Holanda); NWZ (Nova Zelanda); POL (Polemia);
POR (Portugal); SLO (Eslovénia); SWI (Suisse); USA (Estats Units
d'America). Aquests acremims s'utilitzaran al Ilarg de l' article.

Els objectius de la introducció dela ordinadors en l'educació

Corn s'ha esmentat abans, la introducci6 dels ordinadors en
l'educaci6 constitueix un canvi educatiu sense precedents. Un factor
que, d'acord amb les publicacions en aquest camp (Fullan &
Stiegelbauer, 1991) es molt important per a dur a terrne aquest
canvi, és la claredat dels objectius i els mitjans.

-Els canvis poc clars I inespecifics poden causar una gran angotxa
frustraci6 en aquells que realment s'esforcen per implantar-los- (Fullan
& Sttegelbauer. 1991. pa.g. 70-71).

Per tant, a fi d'entendre corn s'utilitzen els ordinadors a la practice
educative, hem de preguntar-nos: "Que es el que s'intenta assolir? .
Aquesta pregunta pot ser abordada des de perspectives diferents.
Des d'una perspective te6rica, horn pot esmentar els molts objectius
potencials que s'han proposal en les publicacions d'aqueF,t camp. Des
d'una perspective més practice, es pot examinar la legislaci6 i les
directrius dels curriculums i/o les perspectives/expectatives dels
professionals implicats en la practice educative.
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Un problema, sovint associat amb les directrius dels programes,
és la seva poca precisi6. Sobre la introducci6 d'ordinadors, es frequent
trobar les seguents descripcions dels objectius: (Austria) "Formaci6
vocacional per a l'era informatica»; (Israel) «Millorar reficacia en
la instrucció...;» (Jap6) «.. la necessitat per l'ensenyança escolar
de respondre adientment a la rapida transiciO de la societat envers
una societat molt orientada cap a la informació»; (Font: IEA-
Questionaris Nacionals). Concretament, en relaci6 als ordinadors, la
definici6 dels objectius ha estat dificil a la dacada anterior pel fet de
tractar-se d'un fenomen nou. Per la mateixa ra6, en l'estudi de I'lEA
sobre els Ordinadors en l'Educaci6, no ha estat facil identificar els
objectius implfcits en la introducci6 dels ordinadors als paIsos
participants. Es pot concloure, doncs, que un enlocament de dalt a
baix no produeix dades Otils. Per tant, una alternative podria esser
un enfocarnent de baix a dalt centrant-nos en els objectius implicits
o les expectatives dels professors que han adoptat la nova tecnologia
inforrnatica.

A l'estudi de I'lEA sobre els Ordinadors en l'Educaci6, s'ha recollit
una gran quantitat d'informaci6 sobre aquests objectius implfcits. Els
directors de les escoles (des de la Prirneria a la Secundaria) consi-
deren que la ra6 principal a l'hora d'introduir els ordinadors a les
seves escoles es la de .proporcionar experièricia pel futur». Davis
(en preparaci6) assenyala que «aquesta dada es interessant en tant
que indica la manca d'especificitat...que pot indicar una manca de
direccid des de dalt». Altres raons no instrumentals corn «Actualitzar
el curriculum» i "Els professors estaven interessats» sOn
esmentades frequentrnent, especialment a !es escoles secundaries. A
les escoles primaries as frequent trobar altres raons instrumentals
corn "Millorar els resultats» i "Aprenentatge individualitzat» .

Pel que fa a les questions centrades en les actituds dels directors
i professors, queda clar que els professors tenen grans expectatives
en relaci6 als ordinadors. Pelgrum i Plomp (1991) assenyalen que a
la majoria dels paIsos els professors tenen actituds molt positives
sobre l'impacte educatiu dels ordinadors (quant a millorar els resultats
dels alumnes i la productivitat educative). Les dades tambe mostren
que la rnillora dels resultats educatius no és solament una expecte-
tiva sin6 que sembla ser que els professors creuen observer canvis
positius corn a conseqUencia de rills dels ordinadors. La mostra feta
a les escoles de Secundaria als Estats Units, el 69%, 61% i el 52%
dels professors de maternaliques, ciencies i Ilengua materna,
respectivament, indicava que havien observat un increment quantitatiu
en les reaccions sobre els resultats dels estudiants, un augment dels
seus interessos i millores en els seus resultats Pelgrum i Piomp
(1991) obtingueren resultats similars en allies , ,iisos.

Per tant, d'aquests resultats es pot deduir que, malgrat les escoles
comencen a utilitzar els ordinadors per raons poc especifiques, de
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manera implicita confien en la millora de la qualitat en l'educaci6
Aquest darrer aspecte és important, ja que es relaciona amb el de les
reivindicacions tebriques sobre la importancia pedagogica dels
ordinadors:

"Aprenentatge més actiu, metodes sensorials i conceptuals més varlets,
aprenentatge individualitzat, aprenentatge més pr6xim a la velocitat
del pensament, i una ajuda a l'abstracci6,, (Walker, 1986, peg. 23).

Ake.) pressuposa que els ordinadors estan completament integrats
a les activitats d'aprenentatge dels estudiants i es un dels punts
centrals del pensament actual sobre els multimedia.

Implantació dels ordinadors

La pregunta clau pel que fa a la implantaci6 dels ordinadors és:
corn sOn utilitzats els ordinadors, en realitat, pels professors i
estudiants?, i, relacionada amb aquesta: s'utilitzen corn cal, els
ordinadors?. Malgrat hem indicat anteriorment que aquesta darrera
pregunta no és facil de respondre degut a que sovint els paIsos no
especifiquen les seves intencions a l'hora d'utilitzar els ordinadors,
la impressi6 predominant es que una analisi profunda d'aquesta
pregunta no tenia una prioritat important a la ment dels qui duien a
terme la implantaci6 d'aquesta innovaci6. Més aviat sembla que hagi
hagut una emfasi excessive en l'adquisici6 de hardware i de software
a expenses d'un relatiu oblit d'altres condicions importants per a la
implantaci6 dels ordinadors a les escoles. No cal dir que la disponibilitat
de hardware i software s6n condicions importants per implanter les
noves tecnologies de la informaci6, pert) haurien de ser vistes mes
corn a mitjans que no corn a finalitats en si mateixes. No obstant aix6,
es obvi que es fa dificil parlar sobre quin es el tipus d'Os que se'ls
hi dona sense tenir en compte la disponibilitat i accesibilitat de
hardware i software. Per tant, presentarem en primer lloc alguns
resultats descriptius sobre aquests aspectes.

Accés als ordinadors

Corn s'indica a la Tau la 1, les dades de la prirnera etapa de l'estudi
I'lEA, Ordinadors en l'Educaci6, rnostren que en la major part dels

paIsos participants en l'estudi, la majoria de les escoles de Secundaria
Inicial i Final utilitzen els ordinadors amb propOsits instructius, cosa
que tambe succeeix, encara que en un grau rnenor, a les escoles

2 6



Tau la 1: Percentatge d'escoles que utilitzen ordinadors amb
finalitats instructives i mitjana de la relacid estudiant/ordinador.

Os en percentatge

PaisiSistema educatiu Primaria Secundaria Inicial Secundaria Final

Austria 62 100
Belgica-flamenc 78 98
Belgica-frances 54 93 93
Canada Colimbia Britanica 99 100 100
Xina - - 61
Franca 92 99 99
RepUblica Federal Alemanya 94 100
Gracia 5 4
Hongria 100
India 7
Israel 62 - 82
Italia 43 58 80
Jaw!) 25 36 94
Luxernburg 100
Paisos Baixos 53 87 69
Nova Zelanda 78 99 100
Poldnia 72
Portugal 29 53 72
Esloyenia 94
Suissa 74 98
Estats Units d'America 100 100 100

Nola dades ecco,haes

RelaciO estudiant/ordmador

Pais/Sistema educatiu Primaria Secundaria Inicial Secundaria Final

Austria 29 26
Belgica-flamenc 28 35
Belgica-frances 28 34 38
Canada ColOrnbia Britanica 95
Xina 43
Franca 23 31 27
Reptiblica Federal Alemanya 47 48
Gracia 52 44
Hongria 27
India 575
wael 25 29
alia 116 90 36

JdpO 14 143 32
Luxemburg 45
Paisos Baixos 63 26 34
Nova Zelanda 62 34 38
PolOnia 53
Portugal 301 287 280
Esloyenia 50
Suissa 21 21
Estats Units d'Arnerica 23 18 15

Nola elutes no Iecol.de,
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Primaries. Partint de la mitjana, dins la relaci6 estudiant/ordinador,
es dedueix que al 1989 l'accas als ordinadors a les escoles estava
Iluny de ser l'ideal. A més a més, cal assenyalar que a la majoria dels
palsos, la major part dels ordinadors eren de vuit bits.

Acces al software

L'estudi de l'IEA contenia un nombre de preguntes sobre la
disponibilitat de softwarea les escoles. Es pregunta als coordinadors
d'informatica quins tipus de software, d'una Ilista de 23, estaven
disponibles a les escoles.

A la Figura 1 estan representats, per cada nivell educatiu, els
percentatges de coordinadors d'informatica (a tots els paisos) i els
tipus de software disponibles a les escoles enquestades.

La Figura 1 mostra que hi ha variacions importants entre els'
paIsos respecte a la disponibilitat de tipus concrets de software a les
escoles dels paIsos enquestats. Les mitjanes mostren que el software
corn a eina educativa (practica/exercitaci6, tutorials i jocs educatius)
aixi corn els programes d'utilització general (processadors de text i
bases de dades) es troben entre els deu primers pel que fa a
disponibilitat a totes les poblacions. Hi ha una diferancia clara entre
l'Educaci6 Primaria (amb practica/exercitaci6 i jocs educatius. en
primer Hoc) i l'Educaci6 Secundaria (amb programes de proposit
general i Ilenguatges de prograrnaci6 encapoalant la l(ista). Encara
més, es interessant adonar-se que els bancs d'items per avaluar als
estudiants (una aplicacio dels ordinadors arnb molt potencial) gairebé
no estan disponibles a les escoles.

Es interessant observar que una analisi dels components principals
de les puntuacions fetes pels coordinadors d'inforrnatica sobre els
tipus de software disponibles, d6na un resultat de factors forga
interpretables (veure Tau la 2): proposit general, eines per a la
instrucci6, proves, aplicacions especifiques i laboratori.

De l'analisi factorial se'n despren una distinci6 entre el software
que as adient per aprendre amb els ordinadors (factor 2) i el soft-
ware que sovint s'associa amb l'aprenentatge dels ordinadors (fac-
tor 1). El resultat d'aquesta analisi factorial s'utilitza per a crear les
escales WITHSOFT (items d'una carrega superior a 0.44 en el factor
2, on es reflecteix la disponibilitat de software que és adient per
l'aprenentatge amb ordinadors) i ABOUSOFT (items amb una carrega
superior a 0.44 en el factor 1, on es ref lecteix la disponibilitat de
software que as adient per l'aprenentatge dels ordinadors). Les
puntuacions a cada escala van estandaritzar-se en una escala del 0
al 100.
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Figura 1: Grafics dels percentatges de coordinadors d'informatica
a cada pais on s'indica el tipus concret de software que estava dis-
ponible a l'escola.
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Taula 2: Carregues per a una soluciO varimax de factor 5 de les
puntuacions dels coordinadors sobre el software disponible.
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La Figura 2 mostra les mitjanes nacionals de les escoles de
Secunderia Inicial en ambdues escales.

A la Figura 2, s'observa que les mitjanes d'alguns paYsos (Nova
Zelanda, Canada-ColOmbia Britenica, Holanda i Franca) s6n
relativament altes en ambdues escales, mentre que altres paisos
ocupen una posici6 relativament alta en un tipus de software (per
exemple, els EUA en WITHSOFT; Grécia i Alemanya en ABOUSOFT ...).
Per tant, les condicions per a integrat, en termes de disponibilitat
de software corn a eina instructive a les escoles, sOn minors en uns
palsos que en altres. Es pot formular la hipôtesi.que aim) repercuteix
positivament en el grau d'integraci6 dels ordinadors. La plausibilitat
d'una hipotesi semblant este confirmada a la Figura 3, la qual mostra
aquesta ernfasi en l'aprenentatge amb ordinadors a nivell escolar
(LEARNWITH), aixi corn a nivell dels professors (TOPWITH, nombre
de materies on s'utilitzen els ordinadors) que tendeix a associar-se
amb la disponibilitat de software corn a eine instructive (WITHSOFT)
a les escoles. La mitjana per paYsos tambe mostra aquesta associaci6
de manera clara.

Figura 2: Posicions dels parsos en escoles secundaries inicials per
a les esca/es WITHSOFT i ABOUSOFT.
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Figura 3: Emfasi en l'aprenentatge amb ordinadors a nivell de
l'escola (LEARNWITH) i del professor (TOPW1TH) en relaci6 a la
disponibilitat de software corn a eina d'instrucciO (SOFTW1TH), a les

escoles de Secundaria Inicial.
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Les necessitats dels professionals

Malgrat la literature es plena d'idees, algunes fins i tot pater-
nalistes, sobre el que es bo per a l'educaci6, sens dubte paga la pena
i seria millor preguntar directarnent als professionals de l'ense-
nyament, quines s6n les seves necessitats. L'estudi de I'lEA pot
proporcionar algunes respostes provisionals a aquesta pregunta tot
examinant els problemes que els professors experimenten i el que
consideren corn a prioritats més importants.

Es va demanar a tots els enquestats (directors, coordinadors
d'informatica, professors d'informatica, rnaternatiques, ciencies i

Ilengua materna) que d'una nista amb 30 problemes, fessin una selecci6
d'un maxim dels cinc que consideressin els més greus en l'Os dels
ordinadors. Davis (en preparaci6) resumeix els resultats de la ma-
nera següent :

....tot el personal considerava la infrastructura basica corn el proble-
ma clau: pels coordinadors i els professors la insuficiencia d'ordinadors
i de software eren els dos problemes principals. Els directors situaven
aquests en el primer i el tercer Hoc. La Nista continuava, segons
directors i coordinadors, amb la manca de coneixements o d'habilitats
en l'Os dels ordinadors en l'educaci6, per part dels professors. Aquests
creien que la manca de temps per preparar llicons fent Os de l'ordinador
constitilia el problema més grew,.

Aquests resultats mostren que a moltes escoles, un gran nombre
de condicions basiques (disponibilitat de materials, temps i formaci6
adient del personal) no es compleixen. Horn pot suposar que aquestes
circumstancies influeixen sobre la forma d'utilitzar els ordinadors a
les escoles, la qual cosa analitzarem en l'apartat seguent.

Integracio dels ordinadors en reducació

Basant-se en les dades recollides als Estats Units, incloses a
l'estudi de IAEA, Becker (1990) afirma:

En els darrers cinc anys, els canvis en l'Os dels ordinadors per part
de les escoles han estat poc importants, perd la direccid que aquests
canvis estan prenent es prou clara. La practice sisternatica regular
en els laboratoris d'ordinadors a les escoles primaries, per part dels
estudiants, s'ha generahtzat una mica més. Pere. el desenvolupament
principal en activitats informatiques a tots nivells -concretament a les
escoles Secunderia Mitja i Final- ha estat l'esforc oriental a la utilitzaci6
dels ordinadors corn a eines productives per a l'expressid d'idees
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l'enregistrament i l'analisi d'informaci6. No obstant aim!), el progres
en ambdues direccions ha estat més lent del que els defensors de
qualsevol d'elles volia creure".

Malgrat Becker es bastant pessimista sobre l'estatus de la
integraci6 dels ordinadors en el curriculum, cal assenyalar que (Figura
3), comparativament, els Estats Units es troben en una posici6 rela-
tivament bona pel que fa a la integraci6 dels ordinadors. D'altra
banda, cal assenyalar que la Figura 3 este basada en un indicador
aproximat de la integraci6 dels ordinadors, i que a un nivell més
detallat, la realitat és menys positive. Aix() s'il.lustra amb la Figura
4 que conté, per a uns pocs paIsos on va ser possible recollir aquestes
dades, restimaci6 -probablement inflada- dels percentatges de
professors que utilitzen ordinadors a les assignatures de mate-
matiques, ciencies i llengua materna, aixi corn la frequencia en rus
de l'ordinador basada en les declaracions dels mateixos professors.

De la Figura 4, es dedueix que el percentatge de mestres que fan
servir ordinadors es, en general, bastant baix i que el grup dels que
ho fan intensivament no excedeix, corn a maxim, el 15%. Es molt
probable que sigui encara pitjor, ja que analisis mes profundes mostren
que "la proporcic5 dels professors model (és a dir, professors que
integren els ordinadors en un grau elevat, WJP) entre tots els
professors dels temes estudiats (matematiques, derides i llengua
rnaterna, WJP) i nivells que han estat objecte d'estudi. és solament
del 3%,, (Becker, 1992).

Si nornés estem d'acord en que el desenvolupament ales prornete-
dor envers el futur de l'Os educatiu dels ordinadors seria la complete
integraci6 d'aquests en l'educaci6, el que cal plantejar-nos es corn es
pot aconseguir aquest objectiu. Per entendre millor aquest punt, cal
comprendre el paper dels diversos factors en el proces d'implantaci6
i corn aquests interactuen. Corn s'ha vist en els apartats anteriors,
el grau d'integraci6 dels ordinadors en reduced() varia d'una manera
significative juntarnent arnb altres variables corn, per exernple, la
disponibilitat de software, etc. De totes rnaneres, cal ser conscient
que la varied() no significa que una variable influeixi sobre una altra
de manera causal. Recentrnent, s'han desenvolupat algunes tecniques
molt potents per tal d'exerninar les relacions causals de totes les
variables, de manera conjunta. Malgrat aquestes tecniques no
ofereixen encara una prove final (que nomes pot obtenir-se d'ex-
perirnents controlats en educaci6), posseeixen l'avantatge d'oferir
una prove estadistica fiable d'un model causal hipotetic. Tot i que no
podem, donada la seva extensi6, proporcionar una descripci6 en detall
dels resultats d'aquestes analisis causals (adrecern al lector interessat
a Brurnmelhuis & Tuijnman, 1992). esmentarem alguns dels principals
resultats

A la Figura 5 es representa un model basat en dades recollides a
Franca
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Figura 4 Percentatge de professors que fan servir ordinadors a
matematiques, ciencies i Ilengua (segons els directors de les escoles)
i freqUencia d'Us dels professors de matematiques.
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Figura 5 Etectes estandardazats per a restrategia d'mnovactO
la ImplantaciO d'ordmadors a les escoles de Secundaria Inicial, a
Franca (errors estandard entre parantesi). Reprodult de Brummelhuis

i Tuijnman (1992).
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La Figura 5 mostra que el grau d'irnplantacid dels ordinadors a
Franca este influenciat per una serie de factors. D'influencia directa,
Os la quantitat de suport (especialment per formed()) que reben les
escoles, i els coneixements i habilitats dels professors en la utilitzacid
dels ordinadors. D'influencia mes indirecta, sOn la percepcid de la
importencia de la innovacid i el nombre d'anys que l'escola fa que
utilitza els ordinadors. Despres d'analitzar els resultats d'altres
pa'iscs, es va considerar que les habilitats dels professors sOn
especialment importants per a determiner fins a quin punt els
ordinadors b'utiiitzen en el curriculum. Per aquesta rad, en el proper
apartat farem un resum dels principals resultats de l'estudi de I'lEA
en relacid a la formaci6 del professorat.
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Formació del professorat

La formaci6 del professorat pot no esser factor que
contribueixi a la integraci6 dels ordinadors en l'us real, en materies
concretes, pert) es un factor important a considerar (Janssen Reinen
& Plomp, 1992). Una an6lisi sobre el temps que els professors han
utilitzat l'ordinador a l'ensenyament i el grau d'integraci6 d'aquests,
mostra que quan més temps un professor ha treballat amb l'ordinador,
una major integraci6 s'ha obtingut. Sembla ser que la integraci6 dels
ordinadors és una innovaci6 tan complexa que no es pot esperar la
seva completa implantaci6 en un curt periode de temps.

En relaci6 a la formaci6 dels professors, existeixen una série de
resultats interessants. Els coneixements i les habilitats dels professors
estan relacionades significativament amb la seva formaci6. Encara
més, la quantitat de formaci6 rebuda i el tipus de temes tractats
estan relacionats amb el grau d'integraci6 dels ordinadors. Una
conclusi6 d'aquestes troballes es que seria convenient fer un examen
més acurat dels tipus de formaci6 dels professors per tal de decidir
quants i quins temes caldria incloure-hi. S'analitza quins temes cal
incloure en la formaci6 dels professors i s'arriba a la conclusi6 que
els aspectes pedagOgics i instructius en la formaci6 dels professors
contribueixen a la integraci6 dels ordinadors a l'aula. Donat que els
resultats mostren que al 1989 aquests aspectes tenien poc pes
especific a les activitats de formaci6, els instituts de formaci6 del
professorat els haurien de prendre en consideraci6.

Una agenda de treball pel futur?

Els resultats de l'estudi de I'lEA, alguns dels quals han estat
exposats anteriorment, mostren que hi ha motius tent per l'optimismo
corn pel pesimisme respecte al futur dels ordinadors en l'educaci6.

La part optimista es que les noves tecnologies, en forma
d'ordinadors, es troben avui dia disponibles a moltes escoles de la
majoria dels paIsos europeus i, malgrat la complexitat d'aquesta
innovaci6, els professors i estudiants encara s6n entusiastes d'aquesta
tecnologia. Malgrat el fet que molts directors d'escoles i professors
se senten aclaparats, degut a les reduccions del pressupost, es
remarcable la seva disponibilitat a l'hora de dedicar mes temps a
familiaritzar-se amb aquesta nova tecnologia. Segons un d'aquests
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p rof e ssors -Es necessita tan temps' Si els estudiants no fossrn tan
entusiastes, ja ho hauriem deixat» .

D'altra banda, cal assenyalar que encara hi ha grans desigualtats
pel que fa a recces als ordinadors. Alguns paIsos europeus estan molt
endarrerits quant a la disponibilitat dels ordinadors a les escoles. A
més a més, quan els ordinadors es troben disponibles hi ha una tendencia
a utilitzar-los principalment corn alguna cosa addicional al curriculum
existent més que corn a eines de productivitat que poden enriquir la
qualitat de reducaciO. Probablement, aquesta manca d'integraciO dels
ordinadors en els curricula existents constitueix el repte principal
per a definir la nostra agenda pel futur. Corn Anderson i Collins diuen
( 1992 ): creiern que la perspectiva de 'funcionalitat' sera la !nes
OW per la politica i planificaciO futures. .

Corn s'ha esmentat anteriorment, hi ha diverses perspectives o
models en relaciO als objectius de l'Os dels ordinadors. Una diterencia
important separa l'aprenentatge dels ordinadors (a vegades anomenat
model tecnic) de l'aprenentatge amb ordinadors (a vegades anomenat
model integratiu o perspective funcional).

L'evoluciO d'aquests models pot veure's corn un producte tipic
dels anys vuitanta. A principis d'aquesta decade, les caracteristiques
de hardware i software feien que: ....per realitzar una tasca rela-
cionada amb l'ordinador, molt sovint horn havia d'escriure un pro-
grama en Basic. Fortan o Pascal. (Anderson; Collins, 1992). Més
endavant, l'interes per la integraciO augmente, el que tambe podria
interpretar-se corn una reacciO oportunista davant l'increment de
capacitats del hardware i software.

La diferencia principal entre aquests models es reflecteix clarament
en les dades, és a dir, en els resultats de les analisis dels principals
components de les respostes dels directors d'escoles, les quals
mostraven una diferencia entre l'aprenentatge sobre I amb ordinadors.
Les dades mostren que a molts paisos encara hi ha una ernfasi en
l'aprenentatge sobre ordinadors, perd altres han arribat relativament
Iluny en la integraciO dels ordinadors en el curriculum. Els Estats
Units sem capclavanters d'aquest moviment, corn es pot observer a la
Figura 3. No obstant aixO, cal una certa precaucit a l'hora d'interpretar
aqurst resultat, ja que analisis més detallades mostren que la
proporcib dels professors model (és a dir, professors que integren
els ordinadors en un grau elevat, WJP) entre tots els professors dels
temes estudiats (maternatiques, cibncies i Ilengua materna, WJP) I
nivells que han estat objecte d'estudi, es solament del 3%. (Becker,
1992).

Es planteja, doncs, la pregunta sobre perque algunes escoles in-
tegren els ordinadors en major grau que altres. La Figura 5 il.lustra
la resposta a aquesta pregunta. on queda demostrat que hi ha molts
factors a tenir en compte perey -el major grau de confirmaciO de la
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influencia dels mdicadors entre els palsos en l'us dels ordmadors es
troba en l'assistencia interne a la innovaCIO i en la competencia i la
disposicid dels professors. (Brummelhuis i Tuijnman, 1992). Un
article recent de Becker (1992), utilitzant una tecnica d'analisi
diferent confirma aquest fet pels Estats Units: "Els professors model
treballen en un entorn que els ajuda a millorar les seves capacitats
com a professors que utilitzen ordinadors, i estan més ben preparats
per utilitzar-los be en la seva ensenyanga. .

L'apartat sobre formaci6 del professorat (descrita detalladament
per Janssen Reinen Plom, 1992) mostra corn pot aprofundir-se
encara més la nostra visiO en la questi6 de formaci6 del professorat.

Les analiSis presentades fins ara poden traduir-se corn accions
futures. Una primera !lista de possibles accions basades en les
conclusions del nostre estudi podria ser:

1. Hauria d'haver més hardware a l'abast de les escoles, dels
professors i dels alumnes.

2. S'hauria de produir més software per a la instrucciO.

3. Cal formar més professors, i de manera millor
4 Caldria concedir més temps als professors perque es

familiaritzessin amb les noves tecnologies.

Oferirem a continuaciO unes reflexions sobre cadascuna de les
accions possibles.

1. Hauria d'haver més hardware a l'abast de !es escoles. dels
professors i dels alumnes

Tot i que el problema de la manca de hardware es esmentat per
molts professors, aquest esta Iligat amb la qUesti6 dels recursos
disponibles. No seria realista esperar que les escoles poguessin
comprar i renovar ordinadors en quantitats suficients per assegurar
a cada estudiant o parella d'estudiants un accés illimitat als or-
dinadors. Les dades reproduldes aqui sobre les formes actuals d'uti-
litzar els ordinadors podrien fer-nos pensar que es podria optimitzar
millor rus de l'equipament ara disponible, és a dir. un Os més
integrador, a la manera d'eines de productivitat educativa. Una altra
possibilitat interessant, suggerida en un estudi recent de Polydondes
(1992), és la d'aprofitar el fet que sempre hi ha més ordinadors
disponibles als dornicilis particulars, i que es podria investigar la
idea de rnscola corn a centre de recursos per promoure l'aprenentatge
fora de l'el.,cola. Aix& es clar, posa en qUesti6 la igualtat d'oportunitats

potser, s'haurien de trobar unes mesures compensatOries per oferir
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als estudiants que no tenen acces als ordinadors domestics prioritat
d'acces a l'escola.

2. S'hauria de produir més software per a la instrucci6

Malgrat aquest pugui semblar un suggeriment urgent, cal anar en
compte ja que els nostres resultats demostren que alguns professors
que tenen acces al mateix software comercial, l'exploten molt menys
que d'altres que organitzen molt mes la integraci6 dels ordinadors.
Pel que fa al cas, hi ha un descobriment de Brummelhuis i Plomp
(1991) que resulta interessant: sovint els professors no estan ben
informats sobre la disponibilitat del software, tot i que n'hi hagi a la
seva escola. Encara que aquest es un argument important, tambe se
sap per les avaluacions de software que la quantitat de software
educatiu de qualitat es limitada. Per exemple, segons ressenyes de
High Scope als EUA, nomes el 10% de tot el software disponible per
a estudiants joves te una qualitat acceptable. D'altra banda, es pot
esperar que el software multimedia, a causa de la seva flexibilitat
i facilitat d'Os, afavorire la integraci6 dels ordinadors. No obstant
aix6, no es realista esperar que aix6 succeeixi a curt termini, a no
ser que es trobi un mercat de consum molt gran pels objectius
multimedia.

3. Cal formar més professors, I de manera millor

La nostra recerca indica que aquesta acci6, sens dubte, hauria de
realitzar-se. No obstant aim), amb mes professors preparats, major
demanda de hardware i software hi haure, pert) aquesta acci6 no es
pot dur a terme sense una valoraci6 acurada dels seus efectes
secundaris.

4. Caldria concedir 'nes temps als professors perique es
familiaritzessin amb les noves tecnologies

Tambe aquesta es una acci6 molt convincent, per6 poc realista
degut al seu elevat cost. Mes aviat, caldria pensar en el desen-
volupament d'instruments que no necessitin inversions addicionals de
temps per part dels professors, o be en el desenvoluparnent d'ins-
truments que facilitin l'estalvi de temps, el que potser seria l'opci6
mes realista. Una opci6 d'aquestes caracteristiques requereix una
valoraci6 per part del professorat del temps invertit en la preparaci6

la presentaci6 de les classes. Aquesta hauria d'estar dissenyada de
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tal manera que es reduis el temps invertit fins a tal punt que els
professors trobessin fonamental la utilitzaci6 d'aquestes eines

Finalment, mirant enrere, als anys vuitanta, veiem que la majoria
de paYsos van adoptar estrategies d'introducci6 bastant senzilles,
basades en el supOsit que el resultat quasi automatic d'installar
hardware i software seria un canvi fonarnental. Contrariament, el
mes probable es que una de les perspectives més atreients pel futur
sigui la multidisciplinarietat, amb contribucions de tecnics en curri-
culum, d'autors de Ilibres de text, dels professors, d'experts en els
rnitjans de cornunicaci6, etc., centrant-se principalment en el paper
del professor corn un dels factors principals per a la promoci6 del
canvi.
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Abstracts

La presente ponencia Cet expose presente In this article, the
expone parcialmente partiellement les author describes some
los resultados de la résultats de renquete of the findings of an
encuesta de la /EA de I'lEA sur IEA survey on the use
sobre la integraci6n l'integration des of computers in
de los ordenadores en crdinateurs dans education The first
la educaci6n. Este lducation. La phase of the survey
encuesta, en una premiere phase de covered 21 countries
primera lase, se ha cette enguête, over the period 1987-
desarrollado en 21 conduite dans 21 pays 1990. and around
paises durante el pendant la periode 60,000 people working
periodo comprendido comprise entre 1987 in the field of
entre 1987 y 1990, y et 1990, a consiste a education were
se ha entrevistado a interroger 60.000 interviewed. The
unas 60.000 personas personnes concernees survey revealed the
relacionadas con el par le domaine de varying degrees at
campo educativo La reducation. L'enquete which computers have
encuesta ha rove/ado a revele une been applied in the
la forma desigual de integration tres different countries.
integracion de esta inegale de cette and has also
tecnologia en los technologie dans les highlighted certain
distintos paises, asl differents pays, ainsi problems affecting all
como diversos que divers problernes countries over
problemas comunes communs aux uns et introducing computers
transnacionalmente a aux autres pour into the school
la hora de integrar la integrer l'informati- curriculum. Some of
in formatica en el que dans le cursus the aims for the future
curriculum escolar scolaire Certains des gleaned through close
Algunos de los objectifs pour le futur examination of the
objetivos para el qui ressortent de survey results are- 1)
futuro que se des- l'analyse detainee des that schools, teachers
prenden del anallsis résultals de l'enquete and pupils need to
detallado de los sont. 1) Les écoles, have access to more
resultados de la les professeurs et les and better physical
encuesta son 1) Las eleves devraient supports. 2) that more
escuelas, el profeso- avoir acces a davan- logical supports need
rado y el alumnado tage et a de meilleurs to be developed for
deberlan tener acceso supports physiques teaching that take into
a más y mejores 2) II faut produire account the
soportes flsicos 2) Se davantage de complexity of this
necesita producir mas supports logiques process, 3) more
soportes lOgicos para pour l'enseignement teachers should be
la ensenanza que qui prennent en trained in ways more
consideren la comple- compte la complexite appropriate to the
jidad de este proceso de ce processus 3) II roles they will be
3) Se necesita format- taut former davantage playing in the
a mas profesorado y de professeurs et de classroom. and 4) that
de forma mas facon plus adaptee more time should be
adecuada al two de aux fonctions qui sont set aside for
funciones que realize les leurs dans les instructors to use new
en las clasos 4) Se classes 4) II laudrart technologies
deberla dar més donner davantage de
tiernpo a los docentes temps aux enseig-
pare que utilizaran las nants pour qu'ils
nuovas tocnologias utilisent les nouvelles

technologies
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Micror _Jns i mons reals, una agenda
per a l'avaluació
Barry MacDonald *

lntroduccid I visid general

Aquesta ponencia se centra basicament en el desenvolupament de
l'aprenentatge assistit per ordinador (AAO) a l'escola anglesa.
Probablernent, tot elle) que aqui exposare es pot extrapolar a la resta
del Regne Unit. Tot i amb aixO, existeixen variacions que no sOn del
cas d'aquest escrit. El que m'interessa és la teoria politica i la
practice del govern i la raO per la qual, en un pais on tota aventura
econdmica se sotmet a avaluaciO, aquest ha decidit aillar de l'escrutini
extern la seva important inversiO en el desenvolupament de l'AAO.

Corn a especialista en avaluaciO educative, estudiOs de teories i
estratagies de canvi, vull cornentar també, de forma més general,
els elements caracteristics de l'AAO corn a rnoviment educatiu i els
contextos politics i econdmics dins els quals les seves evolucionants
forrnes cerquen un Hoc a la practice educative. L'AAO te, en termes
generals, una Ilarga histdria, perd no s'han examinat gairebé rnai de
manera sisternatica les seves pretencions. En l'actualitat, l'interas

-
-

'Barry MacDonald, catedretic d'Educaci6 i director del Centre d'Investigaci6
Aplicada de la Universitet d'East Anglia, creat pel carismatic Lawrence Stenhouse. ve
ser uns dels participants a la reuni6 d'avaluadors que tingue Hoc l'any 1972 al Regne
Unit. la qual ve suposar un canvi radical quant a les concepcions sobre avaluaci6
educative A mes de portar a terme avaluacions de diferents tipus de programes
protectes educatius, dins rambit de la informatica educative. ha participat corn a
director a ravaluaci6 de toles les iniciatives d'introducci6 de les lecnologies de la
informaci6 en l'ensenyament que han comptat amb una avaluaci6 externa. Entre els
anys 1973 i 1979 ve esser director de UNCAL, un estudi avaluatiu del Programa Nacional
de Desenvolupament de rEnsenyarnent Assista per Ordinador Aquest estudi va ser
la base per a relaboraci6 d'una taxonomia paradigmatica del tipus d'activitals
d'aprenentatge que l'alumnat realitzava en relaci6 amb l'ordinador, la qual ha servit
de ref erencia a diferents autors per exotica les possibles utilitzacions educatives
d'aquest mitla Durant els anys 1987-1988, ve dirigir ravaluaci6 del projecte "Micros
a rescola" i entre 1988-1992. la de la Iniciativa d'Invectigaci6 de Tecnologia
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del curriculum
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politic per promoure l'AAO s'ha intensificat jo aqui vull argumentar
que cal, urgentment, un control del seu desenvolupament futur, si
més no perque l'avaluaci6 pot ajudar a crear coneixements compartits
sobre el seu potencial i la seva problematica.

A causa de la focalitzaci6 d'aquesta ponencia en el desenvolupament
de l'AAO a l'escola, en la seva secci6 central no tindre gaire a dir
quant a la investigaci6 a l'AAO, encara que, en aquest moment,
s'esta finalitzant l'avaluaci6 de quatre anys (comenca l'any 1988)
d'una iniciativa d'investigaci6 sobre tecnologia de la informaci6 en
l'educaci6, prornoguda pel Consell Nacional d'Investigacid Econ6mica
I Social. En marcat contrast amb el govern. el consell encarrega
aquest treball corn una avaluaci6 orientada explicitament a la politica
d'actuaci6.

Tanmateix, i corn que la relaci6 entre la investigacid i l'acci6 es
una consideraci6 important, cornencare aquesta introducci6 i visi6
general de la meva ponencia amb un breu resurn d'aquest context a
la Gran Bretanya, centrant l'atenci6 en alguns aspectes conflictius
del problema de la relaci6 entre arnbdOs elements.

Durant els Ultirns 25 anys, el rneu govern ha gastat una conside-
rable suma de diners en la modernitzaci6 i suport de l'equipament
inforrnatic de les nostres universitats. La major part d'aquests diners
s'ha invertit en augmentar la seva capacitat investigadora; una altra
part ha anat a parar a l'administraci6. Aquesta despesa no ha estat
avaluada. pent) almenys té sentit: la investigaci6, tant en ciancies
naturals corn en ciencies socials, es basa cada vegada més en l'ordi-
nador, i la recerca sobre les saves aplicacions es important per als
f uturs foriaments de la tecnologia, tant en temps de guerra corn de
pau.

L'Os deis ordinadors en l'ensenyament i l'aprenentatge dels estudis
superiors s'ha desenvolupat riles gradualment durant aquest periode.
La major part d'aquesta utilitzaci6 s'ha limitat als cursos de
Ilicenciatura i ha depas molt de l'entusiasme individual. Al mateix
temps, aquest suport general per a la millora de la infrastructura
informatica dins de la comunitat de recerca ha estimulat una nova
onada d'estudis sobre els processos d'aprenentatge; a vegades,
atraient cap a aquest camp un grup d'investigadors menys estrets de
mires que aquells que tradicionalment s'han interessat per la cognici6
humana, un tema de baix reconeixement academic.

El que ha sortit de tot aix6 es un grup de cientifics especialitzats
en l'aprenentatge basat en l'ordinador, d'un caracter particular, no
necessariament arrelats -de la nianera corn ho estan altres equips
academics d'educadors a Anglaterra-, que tenen un profund
coneixement del proces d'educaci6 de masses i que hi mostren un
gran compromis. Alguns ho s6n, d'altres no, pert) la naturalesa mul-
tidisciplinar de la recerca sobre l'aprenentatge assistit per ordinador
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genera multiples assumptes a tractar I algunes dependencies
turbadores I quan se'ls demana que atenguin les necessitats de les
escoles, seria sorprenent veure que la relaci6 entre la investigaci6
l'acci6 no es problernatica, o que, si més no, la dedicaci6 a la missi6

es entusiasta en tots els casos.

El suport a l'estudi sobre l'AA0 te diferents fonts, per6 la més
important ha estat el Consell que, a principis dels anys vuitanta,
identificava Ja tecnologia de la informaci6 corn una area prioriteria.
Es van encarregar informes, es van organitzar discussions i seminaris
per començar a definir un programa d'investigaci6 independent. El
Consell va reconeixer la importencia d'implicar els usuaris i els
dissenyadors de politiques d'actuacions en aquesta causa, i tambe
d'enfortir les relacions amb les organitzacions comercials de les
indOstries informatiques. Contracte un coordinador per desenvolupar
aquest proces nacional de deliberaci6, i el 1988 anuncie una iniciativa
de cinc anys i tres milions de Mures esterlines. La intenci6 era donar
suport a deu o onze equips multidisciplinars i multiinstitucionals durant
periodes de tres anys amb la finalitat de portar a terme una amplia
varietat d'analisis basiques, basades, pert, en el contacte amb el
mercat d'usuaris, tenint-lo sempre en consideraci6. Aquest mercat
era el del professorat. Ara sintetitzare les dificultats que aix6 va
comportar.

En primer Hoc, el Consell no va mantenir el seu compromis financer.
Nornés tres grups, a més d'una unitat coordinadora i una avaluaci6,
van rebre ajuts. No va haver-hi gaire critica, i en algun sentit, no va
haver-hi programa.

En segon Hoc, hi havia pocs productes que poguessin ser utilitzats
immediatament; en part perque la recerca basica es un proces lent
1, en part, perque la major part dels investigadors prefereixen
ordinadors de gran potencia, sobretot americans, mentre que les
escoles tenen ordinadors de poca potencia, quasi exclusivament de
fabricaci6 britenica, corn a resultat de la politica britenica. zOui ha
de realitzar la tasca de la reconversi6? La resposta es: ningil Els
investigadors es mostren poc disposats, volen continuar arnb la seva
investigaci6. Al cap i a la fi, les seves carreres depenen de l'exit
d'aquesta, no de les activitats d'implantaci6 que portin a terme. I la
tasca del Consell és la recerca, no la difusi6.

No dire res més sobre la situaci6 de la investigaci6 a Gran Bretanya,
pert, quan deixem aquest context i tornem al del desenvolupament,
veiem que la rnena d'ambivalencia col.lectiva que caracteritza
l'actitud de la comunitat investigadora vers el desenvolupament
s'insereix sobretot al Barg de la linia d'acci6 onentada cap a l'escola,
on ara torno.

El meu govern tambe ha gastat molts diners, especialment durant
els Oltims dotze anys, en la promoci6 de l'aprenentatge basat en
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l'ordinador dins de l'ensenyament. Igual que la inversi6 en l'educaci6
superior, aquesta tampoc s'ha sotmes a avaluaci6. Al contrari, no
esta gens clar perque s'este fent, ni qua preten aconseguir el govern.

Aquesta opacitat es produeix en part perque en el finangament
d'aquesta prornoci6 hi han estat implicats per separat tres ministeris
diferents -el Ministeri d'Educaci6 (que l'any passat va resoldre la
seva prOpia ambivalancia canviant el seu nom pel de Ministeri per a
l'Educaci6); el Ministeri de Cornerc i Indüstria i el Ministeri de Treball.
Encara que el Ministeri de Presidencia ens assegura que s'ha acabat
l'apoca de les rivalitats interministerials i s'anuncia una nova era de
treball ministerial en equip, els indicis que hem pogut reunir en absencia
d'una avaluaci6 donen a entendre que l'aprenentatge assistit per
ordinador dins de l'ensenyament ha estat i continua essent un territori
governamental disputat: els ministeris implicats segueixen agendes
separades i, de vegades, rnütuament destructives. El fet que dos
d'aquests ministeris, el de Comerc i Indüstria i el de Trebel], hagin
dotat les escoles de suports fisics i logics sense cap finalitat educa-
tive en particular, de forma que ens deixen deduir les seves intencions
a partir de les seves responsabilitats governamentals, i que el tercer
ministeri, el d'Educaci6, hagi deixat en gran part sense especificar
la base educative que presurniblement apuntala les diferents inversions
realitzades durant els anys vuitanta, no ajuda a entendre qua, corn
i perque s'esta fent.

cosa clwa es que el govern creu que l'AAO és un component
essencial del curriculum. De fet, ara s'ha f et obligatori tant per a tot
el prof essorat corn per a tot l'alurnnat. Per() cap govern, i el meu
menys, continuaria subvencionant de manera indefinida, i l'AAO esta
Iluny de solucionar els seus problemes d'implantaci6 generalitzada
d'una manera defensable des del punt de vista de l'educaci6. Una
combined() de fe cega i de resister-Ida a formes sisternatiques
d'escrutini -la frenatica activitat en aquest camp de qua hem estat
testimonis durant aquests dotze anys, no és, amb tota seguretat, la
millor manera d'afrontar els problernes que s'han de solventar abans
que el futur de l'AAO sigui confiat a les forces del mercat. Ens cal
una visi6 general continuada i comprensiva d'una circumscripci6 encara
molt fragmentada per poder construir de forma acumulativa una teoria
integradora de l'acci6.

Aquesta es una tasca per a una avaluaci6 independent -independent
de politiques, de programes i d'activitats sobre el terreny- que cosi
tot el seu interes en un balanc imparcial. Fins ara, revalued() no ha
tingut una consideraci6 prioritaria a l'ordre del dia dels entusiastes
de l'AAO, a cap nivell S'ha pretés molt, pent, s'ha avaluat poc i s'ha
aconseguit encara menys a les nostres classes. Protegida per la seva
populantat -agrada als nens, és valorada positivament per les famllies,
els aspirants a politics la porten a manera d'insignia a la solace-,
l'AAO ha pogut evitar de contester les preguntes dificils Es hora de
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plantelar-les ara, pero, quan el tema encara es candent Si l'AAO
(orma part, inevitablement, del nostre sistema escolar, hem
d-aprendre de la nostra experiencia per poder configurar el seu futur.

Retbrica canviant i temps canviants

Vist corn a moviment educatiu. l'aprenentatge assistit per ordinador
no sembla que tingui sentit. Es potser per aim) que no progressa pel
que (a al seu impacte dins de l'ensenyament. En general, es un rnoviment
que te uns trenta anys, la primera decada dels quals va estar cen-
trada sobretot als Estats Units. "R comencar-hi corn un aparell
electronic per passar les pagines d'un llibre en un intent de reviure
una idea morta. la de l'aprenentatge programat i la seva impopular
psicologia, el conductisme. que limitava el seu desenvolupament a
formes instructives rigidament controlades. Pere) la cultura pedagbgica
del moment era progressista, afavoria l'aprenentatge actiu, social i
col laboratiu I els Estats Units eren un poder mundial dominant, arnb
una econornia forta Aixi que, encara que el tradicional ensenyament
assistit per ordinador hagues pogut demostrar el pretes estalvi de
treball, cosa que no va poder fer, la seva filosofia anava en contra
del desenvolupament del curriculum. Era un moviment sense cre-
dencials educatives

Al final de la decada dels seixanta, el concepte de l'estudiant
controlat per l'ordinador va ser desafiat pel de l'alurnne corn a
controlador, i durant els anys setanta i principis dels vuitanta, la veu

la imatgena de persones corn Seymour Papert es van fer mes
dominants en el debat sobre el futur de l'ensenyament basat en
I ordinador El potencial de l'ordinador s'anava posant sota el control
de l'alumne En aquest escenari el professor, corn PLATO' o corn
Einstein. cedeix el seu Hoc a l'estudiant, fent reflexionar sobre -cito
textualrnenl- ides regles senzilles que governen la vida i
Ilionello-Kubath and Kubath. 1988).

Aqui, tenim una proiecciO transformacional mes enlla dels somnis
roes fantastics del movirnent progressista Deixeu-me citar un cop
mes

L uLnectiu tambe es provocar un augment del valor de les activitats
.frtol 11 uiuir do motanivell quo inclouen de manera Lreixent rassignacid

Auto i autor un jor. de paraules arnO I acronirn de Programmed Logic for
0,,malir loacint,g Oporal.ons (Logica prograrnada per a l'operaciO de

; pm,c:iyament automatic PLATO) I el nom del filOsof groc Plato (N del T )
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de tasques de processament de la mformacio als ordinadors, mentre
es progressa amb el pensarnent hurna de rnés all nivelk (McLean,
1982).

Ara existeixen versions més modestes d'aquestes apassionades
aspiracions, per6 all6 que totes tenen en coml.) és un entorn
d'aprenentatge que es diferencia radicalment de la classe feta per
l'ordinador dels peoners de l'EAO i, el que es més important,
radicalment oposat a les tendencies contemporanies de l'ensenyament.
En aquest hipotetic entorn, l'ensenyarnent tradicional no té Hoc: el

docent és un facilitador i orquestrador d'una modalitat multiple, un
conjunt variat d'activitats d'aprenentatge. La dimensi6 social de
l'aprenentatge es recupera mitjancant les formes de treball col.lectiu
mediatitzat per l'ordinador, els nens aprenen riles com pensar que
qué pensar i desenvolupen els seus propis estils d'aprenentatge.

Aquestes s6n bones idees liberals. Si hi traiem la tecnologia, tenen
molt en com6 amb les aspiracions en les quals es basen molts
desenvolupaments curriculars dels anys seixanta en el meu pais o
amb el moviment progressista de la postguerra als Estats Units.
Per& un cop riles, la comunitat que defensa l'aprenentatge basat en
l'ordinador, després de transformar-se i adquirir credencials irn-
pecables, va contracorrent. Perque el corrent ha canviat, i aquells
paYsos que durant vint anys havien jugat fort en el desenvoluparnent
d'un curriculum adrecat cap a la professionalitzaci6 ara han abandonat
aquesta empresa i els seus valors, i s'han posat a favor d'un model
de producci6 de l'ensenyament controlat de forma centralitzada, d'estil
tradicional. En aquest clime, el renova AAO no té més sentit que
['anterior AAO el va tenir en la seva epoca.

Al contrari, les condicions per l'EAO a l'estil america mai han
estat millors. A Gran Bretanya tenim un govern de dreta radical que
porta tretze anys en el poder i que acaba de ser reelegit per uns
altres cinc. Durant aquest temps ha transformat un sistema escolar
descentralitzat i de poder compartit en un sisterna centralitzat i

controlat politicament. Per citar algunes de les caracteristiques
d'aquest sistema, tenim un curriculum nacional especificat quant als
continguts i objectius de cada matéria a cada etapa, i un sistema
nacional d'avaluaci6 de resultats per controlar tant el progres indi-
vidual corn el col-lectiu Les proves tarnbé funcionen corn una forma
comparative de responsabilitzaci6 del professorat corn a individus i
de les escoles, que ara estan sota el control de consells d'administraci6
no experts en el terna de rensenyament i arnb autonornia pressupos-
taria. L'experimentaci6 a la classe, el que anomenem ,4desenvo-
lupament del curriculum", ha de comptar amb el perrnis especific del
propi ministre d'educaci6. Tot aix6 s'expressa, és clar, sota els
[ernes d'igualtat d'oportunitats i igualtat de drets i arnb l'excusa de
la necessitat de rnillorar nivells. pert el resultat sernbla ser .un
sistema escolar, un professorat i un alumnat molt estratificats.
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motivats pels valors de l'individualisme possessiu I lainterdependencia
negative, es a dir, un entorn d'aprenentatge competitiu en comptes
de col.laboratiu.

Aix() tenim, i es realment dificil veure en aquest context corn es
pot crear un tipus d'entorn d'aprenentatge per a l'AAO corn el que he
descrit anteriorment. El ministre d'educaci6, al congres del Partit
Conservador el passat mes de gener, palesa les prioritats del govern
quan va apel.lar a un retorn als fonarnents i a l'ensenyarnent
.tradicional». I ho pot aconseguir. Es ben sabut per tots que les
proves d'assoliment poden controlar, i de fet controlen, tant el
contingut corn la forma d'ensenyar i, quan s'utilitzen -corn es la
intenci6 del nostre govern- per mesurar el rendirnent i, per tant,
l'aptitud dels professors, nornes ens queda esperar un grau molt alt
d'homogeneItzaci6 del proces educatiu i uns nivells d'ambici6 educa-
tive limitada a all6 que aquestes proves sOn capaces de rnesurar arnb
fiabilitat i validesa.

Aquestes sOn precisarnent les condicions en les quals l'EAO pot
prosperar. LEAD es estable, homogeneitzat, universal i mesurable
i, per tant, viable comercialrnent. I no crec que l'EAO hagi desaparegut
de les escoles arnericanes ni que hagi estat superada per sistemes
d'ensenyament mes sofisticats i intel.ligents. Pel que fa al mercat,
no ha estat aixi. Des dels seus inicis, als anys seixanta, l'estrategia
cornercial es base en una cornbinaci6 de previsions d'augment de
costos laborals en el sisterna escolar privet dels EUA, un descens
dels costos de suports fisics i lOgics, el compromis federal de sub-
vencionar prograrnes de recuperaci6 per als nens menys afavorits i
la insistencia a posar amfasi en les aptituds basiques de Ilegir, escriure
i

Ara, quasi trenta anys despres, s'estan recollint els resultats
d'aquella estrategia cornercial, tent en el mercat domestic corn en el
de l'exportaci6. Es veritat que les subvencions federals han baixat
considerablernent, pert) totes les altres previsions eren certes.
Generalment, el Ilegat educatiu de l'economia Reaganiana/Thatcheriana
es molt similar. Als EUA, erten de la publicaci6 l'any 1983 de A Nation
at Risk (Una naci6 en perill), que parlava de "clesarrnament educatiu

i de .curriculum a la carta,,, els Estats van comencar,
un despres de l'altre, a tenir un control mes directe sobre els seus
sistemes escolars. a dictar prograrnes, a introduir o ampliar rave-
luaci6 que faci referencia al criteri, de posar Ornfasi en les habilitats
basiques i l'ensenyament transmissiu, especialment per als nens amb
dificultats d'aprenentatge. Hi ha, fins i tot, un creixent suport a la
idea d'un curriculum necional per millorar nivells arreu dels EUA,
d'aquesta manera garantir els drets educatius de cada nen.

Corn a la Gran Bretanya, aquesta etCrica igualiteria s'ha fet
sentir en embits molt elitistes i ha comptat amb el suport de grups
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politics que s'haurien de coneixer millor. Res es més 6ptim per re-
afirmar i organitzar la dominaci6 d'un grup cultural que la imposici6
d'un curriculum academic i una pedagogia a tots els nens. Es facil
veure l'atractiu d'aquests sisternes en paYsos corn la Gran Bretanya
i els EUA que han polaritzat les seves societats i que, en el marc de
politiques econorniques en fallida, cerquen la salvaci6 politica en la
protecci6 «d'aquells que tenen. i el control «d'aquells que no tenen..

e:,Que significa aix6 per al futur de l'aprenentatge basat en
l'ordinador a l'escola? Segons un informe recent sobre aquest tema
publicat als EUA (Scott, T; et al, 1992) l'any 1985, uns 400.000
alumnes de centres pUblics, la gran majoria pertanyents a grans
ciutats, a poblacions culturalment desafavorides, ja feien exercicis
i practiques amb ordinador diariament, i els sistemes més sofisticats
nornés els tenien les escoles més prOsperes. e:,Un sisterna de dos
nivells d'AAO per a una societat amb dos nivells? Les corporacions
comercials dedicades a la venda de sistemes d'AAO en forma de
paquets educatius integrats no ho veuen aixi. L'Onic mercat que ells
veuen es el dels interiors de les grans ciutats, i l'Onic producte que
promouen s6n els exercicis i practiques de les habilitats basiques, de
baix nivell i baix cost, que no necessiten docencia i sOn a prova de!
professor. Aix() s'ajusta perfectament al nou ernfasi posat en el
control de rendiment, en la capacitat de l'ordinador d'enregistrar
l'assoliment tant individual corn dels grups.

4Es aquest el lutur de l'AAO al nostre costat de l'Atlantic, als
centres urbans grans? i_Té algun sentit parlar, corn ho fan certs
partidaris avui dia, que els nens es converteixin en «els seus propis
epistemologistes. (Bonello-Kubath; Kubath, op. cit.) de xarxes
informatiques que «catalitzin l'analisi critica per part d'alumnes de
temes socials que podrien suposar un repte a l'estatus quo?
(Cummins; Sayers, 1990). Si hi hagues un mercat, que no hi es, si
se'n poguessin treure beneficis, que no se'n poden treure, si tinguessim
governs disposats a donar suport a aquestes idees, que no els tenim,
4com es podria aconseguir una transforrnaci6 corn aquesta de
l'ensenyament?

LAM) I la teoria de la innovació

En aquest aspecte, la bibliografia de l'AAO es molt deficient, tant
pel que fa a l'atenci6 que es posa en aquest terna corn a les respostes
que s'hi donen. De vegades sembla que s'assumeixi que l'AAO pot
arribar a portar a terme els seus pretesos efectes sobre individus,
parelles o grups de rnanera independent de qualsevol cosa que succeeixi
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a classe, tant abans corn despres o al mateix temps. A vegades, i

moltes esperances es basen en aquesta proposicid, s'argumenta que
l'AAO és un agent potent de canvi, capac d'imposar una reconstrucci6
de l'entorn de l'aprenentatge, per exemple, el poder catalitzador de
l'AAO, la teoria del Cavell de Troia de la transformacid. I de vegades,
rnolt més durant els r:r Rims anys, sembla que, i sobretot amb l'augment
del reconeixement de la naturalesa social de l'aprenentatge efectiu,
la formaci6 del professorat sigui la clau.

La questi6 es que totes aquestes creences estan desacreditades.
Horn no creuria, Ilegint la bibliografia de l'AAO, que portem trenta
o quaranta anys d'innovacions en el cur, iailurn, en gran ex-
periencia emerge, que pretenien aconseguir el tipus de transformed()
que els entusiastes de l'AAO somnien. Vam comencar pensant que
seria feed, nornés questi6 de reescriure els Ilibres de text o de
produir i disserninar paquets curriculars, i des d'aquesta visid sim-
plista es va encunyar un nou lema: o No existeix desenvolupament del
curriculum sense desenvolupament del professorat. D'aqui, es va
arribar a la conclusi6 que el canvi era una condici6 necessaria del
professorat que fos capac de canviar. Per aquest temps, ja s'havia
descartat la idea que innovacions puntuals poguessin varier els entorns
educatius, i tambe la que solament es poguessin sostenir per
la transfusi6 temporal de recursos i recompenses addicionals. La
institucid, i no la innovaci6, era el catalitzador, i neutralitzava i

assimilava cada intervencid que constituis una amenaca a les seves
disposicions, valors i costums. I les propies e3coles eren, corn senyale
Ernest House en la seva clessida avaluacid de la politica de la innovaci6,
institucions ,,congelades», empresonades dins l'ordre de restructure
institucional de l'administraci6 i el control social (House, 1974).

Aquest fracas massiu, pel que fa a la realitzaci6 d'objectius, d'un
moviment conduit per professionals que tenia corn a finalitat
rnodernitzar l'educaci6 i millorar la qualitat, va facilitar la intervencid
dels governs als EUA i a la Gran Bretanya per assumir el control de
l'ensenyarnent, de la manera que ja he descrit, i marginar els
professionals de les infrastructures o poders fectics educatius",
corn ens anornena el nostre Primer Ministre, fent rnarxa enrera a la
professionalitzaci6 dels professors, substituint aquell concepte amb
alguna cosa rnés propera a l'ensenyament corn a feina manual.

Per() la meva principal preocupaci6 en aquest context es l'aillament
de la comunitat de l'AAO d'aquestes experiencies i aquests pensaments
estratégics sobre els canvis educatius, es a dir, dels ternes que
preocupen a altres grups que s'interessen per millorar les nostres
escoles Es clar que FAA() es diferent de les altres innovacions
educatives, fins i tot de les tecnoldgiques corn la radio la televisi6,
els entusiastes de les quals tambe prornetien revolucid, pert) que han
acabant acceptant un Hoc més modest a la classe. Es una innovaci6 que
evolucir.na, que canvia constantment de forma, de capacitat i. per
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tant, les seves possibilitats educatives. Este dominada per avencos
tecnolOgics i per interessos especifics de la informética, perseguint
compulsivament un horitzO que s'allunya constantment. Es pot veure
la pesada, recalcitrant, lenta massa del rriOn real de l'ensenyament
corn una confusi6 irritant. Alguns dels titols de programes informatics
contemporanis provoquen aquest comentari: Shopping on Mars (De
cornpres a Mart), per exemple, o The Alternative Reality Kit(EI paquet
de realitat alternative). ,Per que preocupar-se amb el m6n real si
pots inventar-te el teu mOn propi?

PerO el nostre propOsit es el de discutir la tecnologia de la
informaciO en reduced& i se'ns convida a prendre seriosament la
idea que l'AAO sigui un moviment educatiu, es a dir, un moviment que
cerca canviar la practice educative rnitjangant, en els seus propis
termes, remancipaci6 i la devoluciO del poder a l'aprenent. On, quan
i corn sOn preguntes que es fan a d'altres innovacions, i per que no
a l'AAO? AixO planteja una pregunta molt important: amb la creixent
distencia entre la imaginaci6 dels inventors i la viabilitat ideolOgica
i econOmica de les seves propostes (ara el principal aturador econOmic
On els costos dels programes, sempre augmentant, i no ja els dels
ordinadors), per que els governs continuen invertint en l'AAO?

Ara deixare els EUA, que he utilitzat basicament per a il.lustrar
les direccions que este prenent la dinernica comercial, i em centrare
en el cas que millor conec, el d'Anglaterra. SOc conscient que hi ha
molts pa'isos representats en aquest Congrés, i que tots tenen una
situaciO diferent quant al seu compromis amb l'AAO i amb la renovaci6
del sistema escolar i del curriculum. Per a alguns, potser la majoria,
l'AAO es una novetat en reduced& una innovaciO real que no s'ha
provat encara i per a la qual encara busquen suport dels seus governs.
No us desespereu. Si Anglaterra serveix d'exemple. l'obtindreu i el

conservareu passi el que passi.

En el meu pais, l'AAO és el corredor de fons del desenvolupament
del curriculum de la postguerra. Durant el mateix periode, dotzenes
d'altres idees per a la millora de la qualitat de la practice educative
han aparegut i desaparegut, han agaf at els diners, ho han intentat i

se n'han anat sense deixar quasi ernpremta. Cap d'elles aconsegui la
transformaciO que prometien, encara que algunes van tenir influencia
durant algun temps, i algunes van fundar tradicions en la recerca
active, la formaci6 de professors i el desenvolupament de les escoles,
van incorporar la corba d'aprenentatge de qua he parlat, i cornencaven
a florir quan van ser arrossegades pel gegant del control politic.

A la Gran Bretanya, per6, s'han invertit rnes diners publics i

privats (fins I tot, contribucions voluntaries de les families) en l'AAO
que en qualsevol altre innovaciO, uns 200 milions de Mures esterlines
en els Oltims 20 anys, quasi tot durant l'Ultima decade. I continua,
malgrat el fracas d'inversiO rera inversiO.
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Pel que fa a l'impacte educatiu, s'ha aconseguit ben poc, gairebe
gens en qualsevol niveH, i aquest poc no suportaria ni la riles generosa
de les avaluacions educatives. L'AAO es veritablement l'au fenix de
la innovaci6 educativa.

Ara be, algunes de les raons per aquesta aparentment indestruc-
tible fe en el futur de l'AAO seri Obvies, i expliquen perque afirmo que
aquells que no heu aconseguit el suport dels vostres governs
l'aconseguireu.

La logica industrial

Vivim en un m6n que depen cada dia més dais ordinadors, un proces
irreversible, tant a la indOstria, al cornerc i a la guerra corn a
l'administraciO social i al sector serveis; a l'oest, a l'est; al nord
o al sud; als paisos desenvolupats, en vies de desenvolupament o del
tercer mOn. Es tambe un mOn cada dia més competitiu, d'inter-
dependencia econOmica on, almenys pel que fa als paisos occidentals,
el domini de la inforrnatica es considera una condici6 previa per a
l'exit competitiu en la creaci6 de riquesa. En conseqUencia, els equips
i productes informatics sOn una indOstria i un mercat en si rnateixos,
a la vegada que un mitja per millorar la qualitat i rebaixar els costos
d'altres bens i servals.

Als anys seixanta, la preocupacib europea per l'amenaca del nostre
futur industrial, basat en la ciencia, per part del domini america de
la informatica i la tecnologia de comunicacions, de tant en tant
s'expressava als passadissos del poder politic. Alguns advocaven per
una resposta europea, altres, davant la urgencia de la situaci6, per
iniciatives nacionals. Es veia corn una tasca destinada als governs,
una tasca global, una concepciO que va trobar suport en un discurs del
vice-president dels EUA, Hubert Humphrey, a Paris l'any 1967, quan
digué: "Si els avencos tecnolOgics esdevenen amb major rapidesa als
Estats Units que en qualsevol altre Hoc, la ra6 s'ha de cercar en
factors educatius, organitzatius i econOrnics.r

L'any 1969, una comissi6 parlamentaria britanica va demanar
acci6 i al 1973 es va implantar la primera iniciativa important d'AAO
per part del govern. L'estructura d'aquesta iniciativa contenia, per
primera vegada. una relaciO explicita entre desenvolupament econOmic
i educatiu.

Tornarem a aquest tema més endavant. La qUestie as que esta molt
be parlar de la relaci6 entre desenvolupament economic i educatiu
perO, quina relaci6 hi ha? Alguns dubten que n'hi hagi cap. El que si
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que es cert es que no hi ha cap relacid sisternatica, vist des del punt
de vista internacional, entre nivells nacionals d'inversid en educaci6
i la prosperitat econOrnica. Aquest fet no impedeix que occident posi
la mirada en el Jape, buscant a les escoles d'aquell pais la ra6 del seu
miracle. El que t,oben es un aprenentatge basat en la memoritzaci6
i el foment per part de pares i professors d'un grau d'intensitat
competitiu que converteix en ridicul qualsevol concepte de l'educaci6
corn a proces civilitzador. Aquestos mateixes tendencies als EUA i a
la Gran Bretanya s6n, comparativament, moderades.

Perd tots els governs occidentals se senten cada dia mes impulsats
a intervenir en els sistemes educatius pUblics, i no solament per
controlar costos i guanyar vots, encara que les economies en crisi
sempre prenen l'educacid corn a cap de turc, sine) per reforgar el
concepte de la relaci6 entre educaci6 i economia. Aim!) sempre implica
una projeccid de les necessitats laborals del mercat, una empresa
que es fa sempre més atzarosa en el context de l'economia global.

Fa vint anys, l'epoca en que es van encunyar el terme alfabe-
titzaci6 informatica i es va presentar corn una addicci6 essencial a
les tradicionals habilitats basiques, la creenga general era que les
nacions industrials avangades necessitaven una gran, altament
qualificada ma d'obra per als llocs de treball del futur, basats en la
tecnologia i tecnologitzats. Aquesta visiO s'ha complicat des d'ales-
hores per altres factors. Els principals s6n la inesperada rapidesa i
el ferotge creixement de la competitivitat en els palsos en vies de
desenvolupament, amb els seus baixos costos de producci6, que han
desviat la inversiO en l'oest de les multinacionals rndbils; i la creixent
capacitat de les aplicacions informatiques de baixar el nivell d'habilitat
en algunes feines i d'elirninar-ne d'altres.

La resposta del partidaris del mercat Iliure que han governat Gran
Bretanya durant els Oltims tretze anys ha consistit en la privatitzaci6
de serveis i empreses pUblics, que ja poden buscar la rendibilitat
sense preocupar-se per consideracions de tipus social, i en la promoci6
de l'automatitzaci6 de feines qualificades intensives pel que fa a la
me d'obra. El cost d'aquestes politiques es un problema creixent
d'adrninistraci6 social -augment dels nivells d'atur, de descontenta-
ment entre els aturats, i de turbulencia i inestabilitat de la vide
politica. No es un problema exclusivament britanic, hi ha setze miiions
d'aturats a la Comunitat Europea, dels quals tres milions viuen a la
Gran Bretanya.

La questi6 es que el tipus de determinisme econdmic i tecnolOgic
que impulsava la retOrica de l'intervencionisme governamental durant
els anys seixanta i setanta basava la seva confianga en una projecci6
industrial centrada en enginys d'alta tecnologia i en la plena ocupaciO.
Aquestes previsions no s'han acomplert i s'han substituit per una
visi6 de la capitalitzacid de l'estalvi de ma d'obra en una base indus-
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trial reduida que requereix pocs treballadors altament qualificats,
més controladors amb baixes qualificacions i sou, i una reserva
permanent de treballadors excedents buscant feina. En aquestes
circumstancies, tenim dret a preguntar: .Ara, amb tan poques proves
d'efectivitat educativa, quina es la logica del suport governamental
per a l'AAO a l'escola?». Sense una resposta satisfactOria, la
ternptaci6 es concloure que aquesta te poc a veure amb l'educaci6 i

tot amb subvencionar de manera clandestina la inch:Istria de la tecnologia
de la informaci6 i utilitzar les escoles per convencer els industrials
que inverteixin en tecnologia.

Per& aix6 no ens revela qua vol el govern de l'AAO. Encara que
governs successius han donat suport a l'oposici6 dels professionals
a de programes d'EAO d'exercicis i practiques, aquesta es la
forma mes comuna d'AAO a les nostres classes. I no es dificil ima-
ginar corn un govern preocupat per reduir costos i amb el crit de
guerra del .retorn als fonaments», despres d'imposar, mitjancant
el control del curriculum, les condicions ideals perque la tecnologia
de gran volum i baix cost pugui prosperar, estarà temptat a caminar
cap aquesta direcci6. Per& deixant aquesta opci6 de banda, encara
podem fer-nos la pregunta: si l'objectiu ja no es l'alfabetitzaci6
informatica per a tots, quin es? ,La deferencia, la Ileialtat a l'or-
dinador? Una millor educaci6 o la conformitat on tot val?

Corn veurem, la situaci6 no esta clara, en bona part a causa de les
incerteses respecte al futur de la indüstria de la tecnologia de la
informaci6 dintre de l'economia britanica. Es cap a aclarir aquesta
questi6 que ara m'entretindre.

Malgrat la demanda politica de l'any 1969 d'acci6 global gover-
namental de cara a reforcar el desenvoluparnent de la tecnologia de
la informaci6, la indOstria informatica continua esllanguint-se durant
els anys setanta, i cap a l'any 1983 estava en un estat desastr6s -
fragmentada, minsa a escala mundial, amb un deficit comercial que
es disparava, i incapac de financar la on:Via recerca i desenvolupament.
Aix6, dos anys despres que els japonesos comencessin el seu progra-
ma d'ordinadors de la cinquena generaci6.

El Govern britanic va respondre amb una iniciativa que duraria
cinc anys amb una inversi6 de 350 milions de Mures esterlines per
millorar la competitivitat de la indOstria de la tecnologia de la
informaci6. Aquesta era una col.laboraci6 entre el govern, la indOstria
i l'educaci6, amb una subvenci6 de 70 milions de Mures dêstinades
a les universitats. Aquestes s'havien convertit en experts en la
tasca de mantenir els seus interessos informatics, variant les saves
propostes d'acord amb les prioritats i demandes d'una canviant politica
de subvencions, en aquest cas provinent del Ministeri de Comerc
IndOstria, el Ministen de Defensa I el Conseil per a la Investigaci6
Cientlfica i Tecnica. Es tractava del .precompetitiu Rand D», un
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concepte que racionalitzava despeses I riscos entre competidors per
tal d'establir una base tecnolOgica comuna abans de separar-se per
competir al mercat

Se suposava que una segona, fins i tot una tercera fase seguinen
a aquest programa, i es tenia l'esperanca que realitzaria canvis
estructurals en l'organitzaci6 de la investigació i el clesenvoluparnent
en el camp de la tecnologia de la informaci6, formant una base per fer
progressar la indOstria nacional.

Tanmateix, aquestes esperances no van ser acomplertes i el pro-
grama no continua fins als anys noranta. El principal objectiu estrategic
no es va aconseguir, la indOstria continua el seu declivi, la participaci6
en el mercat es reduIa, algunes empreses van passar a mans estran-
geres. No entrare aqui en les raons que van donar els assessors de
programes, pert) s'ha d'estar d'acord amb ells quan afirmen que
s'esperava massa i massa aviat de la iniciativa, especialment en el
marc d'una forta minva generalitzada de l'economia. El govern, i

tambe la Comunitat Europea, continuen cercant la manera rendible de
reunir els recursos necessaris per al resorgiment de la indOstria de
la tecnologia de la informaci6, pent) amb la continuada limitaci6 que
imposen la malaltia politica del curt-termini i la falta de voluntat per
invertir d'acord amb la magnitud del problerna. Corn veurem rnés
endavant, arnbdOs d'aquests problernes han afectat la inversi6 en
educaci&

Vull assenyalar dos aspectes d'aquesta iniciativa. Primer, va ser

objecte d'una avaluaci6 independent. i aquesta avaluaci6 es va fer
pOblica. Aix6 no sorpren tant en un pais que fa anys que insisteix que
tot prograrna que irnpliqui capital de risc se sotmeti a escrutini
exterior, encara que aquest escrutini es destaqui per la seva manca
d'inversi6 en el camp de l'AAO. Segon, encara que he esmentat aqui
tant els objectius estrategics corn els estructurais de la iniciativa,
aquests no es van definir de manera clara durant el programa, sin6
que van ser reconstruIts pels assessors mitjancant l'analisi i sintesi
de la corresponent docurnentaci6. Aix6 sembla confirmar la dita «Si
no saps on vas, qualsevol cami és bo«. No és estrany que quan es va
declarar que la iniciativa havia estat un fracas, alguns dels participants
van protestar dient: injustl".

Aquest, doncs. és el context politic. educatiu i economic de la
majoria de les iniciatives educatives que descriuré a continuaciO. Us

prego que el tingueu en compte.
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El desenvolupament de l'Aprenentatge Basat en l'Ordinador
a Anglaterra

L'any 1973, el govern va inaugurar la primera d'una serie de
iniciatives AAO. Anomenat «National Development Programme in
Computer Assisted Learning>, (programa nacional d'aprenentatge
assistit per ordinador) se centrava principalment en el desenvolupa-
ment a nivell de l'ensenyament superior. El responsable per a rave-
luaciO educative d'aquest programa vaig ser jo mateix. A principis
dels vuitanta, es va continuar amb una altra iniciativa important,
lirnitada aquesta vegada a l'escola, amb l'objectiu de promoure i
explotar la revoluci6 dels microprocessadors. No va haver-hi ava-
luaciO. Durant la segona meitat dels vuitanta, tres ministeris van
ester implicats en un nombre de programes de desenvolupament,
inf rastructures, proveIment de suports fisics, subvencions al
software, formaciO i suport del professorat. Pert) no va haver-hi
avaluaciO independent o, si mes no, aquesta practicament no va exis-
t i r

Els fets principals sOn que durant els vuitanta el govern va inver-
tir uns 180 milions de Mures en el desenvolupament de l'AAO en el
sistema escolar i que, al final d'aquest periode l'AAO es va fer
obligatori a totes les escoles, per a tots els professors i per a tots
els nens corn a part del curriculum nacional.

Primer de tot, s'ha de dir que aquest es un resultat sorprenent.
Res del que sabem de l'estat i la posici6 actuals de l'AAO suggereix
que estigui preparat per al tipus de proces congelador que forma part
del model productiu de l'ensenyament, i res del que sabem de l'estat
i la posici6 actuals de l'AAO en el mercat de recursos curriculars
suggereix, ni de Iluny, que es pugui deixar sense perill de reclamar
la part dels pressupostos d'escoles individuals.

L'any 1988, se'ns va encarregar des d'un ministeri un rapid
informe sobre l'AAO. quin era l'estat de la qüesti6 en tota la naciO
i quines eren les nostres recornanacions. SubratIlare aquestes
afirmacions tot reproduint alguns punts d'aquest informe:

-Les escoles primaries, per la seva organitzaciO i la seva Ilibertat
respecte a les pressions dels examens, sdn adients per a la positiva
implantacig (Jets ordmadors. per exemple, per a treballs en grup
tasgues transcurnculars Les bones practigues han anat sorgint a poc
a poc I els professors d'alguns centres han fel avencos en els ultims
do t.. anys. iniciant practigues expenmentals I d'innovacin clue s'allunyen
de rexereitacin i la practica. la rutma de la instruccid. Tanmateix,
continua essent ventat gue els pocs ordinadors disponibles (i. malgrat
els augments. encara sOn pocs) estan molt !luny de ser plenament
utilitzats
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- La situaci6 a l'escola secundana es bastant pitjor, malgrat el major
nombre d'ordinadors disponibles per als professors Destinats en un
principi corn a suport per als cursos cl'Estudis Informatics I Empresanals
arnb examen final, estaven, i en cert grau encara ho estan, lirnitats per
a uns pocs professors i estudiants. La idea de les aplicacions
transcurriculars nornes cornenga a prendre forma en les ments dels
professors. Amb aixd, els entusiastes de la informetica ho tenen prou
dificil per difondre la utilitzaci6 intracentre."

. Ambd6s sectors necessiten [nes equipament i l'existent ha de ser
actualitzat. Una altra necessitat urgent es la formaci6 del professorat,
tant inicial corn permanent. Els nens tenen molta facilitat per fer fun-
cionar els ordinadors, els professors no tanta, ja sigui perque se
senten incompetents, perque els recursos son insuficients o perque no
estan convenguts del potencial educatiu dels ordinadors."

L'any 1988 estava clar que s'havia establert un cap de platja a les
escoles, perd nomes aix6. La necessitat principal de mes i millors
ordinadors, Os una prioritat que nornes es podra cobrir amb finangament
central. La de millors practiques educatives no es menys important:
no anirem molt Iluny arnb nomes una sense l'altra, i ambdues requereixen
suport governarnental." (MacDonald et al, 1988).

Mes tard, aquest quadre de l'AAO a l'escola, es va veure confirmat
per d'altres estudis i estimacions. D'aquests, un afirme que les escoles
necessitaven uns altres 150.000 ordinadors nornés per cobrir els
ratios previstos al Curriculum Nacional.

Molts entusiastes de l'AAO van veure la seva incorporaciô al
curriculum obligatori corn l'aveng que esperaven, l'element coercitiu
que assegures que es prendria seriosarnent i s'implantaria rapidament
a la formaciO del professorat i a la practice curricular. Aixd és
veritat, pert) aquest entusiasme, segurarnent, es equivocat. Si es
deixa que funcioni pels propis .nerits, es a dir, corn qualsevol altre
requeriment curricular, sense subvencions addicionals que no siguin
la participaciO en els escassos 30 milions de Inures donats pel govern
per a la implantaciO del curriculum nacional, aquest f et, crec,
constitueix l'abandonament de l'AAO a un desti previsible: practiques
de poc valor, depreciaciO quasi immediata i extensa desil.lusiO i

cinisme entre el professorat.

AixO no és el que pretén el govern. Si fos aixi, la histOria del que
va passar als vuitanta no tindria tanta importancia, pert) jo no rn'ho
crec ni un moment. Donat que el govern continua comprornes amb el
futur de l'AAO, no te sentit. Es clar que tampoc crec que les intencions
del govern respecte al suport a l'AAO es basin en un calcul realista
dels costos que representen institucionalitzar i mantenir l'AAO. Fins
i tot els pressupostos aproximats sOn infreqUents, cosa que no sorpren
si recordem que un america (Lick leder, 1984) gosa estimar el cost
d'un programa de deu anys per proporcionar i mantenir un ordinador
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per a cada alumne amenca en 130 bilions de &liars Malgrat aix6, es
donara algun suport

Si aquesta visi6 es correcta, se seguira considerant l'AAO corn un
cas excepcional que necessita inversions puntuals per part del govern.
Aquest fet atorgaria importancia a l'experiencia dels Ultims vint
anys a causa de la Ilig6 que ofereix respecte a corn es pot fer efectiu
aquest compromis d'una forma millor.

Primer, observem els escarments dels setanta que haurien de
servir de base a la inversi6 dels vuitanta, i que potser ho van ser.
Em refereixo al Programa Nacional de Desenvolupament de l'AAO,
que he esmentat abans. Amb una duracid de cinc anys, va ser avaluat
per un equip sota la meva direcci6.

El cas del Programa Nacional cotn a model per a iniciatives

El llangament del Programa, conjuntament amb la seva organitzaci6
i estrategia, van marcar un canvi significatiu per part del govern, un
govern conservador en el qual la senyora Thatcher era ministressa
d'Educació, que s'apartava de l'organitzaci6 i de l'estil que havien
dominat el desenvolupament del curriculum durant deu anys. Fins
ilavors, s'havia deixat el desenvolupament del curriculum sota con-
trol professional, l'anomenada classe dominant educativa, mitjangant
agencies adhoc com, per a les escoles, el Consell Escolar i, en un punt
més baix i amb una major especialitzaci6, el Consell Nacional per a
la Tecnologia Educativa. Ara es podia afirmar que el Programa, que
contemplava, a Hies a més de l'escola, l'educaci6 avangada i superior
i la formaci6 industrial i militar, comprenia un terreny massa ampli
per esser adequadament posat sota el control de qualsevol d'aquestes
agencies. De mes gran importencia, per& era el fet que el govern
estava cansat de veure corn aquestes no acabaven d'aconseguir la
implantaci6 dels seus projectes a gran escala, cosa que atribuia a una
cultura de persuasi6 poc agressiva i de respecte per les preferencies
dels professors.

I potser d'encara riles influéncia va ser el nou paper decidit pel
govern per als seus propis funcionaris dels departaments gover-
namentaft,: el paper de ser actius en la realitzacie dels objectius
departamentals. L'administrativisme havia fet la seva aparicid dins
els estaments governamentals, I la seva pnmera manifestaci6 era el
Programa En comptes de delegar-lo, amb un pressupost de dos milions
i mig de Mures esterlines, a les agencies establertes, el govern
forma un grup de treball difigit per una comissie adhoc de funcionaris
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procedents dels set ministeris contribuents, tots amb algun interes
directe o indirecte en l'ensenyament o en la inclOstria informatica,
sota la presidencia del Ministeri d'Educaci6.

El Programa marcà el començament del control directe per part
del govern, de la col.faboraci6 entre ministeris i d'una politica de ma
dura, influenciada per la teoria de sistemes i la gesti6 per objectius.
La comissid va nomenar una redifida Junta Directive, encarrege dues
avaluacions (la segona financera) i demane ofertes per a fons. El
finangarnent va prendre la forma d'una assignaci6 de tons equilibra-
da, segons la qual els candidats havien de comprometre la mateixa
suma que la que demanaven, i escalonada, corrent el risc que la
continditat d'un sistema de finangament d'una etapa depenia dels
resultats satisfactoris de l'anterior. La decisid de si els avencos
eren o no satisfactoris l'havia de prendre la comissi6, que es basava
en els informes del director del Programa i dels avaluadors. Aquest
era, basicament, el nou model. Es van finangar 35 projectes i la

comissi6 es reunia cinc o sis vegades l'any per avaluar els progrrssos.

En el nostre Oltim informe a la comissi6 yam fer un cornentari
forge detallat sobre el Programa corn a model per a inversions futures
per part del govern, donat que semblava essencial que aquest jugues
un paper actiu a l'AAO, especialment sobre el seu valor corn a
instrument d'aprenentatge

Primer, yam concedir que a primera vista el Programa semblava
un instrument ben dissenyat. Estimulava i donava suport a tota una
serie d'aplicacions informatiques de molts camps ja desenvolupats,
possibilitava la recerca de pedagogies alternatives i implicava cada
vegada riles professors i alumnes en aquestes activitetb: Els seus
diferents mecanismes d'avaluaciO oroporcionaven b.rans quantitats
d'informaci6 sobre les inversions i creaven canals per transferir-la
des del fons de l'experiencia practice al centre de dades de l'organit-
zaciO, on es podia analitzar i emmagatzemar. Corn que aquest centre
es podia comunicar directament amb les agencies executives del govern
i amb les entitats independents de recerca, el disseny del Prograrna
semblava ser l'adequat tant per la seva capacitat de satisfer la seva
prOpia necessitat de control continu corn per la de generar coneixe-
ments especialitzats amb la finalitat d'assessorar les accions futures
del govern.

Pert), una analisi rnés detallada suggeria altrament. Vam plantejar
una série de q0estions:

Un grup de treball té, per definiciO, un temps de vide limitat, que
en aquest cas finalitzava a finals del 1977 ,(:)t.ie passe amb els seus
coneixernents acumulats? Aqui les dades claus uren les que es returien
a la perdue dels components del grup que, per la seva dedicacid
exclusive al Programa, havien tingut la possibilitat d'adquirir conei-
xernents el personal de desenvoluparnent del projecte i la Junta
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Directive. Al final, nornés una de cada cinc de les persones que s'havien
dedicat al seu desenvolupament tenia una minima possibilitat de con-
tinuar a les seves organitzacions, i tots els membres de la Junta
Directive van rnarxar del camp de l'educaci6. Sens dubte, aquesta
dissoluci6 beneficia la indüstria i la comercialit4aci6 de la tecnologia
de la informed& pert) el fet es que aquests coneixements ja no
estaven disponibles per al govern.

Aim!) ens porta a considerar el coneixements acumulats pels
funcionaris permanents de la Comissi6 del Programa, un recurs que
segurament ha de ser emmagatzemat i reutilitzat per a contribuir a
configurar el futur. Aqui, s'han de plantejar diferents questions.
Aquests funcionaris eren administradors, i no experts en el camp A
més a ales, el poc temps disponible durant les reunions i la necessitat
de completer un apretat ordre del dia van limiter les possibilitats
d'allargar la discussi6 de projectes individuals en tota la seva
profunditat, fent quasi impossible assimilar i sospesar l'experiencia
global. La conseqUencia d'aixO ve ser que la responsabilitat per emetre
judicis es va delegar, de fet, a la Junta Directive, que es dedicava
plenament al tema i que constitula el veritable centre de coneixements
del Programa, ja que tenia un accés directe i continu als projectes
i als equips d'avaluació independents. Per& i es un gran per& els
funcionaris feien responsables als seus caps politics de l'exit d'un
programa sobre el qual exercien nornés un control periferic. De fet,
estaven obligats a confiar en el director, que els posava en una
posici6 molt vulnerable que els fele hipersensibles a les critiques,
contraris a l'autoanalisi i quasi sempre hostils contra els aspectes de
politica i gesti6 de l'avaluaci6 que intentavem instrumentar.

Hi ha una qOesti6 més: tot i que els funcionaris van acumular uns
coneixements valuosos, aquests Oltims estaven condemnats a la
dispersi6, perque els funcionaris del govern britanic s6n transferits
freqüentment, tan dintre mateix d'un ministeri corn d'un ministeri a
un altre.

Per resumir, segons el nostre punt de vista el preu pagat pel
govern a causa de la seva preferencia per una estructura no
institucional i basicament efimera era bastant alt perque la perdue de
coneixements cara al futur era segura. El fet de no confiar la
responsabilitat al candidat mes obvi -el Conseil Nacional per a la
Tecnologia Educative, que nornés feia un paper administratiu respecte
al Programa- negava a i Agenda Central per a la Tecnologia Educa-
tive a Gran Bretanya l'oportunitat d'adquirir tota l'experiencia mit-
jancant la qual despres hagues pogut institucionalitzar els conei-
xements en matéria de gestiO que necessiten aquest tipus d'iniciatives.

Vam concloure la nostra analisi amb l'afirmaci6 que cada vegada
que es creava una estructura d'innovaci6 corn el Programa, s'hauria
de tornar a inventar la rode educative.
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L'informe sobre l'avaluaci6 ni es publica ni es va difondre per part
del govern El yam Iliurar al Ministeri d'Educaci6 per a la seva difusi6,
pert) més tard em vaig assabentar que ni tan sots s'havia dif6s entre
els membres de la comissi6 del Programa. Nosaltres &ern Mures de
fer-lo publicar, pert) no trobavem una editorial disposada i no teniem
els recursos per assegurar la seva distribuci6 efectiva (constava, i
encara consta de quasi quatre-centes pagines).

En aquest punt, hauria de comentar l'avaluaci6 del Programa, ja
que pot tenir alguna cosa a veure amb la desaparici6 de l'avaluaci6
d'iniciatives posteriors.

A principis dels anys seixanta, el model d'avaluaci6 dominant
tenia relaci6 amb objectius conductuals. Horn prenia qualsevol innova-
ci6 educative, transformava els seus objectius en objectius
d'aprenentatge i contractava avaluadors per mesurar els resultats
pretesos. Durant els seixanta, aquest model va rebre moltes critiques:
que no aportava suficient informaci6, que no ajudava suficientment
amb explicacions del perque dels fracassos. Es va crear un moviment
important, en el qual jo participava, que s'allunyava de la medici6 de
resultats per encaminar-se cap a estudis més descriptius i/o inter-
pretatius que se centraven en la descripci6 de les circumstancies,
processos i dificultats de la innovaci6, facilitant la comprensi6 dels
problemes en implantar practiques noves. En aquest context es van
desenvolupar les formes naturalistes d'investigaci6.

Aquest moviment alternatiu de l'avaluaci6 guanyavaadeptes i cap
als anys setanta ja era el sistema dominant per a l'avaluaci6 d'acti-
vitats educatives a Anglaterra.

Durant l'epoca del Programa, jo havia afegit a aquest model
d'avaluaci6 una dimensi6 més explicitament politica. Veia l'avaluaci6
corn una forma de rendiment de comptes democratic de les despeses
pbbliques en l'educaci6, una responsabilitzaci6 que no es limitava a

l'exit o no de la instrumentalitzaci6 del Programa, sin6 que s'estenia
a la direcci6 i formulaci6 de politiques. El Programa constituIa la
primera veritable prove de la viabilitat i resistencia d'aquest model.
ja que el conflicte, almenys entre la comissi6 i la nostra avaluaciO,

era inevitable.

Ells volien una medici6 dura, senzilla I quantificable d'exit i fracas.
Aix6 es pot entendre facilment. El nou clime de preocupacions per la
politica de centralitzaci6 de la presa de decisions significava que ens
trobavem davant de persones que prenien decisions sense tenir ni el

temps ni la paciencia necessaries per assimilar dades complexes o
les contradiccions I arnbiguitats que solen caracteritzar casos par-
ticulars d'acci6 educativa.

I molt sovint aquest tipus d'avaluaci6 tambe implica una altra
dificultat Quan en el teu paper d'avaluador examines el c,..re fan els
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educadors, I pots tenir en compte les Irmitacions amb que s'enfronten,
es probable que arnbis a la conclusi6 que s'han de canviar aquestes
activitats sr volem que siguin efectives, perO tambe es probable que
justif rquis les accions dels responsables corn les de persones
intel-ligents que treballen amb integritat sobre una problemetica
dificil. Generalment, la consequencia de tot aim!) es que aquestes
persones necessiten mes ajut per solucionar el problema i aquesta no
es una conclusi6 que sempre compti amb l'aprovaci6 dels que tenen
la prioritat d'eliminar les activitats que representen una perdua, i

amb les activitats, tambe les persones que hi estan implicades. Per
aquest propOsit, un model d'avaluaci6 basat en objectius i assoliments
clOna mes Ilibertat, i que inevitablernent descobrire fracassos sense
explicacions, fent mes fecil la culpabilització dels actors en comptes
dels que proporcionen el servei.

Intentare resurnir la Ilarga batalla amb la cornissió del Programa
en forma de unes proposicions/contraproposicions amb les qUestions
principals de la disputa.

1. Ells volien un model d'avaluaciO basat en objectius/assoliments.
Els projectes havien de donar constencia dels seus objectius per a
rebre fons. Volien que l'avaluació es focalitzes en si aquests objectius
s'aconseguien o no.

Nosaltres yarn dir que no, que no era just. Cap dels projectes
aconseguiria tots els seus objectius, i sota aquest criteri fracassarien
tots. Nosaltres descriuriem els seus esforcos per aconseguir els
objectius de manera que la comissi6 pogues jutjar si es dedicaven a
activitats positives, des de la perspectiva de les seves lirnitacions
i les seves oportunitats.

2. Ells volien que avaluessim quins projectes rnereixien ajut, i

quins haurien de finalitzar.

Nosaltres yam dir que no, que aquest judici era la seva tasca i

responsabilitat. Haurien de Ilegir els informes i formar la seva prOpia
opini6. Nosaltres nornés som agents d'informaci6 i fern d'interrnediaris
entre persones i institucions que volen intercanviar coneixernents.

3. Ells volien que fessirn afegits als informes escrits -que els
donessirn inforrnacions sobre els prcieutes que no podiorn posar als
infornies

Nosaltres yam dir qur no, que no hi hauria informes ocults. Els
nostres informes es negociaven arnb la gent la feina de la qual
comentAvem, i no es podien Iliurar a la ComissiO fins que aquella gent
els considerava correctes, rellevants i justos. No hi afegiriem res.

4. Ells deren que els informes eren massa Ilargs i complexos per
a una comissiO ocupadissirna. No podiem fer-ne resums?
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Nosaltres yam dir que eren tan curts corn podiem fer-los i que es
negociaven amb la gent implicada en el treball que estavem avaluant.
Treballem a favor del judici, no del jutge.

5. Ells deien: -per6 no podem enfrontar-nos amb tanta complexitat.
6Esteu dient que nosaltres no hauriem de ser els encarregats de
prendre aquestes decisions?

Nosaltres yarn dir que aix6 ho havien de decidir ells, i qui Ilegia
l'informe avaluador sobre el treball d'aquesta comissi6.

6. Ells van dir: -per& qua vol dir «avaluaci6 de la comissi6»? No
volem que ens avalueu, nornés heu d'avaluar els projectes.

Nosaltres yarn dir que ho lamentavem, pelt que ho haviem de fer.
No seria just nornes recollir informaci6 sobre els projectes. Ells
volen saber corn feu la vostra feina, si aconseguiu els vostres
objectius, si esteu realitzant un bon treball.

7. Ells van dir: -per6, qui us penseu que sou? Us paguem per fer
el que nosaltres us manem.

Nosaltres yam dir: -Som els vostres avaluadors independents i
democratics. El fet de pagar pels nostres serveis no us d6na cap dret
especial, ni el de poder evitar que l'avaluaci6 se centri en vosaltres.
No es pot comprar, nornés es pot encarregar. Qualsevol pot proposar
questions i ternes per a la seva inclusi6 a l'agenda, i ningü té el dret
de demanar informaci6 si no esta disposat a donar-ne.

Aquest conflicte va comencar arran del nostre primer informe i
va continuar fins a l'Oltim. En el primer informe, ens ocupavem de
politica i yam questionar les relacions entre el programa educatiu i
la indOstria de la tecnologia de la informaci6. A més a més de criticar
el nostre interes (consideraven que no era de la nostra incumbencia),
van rebutjar totalment la idea que hi hagues cap relaci6, malgrat el
fet que els ministeris de Cornerc i d'IndOstria -estaven representats
a la comissi6 i que sempre insistien que s'havia d'utilitzar nornés
ordinadors britanics.

L'AA0 a l'Escola - Les iniciatives dels anys 80

Passem ara als anys vuitanta. i a les iniciatives governamentals
centrades en l'AAO a l'escola. Aqui no les puc descriure totes, i no
podre entrar en els detalls de cap d'elles. Pert el que busquern s6n
proves del desenvolupament de l'aproximaci6 del govern per donar
suport a l'AAO: les llicons que es van aprendre, els canvis, quins
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aspectes continuaven el Ilegat dels anys setanta Intentare resumir
els fets principals

1. No es va repetir el model del Programa Nacional d'Aprenentatge
Assistit per Ordinador (NDPCAL).

2. Es va abandonar l'avaluacie externa.

3. Els ministeris implicats van seguir el seu cami, buscant els
seus propis interessos més en competiciO que en collaboraci6. Els
departaments d'Educacie i de Cornerc i Indüstria particularment van
implementer politiques paralleles, per() sense coordinacie. La seva
interaccie sense programar ni coordinar va causar problemes seriosos:
per exemple, la principal iniciativa per part d'Educacie -el Programa
de Microelectrenica MEP)- va ser forcat a tenir en compte la de
Comerg i !nth:Istria, que era la d'assegurar la disponibilitat d'ordinadors
a les escoles amb el sistema d'assignacie de fons equilibrada. Aixe
va poser el MEP sota una pressiO enorme, perque va haver de cons-
truir una infrastructure de suport per a l'AAO arreu del pais i former
professors i produir software per a totes les materies del curriculum,
totes aquestes tasques al mateix temps, perque les escoles es trobaven
(relativament) inundades d'ordinadors.

4. De totes maneres, el MEP només va tenir tres anys per realitzar
aquesta tasca irnmensa, tot i que es va concedir, de manera tardana,
una prerroga de dos anys. El resultat va ser un intent fracassat del
model "cascade de la formed() del professorat i el patrocini de la
produccie repida de software per satisfer les necessitats immediates.
Es podria considerar corn una aproximaciO darwiniana a l'aspecte
social per a la produccie de software -qualificada per part d'un critic
d'aproximaciO deixeu florir mil males herbes. (Self, J., 1987).

5. El MEP es ve crear de forma no-institucional, amb seu en una
casa semiadosada d'una ciutat del nord d'Anglaterre, i amb una Junta
Directive reduida. Pere, no tenia comissió de Programa, sine un
Comite Assessor amb represented() de les tres principals agencies
que donaven suport al desenvolupament de l'AAO. Tanmateix, el MEP
no podia compartir les seves responsabilitats amb aquestes agencies:
el control i la direccie quedaven en mans del Ministeri a Londres.

6. Corn a resultat, el MEP es va trobar Iligat i estrangulat per la
burocrecia que el controlava, i no podia aprendre i respondre a les
tasques que Ii sorgien, i que eren seriosament subestimades, sense
sotmetre's al lent proces d'obtenir el permis de Londres, a ries
d'estar subjecte a interferencies no informades.

Reprodueixo aqui algunes citacions d'un informe, que va ser ocultat
pel Director del MEP, que indiquen una part de la seva indignacie:

la planificaci6 I molta de la feina de desenvolupament es feien de
manera exageradament precipitada
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s'esperave,i resultats I canvis d'actitud en massa poc temps,
aixd va pressionar la gent

- ....cap programa d'innovaci6 amb una missr6 d'aquesta magnrtud hauna
de tenir menys de cinc anys despres d'estar ocupats tots el carrecs,

....o s'ha de fiar del personal o no hauria de ser contractat. El resultat
de la manca de confianca sOn interferencies i frustracions con-
traproduents.

, ....la innovacid requereix capacitats particulars. i normalment els
burOcrates no les entenen,

Heus aqui un comentari mOs Harg:

-Al llarg dels cinc anys i mig del Programa, va ser responsabilitat de
dos secretaris d'Estat. D'altres contactes directes existien amb sots-
secretaris d'Estat parlamentaris, I el MEP remetia informes a tres.
Durant els ültims nou mesos. el Programa va estar vinculat a un
ministre d'Estat. A nivell de funcionaris, el Programa va ser respon-
sabilitat de tres sots-secretaris que tenien el suport de dos secretaris
adjunts i de tres directors. El contacte Imes Ilarg va ser amb un director.
que en va ser responsable durant quatre anys i tres mesos. A causa
dels curts periodes de temps que el Programa va estar lligat a altres
persones, era molt dificil establir una comprensig de fons ni cap
apreciaciO dels seus objectius. D'aquesta manera la imatge politica del
MEP dintre del Departament depenia molt de les opinions del director
abans esmentat. No reflecteix negativament el treball tel per aquesta
persona, que generalment donava el seu suport i ajut, suggerir que
aquest sistema no era l'idoni. particularment quan el Departament
estava tan estretament implicat en l'aprovaciO de les activitats del
Programa,

Veiem clarament en aquest resum, amb que el Ministeri no estaria
gens d'acord, que ei MEP es diferenciava substancialment del NDPCAL
pel que fa a la distribuci6 de poder i control. Si creiem el Director.
tenim el pitjor dels mons possibles: empresaris professionals sota el
control llunya i desinformat, pert, autoritari. d'uns funcionaris que
han de passar comptes.

El MEP va finalitzar l'any 1986. Em diuen (i aqui entrem en el
regne dels rumors i del testimoni personal) que el ministeri considerava
el treball sense valor i va fer cas omis de la recomanaci6 del Director
que es donOs continuitat a l'experimentat equip central. Tambe m'han
dit que el Director, en un atac de frustraci6 i rabia, va destruir tots
els arxius que contenien la feina de cinc anys. Males noticies per als
historiadors. bs clar, i pitjor encara. donada rabsencia de qualsevol
tipus

Al MEP una iniciativa preparatOria. el segui el MESU (Micro-
electronics Support Unit, e Unitat de Suport de MicroelectrOnica)
que, en teoria, havia d'explotar i fer avenger els resultats del primer.
Pere, es va trigar un any a contractar un Director del MESU i aix6

la destrucci6 dels arxius van dificultar en extrem la tasca de
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continuitat De totes maneres, torno a otter testimonis particulars,
el MESU tenia instruccions del ministeri de tornar al principi I de fer
tot d'una altra manera

El MESU comenca I any 1987 i continua fins al 1989. De la mateixa
manera que el MEP, estava localitzat en una altra ciutat i amb local
propi, encara que amb més personal. La seva planificaci6 tambe va
ser dificil a causa d'altres iniciatives governamentals i per les
decisions del burOcrates. Abans de finalitzar el seu primer any
d'existencia, va ser fos en el Consell Nacional per a la Tecnologia
Educative, amb base a Londres. En teoria una agenda professional
quasi independent, de fet estava totalment controlat pel Ministeri
d'Educaci6. En aquesta epoca, el control es va fer explicit a causa del
nomenament com a Director del Consell d'un funcionari del Ministeri.
Poc despres, els equips centrals del MEP i del MESU, inclosos els
directors, feien les maletes i marxaven.

L'aprenentatge pUblic i el control politic - Conclusions

El resum que he esbogat aqui de les iniciatives governamentals
durant els anys vuitanta, ni es suficientment aclaridor (va haver-hi
moltes iniciatives diferents, cadascuna de les quals intentava cobrir
un forat), ni detallat per f er justicia a un periode d'activitat intensa
adregada a la promoci6 de l'AAO a l'escola. Es tambe un resum molt
discutible, de cap manera autoritzat o negociat. Amb rabsencia de
revalued& no disposem de cap relat imparcial dels fets. Tanmateix,
per magre i contenci6s que sigui aqu3t resum, ens permet conside-
rar questions que s6n centrals quant a la manera d'instrumentalitzar
politiques. Un avantatge del grup especial de funcionaris encarregat
de la direcci6 del Programa Nacional als any setanta va ser que
evitava els dificultosos i lents processos d'autoritzaci6 caracteristics
de les burocracies executives. Als anys vuitanta, aquest avantatge
es va sacrificar a favor de la restauraci6 del control ministerial, que
atrapa els professionals empresarials en ul teranyina de desco-
ratjadores demores i que eixampla l'abisme pel que fa a coneixements
i comprensi6 entre els que estaven en contacte diari amb les realitats
de les necessitats i prioritats dels professionals i els que els contro-
laven. El Director del MEP, per exemple, amb un pressupost de 9
milions de Mures, necessitava rautoritzaci6 con esponent per corn-
prar bens i serveis que tinguessin un valor de mes de 50 lliures. El
poder de fet del director professional del Programa Nacional, a qui
ja hem esmentat on la nostra analisi, no es va repetir en iniciatives
successives. El resultat, fruit de terminis de temps molt curts i
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tasques subestimades fins a l'extrem, va ser productivitat sense
control de qualitat.

La nostra orifice tambe ha assenyalat el cost alt de les estructures
temporals des del punt de vista de la perdue de coneixements i
aprenentatge basat en rexperiencia, per6 les iniciatives dels vuitanta
van consolidar, en comptes de discutir, aquesta afirmaci6. El govern
continue ignorant les agencies establertes de suport professional i

desfent-se de personal experirnentat, i tampoc proporcionava per
part dels seus propis estarnents l'estabilitat quant a responsabilitat
en el temps que minimitzes aquesta perdue. Corn a vehicles de saber
pUblic, aquestes iniciatives rendien molt poc, un resultat que tindria
menys importencia si rexperiencia no fes pales que el govern esta
Iluny de trobar una forma de sintetitzar amb exit la responsabilitzaci6
politica i els coneixements professionals.

Des d'aquesta perspective, és dificil veure els anys vuitanta d'una
altra manera que corn un periode de decadencia en la direcci6 de
politiques. Jo he atribuIt aix6 a una incapacitat per aprendre, per6
no es poden descartar d'altres factors, corn la creixent voluntat del
govern de minar la influencia professional en el desenvolupament de
reduced& la ambigOitat persistent en el nucli de l'empresa de l'AAO

i la demanda d'Hisenda d'un control sempre mes estricte sobre les
despeses ministerials. Per& existeix un problema més orotund res-
pecte a la responsabilitat de radrninistraci6 a causa del canvi dels
professionals pels funcionaris. Per als politics, a qui els funcionaris
han de passar comptes, l'admissi6 d'errades és problematica. Si
tenen la terneritat de confessar que les seves iniciatives han tingut
seriosos defectes, l'oposici6 demanare la seva dirnissi6. Els funcionaris

que dirigeixen aquestes iniciatives son ben conscients d'aix6 i sOn
rebecs a ser portadors de males noticies als seus rninistres.

Els programes, encara que fracassin, han de fer la irnpressi6
d'haver estat un exit. Aix6 limita seriosarnent les possibilitats
d'avancar en el saber pUblic, sobretot quan els administradors s6n
enviats al front per operar corn a dirigents. Per altra banda, els
professionals, i incloc els academics en aquesta categoria Amelia,
reconeixen que la identificaci6 d'errades es crucial per a la construcci6
de la competencia i l'avenc en el saber. Per ells, el progres es una
corba d'aprenentatge. No és estrany, doncs, a la vista d'aquest
fenomen, que l'avaluaci6 independent, que té una responsabilitat
especlfica quant a contribuir a conserver alle que s'apren de
rexperiencia, no s'hagi demanat en el camp de l'AAO, en el qual el
govern ha assumit la responsabilitat directa per una area d'inversi6
educative important.

Per& aix6 no es, ni de bon tros, acceptable. Crec que els activistes
pro-AAO arribaran a lamentar la seva amplia complicitat en aquest
aillarnent de l'escrutini extern quan el men real comenci a estrenyer
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el cercle en els seus interessos I aspiracions El camp de l'AAO te un
histonal pobre quant a revalued() quasi tots els esforgos en aquesta
direcci6 han estat adregats a unes questions molt restringides sobre
reficiencia comparative de sistemes educatius senzills El seu histo-
rial es encara més pobre respecte a la construcci6 de formes apro-
piades d'avaluaci6 dels seus pretesos resultats pel que fa a l'apre-
nentatge. Aix6 els deixa a la merce de les poc refinades proves
d'assoliment actuals. Tot i haver posat ernfasi en els ternes que
necessiten avaluaci6 de programes i de polftiques, potser tambe hauria
de recordar-vos que tambe és tasca de revalued() descriure l'impacte
de l'AAO sobre l'aprenent per formar la base per a la construcci6 de
l'assessorament. Una virtut generalment reconeguda de l'avaluaci6
que jo vaig dirigir del Programa Nacional als anys setanta va ser que
l'estudi de les activitats educatives de la série de projectes
subvencionats ens permetia inferir la seva l6gica educative i construir
paradigmes de les diferents teories de l'aprenentatge i de
l'ensenyament implicites en la seva posada en prectica. Tambe yam
comengar, de manera més limitada, a desenvolupar metodes
ideografics per a ranelisi del comprornfs de l'alurnne amb l'ordinador,
tot intentant canviar la perspective de rassessoraMent des de la
realitzaci6 de resultats pre-especificats cap a la justif iced() a priori
de les experiencies educatives proporcionades.

Vern considerar aquests productes de revalued() corn un recurs
per a la subseguent recerca i desenvoluparnent I, també, per a
avaluacions futures, i existeixen indicacions que alguns grups de
recerca els van trobar d'utilitat. Per& durant els anys vuitanta, el
govern continue deixant revalued(' fora de requaci6 educative, i

concentre els seus recursos en el desenvolupament. La ironia és que
la seva principal inversi6 durant els anys vuitanta, el programa de
microordinadors a l'escola, va anar endavant sense lOgica educative.
Els responsables del programa no van tenir temps de construir-ne
una, i mai es van assabentar de la nostra.

Una considered() final. LAM) és el millor exemple que trobo d'una
innovaci6 educative que este a cavall entre una série d'interessos
altament compartirnentalitzats i territorialitzats. La qUesti6 es: com
combinar aquests interessos de manera sincronitzada per emmotllar
el seu futur. Un dels avantatges de l'avaluaci6 es la seva capacitat
de creuar les fronteres entre territoris en un grau o poc prectic o
inacceptable per a les persones que viuen i treballen en les seves
capses. LAM) es un cas que dernana a crits ravaluaci6 externa, que
tambe podna dir a la gent que es el que passa. i ja seria hora.
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Postdata

Al meu pais el Conseil per Fons Universitaris acaba de Hangar la
seva darrera iniciativa informatica: un programa per a l'ensenyament
d'universitaris a través de l'AAO, amb una duraci6 de tres anys i un
cost de 15 milions de Inures esterlines. El seu objectiu principal es
el de reduir nivells de personal amb la construcci6 de programes
informatics amb un nucli comb i multilloc. Us sona familiar? Oh! i, de
passada, no hi ha avaluacid independent.
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Con esta ponencia se
aborda la testoria de la
introduccien de la
Tecnologla de la
InformaciOn en el
curriculum, en Gran
Bretana, desde la
perspective de la
evaluaciOn independien-
te como instrumento de
elaboraciOn de saber
pdblico. A lo largo del
articulo se reivindica la
necesidad de someter
todo programa
actuaciOn politica que
suponga inversiOn
considerable de fondos
publicos a escrutimo
externo y esto no selo
con la finalidad de
poder emitir juicios
informados sobre su
valor educativo y
social, sino. sobre todo.
para crear marcos de
acciOn en los que
elaborar el conocimien-
to sobre la gestiOn del
cambio y la innovacibn,
lo dual hene enorme
valor. Desde este
perspective, y partiendo
de la constatada
carencia crenica de
evaluacien externa en la
mayoria de los proyec-
tos de tecnologia de la
informachon en la
ensenanza. el autor
argumenta la tette de
conocimientos en este
campo (ya con una
tradiciOn de mes de
(reinta arlos) y.
consiguientemente. ia
falta de una documenta-
cion tratada y repro-
sentada con rigor Al
hilo de su exposiciOn.
traza la historia de las
aportaciones de la
inlormatica a la
innovaciOn educativa
aportaciones que
considera Inas bien
pabres. nunque clot/a-
mente ricas en
inversion econOnoca

Abstracts

Cet expose aborde
I histoire de l'introduc-
tion de la technologie
de l'information dans le
cursus scolaire en
Grande-Bretagne, sous
la perspective de
revaluation indepen-
dente comme instru-
ment d'information du
public. Tout au long de
Particle, Pauteur
revendique la nécessité
de soumettre a un
examen externe tous
les programmes
d'action politique qui
supposent un inves-
tissement considerable
de fonds publics. et ce
non seulement dans le
but de pouvoir emettre
des lugements en
connaissance de cause
sur leur valeur
educative et sociale.
mais aussi. et surtout,
pour creer des cadres
d'action pour
racquisition des
connaissances sur la
gestion du changement
et de l'innovation. Sous
cet angle. et partant de
l'absence chronique
d'evaluation externe
constatée dans la
malorite des prolets de
technologie de
l'information dans
l'enseignernent, Pauteur
insiste sur le manque
de connaissances dans
ce domaine (pourtant
apparu II y a plus de
trente ans) et. par
consequent. sur
l'absence de documen.
tation réunio et traitee
avec rigueur Au fil de
son expose, il retrace
rhistoire des aoports
de l'informatique a
I innovation educative
dpports qu ii considore
etre plutc5I oeuvres.
quoique indeniablement
riches en
inveshbsements

BEST COPY AVAILABLE 2U0

In this article the
author outlines the
history of the introduc-
tion of information
technology into the
curriculum in England
from the point of view
of independent
evaluation as an
instrument for public
information. Throughout
the article. emphasis is
placed on the need of
submitting all political
programmes of
activities involving
substantial investment
of public funds to
external scrutiny. And
this is, not lust in
order to allow the
formation of informed
opinion regarding their
educational and social
value, but also, and
above all, to form
invaluable contexts for
action for attaining
knowledge of
management of change
and innovation From
this point of view, and
taking into account the
chronic lack of external
evaluation in most
informahon technology
projects in teaching,
the author argues that
the lack of knowledge
accumulated in this
field, with a history of
more than 30 years
and. in the absence of
more rigourously
gathered, analysed and
presented information
(due precisely the this
lack of evaluation and
research) is the cause
of the relatively poor
history (though rich in
economic investment)
of the contributions to
educational innovation
of data-processing
technology
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La Tecnologia de la Informació al sistema
escolar italib: problemes i perspectives
Maria Ferraris *

1. La Tecnologia de la Informació, una «escola sense vida»

L'informe Censis' de 1991 dedica un extens capitol al sistenia
educatiu italie amb el titol significatiu d'.Una escola sense vide.>
(Censis,1991). L'informe. beset en ranelisi d'estadistiques i en estudis
sociolOgics, descriu el sistema educatiu corn .fragmentat, ...amb una
tendéncia conservadora i defensiva, lent a l'hora d'absorbir els nous
esdeveniments de l'entorn social.. En definitive, un sistema en crisi.
corn a minim segons Censis. Mentre que ha obtingut un exit innegable
en la gestio de la transiciO de l'ensenyament elitista a l'ensenyament
de masses, amb relativament poc temps, ara es considera que el
sistema no té la vitalitat necesseria per fer el pas seguent: a més
d'oferir .quantitat a reduced& garantir tambe una qualitat alta
en general. AixO suposare uns curriculums i unes estrategies d'acord
amb revoluci6 de les necessitats de coneixement i aprenentatge.

En general, el punt de vista de Censis reflecteix el malestar
generalitzat que estudiants, professors, pares, experts i el mOn dels
negocis senten envers un sistema educatiu que es considera defectuOs.

(1) Censis és un fundacig italtana per a la recerca sociologica que durant els darrers
25 anys ha co- oilat un informe any sobre la situaci6 sOcio-econdmica i cultural
italtana El rn ) de 1992. Censis ve rebre la tesca de supervisar el sisterna
educatiu estat,ti

Llicenciada en rnaternatiques per la Universitet de Genova (ltelia). des de 1974
ha treballat corn a investigadora a i'Institut de Tecnologia Didectica del Consell Na-
cional d'Investigacio de la mateixa ciutat Ha participat en diferents prolectes de
recerca sobre la introduccig de la tecnologia de la inforrnaci6 als processos
d'ensenyarnent I d'aprenentatge La seve activitat de recerca inclou estudis
experimentals sobre l'aprenentatge assistit per ordinador. sobre el disseny de suports
legics per a l'ensenyarnent, el desenvoluparnent I l'avaluaci6. sobre el rnesurament
diagnostic d'aprenentalge t sobre la introduccs6 de la informetica a l'escola secundesia
superior Tambe treballa en el desenvolupament de cursos d'aprenentatge a distencia

assessora dilerents prclectes de formacio del professore! Actualment. la soya
recerca se centre en I us de la TI per a fomenter les capacitate de comunicacie
principalment la cornprensi6 lectora Ia producci6 de textos

Adreca ITD Vta all'Opera Pia.11 16145 Genova Itella Tel +10 39 3088883 Fax
+10 39 310486
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Amb tot, l'informe Censis no diu que el sisterna escolar italià sigui
l'Onic que este en crisi actualment, ni que la crisi sigui causa nornés
de la ineficAcia politica I directive inherent al sisterna Al contrari,
sembla que es tracta d'un fenomen més generalitzat arreu del mon
industrialitzat, compartit per diversos sisternés educatius, ja siguin
privets o publics, centralitzats o no.

El fenornen tampoc no és totalment nou. Ja el 1968, P.H. Coornbs
va informar d.una crisi mundial a reducacid» i la va atribuir al
creixent desequilibri entre el sisterna educatiu i el seu entorn; aix6
era degut a la lentitud del sisterna per ajustar-se als enormes canvis
que han tingut lloc a les ciencies, a la tecnologia i a la societat durant
l'era moderna (Coornbs,1985).

El socibleg espanyol Moncada descriu clarament aquest
desfassarnent entre la societat real i l'escola:

Si un professor del Madrid del segle setze tomes a viure s'espantaria
en veure una agencia de noticies, un televisor o un centre de
processament de dades, perO es trobaria perfectament en una escola,
perque veuria les mateixes activitats que ell i els seus alumnes
realitzaven fa quatre-cents anys" (Moncada,1991).

Ates l'estat de crisi aparent o corn a minim de desfassament del
sistema escolar, s'ha atrib ilt un paper essencial a la Tecnologia de
la Inforrnaci6 (inforrnatica, ordinadors, telemAtica, sisternes
multimedia...) en la rnodernitzaci6 dels metodes. dels curriculurns i
de l'organitzaci6 educatius.

D'una banda, la TI es presenta corn a «cornponent» del problema:
la seva penetraci6 a la societat i la profunditat del canvi que provoca
exacerben la discordanga entre una societat real cada cop Imes
submergida en la tecnologia i un sisterna escolar que no vol fer cas
del contingut i de la rnetodologia de la TI.

D'altra banda, la TI es presenta corn a «soluci6-, atesos el po-
tencial educatiu d'aquestes eines (des de l'antic EAO, als rnicro-mons
i als sisternes hiperrnedia) i la seva capacitat hipotetica per catalitzar
el canvi (actualitzaci6 del contingut, augment de la flexibilitat i de
l'autonornia de l'aprenentatge, etc.)

A diversos palsos europeus i no europeus, aquestes expectatives
de renovaci6 han estat objecte de prograrnes pilot, de politiques de
suport, d'experirnentaci6 i fins i tot de projectes d'arnpli abast per
a la introducci6 de la TI a certs nivells escolars, en forrna d'eines,
rnetodes i nous continguts Que s'ha aconseguit?

No Os fAcil donar una resposta ferrna. Les avaluacions en aquest
Ambit encara s6n escasses dificils d'interpretar, ates el gran norn-
bre de variables en joc, i encara ho sOn mes si la pregunta Os «Os
bo?» en lloc de nornes «quant?» o .per a quants?" (Nuttall,1990).
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La realitzaciO d'estudis sisternatics corn el que este elaborant
actualment I'lEA2 poden clarificar el tema (Wolf ,1985)

Tanmateix, de moment no sembla que l'esforo realitzat per
introduir la TI a l'educaciO hagi produ'it les rnillores desitjades. Al
contrari, sembla que en tant que sistema. l'escola es una experta a
resistir-se al canvi i a absorbir rapidarnent qualsevol innovaci6 en el
seu model tradicional.

Corn a minim, aquesta es la impressie obtinguda de l'experiencia
italiana, on la presencia i la utilitzaciO de la TI encara sOn limitades
i desordenades. malgrat la posada en marxa de projectes nacionals
i l'augrnent del nombre d'iniciatives locals (dutes a terme en una
anarquia total i potser beneficiosa). AixO ha creat un panorama desigual
d'experiencies positives, decepcions, dificultats, expectatives,
interes i rebuig.

A les properes seccions s'examinen alguns dels principals projectes
realitzats i s'anahtzen certes expectatives que esdevenen evidents.
L'analisi anira precedida d'un esb6s del sistema educatiu i especialment
d'aquells trets que poden haver alentit o afavorit la introducci6 de la
TI a les escoles italianes.

2. El sistema educatiu Rana: alguns trets

Mentre que al sistema escolar italia pot -f altar-li tal corn
manté Censis, certament té un volum important: mes de 9 milions
d'estudiants i prop de 40.000 escoles a territori nacional, amb unes
despeses d'aproximadarnent 55.000 bilions de lires el 1991, dels
quals el 98% representa els salaris de gairebe un rnilie de persones
clue hi treballen.

La major part d'aquest enorme sisterna predorninantment pOblic,
(el 90% de les escoles s6n publiques), es dedica al grup de 6 a 19
anys. La seva gesti6 es responsabilitat del Ministeri d'Educaci6, les
seus les entitats locals del qual (oficines provincials, IRRSAE', etc.)

(2) Es tracta d'una enquesta sobre l'ordinador a l'educaciO (COMputer in EDucation)
potroomada per IAEA. amb la finalitat d'estudiar corn i fins a quit, punt s'utilitla
la TI a diversos paisos europcus no europeus en aquesta enquesta estA
repiesentada pel CEDE .Contro Europeu Dell Educazione. una entitat estatal
suta autontat del Ministen d'EducacrO amb Ia tasca de dur a terrne recerca
ostudis en l'educaciO

(3) IRRSAE sOn Instituts Regionals dedicats at suport de la formactO permanent del
professorat i a l'experimentacn) a les escoles
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dingemen els professors, les escoles I la posada en practica dels
curriculums i dels programes pilot. La Universitat as un camp
independent sota l'autoritat d'un Ministeri nou recentment establert,
i fins ara no ha tingut cap Iligam amb l'esmentat grup escolar res-
pecte al curriculum o la metodologia.

La Figura 1 illustra la traject6ria que pot seguir un estudiant
italia i conté dades sobre alguns dels trets caraCteristics del sistema-

Escolarització obligatdria fins als 14 anys:

Italia as un dels pocs paIsos europeus que encara ha d'ampliar
l'escolaritzaci6 obligatbria fins als 16 anys. El nombre d'estudiants
del primer cicle de l'escola secundaria que passen al segon cicle és
elevat (86,5% el 1991). De fet, els primers dos anys d'escola
secundaria de segon cicle -coneguts amb el nom de bienni- es consi-
deren part de l'educacid basica malgrat que els matodes d'ensenyament
adoptats s6n una mica diferents dels de l'escola obligatdria (per

Figura 1. El sistema escolar italia: la trajectdria que pot seguir
un estudiant i algunes dades

Ileis de reforma
educative

C.>

1985 1979
Ensenyament obligatori

Escoles tbcniques
Instituts de batxillerat
Escoles de magisteri
Escoles d'arts i d'oficis
Instituts de formaciO
professional

1989

Escola Es. Secunderia
Es. Secunderia

Prima,ria (ler. cicle) (2n. cicle) Universitet

Bienni

ANYS 6 11

estudiants

professorat

escoles

ECU
gestionats
de manera

uldnorna per
cada centre

14 1 9

2.809.412
(-31,3%)

2.159.700
(-21,6%)

2.599.452
(+21,3%)

1 334.821
(+3,3%)

267.000 264.000 277.000 55 000
(+2,5%) (+0,6%) (+30.3%)

366
24.268 9 986 7 910 (facultats)

1 700 7.300 20 000/114 000

Els percentatqes entre parentesi indiquen
la varlaci6 en dot., anys (Font Censis 1991)
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exemple, els criteris de selecciô sOn ngorosos I aproximadament el
25% derxen els estudis o suspenen durant el brenni)

No hi ha cap vincle organic entre les diverses etapes d'aquest
recorregut:

Cal remarcar la successi6 peculiar de reformes: comenga amb
rescola secunderia de primer cicle i continua amb l'escola primAria
i despres la universitat -no hi ha res al mig.

Durant gairebe 40 anys, la reforma del segon cicle de l'escola
secunderia s'ha debatut sense exit i no ha estat capag d'elaborar una
llei4. Dementre, el Ministeri ha actualitzat els curriculums mitjangant
l'ajuda de projectes pilot que modifiquen els programes existents,
especialment els tbcnics. Ates que les escoles no estan obligades a
posar en prActica aquests projectes pilot, el Ministeri of ereix recur-
sos corn a incentiu per a la seva adopciO.

Els recursos financers autogestionats varien segons el nivell
escolar:

Son pocs per a l'escola primAria i la secunclAria inferior, mentre
que sOn considerables per a les escoles de segon cicle de secunderia,
especialment per a les tecniques, que tambe es distingeixen per una
independencia administrative.

La relaciO professor/alumne disminueix en el decurs del temps:

Parallelament a una caiguda en el nombre d'alumnes a cause d'un
descens demogrAfic hi ha hagut un augment en el nombre de professors
contractats: ara la relaciO Os d'i a 9,5, una de les més baixes
d'Europa.

Altres factors importants que no apareixen a la Figura 1 sOn els
segUents:

CentralitzaciO flexible del sistema:

No hi ha curriculums detallats organitzats al voltant d'un periode
de temps rigid, sin6 mes aviat unes directrius comunes establertes
a nivell central (objectius, programes, hores de docencia, esbOs del
contingut general per a cada Area, suggeriments sobre metodologia,
etc.). Aixi doncs, l'especificaci6 dels continguts, de la seqUencia i de
les estrategies de l'ensenyament recauen individualment sobre el
professor i sobre les entitats autogovernades de l'escola, que inclouen
estudiants i pares. Cada escola també pot dur a terme activitats

(4) Recentment s'ha fet una proposta per a la reforma de tota rescola secundaria
de segon cicle (el prolecte oBrocca-) aguest projecte limitaria rabast de les
limes d'actuacie disponibles actualment la reestructinaciO dels curricula en un
marc de treball mes modern

r 71" z3 -7.4!"-17,;C, ...?,,gara.grammommg
A .

.
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experimentals que impliquin la modificaci6 d'arees I horaris si el
Ministeri ho autoritza

Formacid i reciclatge del professor

Els professors Italians han apres les seves tecniques didactiques
a la feina. Els requisits per a un Hoc de treball sOn un diploma d'una
escola superior o una Ilicenciatura universiteria en el tema en qUesti6
i, corn a maxim, l'assistencia a un curs molt breu de formaci6 de
professors. Una !lei recent ha modificat aquesta increible situaci6
amb la previsi6 de Ilicenciatures especiIques per als professors de
rescola primeria i cursos de postgrau per a la resta. Tanmateix,
aquesta hiei encara s'ha de promulgar i els cursos encara no sem
disponibles. A més a més, no hi ha un programa de formaci6 permanent
per al professorat, simplement l'obligaci6 de dedicar 40 hores l'any
a cursos de forrnaci6 organitzats per la prOpia escola, la universitat
o l'IRRSAE.

La didactica dedica mes atencid als conceptes que no pas als
procediments:

Tot allOque f a referencia a les activitats practiquesi a l'Os d'ins-
trurnents i tecniques s'atribueix a uns valors cultural i cognitiu més
baixos que l'adquisici6 de coneixernents a les ciencies i les hurnanitats.

Molts d'aquests aspectes han afectat, tant a nivell micro corn
macro, la introducci6 de la TI a les escoles i al mateix temps han pant
la seva influencia fins a cert punt. Per exemple, l'Oltim punt esmentat
mes amunt es fonamental en la peculiar tendencia italiana de concedir
més importancia als aspectes conceptuals de la TI que no pas a les
seves funcions instrumencals. Inversament, la introducci6 dels ordi-
nadors a les escoles ha estirnulat el trebalf en equip basat en la
realitzaci6 del producte I, per consegüent. ha ajudat a minar la cul-
tura bat- ada en la teoria.

3. La Tecnologia de la Informació a l'escola italiana: un
panorama desigual

Quant espai es dedica a la TI I quin paper juga la TI al sistema que
hem descrit?

Des de fa uns anys existeixen cursos de secundana de segon cicle
per al desenvolupament de tecniques professionals en informetica,
electrOnica i telecomunicacions, dintre del marc de treball de l'educaci6
vocacional-tecnica. A riles, els projectes pi:ot endegats pel Ministe

80
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d'Educacib amb la finalitat d'actualitzer els continguts dels curriculums
de moltes escoles inclouen la TI ja sigui en forma de disciplines (in-
formatica, micro-electrdnica I telecomunicacions) o en forma d'emes
per a l'adquisici6 de tecniques professionals.

La situacib Os force diferent en l'ambit de l'ensenyament obligatori
i el bienni 14-16, que es l'objectiu d'aquest article.

Si nomes tenim en compte els curriculums oficials, el panorama
Os desolador. Des del punt de vista de la metodologia, les directrius
oficials proporcionades ni tan sols apunten la possibilitat d'utilitzar
la TI en la didactica. La situacib no es pas millor en l'ambit dels
continguts: la inforrnatica s'incorpora als programes de l'escola
primeria corn a part de l'area de lOgica maternatica, vinculada a
temes de -probabilitat i estadistica" (el perqub continua essent un
misteri), i es fa referencia a l'Os dels ordinadors, perO nornes en
relacio al processament de dades numeriques.

Als programes del primer cicle d'ensenyament secundari es parla
dels ordinadors, per6 nornes pel que fa als seus aspectes tecnics. Als
programes oficials del segon cicle de l'ensenyament secundari, no
se'n parla -cosa comprensible si tenim en compte que van precedir
l'aparicib de la TI. A la inverse, la TI considerada corn a assignatura
d'informatica s'inclou en programes pilot per al bienni corn a part de
l'ensenyament de matematiques, i l'assignatura esdeve mate-
rnatiques i informatica-.

Aquest panorama, perO. no correspon amb la situacib actual, ca-
racteritzada per la coexistencia i la proliferacib d'accions que des
dels anys 80 han tingut corn objectiu la introduccib dels ordinadors
a l'escola. Aquestes iniciatives han inclOs un ventall d'objectius i

d'estrategies nies ampli que els que formen l'horitz6 limitat dels
prograrnes oficials.

La taula segOent conte dades referents a la distribucib quantitative
dels recursos inforrnatics a les escoles, i al seu Os. Les dades en
cursiva provenen dels resultats preliminars de l'estudi de l'IEA de
1988/89, (Caputo. 1990). la resta. en negreta, de recents enquestes
elaborades el 1991/92 pel National Research Council (Ott I Trentin,
1992 ).

r uicle Secundana

2n Cicle Secundena

Escola Superior

Percentatge
d'escoles
que utililzen
ordinadors

Quantitat
d'ordinadors
per a cada
escola

Percentatge de pro-
lessors que incor-
poren els ordinadors
en la seva docencia

22.1% no 1., ha dadus
disponibles

1. (4"o

52°,0 (62%) 6 5. 9 0°

(77%) 10,7
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La Figura 2 resumeix els projectes importants pel que fa als
diversos nivells escolars.

Figura 2. Projectes d'introducci6 de la TI a les escoles italianes

1r Pla
projecte Nacional

IRIS,1982 d'Informatica.
1985

0 0

Escola Primaria

0 0
Escola

Secundaria
(2n cicle)

2n Pla
Nacional

d'Informatica. Curriculums
1992 experimentais

de formacid

Ii

Esco(Ilar.Sceciculned)ana

0000

Encara que confusa, la imatge que obtenim amb aquesta informaci6
ens permet identificar alguns elements que caracteritzen l'estat actual
de l'adopcid de la TI a l'escola italiana.

Una d'aquestes caracteristiques es la ,,clesigualtat un tret que
sembla que totes les activitats de la TI han heretat del sistema:

Hi ha dos Plans Nacionals de TI, l'un que acaba de finalitzar i
l'altre que acaba de comencar, i ambd6s estan adrecats a un ventall
limitat d'estudiants (grup d'edat dels 14 als 16 anys); d'altra banda,
no hi ha projectes oficials de cap tipus per als nivells d'edats inferiors.

La distribuci6 de recursos varia no només segons el nivell es-
colar. sin6 també arreu del territori nacional, entre les zones del
nord i del sud, la ciutat i el camp; per exemple, la presencia d'aules
d'ordinador a les escoles secundaries de primer cicle oscil.la entre
el 81% al nord i el 30% al sud.

- La manera d'utilitzar la difereix considerablement: en alguns
casos la importancia fonamental recau en els aspectes conceptuals de
la programacid (deducci6, algoritmes...), en d'altres, l'ordinador es
considera un mitja (processadors de textos, bases de dades...); a la
resta de casos. es ddna prioritat a l'aprenentatge d'un Ilenguatge de
programaci6 o a l'Os de programes d'ensenyament assistit per
ordinador, sobretot a l'educaci6 especial.
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Una segona caracterfstica es l'abast limitat de mitjans tecnoldgics
emprats el nombre hmitat d'estudiants que de fet participen en
programes que utihtzen la TI

Precticament, els ordinadors s6n l'Unica tecnologia de la infor-
med() que el sistema escolar italie ha aprofitat fins ara (la telernatica
apareix en pocs projectes i els multimedia encara no sOn viables).

- El simple fet que moltes escoles disposin de recursos informatics
no significa que els alumnes els utilitzin normalment. Hi ha prou amb
una ullada a l'enquesta de rlEA per adonar-se que names una petita
proporci6 de professors utilitzen els ordinadors en les seves activitats
de docencia.

En aquest escenari, la desigualtat sembla ser un tret estable que
fins i tot marca les expectatives futures, mentre que la limited()
quantitative sembla ser un tret temporal, ates el creixement con-
siderable de recursos que ha caracteritzat l'escola en els darrers
anys. Al primer dole de reduced() secunderia, per exemple, el norn-
bre estimat d'escoles equipades oscil.la del 10% el 1985 al 52% el
1989 i finalment al 62% el 1992. Sens dubte, aix6 significa un
progres important, especialment perque va tenir Hoc fora de l'abast
de cap de referencia curricular i sense el suport econOmic i organitzatiu
de cap programa oficial.

4. Progres I projectes

La situaci6 descrita fins ara és especial i val la pena examinar les
passes mes significatives que ens hi han portat, juntament amb els
projectes importants endepats fins aquest moment5.

4.1. Prirnera etapa. Informatica per als especialistes i l'Ensenyament
Assistit per Ordinador (EAO)

Els anys 60 i 70, el primer esforc per tal d'introduir els ordinadnrs
a les escoles italianes va crear dues classes noves d'escola superior
que oferien especialitzaci6 en rambit de la informatica. Ambdues van
obtenir un exit considerable a Ilarg termini (el seu nombre va
augmentar de 7 el 1967/68 a 405 el 1988/89). Tot i que aquesta

( 5 ) Les elopes descrites pros/el-len parcialment do les idees de Mario Fierli, un eels
investigadors Italians mes importants en aquost camp (Fierli. 1990)
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iniciativa es va introduir al camp de la formed() tecnico-professional,
va tenir consequencies importants en els avencos posteriors perque
molts dels «formadors que participaven al Pla Nacional d'Informatica
provenien d'aquest Opus d'escoles

Durant el mateix periode, aquesta classe d'informatica per a
experts va anar acornpanyada dels primers estudis de recerca italians
en l'arnbit de l'EAO i sobre l'Os d'ordinadors corn a recurs didactic
Aquests estudis, que es poden considerar avancats si tenim en cornpte
els rnitjans disponibles aleshores. van portar-nos a la definici6 de
metodologies i a la creaci6 de productes (creaciO de sistemes i software
EAO) que potser son de minor qualitat que certs paquets de software
emprats actualment en l'educaci().

Corn a consequencia de moltes consideracions, sobretot de tipus
econOrnic. tant la recerca corn l'adopcid d'aquests productes van es-
t a r limitades a contextos experimentals concrets i ho van continuar
estant fins i tot més tard, quan la major disponibilitat de tecnologia
els hauria permes expandir-se. Encara que l'EAO s'adopta a la formaciO
professional. no ha trobat un Hoc en l'escola italiana. La resistencia
adopta varies formes: va des del criticisme, passant pel plantejament
directiu de molts materials d'EAO, f ins a les dificultats prectiques
d'utilitzacio o la manca de software d'alta qualitat. Per acabar-ho
d'adobar. hi ha una desconfiança general envers s a cegues dels
ordinadors. que sembla no tenir en cornpte els aspectes cognitius i

cultu rats

4 2 Segona etapa. Una culture oinforrnatica- estesa

Durant el periode 1980-85. raparicio i la immediate adopciO dels
ordinadors personals va posar emfasi no tent en els ordinadors corn
a eines d'aprenentatge. sin6 rnés aviat en l'assignatura in-

formatica- i en la importancia de propagar els seus Ilenguatges
metodes en el mare de l'educaciO basica.

En aquesta etapa es van seguir dues hipOtesis que representaven
respectivament una actitud positive i una actitud defensive:

a) La informatica pot contribuir al desenvoluparnent de les habilitats
cognitives i potenciar moltes disciplines.

b) Viure en una societat basada en la informed() inevitablement
exigeix que l'alfabetitzaciO informatica esdevingui una habilitat basica

Aleshores. l'ordinador va esdevenir l'objecte de desig mes cornu
per als loves I els seus pares. una tender-Ida encoratjada per anuncis
Ileugerament alarmistes corn: -Apron Basic. el Ilenguatge del futur,,
Aquella epoca es va caracteritzar per una profusiO incontrolada
d'experirnentacio. prornoguda individualment per professors. escoles.
associacions culturals. entitats de recerca i fabncants de hardware
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Amb poques excepcions, l'experimentacio va girar al voltant de
dos temes o introduir un llenguatge de programacia (Basic en molts
casos i Logo despres) i/o utilitzar tecniques I metodes manllevats de
la informatica en I ensenyament de diverses arees, de vegades sense
ordinador (all() que es denomina informatica de "paper i

El debat d'aquella alpaca. ocasionalment puiat de to, se centrava
en els temes segOents:

Quin paper ha de jugar l'ordinador en l'ensenyament de la infor-
matica? Quins Ilenguatges sari més apropiats per convertir la infor-
matica en un factor de desenvolupament cognitiu (Basic, Logo, Pascal,
etc...)?Quina categoria ha de tenir l'alfabetitzacia informatica -la d'una
nova disciplina independent o la d'un ingredient contingut a altres
disciplines i, si es aixi, a algunes o a totes les disciplines? A quina
edat s'ha de comengar? Amb o sense ordinador? El projecte tries
destacat d'aquesta etapa és el projecte IRIS. promogut pel CEDE
(veaeu nota 2).

IRIS. l'acrônim d'" Initiatives and Research into Informatics in
the School>, (Iniciatives i Recerca de la Informatica a l'Escola), es
un estudi pilot que preten la introduccia dels conceptes i dels matodes
informatics a l'educacia basica. Va comengar el 1982 i va acabar
oficialment el 1986 amb la validacia dels resuitats obtinguts a les
proves de les unitats didactiques que es van dissenyar en el marc del
propi projecte, i va abastar tots els nivells, de les escoles primaries
a les superiors (Caputo, 1990)

La primera columna de la Figura 3 resumeix el plantejament adoptat
en aquest projecte.

Figura 3. Trets principals dels programes nacionals per a la
introcniccio de la TI a l'escola italiana

D&des
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Informatica a les
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Objectlus

Estrateg les

Proces

hardware -
software

Introduir els
conceptes I els metodes
relatius a la informatica
(algoritme. diagrama de
flux, Ilenguatges de
programad6...).

Utilitzar l'ordinador
corn a eina d'aprenen-
tatge.

Introdu,r les bases
te6riques I operatives
de la informatica

Innovar en els
metodes i en els
continguts didactics
mitjancant l'ils directe
de l'ordinador

Introduir la TI a
I escriptura, la lecture
les tecniques de
comunicaci6 i l'analisi

de text.
Connecter les

diferents disciplines a
!raves de l'Os extensiu
de la TI.

Producci6 de nou
material instructiu
(textos 1 software).

Int ormatica a totes
les assignatures.

Utilitzaci6 pro-
gressiva de l'ordinador
(no EAO: informatica de
°paper I Ilapis4

Comencar per
l'ensenyament de les
matematiques i la

fisica.
Introducci6 de la TI

en els nous programes
experimentals.

Formed() permanent

-en cascade-

Acolliment de l'üs
polivalent de la TI.

Connexi6 entre la
formaci6 dels profes-
sors i les etapes.
d'experimentaciO.
assistencia I avaluacib

Proces d'innovaci6
gradual.

1. Producci6 de
material educatiu (37
unitats)
2 Experimented()
previa a 25 centres
pilot
3 Revisi6 de material i
experimentaci6 a gran
escala (prop de 500
escoles).
4 Recollida de resultats
, actituds
5 Publicaci6 dels
materials d'instruccio.

1. Formed() dels
formadors (693
formadors) 3 mesos a
quatre centres
universitaris
2. Formed() dels
professors a les escoles
pilot: curs intensiu de
120 hores. d'una
durada de 3 setmanes.
3 Financament i recur-
sos concedits a les
escoles interessades en
el PNI.
4 Avaluacib al final del
5e any.

1. Producci6 de
material i programes
per al curs
2. Formaci6 dels tutors
per a 10112 equips
combinats (professors
d'italie, de Ilengua
estrangera i Je
maternatiques)
3. Cada equip de tutors
comença la formaci6 de
professors I l'assis-
tencia a l'experi-
mentado, a una xarxa
d'escoles pilot.
4 Ampliaci6 gradual de
la xarxa.

No hi ha un hard-
ware estandard, 12
unitats de 37 no
utilitzen l'ordinador.
la resta fa referencia
als Ilenguatges. per
exemple, Logo. Basic.
Pascal i al software
de muted()

MSIDOS estandard.
programes educatius
disponibles al mercat.
programes Pascal.
software de matema-
l,ques fulls de calcul i

ftware de simulaci6
per al laboraton de
ffsica

MS/DOS (Windows):
CD-ROM, mOdem;
processadors de textos.
autoedici6, bases de
dades, software de
comunicaci6; hipertext.
hipermedia. programes
d'ensenyament assistit
per ordinadcr



Ja des del seu inici, el projecte va intentar coordinar I explotar
les tecniques l'experiencia existents mitjancant la participacid di-
recta d'un nornbre considerable de professors i experts en la definicid
d'objectius I el disseny, les proves prelimmars el perfeccionament
del material didactic La coexistencia de diferents punts de vista va
provocar una inflexibilitat en les propostes i la presencia d'estrategies
diferents (les Oniques decisions conjuntes van ésser l'exclusid de
l'EAO i la introduccid gradual de l'ordinador, considerat una eina
d'aprenentatge sota el control dels estudiants).

La principal linia estrategica del projecte va esser donar prioritat
a la preparaciO de material didactic (tradicional i software). Les 37
unitats didactiques donades sOn breus (20-30 hores cadascuna) i
permeten al professor de seleccionar una trajectdria individual a
través d'elles; poden incorporar-se a diverses disciplines i ofereixen
al professor unes trajectOries didectiques, unes directrius i un ma-
terial per als estudiants concrets. Gracies a la seva alta qualitat i a
la seva emplia distribucid comercial, el projecte IRIS continua essent
vital malgrat la seva antiguitat i la seva tecnologia obsolete, i encara
s'utilitza empliament a moltes escoles primaries.

El resultat de l'experimentaciO IRIS ha confirmat dues assumpcions
inicials:

a) Que les noves eines i els nous metodes informatics poden
introduir-se sense provocar canvis en els programes i els horaris de
l'escola.

b) Que ei propi material didactic pot utilitzar-se com a mitja
d'autotormacid per als professors.

Contreriament, la viabilitat actual de la incorporaciO de la infor-
matica a les diverses disciplines ha esdevingut quelcom més complex
que no pas s'esperava, especialment a les escoles superiors on es
tendeix a associar la informetica amb les assignatures tecniques i
cientifiques, i amb les maternatiques en concret. Els professors
entrevistats sobre el tema han expressat opinions oposades sobre els
canvis de comportament i cognitivo-lOgics relacionats amb la uti-
litzaci6 d'aquestes unitats didactiques. Tanmateix, els seus comentaris
nornés sOn significatius fins a cert punt car les diferents unitats
adopten diversos plantejaments; van des d'una informetica de °paper
i Ilapis, sovint centrada en activitats 10diques, fins a l'Os actiu d
l'ordinador en l'aprenentatge de diferents Ilenguatges de programacib
(Pascal, BASIC, Logo), o l'estudi de l'estructura de l'ordinador.

Malgr at ésser convenient per a l'augment de Ia flexibilitat del
projecte, aquesta pluralitat no va ajudar a aclarir la confusiO existent
al voltant del tema de l'allabetitzaciO informetica en aquella epoca.
Un altre problema del projecte va esser confiar en l'entusiasme
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individual dels professors i de les escoles, tot i que havia estat
dissenyat per un organ ministerial

lndependentment dels seus resultats el projecte IRIS va ser la
pnmera iniciativa que va manifestar concretament la necessitat d'una
racionalitzacio en els projectes de ii Aquesta es una necessitat que
el Pla Nacional d'Informatica només ha satisfet parcialment

4.3. Tercera etapa. El Pla Nacional d'Informatica

La tercera etapa d'aquest proces este marcada pel desplegament
del Pla Nacional d'Informatica del Ministeri d'EducaciO (PNI). que
representa la iniciativa més destacada en la histOria de l'escola
italiana. De nou, l'emfasi es posa en els aspectes educatius de la
informatica, en l'alfabetitzacio informatica i en l'aprenentatge d'un
llenguatge de prograrnaci6. perO el Pla també incorpora la nova idea
d'actualitzar els continguts i els métodes d'ensenyament amb l'ajut
de la informatica

El PNI preveu explicitarnent l'adopci6 d'ordinadors corn a suport
didactic mitjancant la utilitzaciO de software educatiu i aplicat i el

disseny de programes informatics per part dels alumnes. L'assumpciO
subjacent es que l'Os actiu d'aquesta eina pot contnbuir a la revisit)
de les pautes d'ensenyament tradicional, que consisteixen en classes
expositives. exercicis I avaluaciO. i tambe pot fer que els conceptes
i els metodes de moltes disciplines siguin més tangibles. Pert, no de

totes les disciplines tot i ésser obert teOricament a totes les
assignatures i a tots els nivells. el Pla esta adrecat als professors
de Maternatiques i de fisica del bienni de l'escola secundaria. i vincula
la introduccio de l'ordinador a l'aplicacio de programes expenmentals
en aquestes assignatures. Malgrat aquest abast reduit. implica un
esforc notable -formacib de mes de 20.000 professors en la utilitzaciO

d'ordinadors i eouipament de 4 000 escoles secundânes de segon
cicle amb laboratoris d'informetica en un periode de 5 anys

La segona Columna de la Figura 3 fa un breu esbos dels objectius
les estrategies i el procés de posada en practice del Pia

El Pla Nacional d'Informatica s'ha centrat principalinent en el
terna de la formacio del professorat. tot adoptant l'enfocarnent
anornenat de -cascade-. Aixd suposa que hi hagi experts que ensenyin
els futurs formadors de professors Tambe comporta la provisiO de
fons perique l'escola crei laboratoris d'informatica si els professors
decideixen dur a terme el Pla mitlancant l'aplicacie de programes
expunmentals disponibles en la seva assignatura especifica

La nova estructura deserivolupada per a la realitzacio d'aquest
proces inclou qualre centres nacionals on es forma als formadors
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(Centres Universitaris) i aproxirnadarnent 70 escoles seleccionades
que ofereixen cursos continus de formaciO de professors. que
serveixen corn a punt de referencia per al desenvoluparnent del pro-
grarna.

La taula seguent il.lustra el desenvolupament quantitatiu del Pla
que ja ha assolit el seu objectiu pel que fa a la forrnaciO de professors
(Bernardi i col., 1991)

1990/91

Nombre d'escoles els
professors de les
qualE. han estat

formats

Nombre d*esccles que
han posat en practica

el PNI 1

Nombre de professors
formats

3.602 (89% del total) 2.732 (76%) 22.700 (queda el
4.6%)

La valideció del Pla la va fer un grup d'inspectors mitjancant
l'observaciO directa i q0estionaris. amb la participaciO de mes de
500 professors i 5 000 estudiants en una mostra de 127 escoles.

La presentaciO dels resultats comenca amb la segOent observed&

o. Les dades recollides revelen que ens trobern davant d'un procés
innovador que realment esta tenint Iloc a l'escola La informatica és
objecte d'ensenyament, els laboratoris funcionen..

De f et, les xifres aportades provoquen certa perplexitat. El
document afirma que els professors formats cobreixen el 89% de les
escoles, que el Pla s'ha posat en practice al 76% d'aquestes escoles
(un nombre elevat ates que )'adhesiO al Pla es prerrogativa dels
professors i de les escoles). i que aproximadament el 50% de les
classes de cada escola participa a l'experimentaciO. Ateses aquestes
circumstancies. si atsumim que les escoles eren de la mateixa mida,
el percentatge de professors (i estudiants) del bienni de l'escola
secundaria que va participar en el programa representaria el 50%
del 76% de 89%, es a dir, un 34% en total. SI aix6 es confirma.
aquesta xifra semblaria force modesta respecte a l'ampli desplegament
de recursos, mitjans i tecniques del Pla Nacional d'lnformatica.

Encara menys satistactoris sOn els resultats obtinguts a les arees
següents a WactualitzaciO dels programes. especialment els de
maternatiques on els continguts introduits rncentment (lOgica.
probabilitat i estadistica, geometria de la transforrnaciO . ) no
s'aborden de manera convincent o sOn negligits: b) l'Os d'emes
informatiques en l'ensenyament d'aquestes disciplines d'activitat

89



mes frequent es el desenvolupament de programes en Pascal-, i c)
l'adopci6 de metodes didactics mes avancats en oposici6 a la seqUencia
explicaci6, exercici i avaluaci6- no ha canviat.

El que l'escola si ha adoptat de forma definitive a partir dels
objectius i dels continguts declarats oficialment es l'ensenyament
d'un Ilenguatge de programaci6 (PASCAL). D'on prove aquest
desfassament entre el curriculum planificat i el posat en practica?
Els inspectors que van dirigir la validaci6 del Pla suggereixen que la
innovaci6 pot requerir forca temps abans de funcionar. Potser tambe
hi va haver errors de disseny i incongruencies entre els objectius
predeterminats i el proces utilitzat pe7 assolir-los. Aixi, per exemple,
el temps concedit als nous continguts i a la metodologia en la formaci6
dels futurs formadors i professors sembla insuficient. A ries, molts
professors formats es van queixar de la manca de suport a l'hora de
dur a terme el Pla. Finalment, es va concedir poca o cap atenci6 al
desenvolupament de material d'aprenentatge tradicional i informetic
apropiat per al recolzament dels canvis metodologics i curriculars a
la classe.

Tanmateix, el problema potser prove parcialment del context en
el qual funciona el Pla. L'assignatura escollida com a entorn base. les
maternatiques, es una de les disciplines mes rigorosament estruc-
turades. Per be o per mal, el marc de treball de la seva metodologia
didactica este prof undament arrelat en una Ilarga tradici6. A mes, a
diferencia de l'educaci6 obligat6ria, el bienni rarament promou el
treball en equip, l'aprenentatge actiu, l'adopci6 d'estrategies de
descoberta o l'aplicaci6 de cap tipus de tecnologia. En resum, el Pla
Nacional ha instat els professors de les disciplines mes tradicionals
a introduir canvis de contingut i métode i a dirigir aquesta innovaci6
en un entorn que es tradicionalment hostil al canvi, o com a minim hi
este poc familiaritzat. Tot aix6 despres d'un simple curs de tres
setmanes basicament centrat en la informetica i el Ilenguatge PASCAL.
En aquestes condicions, els assoliments del Pla poden considerar-se
d'una manera mes positiva: hi ha indicis clars d'innovaci6 en el
simple fet que aquesta iniciativa hagi crescut en el decurs del temps
i que les aules d'informatica s'utilitzin durant un nombre raonable
d'hores per setmana. en un nornbre considerable d'escoles. Un altre
factor important es que per primera vegada a la histOria de l'educacid
italiana un nombre tan elevat de professors ha seguit cursos publics
de formaci6 de naturalesa identica o gairebe identica.

Un punt critic del projecte fa referencia a la logica de transmissi6
de dalt a baix que utilitza i que precticament va establir un escenari
zero, ignorant totes les experiencies que ja existien a les escoles.
Mentre que el model centralitzat adoptat ha ofert l'avantatge de
concentrar recursos en objectius uniformes, tarnbe pot considerar-
se responsable de l'alentiment del progres de qualsevol activitat que
no estigues d'acord amb el Pla i de semblar una imposicid per als

9 0

2523



professors, als quals sels transmetia una serie d'estrategies bask
cament predefinides i inflexibles.

La decisiO de limiter el PNI a les assignatures de maternatiques i
fisica de fet nornés ha reforcat el malentes generalitzat que l'aplicaci6
dels ordinadors a l'educaciO afecta tan sols l'area cientifica i no te
res o poc a veure amb les humanitats. Al mateix temps, la tria de
MS-DOS corn a estandard obligatori pot haver mantingut apartats els
usuaris potencials del camp de les humanitats a causa de la rnanca,
en aquella epoca, d'aplicacions de software facils d'usar.

4.4. Quarta etapa. La Tecnologia de la Informed() corn a
.electrodornestic. per a l'estudi?

La quarta etapa d'aquest projecte torna a obrir el debat sobre
l'estereotip abans esmentat. Aquesta etapa no prove del Pla Nacio-
nal, que fins a cert punt impedeix nous enfocarnents a causa de la
seva perspective i de les seves estrategies oficials. Al contrari,
l'experiencia obtinguda a les escoles de lr cicle de secunderia (on no
s'aplica el Pla) ha desencadenat la diversificac; de l'Os de la TI, en
part a cause de l'evolució tecnoldgica continua.

Per tal d'il.lustrar aquest canvi, descriurem breument un dels
nombrosos programes locals de petita escala endegats paral.lelament
al Pla Nacional. La taula de la Figura 4 (a la pegina seguent) fa un
estobs del projecte de "Laboratori Informatic" patrocinat per
l'Ajuntament de Genova, juntament amb ei ITD-CNR. El projecte va
tenir diverses fases successives de desenvolupament i ara disposa
de 8 laboratoris informatics (basicament equipats amb software
Macintosh) que usen els estudiants i els professors de l'escola primeria
i primer cicle de secundaria. Tots els laboratoris funcionen a temps
complert i els gestionen dos monitors que collaboren amb els pro-
fossors a l'hora de dur a terrre les activitats.

L'estrategia principal d'aquest projecte es concebre els ordinadors
i els laboratoris corn a eines i entorns funcionals per al desen-
volupament de projectes educatius integrats a la feina escolar diaria.
El plantejament comporta l'Os de processadors de textos i d'editors
grecs per a informes i edició de textos, bases de dades i fulls de
calcul per a fer preguntes, micromons Logo per explorer la geometria
i el Ilenguatge, hipertextos desenvolupats pels alumnes i, mes
recentment, la telernetica, que permet l'intercanvi d'idees i de
productes entre diferents laboratoris i activitats conjuntes entre
estudiants de diferents escoles.

Tot i que ocasionalment va ester marcat per imo discrepancia en
les tries d'organització del tipus de recursos emprats, aquest
plantejament representa la linia seguida per molts projectes locals
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Figura 4 Trete principals del projecte local -Laboratori d'In-
formática". Genova

Projecte de Laboratori inforrnatic
Ajuntament de Genova

1985
Objectius

Projectes locals de)
petita escala dingits
a estudiants de 6 a 14
anys i a professors de
totes les assignatures
(prop de 4 000
estudiants I 150

Lprofessors l'any)

Integraci6 de la TI a l'ac-
tivitat escolar, utilitzant els
recursos de la inforrnaci6
corn a eines per desenvolupar
diversos tipus de projectes
(edicid de textos, diaris,
enquestes, recerca. presen-
tacions...) i per explorar
arees especifiques (Ilengua.
geornetria.. ) amb Logo I amb
un software educatiu obert

Una xarxa de 8 laboratoris
amb 6/7 ordinadors (prin-
cipalment Macintosh): utilit-
zaci6 de processadors de
textos. bases de dades. edi-
tors grafics. Hipercard. Lo-
go. software educatiu (so-
bretot per a reducaciO es-
pecial). BBS

La TI en tant que eina.
Eis laboratoris els dingeix
personal qualificat. S6n Is
per a varies activitats (us
personal per part dels
professors. treball individual
I en equip. biblioteca de
software ..)
Els alurnnes treballen en
projectes especifics escollits
pel professor i per ells
mateixos integrats al treball
de la classe.

posats en practice en el marc de l'educaci6 obligatOria. amb ef suport
de l'adrninistraci6 i de les entitats de recerca locals Aquests projectes
tendeixen a passar per alt [area estrictarnent inforrnatica, mentre
que posen emfasi en el paper dels ordinadors corn a eines que serveixen
per a diverses activitats.

Potser ens troben a l'alba d'una quarta etapa en la qual la TI
podria esser definida corn un electrodornestic per a l'estudi i

l'aprenentatge

Aquesta etapa hauna d'inaugurar-se oficialrnent amb el desple-
garnent cluna nova fase del Pla Nacional. anunciada al final de 1991,
la qual ampliara l'adopci6 d'ordinadors a l'aprenentatge de la primera
Ilengua I de la Ilengua estrangera que acabara amb la restriocid del
Pla a assignatures cientjiques I tecniques (Margiotta. 1991).
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Un cop rnés, aquesta ampliaciO implica nornés els estudiants del
bienni i per tant agreuja la incongruencia dels programes pubhcs
relatius al curriculum en general. Tanmateix, el Pla Nacional d'In-
formatica II («PNI 2», corn es coneix normalment) representa una
de les expectatives més interessants de l'escena italiana, especialment
perque preten conserver els beneficis obtinguts del primer Pla Na-
cional i corregir-ne els problernes. La tercera columna de la Figura
3 en resumeix els punts principals, els més importants dels quals
sbn:

Un Iligam directe amb el nou curriculum en les assignatures en
questi6 (itelia i Ileng Oes estrangeres); el punt clau ja no es la
informatica o els ordinadors, sin6 els camps que pertanyen tipicament
a l'area (composici6 de textos, lecture, analisi lingOistica,
cornunicaci6): es donen possibles exemples d'aplicaci6 de la TI en
aquests camps, des de la telematica i els sistemes multimedia, al
software educatiu I, sobretot, a les aplicacions de software.

Un enfocament beset en programes pilot que pretén incorporar
gradualment escoles i professors de diferents arees, en Iloc de fer
una cobertura total immediata a curt termini. El projecte comencara
a petita escala a 10 escoles seleccionades on 3 tutors a temps parcial
(d'italie, de dengue estrangera i de matematiques) proporcionaran
informaciO i ajuda als col.legues d'escoles veines. En un periode de
tres anys, s'espera que el nombre d'aquestes escoles augmenti de 60
a 120.

Una insistencia determinant en la producciO de programes
informatics i de material didactic per recolzar l'activitat experi-
mental a les classes i per afavorir l'autoformaciO del professorat.

Un lligam estret, segons el model denominat «de relaci6-pro-
gressiu», entre la formacid permanent, l'experimentaciO a la classe,
l'assessorament als professors, l'avaluaci6 de resultats, una bona
sintonia i l'ampliaci6 de les activitats proposades. Tot aixO s'assolira
mitjancant una xarxa que connecti les escoles pilot, que funcionaran
corn a centres de documentaci6, d'informaci6 basica i d'assistencia
als prolessors.

Encara que el Pla Nacional 2 actualitza l'estandard de hardware
requerit, manté el sistema MS-DOS (una tria debatible) amb la condici6
que disposi d'entorns operatius corn Windows per tal de poder in-
corporar-hi aplicacions de software potents i facils d'usar.

El desplegament del Pla Nacional 2 té Hoc en l'actualitat, la tardor
de 1992, i es massa aviat per jutjar si es compliran els objectius i
els plantejaments definits a la teoria, i de quina manera. Sens dubte,
aquest Pla sera menys cost6s que l'anterior, corn a minim pel que fa
a la forrnaci6 del professorat (que va suposar el cost més elevat del
Pla 1). De fet. el Pla 2 va dirigit a un petit nombre d'escoles i no
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implica ni novas categories professionals ni transferancies de
professors entre escoles Cal assistir als cursos de formaci6 durant
les hores obligatories de formaci6 a que es comprometen els professors
en signar el contracte. Inclouen tipus de formaci6 a distancia i d'auto-
formaci6, que tot i esser costosos d'establir es poden tornar a utilitzar
a baix cost i a gran escala.

5. Quina funció ha de tenir la Tecnologia de la lnformació
a l'escola?

La sane d'etapes i projectes esmentada ens ha portat a la situaci6
actual, un panorama a vegades confOs i contradictori on tots els
plantejarnents descrits fins ara se superposen. L'ambigOitat tambe
caracteritza la ra6 fonarnental de cada projecte, i es mou entre els
dos extrems esmentats, és a dir, o be la TI es considera un nou
problema que ha d'afrontar l'escola, o be una soluci6 per als veils
problemes.

Amb tot, l'evoluci6 descrita revela unes orientacions canviants
que, de manera tangible i més enlla de la retbrica oficial, indiquen que
s'esta reflexionant sobre la funci6 de la TI a l'escola.

L'enfocament dels projectes oficials per a la introducci6 de la
TI a l'escola esta canviant.

S'abandonen els programes centralitzats de masses a favor d'un
desenvolupament gradual que pretén promoure una petita quantitat
d'iniciatives d'alta qualitat i que preveu la seva expansi6 mitjangant
un proces d'osmosi.

El tipus de TI disponible a l'escola.esta canviant.

t' Fries de l'ordinador, la CD-ROM, les eines per a la comunicaci6
a distancia. els multimedia i hipermédia tambe surten a la superficie.

La forma corn s'utilitza la TI esta canviant.

S'esta passant de donar la prioritat als aspectes conceptuals de
la TI i a la informatica (una actitud que ha caracteritzat l'escena
italiana durant anys) a considerar la TI corn a eina per a l'activitat
intel.lectual, quelcom capag d'ampliar l'abast de les experiencies
d'aprenentatge que l'alumnat pot tenir a l'escola.

Sembla que el primer canvi sigui consequencia dels dubtes sobre
el potencial innovador de la TI o corn a minim sobre la possibilitat
d'ampliar rapidament aquest potencial al sistema. Els dos darrers
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canvis manifesten una tendencia a aprofitar l'oportunitat oferta per
la TI en el marc de l'evoluci6 de la tecnologia

5.1. La Tecnologia de la InformaciO corn a catalitzadora de la innovaciO?

En el seu discurs inicial al CAL 89, David Hawkridge va identificar
i analitzar algunes raons fonarnentals subjacents a la introducci6 de
la TI a l'escola. Una d'elles es la ra6 .catalitzadora., segons la qual

les escoles poden millorar amb la introduccid dels ordinadors"
(Hawkridge, 1990).

Molts projectes italians segueixen aquesta concepci6 que pot
definir-se breument corn la .soluci6 de la TI.. La hipdtesi ingenue es
que l'amplia disponibilitat de la tecnologia a les escoles, combinada
amb programes de forrnacid del professorat, seria suficient per
impulsar la regeneracid dels curriculums i de la metodologia, la
reorganitzaci6 de les activitats escolars i el desenvolupament cognitiu
de l'alurnnat.

Si tenim en compte el desenvolupament i els resultats d'aquests
programes, l'esmentada hipôtesi resulta questionable. De fet, sembla
que hi hagi una tendencia no tant que la TI provoqui canvis al sistema
escolar, sin6 més aviat que les escoles absorbeixin la TI, siguin
quines siguin les seves conseq0encies, en la seva practice docent
habitual. Aim!) significa que la TI hereta i augmenta els aspectes
positius i els negatius presents en un entorn determinat. Quan les
condicions sOn favorables (per exemple, la didectica ja te un
plantejament actiu que inclou treball en grup i imparcialitat, professors
altament motivats...) l'ordinador esdeve un instrument molt afinat de
l'orquestra i funciona corn a incentiu per interpretar noves peces o
corn a ajuda per tocar les més dificils (Salomon, 1990).

D'altra banda, quan el panorama es gris (per exemple. quan l'atenci6
se centra principalment en el coneixement factual i superficial en Hoc
del proces d'aprenentatge de l'alumnat, quan els professors tenen un
ambient o una actitud professionals limitats...) els ordinadors

i els
programes informatics tendeixen a formar una nova discipline o s'usen
corn a nous mitjans per a unes estrategies didectiques qüestionables,
si no per a una tortura basada en l'ordinador.

Aquest fenornen ens porta a preguntar-nos si el hardware facilment
disponible a l'escola, Iluny d'assolir els efectes desitjables i esperats,
pot arribar a ampliar el desfassament entre els entorns eficients i els
obsolets (Cole, 1990)

Evidentrnent, la simple introducci6 de la tecnologia no Os suficient
i el grau d'exit d'un projecte d'innovaci6 depen principalment de
l'atencid posada en els seus factors de composici6 (professors,
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material, alumnat, organitzaci6, connexiO amb les reformes del
curriculum, etc )

El cas de la politica de programes educatius del primer Pla Nacio-
nal n'és un exemple ben clar. El PNI 1 no va preveure el disseny de
programes informatics per a l'ensenyament i va assumir de manera
implicita que el material adequat per recolzar les innovacions de
metodologia i de contingut inherents al Plaestaria disponible al mercat.
IDe fet, des de Ilavors els paquets de software van arribar al mercat:
els paquets orientats a l'ensenyament secundari sOn aproximadament
300, dels quals, el 70% van ser fabricats per editorials i empreses
de hardware entre el 1985 i el 1988 (en el punt culminant del Pla
Nacional). La producciO ha disminuYt gradualment des de 1988 i avui
gairebe cap editorial no s'endinsa en aquest camp perillOs.

De manera similar, names un redu'it nombre de professors utilitzen
programes d'aprenentatge assistit per ordinador. Per qua? Perque,
a excepciO de certs paquets, els programes disponibles justifiquen
totes les queixes que apareixen tipicament a la literature espe-
cialitzada: fragments dispersos de material que nornés abasten arees
limitades dels curriculums amb unes estratégies d'utilitzaci6 irn-

practicables i amb docurnentaciO escassa; material dificil d'examinar
i de seleccionar, amb unes estrategies didectiques inadequades o
concebudes per a entorns escolars especifics i dificils d'adaptar a
altres contextos, etc.

La manca d'una politica de programes informetics educatius (o
més ben dit, per a l'aula) va provocar la desorientaciO entre. els
professors que participaven al Pla 1, que cada cop tries tornaven als
camins més fressats on names calien pocs canvis en la practice de
l'ensenyament (Akker, 1992).

Sembia evident que les eleccions inadequades poden afavorir les
actituds conservadores en Hoc de les progressistes. D'altra banda,
ens podem preguntar fins a quin punt tots els aspectes en joc poden
afrontar-se de manera apropiada a gran escala i a curt termini. Un
plantejament que digui "tot. are i i que combini ordinadors .
programes, professors i assessorament posa en dubte la seva
viabilitat, ateses no names les limitacions pressuposteries i

estructurals, sin6 tambe els factors lOgics: l'entorn de l'escola ita-
liana encara no ha incorporat la TI entre les seves eines de treball
habituals (ja sigui per a un Os administratiu o didactic). LEs possible
que un entorn corn aquest desenvolupi, a curt termini, la presa de
consciancia necessaria per emprar perfectarnent la TI a la classe?

Als professors que utilitzen la TI no nornés sels demana que
adquireixin nous coneixements o tecniques. sinO que modifiquin la
seva forrna de pensar I els seus matodes de treball que, per definiciO.
en els adults estan profundament arrelats i consolidats. LEs possible
que un protessor apliqui el potencial de qualsevol innovaci6 si aquesta
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innovacid no forma part de la seva experiencia, no és corrent al seu
entorn laboral, ni es capap de solucionar els seus problemes
professionals?

Aquestes reflexions han suposat un canvi radical en la linia dels
projectes nacionals oficials clarament manifestat al Pla 2: no s'ha
abandonat el concepte de la TI corn a catalitzador de canvi, per() hi ha
un intent de deixar enrere hipôtesis que han demostrat esser utopies,
a favor d'altres més realistes.

5.2. e;La Tecnologia de la Inforrnacid corn a ,,alfabetitzaci6
inforrnatica- ampliada?

A part de les raons fonamentals catalitzadora i pedag6gica,
Hawkridge cita les raons «social» i «vocacional» corn a dues de les
més populars darrere de la introduccid dels ordinadors a l'educaci6.
Segons aquestes, «tots els nens i nenes han de ser conscients i no han
de tenir por del funcionament dels ordinadors» i «han d'aprendre a
fer-los funcionar». Aquest raonament este Ileugerament inflult per
la pressid de la indOstria, on el paper de reduced& fins i tot a nivell
de primeria, es considera corn la preparaci6 per al mOn laboral.

Els programes escolars de la TI en aquest cas han de tenir en
compte revolucid tecnolOgica, perque ha modificat constantment alld
que es denomina l'«alfabetitzaci6 informetica» respecte a les
tecniques operatives i a les metodolOgiques.

El 1986 Tagg va escriure que els anys 70, la introduccid d'or-
dinadors a les escoles va suposar privilegiar l'enfocament d'algoritmes
i la naturalesa de solucid de problemes de la programed& a causa de
la rnemdria limitada dels ordinadors; avui dia, ateses les eines més
potents i les memOries més grans disponibles a baix cost, l'interes
se centra més en el m6n del processarnent de dades (Tagg, 1986). I
podem afegir que actualment, el 1992, l'interes este en les tecniques
de comunicacid, en la capacitat de recerca, selecci6 i propagacid
d'informaci6, en la seleccid i l'adopci6 de programes que comportin
activitats intellectuals (arxiu de dades, escriptura, comunicaci6 a
distencia, etc.).

Si l'educaci6 besica s'esforpa a desenvolupar tecniques de TI,
aquesta mutabilitat representaria un problema determinant. i,Com
pot un sistema més aviat inert esser dotat d'un grau suficient de
flexibilitat en la presa de decisions? Corn es poden superar les
limitacions pressuposteries per tal de millorar el hardware i el
software? En qualsevol cas, e;com podem preveure quines capacitats
tecnolOgiques seran Otils dintre de deu anys per a un nen que va a
l'escola ara? i, ,com poden els projectes escolars tenir en compte

9 7

<4.:o30



les tecniques de la TI que molts estudiants ja adquireixen a partir
d'experiencies extrascolars9

Pserantoneo Breda, un alumne de 15 anys d'una escola secundena
de segon cicle que ha posat en prectica el Pla 1 va escriure el seguent
comentari: .Malauradament no puc utilitzar el vostre software a
l'escola perqua no tenim el sisterna Windows, aixf que l'utilitzara a
casa. Amb tot, crec que Windows as una idea encertada» . Tambe
afegeix que «els discs durs dels ordinadors de l'escola gairebe estan
buits, perqué nosaltres nornas (!) fern servir Turbo Pascal i Lotus» .

Lluny de representar un cas aIllat, aquest estudiant pertany al
45% d'estudiants entre els 14 i 16 anys que el 1990 ja havien
utilitzat un ordinador a case, segons una enquesta del Pla Nacional.

Aixi doncs, el contingut del programa d'alfabetitzaci6 informatica
no nornes pot quedar obsolet a causa del gran canvi tecnolOgic, sin6
que potser ja es antiquat en relaci6 a l'experiencia de diversos joves.
Ens podriem preguntar legitimament si es factible i aconsellable per-
seguir la idea de l'alfabetitzaci6 informatica en si mateixa,
independentment de la seva extensi6, a l'escolaritzaci6 basica. 0 si
seria mes convenient i lOgic explotar la TI per facilitar el treball
escolar, fins i tot mitjangant l'Os de tecniques que molts joves ja han
adquirit en aquest camp. Aquesta actitud s'ajustaria al mOn laborai,
on l'aprenentatge de noves tecniques i conceptes mai no es un objectiu
en si mateix, sin6 al contrari, un mitja per a millorar les condicions
de treball.

Aquesta lOgica d'«alfabetitzaci6 informetica- nomes fa referencia
a la situaci6 de l'escola italiana de manera marginal. Tothom reconeix
que gairebe tots el projectes per a la introducci6 de la TI a l'en-
senyament contenen frases com L'escola ja no pot desatendre...»
o »No es pot rebutjar la introducci6 de la informatica...». Tanmateix,
d'ença del projecte IRIS el plantejament adoptat a la prectica no ha
considerat la TI com a una nova area de tecniques que calla incorporar
a l'educaci6, sin6 ries aviat s'ha centrat en l'assumpci6 que l'Os de
la TI pot suposar avantatges immediats en la potenciaci6 de l'adquisici6
de metodes estables i d'habilitats Otils. Antany, aquestes tecniques
i aquests metodes es trobaven en la mateixa informatica: algoritmes,
Ilenguatges de programaci6, comunicaci6 home-maquina i d'altres.
Aix6 va fer possible concebre els projectes endegats com una forma
d'alfabetitzaci6 informetica, amb el perill de perdre de vista els
objectius educatius ries generals.

Avui dia sembla menys probable confondre el potencial educatiu de
la TI amb l'aprenentatge de la TI, ates que la informetica ja no es el
punt de partida dels projectes escolars. Aquest canvi es deu a: a) una
analisi critica dels avantatges que pot suposar l'Os d'un Ilenguatge de
programaci6 per a l'adquisici6 de coneixements (no perjudica, per6
encara cal veure si aporta cap benefice) I b) la prOpia evoluci6 tecnica,
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que projecta una irnatge de la -II corn a soci Intel lectual polifacetic,
en Hoc de corn a discipline

En general, una nova lOgica de la TI este esdevenint viable: posa
ernfasi prirner en l'estudiant i les arees realment crucials i complexes
de l'aprenentatge, i després a estudiar si la TI pot contribuir
materialment a l'aprenentatge o si pot incorporar-se al contingut en
aquestes arees, i corn es pot fer. El Pla Nacional d'Informatica 2
proporciona un exemple d'aquesta actitud, ja que les seves raons per
utilitzar la TI provenen de: a) una presa de consciencia de les dificultats
juntament arnb la importencia de l'adquisici6 d'unes bones tecniques
de comunicaci6 i b) la convicci6 que eines i métodes corn els
processadors de textos, hipertextos i la telernatica son capacos de
contribuir al desenvolupament de les habilitats esmentades, aixi corn
de formar-ne part integral, actualment.

6. La Tecnologia de la Informacid a l'escola: un perill i una
oportunitat

El 1986, a un congrés, Joseph Weizenbaurn va fer la segilient
predicci6:

"L'any 2000 tots els nens i nenes en edat escolar tindran un ordinador
i una rFqueta de tennis". Els clue- van preguntar "Per clue una raqueta
de te .is?" van obtenir una resposta provocadora -Per oue un
ordinador?" (Weizenbaurn, 1986).

Segons el punt de vista critic d'aquest erudit, la introducci6
d'ordinadors a les escoles, corn a minim als Estats Units, simplernent
ha amagat una atenci6 insuficient envers el sistema escolar i els seus
problemes reels, sota una Iluentor de modernitat -problernes que
segons Weizenbaum no requereixen un ordinador per resoldre's.

lndependentment de l'opini6 personal de cadasc0 respecte a aquesta
afirmaci6, la perspective de Weizenbaum subratlla una tendencia estesa
pel que fa al debat de la tecnologia a l'educaci6. Aquesta tendencia
consisteix a reconeixer l'existencia d'una tecnologia determinada (ja
sigui una eina o un metode), explorer la seva aplicaci6 al camp de
l'escola i fer hip6tesis al voltant dels seus beneficis educatius. Tot
I que el plantejarnent es perfectament legitim, de vegades porta a
atribuir la major importencia a aquells problemes i aspectes educatius
que s'han solucionat o poden solucionar-se mitjancant la tecnologia
proposta (Papert, 1985).

En resum, la trajectOria seguida a Italia per introduir la TI a
l'escola pot veure's des d'aquesta perspective tecnocentrica, la qual
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cosa exphcana per que els mitjans tecnolOgics del passat van pro-
vocar torrents de paraules en defensa de la utilitat d'introduir
conceptes i metodes informatics a l'educacid basica. També explicana
per que la tecnologia actual estirnula el debat sobre els efectes
beneficiosos dels processadors de textos, les bases de dades, els
hipertextos i la comunicaci6 a distancia. Finalment, revelaria per
clue. pensant en el deme, es posa molt ernfasi en els productes més
innovadors, principalment els multimedia i hipermedia, que sovint es
consideren una panacea per a les activitats educatives. No és cap
coincidencia que el Ministeri d'Educaci6 hagi desplegat un programa
pilot per comprovar la viabilitat dels hipermedia a l'escola.

Malgrat que la situaci6 no es tan ben definida, deixa entreveure
un possible peril!: que la funcid de la TI a l'escola pugui esser de-
terminada per l'evoluci6 tecnologica i els interessos comercials
relacionats amb aquest camp, en lloc dels propis requisits educatius.

Un enfocament basat en el tecnocentrisme podria significar sortir
a corre-cuita darrere de la tecnologia més recent -una'cursa perduda
des del comencament encara que nornés sigui perque el desenvolLpament
tecnolOgic avanca a un ritme més rapid que no pas el ritme al qual
l'escola es pot adaptar. El resultat seria la nova realitzaci6 a l'escola
d'experiencies fragmentades que no difereixen de les experiencies
fragmenfades que els nens ja experimenten quotidianament. Sens
dubte, aix6 no encoratjaria l'adquisici6 de marcs conceptuals i de
metodes de treball.

Sobretot, per& la perspectiva tecnocentrica no te en compte la
repercussi6 més innovadora de la TI, corn a minim a l'escena italiana,
es a dir, l'analisi activa de tot el sistema escolar que ha creat. Tant
a nivell micro corn a nivell macro, les diverses iniciatives han fet
necessari que s'afrontessin problemes totalment aliens a la TI,
incloent-hi la formaci6 de professors, la preparacid de material, la
reorganitzaci6 de l'ensenyament, de la funci6 de l'operativitat en
l'adquisici6 de coneixements, la funcid dels professors, i d'altres.
Tambe han permes provar possibles solucions per a alguns d'aquests
problemes a través de la creaci6 d'estructures. categories pro-
fessionals i estratégies imprecedents. A més, han significat
l'existencia d'un coneixement practic intern i extern en l'analisi de
problemes i la planificaci6 de solucions, i han suscitat entusiasme en
entorns normalment ensopits.

Els projectes sobre la TI no sempre han obtingut exit i la TI tampoc
no ha demostrat esser una soluci6 definitiva o, com molts van assumir,
una soluci6 rapida per a la crisi del sistema escolar. Amb tot, la TI
ha demostrat ser un -detector- potent de les mancances de
l'estructura i dels métodes de l'escola, aixi corn un -indicador- de
possibles solucions I, finalment, una otraject6ria a seguir,, per a
aquells que persegueixen la innovaci6.

100

2533



Referències bibliografiques

AKKER, J. VAN DEIJ; KEURSTEN, P.; PLOMP, T. (1992) "The integration of
computer use in education.. International Journal of Educational
Research, vol.17, nürn.1, pags. 521-531.

BERNARDI, G. i col. (1991) "La verifica del Piano Nazionale per
l'Informatica nelle ecuole secondarie superiori». Anna li della
Pubblica Istruzione, ni:Jm.55. Roma, Le Monnier.

CAPUTO, A. M. (1990) "Primi dati emergenti dalla ricerca lEA in
education.. Rapporto di ricerca CEDE. Villa Falconieri, Frascati.

CAPUTO, A. M.; FIERLI, M. (1991) «The IRIS study: measures to intro-
duce computer education in schools.. Recerca Educativa, n Orn.1-
2. pags. 3-87.

CENSIS (1991) 25Q Rapporto sulla situazione sociale del Paese. Roma,
Franco Angeli Ed.

CERI (1986) New information technologies: a Challenge for education.
Paris, OECD.

COLE, M. (1990) "Computers and the organization of new forms of
educational activities: a Socio-historical Perspective.. Ponéncia
presentada a les reunions de l'American Educational Research
Association, Boston.

Coomas, P. H. (1985) The World Crisis in Education. Nova York, Oxford
University Press.

FIERLI, M. (1990) "Computer Education in Italian Schools.. Ricerca
Educativa. CEDE, nUrn. 3-4, pAgs. 231-257.

HAINKRIDGE, D. (1990) "Who needs computers in schools, and why?..
Computers Education, vol.15, nüm. 1-3, pa.gs. 1-6.

MARGIOTTA, U. (1991) "L'estensione del Piano Nazionale per
l'informatica agli apprendimenti linguistici del biennio.. Anna li della
Pubblica Istruzione, nOm. 52, pAgs. 12-28.

MONCADA, D. L. (1991) "Per un'analisi redicale dell'educazione..
Suplement a Lines d'Ombra, nüm. 62, pags. 7-9.

NuTTALL, D. L. "The functions and limitations of international educational
indicators-. International Journal of Educational Research, vol.14,
nüm. 4, pags. 327-343.

Orr, M .; TRENTIN G. (1992) "Scuola media superiore ed inferiore:
un'indagine sull'uso di software nella didattica.. Document intern.
Gènova, ITD-CNR.

PAPERT, S. (1985) «Computer Criticism vs. Technocentric Thinking..
Logo 85 Theoretica Papers, MIT, pAgs. 53-67.

SA_OMON, G. (1990) «Studying the flute and orchestra: controlled vs.
classroom research on computers's . International Journal of
Educational Research, vol.14, niim. 6, pàgs. 521-531.

TAGG, B. (1986) .The state of the art of home software.. Education
and Computing, nUm. 2.

101

f)t:-.-)



WEIZENBAUM, J.(1986) «Beyond Euphemism.. Comunicació al Congrés
Mundial sobre Educaci6 i Tecnologia. Vancouver, maig 1986.

WOLF, R.; PLCK Tj. ; PELGRUM, W. J. (1985) Computers in Education.
Holanda, Departament d'Educaci6, Divisi6 de Tecnologia del Pla
d'estudis, Universitat de Tecnologia de Twente.

102 2535



Abstracts

La introduccien de la TI L introduction de la The introduction of
en el sistema escolar Technologie de Information
itaiiano ha estado i'Information dans le Technology into the
acompanada de systeme scolaire Italian school system
grandes expectativas italien a été has been accompanied
y ocasionales desen- accompagnee de by great hopes and
cantos. El Plan Nacional grands espoirs. ma's occasional
para /a Informatica, aussi, parfois, de disappointments The
dirigido a alumnos deceptions. Le Plan National Plan for
entre los 14 y los 16 national pour l'infor Informatics. aimed at
anos, ha obtenido matique, qui concerne students in the 14 to
notables resulted ,. les éleves ages de 14 . 16 age group, has
pero se ha demostrado a 16 ans. a donne des achieved remarkable
insuficiente en cuanto resultats remarqua- results, but has fallen
a los objetivos de bles mais s'est revéld short of its intended
calidad propuestos. etre insuffisant au qualitative goals.
Ahora. las nuevas regard des objectifs Great expectations
expectativas se de quatité attendus On now surround the
concentran en la attend beaucoup de impending extension
extonsiOn inminente l'extension imminente of the plan to language
del Plan a la ensenanza du plan a l'enseig- teaching No national
de idiomas. Haste el nement des langues. project has so far
presente, ningun Jusqu'a present. aucun tackled primary school
proyecto de ambito projet de portee (the 6 to 14 age
nacional ha abordado nationale n'avait group), although there
las cuestiones englobe l'école have been numerous
relatives a la escuela primaire (Eleves ages initiatives with
primaria (el grupo de de 6 a 14 ans), bien positive results The
alumnos entre los 6 y que de nombreuses overall situation
los 14 anos). si bien ha initiatives aient eu remains restricted and
habido numerosas des resulta(s positifs uneven, but it is
inrciativas con Dans l'ensemble, la undergoing steady
resultados positivos. situation reste growth and
La situaciOn, en inegale, avec des transformation
general, sigue siendo limitations. ma's on This paper seeks a) to
limitada y desigual. observe une describe the course
aunque su crecimiento croissance reguliere followed for the
y transformacien son et une transformation introduction of IT into
firmes y regulares constante. basic education
Este articulo (rate de. Cet expose cherche a) analysing national or
a) describir el camino a decrire la vote local examples and
seguido para la suivie pour intioduire putting them in
introducciOn de la TI la 7.1 dans le primaire. perspective against
en la educacien basica, en analysant des features that
analizando ejemplos exemples locaux ou characterise the
locales o nacionalos y nalionaux et en les Italian educational
contraponiendolos a mettanl en perspec- system, and b) to
los rasgos distintivos live avec des traits examine signs of
que caracterizan al caracteristiques du innovation, problems
sistema educativo systerne scolaite and prospects
italiano, y b) examiner italien, et b) a emerging P.m, Mi.;
los signos dc innova- examiner les signes scone
ciOn. los problemas y d'innovation. los
las expectativas clue problemes et les
se derivon de esta perspectives qui so
situactcm font lour
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La integració escolar de les noves Tecnologies
de la Informació
Juan Manuel Escudero *

Els imperatius i dernandes per a incorporar les noves tecnologies
de la informaci6 i cornunicaci6, i particularment l'ordinador, en el
sistema educatiu, en el m6n de les escoles i en les tasques pedagdgiques
dels professors, cada dla assoleixen un relleu més alt.

El nostre entorn social, cultural, laboral i professional esdevé
seriosament reconstrult corn a consequancia de l'anomenada revoluci6
informatica, i, ben cert, l'escola no es pot girar d'esquena a aquesta
realitat social i a les demandes de signe divers que planteja. Ara corn
ara, la presancia de les noves tecnologies en les nostres aules i en
l'ensenyament és, per6, encara molt escassa, probablement insig-
nificant. La «revoluci6 inforrnatica», tan esbombada, encara no ha
arribat d'una manera important i generalitzada al nostre sistema
escolar, tot i ser encarregats socialment d'organitzar, codificar,
tractar i representar la informacid i el coneixement per als alumnes.
A les nostres escoles, cosa que no hauriem d'oblidar ni tan sols en
contextos com els representats per aquest Congrés, la paraula del
professor i la Iletra impresa del text segueixen essent, més aviat,
els Ilenguatges i codis dominants per a promoure la cornunicaci6, per
a tractar en termes de representaci6 el coneixernent, per a organitzar
l'accas dels alumnes a aquest mateix coneixernent i per a estimular
els processos, habilitats i actituds que els permetin de reconstruir-
lo en els seus aprenentatges escolars corresponents.

Aquesta realitat, a desgrat sobretot dels més .sensibilitzats vers
els imperatius del futur», és la nostra realitat, i qualsevol avenc en

* Juan Manuel Escudero. catedratic de Didactica a la Universitet de Murcia, ha
posat un interes especial en la investigacie sobre la definicie i l'Os dels mitjans en els
processos d'ensenyament I aprenentatge. tnteressat pels temes relacionats amb la
innovacie. el desenvolupament professional i la investigacie col-laborativa, ha dut a
terme diferents estudis i intervencions en aquests camps, que han estat recollits en
diferents publicar.ions Amb un equip de professors universitaris, dugue a terme
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una determinada direccie l'haura de tenir en compte, haura de legi-
timer uns cursos desitjables i dignes de canvi, i haurâ de tenir cura
dels processos i els efectes associats als canvis, molt especialment
el representat per raspiraci6 a introduir les noves tecnologies en
l'educaci6.

En aquesta ponencia pretenc fer-me ressO, en primer Hoc, d'alguns
dels termes on incideix el debat necessari entre els més entusiastes
defensors de les possibilitats i les grans promeses associades, de
forma gairebe megica, amb la introducci6 de les noves tecnologies en

reduced& i d'altres que, amb les seves analisis i valoracions
d'aquestes propostes, arriben a desvelar algunes de les raons i motius

que justifiquen unes posicions més ponderades i realistes, més
raonablement esceptiques i fins i tot critiques, tenint en compte la
mentalitat tecnolOgica des d'on s'esta construint una part important
dels al- legats més fervents i futuristes.

Mirare de cridar ratenci6, en segon Hoc, sobre la necessitat de
construir un discurs i una perspective propiament pedagdgica per a
la integraci6 i la utilitzaci6 educative de l'ordinador. Aquesta pers-
pective no hauria de negar-se a reconeixer el present i el futur
previsible vinculat a la forte tecnologitzaciO de la nostra societat,
les relacions professionals i laborals, per6 he de precisar amb tota
la contundencia del mOn quins han de ser els criteris, els valors i els
interessos que la tecnologia haure de servir en reduced& quins els
contextos i projectes educatius en els quals hauria d'assolir un sentit

i una significaci6, i quins els processos a través dels quals caldre
planificar, desenvolupar i controlar les decisions i les actuacions que
siguin mes adients per a una veritable utilitzaci6 educative deis
recursos, Ilenguatges i simbols corresponents a les noves tecnologies
de la informaciO i de la comunicaciO.

Per acabar, prenent corn a referencia algunes dades de ravaluaciO
del Projecte Atenea, procurare il.lustrar alguns dels temes impor-
tants que van associats amb les legitimes intencions d'integrar
l'ordinador en reduced& Concretament, el tema de fa formaci6 del

prof essorat i l'establiment d'unes certes relacions de suport i

d'assessorament em sembla que poden resultar il.lustratius, corn
veurem després, d'alguns dels assumptes delicats amb clue topen els
projectes per a la incorporaciO dels nous mitjans tecnoldgics en
l'educaciO.
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1. Un debat necessari: entre les grans expectatives i
promeses d'uns i la ponderacid I critics raonable dels altres

Les noves tecnologies de la informed() i la comunicaci6, i d'una
manera molt particular l'ordinador amb els seus corresponents modes
de tractament i d'operaci6, represented() i expressi6 de la informed('
i el coneixement, s'han convertit. -n els darrers anys, en un dels
exponents mes evidents d'una fe i una esperanga renovada en les
influencies i impactes de la tecnologia sobre reduced& les escoles
i el curriculum, els professors i els mateixos processos d'aprenentatge
dels alumnes.

La considered() de la utilitzaci6 de l'ordinador en reducaci6 es un
tema de trobada ber a molts investiaadors, dissenyadors, response-
bles i administradors de reduced& i tambe, per descomptat, d'alguns
professors. En molts dels contextos en que s'aborda -malgrat que
depen naturalment de quins siguin els subjectes implicats i quins els
seus interessos- tendeix a generar una mena de futurisme carregat
de prorneses i de grans realitzacions. Corn molt be han resumit Miller
i Olson (1992), l'ordinador i reduced() han posat en drooled() lemes
nous i l'auguri de grans possibilitats educatives. Aixi, s'aventura
una revoluci6 en profunditat de l'educaci6, la riles important i radical
d'enga la invenci6 de la imprernta al segle XVI. Pel que fa als alumnes
i els seus aprenentatges, es parla de possibilitats enormes associades
a la creaci6 de micromons, entorns d'aprenentatge, o sistemes
interactius multimedies, que poden estimular i cultivar no tan sols
les habilitats de pensament dificilment assolibles amb altres mitjans,
sin6 ;ambe un context d'aprenentatge més ric, estimulant, creatiu i
potenciador de la seva autonomia per a aprendre a aprendre, a tractar
i a representar la informaci6 amb unes possibilitats insospitades, a
desenvolupar unes habilitats i destreses, a comunicar-se amb els
altres, etc. (Bartolorne Pina, 1992: de Castro Lozano i altres, 1992;
Sancho, 1992).

Quan es te en compte el professor, alguns, els qui li tenen una més
alta considered& preveuen que la introducci6 de l'ordinador en el
seu treball pedagogic, corn a recurs per al desplegament de
l'ensenyanga, els comportara serioses transformacions que podran
enriquir i diversificar les seves funcions i responsabilitats. (Amarel,
1983, cit. per Miller i Olson, 1992). De transmissor i controlador
directe de la informed() i del coneixernent, esdevindra, segons diuen,
un facilitador de recursos i mitjans perque els alumnes puguin aprendre
de manera aut6noma i seguint el seu propi ritme i el progres en la
construed() d'habilitats i coneixements. Uns altres, els més temero-
sos de les seves .resistencies al canvi,,, no arriben mes enlla
d'assignar-li un paper de simple supervisor de l'aprenentatge dels
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alumnes, alliberat de les tasques més penoses I rutinaries vinculades
a la mesura I al control del que van adquinnt Fins i tot uns altres,
els més optimistes i mOs convencuts del poder de determinats pro-
grames d'ordinador per a cultivar certes capacitats formals de
pensament en els alumnes, escèptics pel que fa al saber i a la capacitat
dels professors, auguren que seran relegats a les tasques merament
executives i gerencials. Una tasca important a realitzar, en aquest
sentit, sera la de capacitar-los perquè realitzin justament aquelles
tasques que no dificultin les possibilitats inherents als nous progra-
mes d'ordinador per al desenvolupament de les capacitats més
insospitades de raonament abstracte, inferancia, tractament de dades,
resoluci6 de problemes, etc.

En aquest clima d'optimisme, provocat segons alguns pel futur de
la introducci6 generalitzada de les noves tecnologies en l'educaci6,
no as infrequent de trobar, como ho aprecien Miller i Olson, diferents
proclames que preveuen, en un futur no gaire Ilunya, present ja en
alguns contextos i circumstancies, que l'ordinador acabara convertint-
se en un agent» per al desenvolupament i reconstrucci6 del
curriculum i l'educaci6. Encara que, aix6 si, ,,arnb la condici6 que
com comenten els esmentats autors, fent-se ress6 dels requeriments
dels dissenyadors de programes informatics- els professors puguin
ser aliniats en l'Os correcte i ,:ipropiat de la tecnologia. (pag 2).

Les noves tecnologies i l'educaci6 representen, doncs, una nova
font de possibilitats i promeses en les quals apareixen obertament
entremesclades les seves contribucions potencials a la pretesa i

necessaria millora de la qualitat de l'educaci6 amb altres que, per qua
no dir-ho, obeeixen a uns requeriments manifestament derivats del
desplegament tecnolOgic i les demandes que aquesta mateixa tecnologia
provoca en el sistema de producci6 i requalificaci6 de la forca de
treball (Appel, 1988; Sancho, 1992).

Al mateix temps, es pot constatar de quina manera els imperatius
creats per la realitat, demandes i possibilitats de les noves tecnologies
i els seus contextos de sorgiment i utilitzaci6, s'han traduit en esforgos
i decisions notables per part de les administracions educatives dels
palsos més desenvolupats per tal d'incorporar, segons diferents
modalitats i diverses polltiques (veure Hameyer i Loucks, 1989),
l'ordinador en el sistema escolar i en l'educaci6. En el nostre,
concretament la LOGSE ha formulat en les seves declaracions i

propOsits una aposta decidida per la integraci6 curricular de les
noves tecnologies de la informaci0 i comunicaci6, enteses tant a la
manera de recurs didactic per al treball del professorat corn en
qualitat de mitja transversal per a l'aprenentatge dels alumnes, i

corn un contingut al voltant del qual es poden desenvolupar uns
coneixements, unes habilitats i actituds. En aquest sentit, l'existancia
anterior del Projecte Atenea, centrat especificament en la integraci6
curricular de l'ordinador, ha rebut 'Lima confirmaci6 notable en la
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politica de reforma del nostre sistema educatiu Corn dela abans, un
dels punts d'aquesta ponencia versaran concretament sobre algunes
de les conclusions que ens ha permes de formular sobre aixi5 la
conseguent avaluaci6 que s'ha dut a terme.

Aixi, doncs, les noves tecnologies i possibilitats educatives de
l'ordinador han generat, en efecte, un ampli grau de declaracions i de
previsions referides a les seves contribucions educatives, i les
politiques respectives de la practice totalitat de paYsos desenvolupats,
reconeixent el futur, per utilitzar una expressi6 encertada d'Appel
(1988), estan realitzant uns esforpos remarcables de diverse
naturalesa, per tal de prornoure les actuacions que persegueixen la
introducci6 i la utilitzaci6 d'aquest recurs tecnoldgic en reduced&

Pel que fa al cas, no totes les veus que es fan sentir mostren uns
graus d'entusiasme corn els que comentevem abans, ni s'han deixat
captivar facilment pel discurs, !ernes I promeses sense limits que, de
cara a alguns, sembla que vagin associats a la implantaci6 i utilitzaci6
educative de l'ordinador.

Alguns, Miller i Olson (1992), Olson (1992), adopten unes visions
raonablernent esceptiques sobre aixd, i qualifiquen de simplistes i

d'irreals moltes de les posicions que auguren canvis radicals i

importants en reducaci6 i la seva millora, guiats i promoguts des de
les decisions ref ormistes d'introduir l'ordinador en l'ensenyament.

L'ordinador, vénen a dir, i el reconeixernent de les seves poten-
cials contribucions educatives, pertany riles al mOn de la tecnologia,
dels dissenyadors de programes, d'administradors i consultors; i

molt menys, al propi de la culture escolar, al coneixement practic i
a l'afer en r Os dels professors. Sense ignorar que, certament, aquest
recurs tecnoldgic pot comportar unes contribucions remarcables,
tant per al treball pedagogic del professor corn per a l'aprenentatge
dels alumnes. Cal reconeixer -segueixen argumentant els mateixos
autors- que poden resultar-ne unes realitats ben diferents, fins i tot
dispars i contradictOries, la representada pels dissenyadors
d'excel-lents programes basats en els darrers avenpos de la tecnologia
informatica i la deride cognitive, i la constituida per la dels centres
escolars i la del treball quotidia i prectic dels professors.

Una gran part de les propostes i promeses associades a l'ordinador
i a les seves possibilitats educatives sOn formulades des d'un
desconeixement, si no des d'un despreci considerable, de la mateixa
realitat de reduced& de la culture en qua es desenvolupa el curriculum
(Tobin i Dawson, 1992), i del m6n representat per la concepci6
pedagOgica, el coneixement prectic i l'afer quotidia dels professors
a les seves aules i amb els seus alumnes.

Mentre que per a uns aquesta realitat cultural i practice. de les
escoles i els professors es una barrera a superar per tal que es
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puguin donar els poderosos efectes de la tecnologia tal corn és pen-
sada i dissenyada pels seus creadors i prornotors, per a uns altres
-i Miller i Olson (1992), Olson (1992) s'hi troben-, comprendre
quines sOn les coordinades que orienten i governen la practice dels
professors representa una condici6 ineludible per poder parlar
d'aquestes possibilitats i efectes educatius de l'ordinador.

Les seves mateixes paraules sOn precises pel que fa al cas:

la nostra idea es que és important comprendre la practice dels
professors amb detail, perque aquesta practice i la seva histOria es la
que ens permet d'entendre de quina manera els professors fan servir
la tecnologia, corn incorporen els nous recursos i els simbols en la seva
culture d'ensenyanga. Els ordinadors -segueixen dient- afecten el que
fa el professor, pert) no de la manera corn s'imaginen els seus
defensors... Nosaltres veiem l'ordinador corn un estimul, un important
simbol amb el qual els professors interaccionen de manera sumament
complexa (pag. 3).

En aquest sentit, per tant, radaptaci6 i la integraci6 de l'ordinador
en reducaci6 val la pena que sigui considerada corn una questi6 molt
mes complexa del que suposa el rner reconeixement parcial de les
seves grans possibilitats per a reduced& En tot cas, no seran pas
atribuIbles a les possibilitats en si de l'ordinador i de la informetica
sin6, més aviat, a les relacions subtils i problernatiques que s'es-
tableixen entre uns suposats programes excellents, quan hi s6n i es
troben disponibles, i a la culture i practice dels professors que els
utilitzen i acomoden als seus contextos, perspectives, prectiques,
enfocarnents i metodologies d'ensenyarnent.

Uns altres, entre els quals caldria fer esment d'Appel (1988) corn
a representant més destacat, denuncien la série d'irnplicacions
associades al pensament i rnentalitat tecnolOgica imperant en el nostre
tipus de societat, i que pot assolir, i de fet ja ho deu estar fent,
fOrmules noves i mes potents donant la me a moltes de les propostes
i realitzacions prOpies de la introducci6 de les noves tecnologies en
l'educaci6.

<,En la nostra societat -diu- la tecnologia es vista corn un proces
autOnom, considerat a part i corn si tingues vide en ella mateixa,
independentment de les intencions socials. del poder i del privilegi"
(peg. 290).

La creixent tecnologitzaci6 de la vide social i de les relacions de
producci6 esta provocant uns canvis quantiosos i importants, per6 no
és pas menys evident que aquests mateixos canvis s6n molt Iluny de
transformar seriosarnent el conjunt de desigualtats culturals i

econorniques que dominen en una societat corn és la nostra. Els canvis
i el progrés associats al desenvolupament tecnologic, no tan sols
deixa intactes les relacions socials dorninants, jerarquiques i de poder,
sin6 que, d'una manera subtil, tendeixen a perpetuar-les i a legiti-
mar-les sota unes noves formes de poder, de control i de dominaci6.
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D'aquesta manera, l'ofuscaci6 produida per la presencia de
determinats canvis tecnolOgics, socials, laborals i economics, tendeix
a ocultar quin és el seu veritable caracter, quins sOn els interessos
que serveix, i quin és el tipus de societat i de relacions que s'estan
construint i potenciant a través del nostre model dominant de progrés.

En un sentit equivalent, la introducci6 de noves tecnologies en
l'educaci6 poden produir i produiran uns canvis importants i, en
determinades condicions, tendiran a fer sentir els seus efectes d'una
manera encara tries profunda sobre el sisterna escolar i les seves
relacions amb la societat i el mercat laboral, sobre els professors,
el curriculum i l'aprenentatge dels alumnes.

Pot molt ben ser que ja passi, i encara pot accentuar-se més en
el futur, el fet que les millors promeses i possibilitats per a ampliar
i enriquir l'aprenentatge dels alumnes, enunciades aixi com un lema
abstracte i general, adquireixin unes peculiaritats diferencials segons
la classe de pertenencia, el genere, la raga, l'escola o districte
escolar al qual assisteixin. El concepte d'alfabetitzaci6 funcional, fa
notar Appel, està essent ampliat fins a incloure en el seu si l'alfa-
betitzaci6 informatica. D'aquesta manera, les grans possibilitats
d'enriquir els processos i els resultats de l'aprenentatge d'alguns,
pot traduir-se en una ampliaci6 remarcable de 4analfabetisme fun-
cional" de molts d'altres. De quina manera tracten, doncs, el terna
dels alumnes menys afavorits per ra6 de la seva classe, race, etc.
aquests nous lernes tecnolOgics de futur no és pas una questi6

El fort desplegament de programes informatics predefinits i

dissenyats per experts i per firmes comercials, tenint en compte els
mitjans, recursos i capacitats que exigeix l'elaboraci6 de soft de
qualitat, pot associar-se, d'una banda, amb la posada a disposici6
dels professors dels recursos que permetin d'integrar l'ordinador en
la seva ensenyanca; d'una altra, per contra, poden convertir-se,
corn ja esta passant, en un dels instruments mes poderosos per a
accentuar la "desqualificaci6 i desprofessionalitzaci6 dels
professors. Si aquests, corn pronostiquen i preveuen alguns dels tries
entusiastes, tal corn deiern abans, han de quedar relegats a la mera
funci6 d'executar els prograrnes preelaborats, el seu estatus
professional no tan sols no es veura enriquit, sin6 tot el contrari:
seran uns simples tecnics encarregats de no obstruir les decisions
sobre el qua i el corn ensenyar, controlades des de fora de la realitat
de la seva aula, dels seus alurnnes, de les seves concepcions educatives.

Si, a tries a rines, corn uns quants ho auguren, l'ordinador ha
d'adquirir noves funcions d'o agent curricular-, aquest pot ser un
dels "cavalls de Troia" -l'expressi6 es d'Olson (1992)- més subtils
per a retrotreure forge anys tot el moviment de disseny, desenvo-
luparnent i canvi curricular que s'havia anat consolidant els darrers
vint anys.
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Esdeve necessari, doncs, elaborar unes altres plataformes
diferents de les astrictarnent tecnologiques per a la integraci6 de les
noves tecnologies dintre del sistema educatiu. La seva legitimaci6 no
podria venir tan sols de la me d'unes suposades raons -potser fantasies
de laboratori?- que pretenen avalar el seu Os nomes en norn d'unes
eficacies sense park) en el desenvoluparnent de determinats
aprenentatges dels alumnes. Es fa dificil d'aguantar, tant amb criteris
morals i etics, corn amb uns altres directament vinculats al funcio-
nament del fet educatiu, que els efectes de les noves tecnologies
puguin residir en les possibilitats inherents a l'ordinador sense
comptar, corn cal, arnb la cultura, les condicions i processos escolars
entesos no tan sols corn un espai d'"implantaci6» de l'ordinador,
sin6, sobretot, corn un context d'interacci6, de significat i d'operaci6
propiament educativa del mateix ordinador.

Un posicionarnent pr6piarnent educatiu envers les noves tecnologies
i l'ordinador en el sistema escolar ha de superar un tipus de discurs
merament psicologic, propens a insistir i proclamar les excellencies
de l'ordinador per al desplegament de determinades destreses i

habilitats dels alumnesH ha d'anar ales enlle d'un discurs tecnologic,
impressionat, excessivarnent i ingenua, per les noves i creixents
possibilitats que aquestes tecnologies poden aportar per a la gestic!),
el desenvoluparnent i l'optirnitzaci6 dels processos educatius. Tant
l'un corn l'altre, pel carecter merarnent instrumental i eficientista el
primer, i per la replica que el segon suposa d'aquesta perspectiva de
la qual parla Appel, que tendeix a consagrar la tecnologia corn a
aut6noma, incorren en dos reduccionismes dificils d'aguantar.

La presencia d'una tecnologia en l'educaci6 no es justifica tan sols
per les rnés altes cotes d'aprenentatge que sigui capag de promoure,
sin6 tambe pel seu propi contingut i valor, pel tipus d'interessos que
serveix, pels valors en que s'inspira i que realitza, i per les rnateixes
condicions i processos organitzatius i personals amb els quals
interacciona, i es capag de promoure, en els seus contextos dirs
educatiu. Pel que fa al cas, Appel (1988) ha formulat algunes pregun-
tes importants a les quals han de respondre les politiques encaminades
a implantar dels ordinadors en el sistema escolar: Quins s6n els
efectes reals de les noves tecnologies més enlla dels "slogans. en
Os; quines les seves relacions amb el rnercat del treball; quin el seu
Hoc a l'aula; poden contribuir a exacerbar les desigualtats per als
estudiants menys aventatjats; en quin tipus d'escoles es pensa, quins
s6n els seus interessos dominants i quin es el tipus de professor, en
tant que professional de l'educaci6, que vol prefigurar-se?

La introducci6, doncs, de les noves tecnologies en l'educaci6 no
hauria de ser pas abordada des d'aquesta fe renovada que, ingenuament,
soste que, superades unes determinades barreres representades per
la cultura i la formaci6 tradicional i arcaica de les escoles i els pro-
fessors, podre revolucionar l'ensenyanga. Tampoc seria la mes ac-
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ceptable la posici6 que pretenguOs, corn a reacci6 oposada, convertir
les escoles en residus arqueolOgics del passat, d'esquena a les coor-
dinades sOcio-tecnolOgiques del present i del futur més previsible.

Hi ha realitats i demandes socials que ja reclamen dels ciutadans
no tant més coneixements corn noves maneres de tractar i relacio-
nar-se amb la informaci6. L'educaci6 haurà de posicionar-se per tal
d'indagar quines han de ser les seves respostes i corn i quan i per a
qua respondre a tals demandes. Hi ha una cultura essencialment
tecnolOgica, en la qual els ordinadors tenen un Hoc de privilegi, que
forma part de la vida quotidiana de molts alumnes a través de diverses
manifestacions, de les seves representacions, dels seus coneixements
i actituds, de la informaci6 que reben i processen. Si els codis,
Ilenguatges i comunicaci6 escolar no volen cOrrer el risc de situar-
se en la marginalitat social i cultural, l'escola ha de fornir-se
adequadarnent per tal d'integrar-los en els seus projectes educatius
i formatius de ciutadans, de manera que siguin capacos d'entendre'ls,
d'operar-hi i d'actuar-hi d'una forma critica i conscient.

En tot cas, per tal d'assolir-ho, caldit construir un discurs
pedagogic propi sobre i per a la utilitzaci6 educativa de les noves
tecnologies, passar o filtrar, tal com ho suggereixen Harneyer i

Louks-Horley (1989), les noves tecnologies a través del discurs i de
les tradicions pedagogiques. En el punt seguent em proposo de r:omentar
algunes consideracions en aquest sentit.

2. L'elaboració d'un discurs pedagogic sobre i per a la
integraciO de l'ordinador en l'educació

D'una manera particular, les posicions més ponderades, realistes
i critiques, pel que fa a les possibilitats educatives de les noves
tecnologies de la inforrnaci6 i de la comunicaci6, coincideixen en
mantenir, per raons diverses, la necessitat d'elaborar un discurs
especificarnent pedagOgic per a pensar i analitzar, fonamentar i pla-
nificar, explorar i .desenvolupar les contribucions potencials que,
sense cap mena de dubte, aquests nous mitjans, Ilenguatges i simbols.
poden posar a la nostra disposici6 corn a educadors.

En termes generals, aquest discurs o perspectiva prOpiament
pedagOgica sobre la utilitzaci6 de l'ordinador en l'educaci6 hauria
d'abordar, conjuntament i interactiva, la série de relacions i valors
implicats entre la tecnologia i els programes d'ordinador corn a una
proposta potencialment interessant per a l'acci6 educativa, per als
subjectes, professors i alurnnes, i per als contextos escolars que han
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de ser els agents fonamentals en la seva explotaci6 I utilitzaci6 en
l'ensenyanga-aprenentatge Al mateix temps, el pensament pedagogic
sobre l'ordinador i l'educaci6 ha de ser capag d'orientar i prornoure
uns processos, unes condicions i uns recursos que cal que es donin
perque s'assoleixi un Os efectivarnent educatiu de les noves
tecnologies.

Apostar per aquesta perspective, entestada en analitzar, corn-
prendre i orientar la integracia escolar de l'ordinador, suposa apel.lar
a un esforg teOric i practic que persegueixi amb decisi6 el propOsit
de superar la dominencia d'una manera de pensar besicament tecnica
pel que fa a la introducci6 d'unes innovacions necessaries i valuoses
en el sistema educatiu (l'ordinador en rep esenta, ara per ara, una
de digna consideraci6).

La comprensiO i la legitirnaci6 d'uns programes recolzats en les
possibilitats educatives de les noves tecnologies, en el seu
desplegament en els centre i aules, corn tambe en el seu seguiment,
la reflexi6, valoraci6 i presa de decisions pertinents, haurien de ser
altres tants processos a realitzar, reconeixent la peculiaritat dels
contextos, de la culture i prectiques escolars, i erigint corn a criteris
normatius els principis que incorporin decididament unes qUestions i
pararnetres de valor (Olso, 1988; Appel, 1988).

En definitive, una posici6 teOrica i practice d'aquesta naturalesa
sobre educatiu de l'ordinador remet a adoptar els enfocarnents
cultural i critic corn els més adients per fer front a la complexitat
dels canvis necessaris i valuosos que hauran d'esdevenir-se en
l'interior del sistema escolar, i que han de ser validats, contextualment
i histOrica, legitimats en termes de valor, i congruentment traduits
en les estrategies i processos que siguin necessaris per al seu
desenvolupament en les prectiques educatives.

Un discurs pedagogic d'aquesta naturalesa sobre l'ordinador i l'e-
ducaci6 ha de ser sensible, a més, a les peculiaritats i realitats
histOriques i concretes, a les circumstencies i contextos ben definits
i temporals. Les politiques i consideracions generals han de ser rela-
cionades amb situacions nacionals, fins i tot regionals, i probablement
tambe locals. En cas contrari, podriem estar parlant de possibilitats
educatives per a uns altres espais diferents del nostre, o podriem
ester ofuscats per problemes especifics que sOn d'uns altres, que han
sorgit en les seves corresponents coordinades culturals, educatives
i histOriques, no necesseriarnent identiques i extrapolables a les
nostres.

Aixi doncs, en aquest punt mirare d'esbogar alguns principis que,
teOricament, em semblen raonables per a compondre una certa
perspective pedagOgica sobre la integraci6 de l'ordinador en l'educaci6
I. en el punt segOent, procurare posar-la en relaci6 amb algunes de
les "realitats" apreciades tot avaluant el nostre Projecte Atenea.
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Se m'acut, doncs, que aquestes podrien ser algunes de les notes
que podriem tenir en compte per a abordar, des de la nostra realitat,
la integraci6 de l'ordinador en el nostre sistema educatiu.

1.- Crec, per comencar, que no aniria gens malament una crida a
un cert grau de realisme, directament vinculat al reconeixement i
presa de consciencia del que, ara per ara, sembla que és la nostra
situaci6 pel que fa al tema de les noves tecnologies en reduced& A
diferencia d'uns altres contextos i paIsos on la politica d'implantaci6
de l'ordinador ha estat molt ales considerable, tant en termes de
quantitat (dotaci6 d'equips informatics als centres), corn en termes
de qualitat (formed() del professorat, la investigacid i avaluaci6, la
disponibilitat d'uns materials, etc), la nostra realitat presenta uns
perfils propis i naturalment distintius.

Val la pena de consignar, encara que nomes sigui a titol il-lustratiu,
ja que la circumscripci6 geografica d'on procedeix no es pas, probe-
blement, representative del conjunt de l'estat, una investigaci6 recent,
duta a terme per Area i Correa (1992) a les illes Canaries. Es tractava,
entre d'altres objectius, d'acotar la disponibilitat i l'Os dels rnitjans
per part del professorat d'aquesta Comunitat Aut6noma. Malgrat que
les seves categories analitiques resulten, a efectes numerics, una
mica imprecises, aquestes en s6n algunes de les dades aportades que
fan referencia a l'ordinador d'una manera més especifica:

Pel que fa a la disponibilitat de l'ordinador als centres, el 69,8%
del professorat declarava que cap; poca, el 6,2%; suficient, el 7,1%;
i abundant, el 2,3%.

Respecte a la seva utilitzaci6 a l'aula, sobre una escala de
respostes de sis graus, declaren que es baixa (1-2) el 78,8%; mitjana
(3-4), el 2,6%; i alta (6-7), 1'1%.

lndependentment, corn deia, del fet que serien convenients unes
precisions mes quantitatives i representatives per tal d'acoter millor
l'estat de la questi6 al nostre pais, on sense cap mena de dubte pot
haver-hi unes diferencies remarcables entre les diferents demar-
cacions autonomiques, si valorem d'alguna manera aquestes dades,
podern concloure amb els seus autors que, a les nostres aules, hi
segueix imperant basicarnent i generalitzada la tecnologia vinculada
amb la ja referida revoluci6 "tecnologica,, del segle XVI: el text i
la Iletra impresa impera i domina arreu.

Probablement no serlem gaire Iluny de la nostra realitat, si
afirméssim que, en el nostre context, la filia per l'ordinador i

I'educaci6, d'una banda, i la seva preset-Ida a les aules i al centre,
per l'altra, segueix essent, en el dia d'avui, molt escassa, potser poc
significative i tot, i probablement, si s'exceotuen els esforcos
realitzats amb carecter experimental en algunes comunitats
autOnomes, l'ordinador i reduced& corn a tema de preocupaci6 seriosa
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detinguda, pertany molt més a les declaracions I prop6sits dels
nostres politics sensibles als signes dels temps, als dissenyadors de
programes, als experts, assessors o coordinadors de la informática
educativa, i molt menys a la majoria dels professors.

La insuficient dotaci6 d'equips als centres, i d'aix6 se'n queixen
fins i tot els professors implicats en el Projecte Atenea, l'escassa
disponibilitat de materials o soft suficientment dissenyat i adaptat
als diversos contextos i continguts especifics del curriculum,
l'existancia plausible d'uns nivells relativament baixos d'alfabetitzaci6
inforrnatica per part del professorat, els mals auguris que es perfilen
en el present i en el futur mas immediat pel que fa a la politica
d'inversions en educaci6, la necessitat de prioritzar-les en un context
d'implantaci6 de la LOGSE, que reclama unes altres arees preferents
d'aterici6, etc, representen una sane de circumstancies que, indub-
tablernent, estan conformant la nostra .revoluci6 informatica» d'una
manera particular, i seguiran fent-ho potser en el futur mas immediat.

L'ordinador i la seva presfincia en l'educaci6 del nostre pais,
doncs, as encara Iluny de ser una font de satisfacci6 de les prorneses
que s'anuncien associades a aquesta revoluci6 tecnolOgica. Els nostres
alumnes segueixen aprenent, millor o pitjor, a partir d'uns altres
rnitjans i Ilenguatges. Si la tasca dels professors as prescrita i con-
troladu no as pas precisament per l'ordinador, i la culture dels nostres
centres segueix dominada per uns altres temes i problemes, uns
altres interessos i questions, no pas estretament relacionades amb
la susdita era de la mas recent revolud6 educativa.

Aquestes realitats i condicions estructurals que, com veurem,
tenen els seus correlatius en les visions, expectatives i creences al
voltant de la inforrnatica i de l'ordinador a les escoles, haurien
d'animar una discussi6 prOpia. Sense negar-nos a reconaixer el futur
previsible, potser no podrem contribuir que s'esdevingui, i encara
menys que ho faci d'una manera determinada, si no partim d'on ens
trobem i no definim una trajectOria ben justificada de cap a on volem
anar. En afrontar aquestes tasques, caldra contemplar, ben segur,
unes questions tan d'estar per casa corn les relatives a la politica
pressupostaria i les seves traduccions en dotacions d'equips i de
mitjans, les que concerneixen a les inversions de qualificaci6 del
professorat, etc. D'altra banda, tenint en compte els costos tan
elevats que suposa una linia d'actuaci6 significativa en aquest terreny,
i sabent que, tal corn s'acostuma a argurnentar, els pressupostos no
poden .estirar-se, as dificil per al ciutada del carrer de preveure
quin serfi el ritme dels esdevenirnents en aquesta mataria.

2.- En tot cas, els ordinadors s6n aqui, comencen a utilitzar-se en
alguns centres, per part d'alguns professors i alumnos, hi ha i hi

haura una politica d'introducci6 i utilitzaci6 educativa d'aquests
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ordinadors En aquest sentit, doncs, val la pena d'explicitar alguns
d'aquests principis que esmentevem al comencament

Un dels més fonamentals en aquesta direcci6 es donaria, segons el
meu punt de vista, en la idea de pensar en la integraci6 educative dels
rnitjans sota la perspective de .programes educatius que incorporen
noves tecnologies (ordinador). i no tant sota una altra de ben diferent,
que podria formular-se sota l'expressi6 de .programes de noves
tecnologies en reducacid..

En un altre moment (Escudero. 1992), m'he referit a aquesta
qUesti6, i ho he fet amb la idea de precisar que una perspective
pedagOgica sobre les noves tecnologies requereix inserir, significar
i condicionar la presencia i la utilitzaci6 del mitje en el si d'uns
programes educatius, i no a l'inrevés: generar al voltant del mitje
un projecte pedagogic. Dit d'una altra manera, aquesta idea comporta
el no erigir la tecnologia corn a contingut guia de l'acci6 pedagOgica,
sin6 sotmetre-la als criteris, valors i principis que defineixen clue és
un prograrna educatiu, corn es construeix i per a que, qui el controla,
de quina manera i quan es desenvolupa, corn i quan es validen i va-
loren els seus processos i els seus resultats.

D'una manera mes especifica, condicionar l'Us de l'ordinador des
d'un programa educatiu, i no al revés, pot traduir-se en:

a) Plantejar-se obertament les questions que tenen a veure alguna
cosa amb els valors, els interessos, els propOsits i les condicions de
la utilitzaci6 de l'ordinador en Veducaci6. Algunes, corn les formulades
expressament per Appel (1988, peg. 304), poden ser il.lustratives:
on es fan servir les noves tecnologies?: per a que s'utilitzen?; que
necessiten els individus per a usar-les?; de quina manera poden
contribuir a millorar les nostres condicions de vida?; a qui beneficien
algun o altres usos de les tecnologies?: corn alteren la vide de les
persones implicades?; qui decideix corn i quan usar-les?

Formular-se questions corn es ara les precedents, en ordre a
valorar i decidir sobre la utilitzaci6 pedagogica de l'ordinador, te
quelcom a veure, fonarnentalment, amb el propOsit explicit de resis-
tir la force d'uns determinats fets i pressions, potser algunes vegades
fantestiques, pert) subtilment reels unes altres, que exerceixen unes
influencies determinades per a pensar i conformar l'educaci6 a la
imatge de les visions i els procedirnents de la tecnologia. L'advertencia
que en fa el mateix Appel ha de ser presa en consideraci6 d'una
rnanera seriosa:

com rnés la tecnologia transformi les aules a la seva prdpia imatge.
rnolt més una lOgica tecnolOgica podra reemplacar la comprens16 po-
litica i ideoldgica de la realitat i de l'educaci6.., el discurs de la classe
se centrara més en la técnica i no tant en la substancia" (pag 305).
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b) Integrar el coneixement disponible procedent del desplegament
tecnolOgic, del disseny fonamentat psicolOgicament, de la teona de
la informacid i de la comunicacid, en el coneixement especific sobre
el curriculum i l'ensenyament. Probablement, si s'aspira a una veri-
table integraci6 curricular de l'ordinador i a la seva utilitzaci6 peda-
gOgica a les aules, un programa inforniAtic corn a tal, per molt que
s'hi incorporin les darreres novetats dels sistemes interactius, i per
molt que contingui raonables caracteristiques estructurals, idealment
basades en els darrers avencos de la ciencia cognitive, dificilment
podrA desenvolupar les seves potencialitats educatives a no ser que
inborpori en el seu propi disseny determinats principis, propietats i
caracteristiques que el converteixin en un recurs utilitzable i valuds
en uns contextos escolars particulars i per part dels professors.

La integraci6 curricular de l'ordinador no es pot entendre corn un
proces d'aplicaci& linial d'un programa preespecificat per a no
importa quins subjectes, quins materials, quin context de classe o
quin model d'ensenyament-aprenentatge. La teoria del curriculum
representa avui un cos de coneixement suficientment fonamentat i
precis per alertar-nos sobre el carecter constructiu i interpretatiu
que ha de tenir qualsevol proposta pedagOgica perque, degudament
adaptada per part del professor, representi un recurs significatiu en
el context de la seva practice docent, i no pas un determinant seu
de tal forma que, aixi, s'adeqiii millor a les necessitats i als processos
d'aprenentatge dels alumnes corn a subjectes tambe concrets i

particulars.

Algunes de les recomanacions formulades en les convencions
internacionals per a la integracid de les noves tecnologies en l'educacid
insisteixen en aquesta mateixa idea. Aixi, Hameyer i Loucks-Horslev
(1989), en la introducci6 d'un Ilibre que recollia les reflexions i le

conclusions sobre la politica europea en aquest Ambit, remarquen:

,Les noves tecnologies han d'integrar-se en les tradicions educatives.
han de passar a traves del discurs pedagogic abans que puguin ser
integrades en unes regles i unes estructures organitzatives de les
escoles- (pag. 13)

Aixi mateix, determinades investigacions particulars sobre la
utilitzaci6 de l'ordinador a l'aula corroboren, de forma similar, el
mateix supOsit. Després de diferents estudis realitzats sobre aquest
tema. Miller i Olson (1982). Olson (1992) han establert una conclusi6
digna de considered&

L'existencia de prectiques innovadores a Paula pot resultar am-
plificada per la utilitzaciO de l'ordinador, perO no solen ser provocades
pel mateix ordinador; no tenen tent a veure amb la seva introduccie
a la classe corn arnb la concepcie previa que el professor tingui sobre
la seva própia practice pedagogica.
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Aixi, per exemple, es més frequent trobar que un professor utilitza
l'ordinador corn a recurs d'indagaci6 per a l'alumne en el context
d'una orientaci6 de l'ensenyança corn a resoluci6 de problemes
previament mantinguda, que no pas atribuir al mitja aquesta mateixa
funci6 a l'aula, encara que els dissenyadors del programa que duu
incorporat s'inspiressin en aquest enfocament metodologic. Total,
que la definici6 i practice d'un determinat model d'ensenyament dis-
ponible per part dels professors resulta un context més determinant
de l'Os virtualment innovador de l'ordinador que no pas a la inverse:
dificilment un programa d'ordinador pot generar per ell mateix una
prectica innovadora.

El disseny, doncs, d'un programa educatiu, que incorpori l'ordinador
corn un dels seus elements constitutius, ha de tenir determinades
caracteristiques que el fonamentin des del coneixement disponible
sobre els processos d'aprenentatge dels alumnes i la contribuci6 que
aquest mitja li pot oferir. Peri:), a rnés a més, ha de ser pensat corn
una proposta de treball pedagogic que el professorat haure de re-
construir i adaptar. (Van den Berg i altres, 1989)1.

En el cas contrari, s'estaria operant sota el supOsit irrealista
d'aquesta revoluci6 educative que alguns prometen des del més absolut
desconeixement de la culture escolar i de la logica q.e regeix la
practice pedagOgica dels professors i, en el cas inversemblant que la
tal revoluci6 pogues esdevenir real, s'estaria minant la profes-
sionalitat i la dignificaci6 de la mateixa professi6 d'ensenyament, i
per extensi6 dels centres escolars, en tant que institucions aquests,
i corn a professionals els altres, social i educativarnent responsables
de determinar i oferir l'educaci6 deguda als alurnnes.

c) Aquest discurs pedagogic sobre l'us educatiu de l'ordinador
hauria d'integrar, tarnbe, una referencia expressa a la realitat social
i institucional de l'educaci6. Si be es cert que el significat i la utilitzaci6
de qualsevol prograrna educatiu se situa en les coordinades de l'aula,
i funciona en estreta interacci6 amb les concepcions i practiques
pedagOgiques dels professors i els alumnes, tambe hi ha evidencies
que fan suposar que la construcci6 collegiada d'unes propostes pe-
dagOgiques per part dels professors, el seu mateix funcionament
def init i contextualitzat pels centres escolars, representen unes di-
mensions decisives i influents. (Louis i Dentler, 1988; Harneyer, 1989).

Si realment es vol aprofundir en les dimensions més significatives
de la integraci6 educative dels ordinadors, probablement s'ha

(1) Algunes de les propiclats de les propostes educatives que solen referir-se a
aquest respecte sOn- el grau de legitimitat practica, la compatibilitat amb
contextos d'Us. els valets. creencies, criteris pedagogics I prOctiques dels
professors. la coinplexitat. l'observabilitat, l'adaptahtlitat, el carâcter
inspirador, la motivacie (veure Louis i Dentler. 1988: Hameyer, 1989)
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d'abordar la seva utilitzaci6 pedagogica no tan sols corn una prActica
individual, episerdica i fragmentAria. L'exploraci6, la fonamentaci6,
l'adaptaci6 i el desenvoluparnent de les noves tecnologies hauria de
ser una tasca collegiada, ja que nornés .d'aquesta manera es pot
garantir la seva continuflat i transversalitat efectiva al Ilarg cit.: tot
el curriculum escolar (Hameyer i Loucks, 1989). I, ampliant aquesta
mateixa consideraci6, cal reconAixer que el context de l'escola corn
un tot, les seves creencies i culture, les seves opcions per una
orientaci6 educative determinada, aixi corn els seus processos de
relaci6 i de coordinaci6, de planificaci6, desenvolupament i avaluaci6,
exerciran, de molt diverses maneres, les influencies gens desprecia-
bles sobre el veritable significat i la incidencia educative que puguin
tenir els ordinadors en relaci6 amb l'educaci6 i l'aprenentatge dels
alumnes (veure tambe Escudero, 1992).

3- El canvi i la millora en l'educaci6 en general, i les innovacions
especifiques corn la representada per la integraci6 educative de l'or-
dinador en particular, impliquen al mateix temps questions relatives
als ques i als per a glide -els seus continguts- corn a les seves ma-
neres de desenvolupament -els seus processos. (Fullan, 1991). En el
cas concret de les noves tecnologies, alguns (Hameyer i Loucks-
Horsley, 1989) s'atreveixen a precisar que els processos per a la
seva integraci6 i el seu desenvolupament son tan decisius corn els ques.

En aquest sentit, doncs, la utilitzaci6 pedagogica de les noves
tecnologies requereix, probablement, uns processos esmerats de
planificaci6 i de mobilitzaci6, d'adaptaci6 i de reconstrucci6 de pro-
grames per part dels centres i dels professors, aixi corn d'un
desenvolupament evolutiu, un seguirnent i avaluaci6 de les seves
corresponents dinAmiques i efectes. Algunes suggerencies mes
especifiques, en aquest aspecte, sOn les que han formulat
encertadament Hameyer i Loucks-Horsley (1989); Escudero (1992).

Aqui em limito a identificar alguns dels ternes i questions que, pel
que fa al cas, mereixen ser destacats:

La facilitaci6 d'uns temps adequats per a reflexionar, valorar
i clarificar els sentits i propOsits, els continguts i Ambits d'utilitzaci6
de les noves tecnologies i la seva integraci6 dins les coordinades del
sistema escolar, de les institucions de formaci6 del professorat, dels
centres i de la mateixa tasca professional dels professors.

Aix6 pot representar una condici6 important per a no caure en el
simple seguiment d'unes modes i pressions "ambientals,,, per a no
cedir d'una forma mecanica a la urgencia de modernitzar-se, per a
no apuntar-se als prolectes cercant, sobretot, uns signes externs
d'actualitzaci6. La creaci6, doncs, d'unes condicions que contribueixin
a clarificar els propOsits i sentits prOpiarnent educatius de la integraci6
de l'ordinador sembla una condici6 i un propersit importants per a
precisar les expectatives, les percepcions i els comprornisos de les
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institucions i dels professors que vulguin implicar-se en projectes
educatius d'aquesta naturalesa.

La formaci6 del professorat corn a condici6 imprescindible per
a una estrategia d'integracid de l'ordinador que no repliqui el model
ben conegut de la .implantaci6 d'innovacions a prova de professors».
Si les seves concepcions pedagdgiques preexistents resulten
determinants del tipus d'Os que fan de l'ordinador (Olson, 1992), la
seva formaci6 es una condici6 imprescindible en tant que oportunitat
per a justificar, comprendre i decidir d'una manera més reflexive i
critica que fer, corn, perque i per a clue, amb l'ordinador. Els contin-
guts, en aquest cas de la formacid, la qualitat dels processos formatius,
la utilitzaci6 a la practica de la formacid i el desenvolupament i
l'aprofundiment d'aquesta formacid a partir de l'acci6 i la reflexid
amb les noves tecnologies, poden ser qUestions critiques i decisives.

La disponibilitat i qualitat dels materials. Si els materials i

prograrnes informatics disponibles no reuneixen unes determinades
caracterlstiques, la seva utilitzaci6 pedagOgica pot resultar més que
improbable. Els materials i els programes proposats han de satisfer,
corn diu Walker (1983), les propietats que puguin fer de l'ordinador
un recurs per a un aprenentatge més actiu i variat dels alumnes, per
a propiciar un ritme riles personal i proper al seu pensament, per a
cultivar i potenciar el tractament de dades i la resoluci6 de problemes,
i per a facilitar la seva autonomia.

Aquesta variable es troba tensionada entre alguns dilernes no
sempre facils de resoldre. Un tipus de materials altament especifics
i predefinits pels seus dissenyadors en ordre a les seves habilitats
particulars, uns continguts especifics o uns alumnes, poden restrin-
gir seriosament els seus marges d'adaptabilitat a uns contextos i
subjectes particulars, incrementar considerablement les tasques de
selecci6 per part dels professors, o reduir-los. corn cornentavem
abans, a mers .gestors» i executors d'unes decisions controlades
a distancia. Per contra, un tipus de materials de propdsit més
inespecific, potencialment oberts a la seva reconstrucci6 i reelaboracid
per part dels professors, poden intensificar el seu treball de
planificaci6 fins a tal punt que la seva utilitzaci6 acabi esdevenint
prohibitive.

La disponibilitat d'uns ternps i uns contextos per a la selecci6
i reelaboraci6 d'uns determinats materials, per a inserir-los de ma-
nera significative en la planificacid del curs i en l'ensenyarnent, per
a seguir i compartir experiencies entre professors, i per anar avaluant
els seus efectes, representa una condicid estructural important. Sense
ella, els processos que una utilitzaci6 pedagOgica de l'ordinador
requereix poden quedar realment en un entredit.

En aquest sentit, la creacid i la constituci6 de grups de professors
per al treball conjunt sobre les possibilitats educatives de l'ordinador
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en el si dels projectes educatius, I radopci6 d'una linia pedagogica de
centre en la qual tambe se l'integri institucionalment, poden ser unes
decisions i uns processos d'una importencia fora de dubte. En el cas
contrari, el riles fad es que, paradOxicarnent, la pretesa .integraci6
educative de l'ordinador,, es tradueixi en un reducte d'alguns
professors .afeccionats» a la informetica, nomes tinguin acces a
aquest recurs d'aprenentatge alguns dels alumnes, i que ho facin de
mes a mes, de manera aillada, episOdica, o sense continuItat.

L'existencia i la qualitat dels suports tecnics i professionals per

a la formed& l'assessorament i LI trebali amb els centres i els

professors. La qualitat de les interaccions entre el suport exterior,
la investigaci6, els formadors, els professors i les escoles s'estan
reclamant corn uns altres dels factors importants per a la facilitaci6
del desenvoluparnent de les innovacions en aquest punt (Hameyer
Loucks-Horsley, 1989, peg. 14).

Comptat i debatut, la integraci6 educative d'unes noves tecnologies

en reducaci6 requereix, doncs, molt més que la mera dotaci6 dels
equips i el subministrament d'uns prograrnes als centres. Probe-
blernent, aquesta integraci6 nomes es educativarnent defensable a
condici6 que pensem en l'ordinador no corn a una entitat autdnorna,

sin6 corn a un element més d'uns projectes pedagogics degudarnent
legitimats ideoldgicament, ben fonamentats en el coneixernent dispo-
nible sobre uns models d'ensenyament-aprenentatge, i assistida
acuradarnent pel que fa als processos d'aquesta integraci6 que han de
ser realitzats pels professors i els centres escolars.

Un dels processos claus, d'acord amb el que he anat cornentant
fins are, pot ser el que fa referencia a la formaci6 del professorat
destinada a posar-lo en contacte amb aquest nou recurs educatiu, a
promoure els aprenentatges necessaris per a relaboraci6 d'uns pro-
jectes pedagOgics que integrin significativament l'ordinador, corn
tambe a desenvolupar les capacitats i actituds que els permetin de-
senvolupar i reflexionar amb els altres companys sobre els processos
i els seus efectes en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Fins i tot podriem dir que, tal corn resolgui aquesta qUesti6 un
dete:minat pla per a la integraci6 de l'ordinador en reduced& pot
representar un dels exponents més clars del tipus de concepci6 que
es mante sobre rensenyarnent, el curriculum, els centres i els
professors, i per conseguent, de la manera corn es reflecteix en la
politica concreta que s'adopti per a l'esrnentada integraci6 de
rordinador,

Es mes fecil de coincidir en aquest principi sobre el pla de les
intencions I les declaracions, i, per raons molt diverses, serribla que
resulta molt mes complexa la traducci6 congruent d'aquest principi
en les decisions i en les actuacions concretes, en els missatges que
es transrneten i en les percepcions i expectatives des de les quals els
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mateixos professors i d'altres agents educatius els signifiquen i in-
corporen a les seves posicions conceptuals i practiques. En aquest
aspecte, poden resultar illustratives algunes dades procedents de
ravaluaci6 del Projecte Atenea, que, per acabar, voldria presentar
i comentar.

3. El Projecte Atenea: Ia seva politica i els seus resultats en
la formació reflecteixen una concepció pràctica de la
integració curricular de l'ordinador?

El Projecte Atenea ha estat, a la demarcaci6 del territori MEC, el
pla of icial de la integraci6 curricular de d'ordinador, amb carecter
experimental des del curs 1985-86 fins a finals del 1990, en l'EGB,
en el Batxillerat i en la Formaci6 Professional. Els seus objectius
fonamentals giraven al voltant del prop6sit nuclear de facilitar i

experimentar les possibilitats educatives de l'ordinador sota el lema
de la seva integraci6 en el curriculum.

Durant el curs academic 1987-88 es va realitzar una primera
avaluaci6 del progres del Projecte (Escudero i altres, 1989), i entre
els mesos de marg a maig del 1990, coincidint amb la culminaci6 de
la seva fase experimental, es dugue a terme la seva avaluaci6 final.
Fou dissenyada i realitzada per un equip de professionals de reduced&
del qual jo mateix en formava part corn a director i responsable.
Sobre les caracteristiques estructurals, organitzatives, relatives a
la dotaci6 de centre amb material hard i soft, els centres i els
professors implicats o d'altres agents educatius, etc. hi ha una
informaci6 de primera ma publicada pel mateix MEC (1988), i, rnalgrat
que l'informe final no va ser publicat per diverses raons, tambe hi
ha alguna publicaci6 en la qual ja s'ha informat del model d'avaluaci6
que es va utilitzar i de les conclusions més generals que yam arribar
a formular (Escudero, 1992b).

No em proposo de relater aqui amb tots els detalls, ja que aixO
exigiria un espai especific i més ampli, tot el conjunt de resultats i
conclusions de l'avaluaci6, ni tampoc fare esment d'altres avaluacions
realitzades al voltant del mateix projecte durant el temps del seu
desplegament o en la fase final.

D'acord amb el que avangava riles amunt, em limitare a pre-
sentar algunes de les dades disponibles sobre el te .1 de la formaci6
del professorat, corn tambe sobre algunes questiuns relatives a les
coordinades i als monitors. Encara que cal precisar que aquesta faceta
nomes representa una de les multiples dimensions prOpies del Projecte

2,555
123



Atenea, i per consegiient no pot ser entesa corn la seva totalitat 2,
si que em sembla que es pot considerar corn una mostra representa-
tiva d'algunes de les seves caracteristiques, de determinats proces-
sos, i d'alguns dels temes sobre els quals caldra reincidir una i altra
vegada en abordar l'estudi, la comprensiO i les decisions educatives
orientades a propiciar-rie la seva integracid en el curriculum.

La formaciO del professorat fou explorada a través de qUestionaris
dirigits als professors, als coordinadors i als monitors, i tambe per
rnitja de la realitzaciO d'algunes entrevistes que es van poder dur a

terme en els estudis de casos. L'estructura organitzativa basica, pel
que fa als professors, creada pel programa van ser els equips
pedagogics de cada centre, amb la figura del coordinador corn a res-
ponsable alas visible de cada equip, formalment encarregat de coor-

CONTINGUTS DE FORMACIO Si SUFICIENT INCIDENCIA

FormaciO sobre coneixement i Os

tecnic del mitja.
88.5 23.9 28.06

ForrnaciO per a l'Os de programes o
materials disponibles amb els
alumnes. 78.0 26.8 29.5

Disseny d'aplicacions diclactiques. 50.9 9.1 11.7

Us del mitja amb la idea de la
integraciO curricular. 35.0 7.1 8.5

ElaboraciO de projectes pedagOgics
que integrin l'Os del mitjá en reit-
senyarnent. 28.1 6.0 6.4

FormaciO per a treballar en grup amb
['equip pedagogic. 24.5 6.0 5.5

FormaciO en avaluaciO. 17.4 3.3 3.8

(2) En revalued() del Projecte ja es van explorer algunes de les seves dimensions,
procurant relacionar les caracteristiques prOyies del pla, els objectius a assolir,

una determinada perspective derivada del supOsit que ens dugue a pensar en
el Proiecte Atenea corn una prelesa innovaci6 educative Concretament, les
dimensions que es van explorer que van servir per a organitzar, al mateix
temps, l'informe final de revalued() foren. la creaci6 d'unes condicions inicials
per a la implicaci6 i adopci6 del projecte per part dels professors, els equips
i els centres, la formed() del prof essorat i d'altres agents implicats (coot-
dinadors, monitors), el tipus de materials proporcionats als centres, la seva
valoraci6 I utilitzaci6, la coordmaci6 interne, el funcionament dels equips peda-
gogics i el Opus d'assessorament prestat pels monitors. la practice a l'aula I les
relacions entre el projecte I els centres escolars en els quals s'ana desenvo-
lupant La informed() mes especifica es degudament recollida en l'informe final
que es troba en mans del Prograrna de Novas Tecnologies. i una de tries general

panoramica pot trobar-se en la referencia ja esmentada (Escudero, 1992b).
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dinar, animar propiciar l'experimentaciO de la integ racic5 de
l'ordinador. Els monitors, que van ser formats en els Serveis Centrals
del Programa de Noyes Tecnologies, van assumir la funciO de formar,
al seu torn, els professors i els equips, corn tambe de donar-los el
suport necessari tot al Ilarg de l'experiment.

Els destinataris Oltims de la formaciO tries directament vinculats
a la prectica de la integraciO de l'ordinador van ser, doncs, els
professors, i per tant, s'articulaven al seu voltant tent les funcions
de coordinaciO corn les d'assessorament i de formaciO per part dels
monitors 3.

Les dades anteriors, amb independencia dels valors prOpiament
numerics que representen, sembla que ens portin a un model formatiu
en el qual han prirnat de forma considerable, uns continguts centrats
en l'ordinador (domini tecnic del mitje i utilitzaciO o manipulacidi dels
programes), la meitat dels professors afirmen que han rebut formaciO
per al disseny d'aplicacions, és a dir, per a adaptar uns programes
de propbsit general al treball amb els alumnes i, a partir d'aquest
punt, els diferents continguts sotmesos a valoraciô baixen de manera
remarcable. Segons els mateixos professors, la formaciO centrada
en l'Os del mitje amb propOsit d'integraciO hauria estat escassa, i
encara més, la relative a elaborar projectes en els quals s'integres
el rnitje, el treball en grup per a compartir experiencies amb els
companys, i l'avaluaciO.

Si parem atenciO a la seva manera de valorar la suficiencia de la
formaci6 rebuda, les dades es tornen encara menys optimistes, si
aixO fos possible: una mica rnenys d'una tercera part del professorat
estima insuficient la formaci6 centrada en l'ordinador, i el percentatge
dels qui estimen que ha estat suficient en els altres continguts que
consideraven, cau fins a uns nivells veritablement baixos. Al mateix
temps, els resultats corresponents al criteri d'incidencia de la
formaciO rebuda en la seva prectica acaben de confirmar el sentit ja
suggerit pels dos criteris precedents.

En les entrevistes realitzades, els professors han mostrat una
tendencia a ratificar, i fins i tot a matisar-les encara ales, aquestes
dades: la formed& diuen, ha estat més extensa que no pas intensa,
'Doc prectica, i molt insuficient pel que fa al seu contingut ,,pedagdgic,>.
RL specte a la suficiencia, algun cas, deixant anar un punt de

(3) En el questionari es domanava als professors qua valoressin st havien rebut o
no uns determmats continguts de forrnacie. at els consideraven suficients per
al treball a l'aula amb l'ordinador. iquina havia estat la incidencia de eada una de
les categories dels continguts En aquests dos darrers criteris els professors
haurien de vatorar cada Item en una escala de 1'1 (-) al 5 (+). Aqui presentem
ajuntals ols valors 4 I 5 de l'escala

1 25

r



sornegueria, va amber a precisar-ho aixi suficient7 pel que ens

calia fer...!.
Tambe es demanava als professors que estimessin, altra cop a

escala del'1 al 5, en quin grau haurien aconseguit un cert aprenentatge
corn a conseqUencia de la seva implicaci6 en el Projecte Atenea. La
taula que apareix a la pagina seguent mostra les puntuacions donades

pels professors.
En termes generals, i pel que fa al patio general del que s'havia

apres, pot apreciar-se una corroboraci6 notable de les dades dels
quadres anteriors. Han desenvolupat una actitud favorable vers la
utilitzacid de l'ordinador en l'ensenyament un poc més de les tres
quintes parts del professorat (cal fer notar que un 35,7% se situa,
a més, en la puntuaci6 3 de l'escala). Una mica més de la meitat
considera que han desplegat capacitat per a usar l'ordinador a l'aula

per a facilitar l'aprenentatge dels seus alumnes (pot afegir-s'hi que
un 29,1% responen amb el valor 3). Es manté un nivell determinat
pel que fa al coneixement dels nous mitjans i programes (n'hi ha un
35,7%, a més, en el punt mitja de l'escala), per6 cal que ens fixem
corn baixa aqui el percentatge en relaci6 als valors que aquest aspecte
tenia en el criteri dels continguts rebuts de formaci6.

Els altres tipus d'aprenentatge, i de manera molt notable els que
es refereixen a la capacitat per a elaborar projectes pedagogics, a
la capacitat per a dissenyar aplicacions didactiques i a la capacitat
per a avaluar, sOn francament baixos, algun d'aquests aspectes en-
cara molt més inferior al que era d'esperar en funci6 de l'atenci6 que
ells mateixos diuen que es va dedicar a la formaci6: em refereixo al
disseny d'aplicacions didactiques.

Segons l'opini6 dels professors, doncs, els continguts de formaci6

que se'ls va oferir van centrar-se més en l'ordinador corn a tal i en
el coneixement d'alguns dels programes informatics. Els continguts
tecnics, si més no segons ells mateixos declaren, van ser molt més
rellevants que no pas els relatius a la utilitzaci6 didectica del mitja.
Encara van ser més escassos els relatius a la seva integracid en els
projectes pedagdgics, i es podria dir més o menys el mateix dels que
fan referencia al fet de poder compartir experiencies amb els altres
companys, i encara el mateix pel que fa a l'avaluacid de les realitzades
per ells mateixos.
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TIPUS D'APRENENTATGES ASSOLITS 4 + 5

Actitud favorable vers la utilitzaci6 de l'ordinador
en el teu ensenyarnent.

Capacitat d'usar l'ordinador a l'aula amb la idea de
facilitar-ne l'aprenentatge als teus alumnes.

Coneixement de nous mitjans, equips i programes
informatics.

Capacitat d:analitzar i compartir amb els altres
companys les laves experiencies d'aula amb el mitja.

Capacitat d'animar i formar d'altres companys en la
utilitzaci6 didactica de l'ordinador.

Capacitat d'animar i participar activament en
l'elaboraci6 del Projecte Educatiu de Centre de ma-
nera que contempli I a integraciO curricular de
l'ordinador.

Capacitat de treballar millor en grup amb els altres
cornpanys.

Capacitat d'avaluar la teva ensenyanca amb els nous
mitjans.

Capacitat per a dissenyar aplicacions didactiques.

Capacitat d'elaborar projectes pedagogics que
integrin les novas tecnologies en l'ensenyament.

65 2

52.8

44.5

30.0

29.3

29 2

23.5

19 7

18.2

16.8

Per a poder entendre i contextualitzar minimament aquestes dades
dels professors, podem fer un cop d'ull a algunes procedents dels
coordinadors dels equips i tambe dels monitors.

Pel que fa als primers, es va explorar, entre d'altres aspectes,
quins havien estat els tipus de funcions que corn a tals havien anat
exercint durant els anys d'experimentaci6 del projecte i aixi mateix,
tambe es va tractar d'indagar sobre la manera corn havien arribat
ells mateixos a construir la seva imatge personal del que haurien de
ser les saves funcions cara al futur.

La taula que us posem a continuaci6 ofereix la informaci6
corresponent al grau en que han realitzat (R) i en que pensen que
haurien hagut d'exercir algunes de les funcions (D). (Els percentatges
que recollim s6n el resultat d'ajuntar tambe el valor 4 + 5).
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FUNCIONS DECLARADES PELS COORDINADORS

Organitzaci6 i distribuci6 de programes i equips. 62.5 -76.0

Transmissi6 d'informaci6. 54.9 -71.6

Coordinar, dinamitzar i facilitar el funcionament
de l'equip. 47.2 -83.2

Estendre la formed() als altres professors no
directament implicats en el projecte. 38.3 -61.5

Preparacid i convocatOria de les sessions de treball
de l'equip. 35.5 -72.6

Facilitar l'intercanyi d'experiencies entre els
professors. 32.6 -72.8

Coordinaci6 de l'elaboraci6 de projectes pedagOgics. 32.0 -67.1

Seguir el desenvolupament a l'aula de les expe-
riencies d'ensenyament amb noves tecnologies. 27.1 -54.1

D'acord amb aquestes dades, corroborades i matisades a la baixa,

fins i tot a les entrevistes, les funcions dels coordinadors han estat,
sobretot, referents a la gesti6 i a l'administraci6 de l'equip. En
realitat, en un altre apartat de l'avaluaci6 es va explorer el funcio-
nament intern dels coordinadors, i les conclusions obtingudes donen
un panorama mes fosc del que es podria esperar d'aquestes puntuacions
provinents d'ells mateixos.

D'aquesta manera, un projecte que aspirava a centrar l'exit de la
integraci6 curricular fonamentalment al voltant de la idea de
l'experimentaci6 per part dels professors i dels equips, dificilment
podria servir per explorer les possibilitats de la integraci6 curricular
de l'ordinador ja que, en realitat, la formaci6 per aquest fi va ser
escassa ni tampoc no es va arribar a propiciar el funcionament intern
dels mateixos equips.

Els mateixos coordinadors, que a partir de l'avaluaci6 de progres
evidenciaven ser els precursors del projecte (Escudero i altres,
1989), han construfl una irnatge del que hauria de ser la seva funci6
-independentment dels valors comparatius respecte a la tasca
realitzada- que els mostra mes corn a organitzadors, coordinadors i
gestors de la informAtica en el centre que no corn a dinamitzadors
pedagOgics, que es el que els correspondria en realitat.

Tal corn deia en Ifnies anteriors, la formaci6 del Projecte Atenea
ha estat, en gran rnesura, la que han ofert els monitors. Quan es va
dernanar a aquest col.lectiu una apreciaci6 de la capacitat aconseguida,
corn a responsables d'aquest projecte als CEPs, van respondre de la
seguent manera: (les respostes apareixen en ordre de rnes a menys).
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CAPACITATS DECLARADES PELS MONITORS 4 + 5

Iniciar el pi ofessorat en l'Os pedagogic dels rnitjans. 82.9

Elaborar materials per a la formaci6. 52.7

Coordinar i crear grups entre els professors. 43.8

Elaborar materials de recolzament per a l'aula. 43.2

Col.laborar i assessorar projectes de centre que
integrin noves tecnologies. 41.1

Avaluar aplicacions didactiques a l'aula. 38.3

Dissenyar aplicacions didactiques. 36.3

Donar suport a la integraci6 dels mitjans en el Disseny
Curricular Base. 32.9

Formar el professorat en el disseny d'aplicacions. 30 2

Al mateix temps, per tal d'entendre millor la taula anterior, cal
observar la posici6 dels mateixos monitors pel que fa a la formaci6
rebuda (R) i la necessitada (N), segons ells, per a l'exercici de la
seva funci6. Vegem, doncs, la taula segOent:

CONTINGUTS DE FORMACIO

Coneixement i Os de prograrnes, corn també
d'equips hard.

Disseny d'aplicacions didectiques.

Formaci6 inicial del professorat en noves
tecnologies.

Formed() del professorat en disseny d'aplicacions
didectiques. 14.3 45.5

Formaci6 del professorat en disseny i elaboraci6
de projectes pedagOgics per a la integraci6 del
mitja. 55 9 53 3

46.8 39.0

20.8 61.1

68.8 23.4

Formaci6 al professorat en creaci6 animaci6 de
grups

Formaci6 al professorat en desenvolupament a
l'aula d'experiencies d'integraci6 curricular del
mitja.

I orrnaci6 al professorat en avaluacib del projecte

14 3 57 2

16 9 45 5

13 0 55 9

La formaci6 rebuda pels professors ve a ser, doncs, un reflex
bastant congruent amb la que, al seu torn, es va oferir als monitors.
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els seus formadois. St exceptuern les divergencies pel que fa a !Item
relacionat amb el disseny de projectes pedagogics on integtar el
rnitja4. els primers han rebut i eves en gran mesura all() que, al seu
torn, van rebre els segons, i en all() en que aquests se sentien més
capacitats. Si els mateixos professors denunciaven una carencia de
formaci6 pedagOgica, els monitors entenen que han rebut motta riles
formaci6 sobre programes inforrnatics i coneixernent tecnic del mitja
que no pas la que haurien necessitat per a complir la seva fund& i
el mateix cal dir pel que fa a la relative per a la formaci6 inicial
(familiaritzacid) del professorat en informetica. Tambe en aquest cas
denuncien la deficencia de la formed() rebuda en continguts relatius
a la utilitzaci6 i el treball prOpiament didactic amb l'ordinador.

En les seves intencions i declaracions de principis, el Projecte
Atenea cercava la integraci6 curricular de l'ordinador, no la forrnaci6
d'experts en inforrnatica. El prograrna va ter uns esforcos notables
tant pel que fa a l'equipament dels centres i els equips, corn tarnbe
en la dedicaci6 d'uns ternps considerables al rnateix terna de la formed()
de monitors i professors. No hi ha dubte que el Projecte ha assolit
diversos tipus d'exits i objectius que van des del reconeixernent rnés
explicit de la irnportancia del rnitja en el disseny del curriculum per
a la Reforma, fins a l'apropament de l'ordinador a un bon nombre de
centres. professors I alumnes, passant per la creed() i la consolidaci6
d algunes estructures materials i recursos personals que jugaran,
sens dubte el seu paper en el futur de la utilitzaci6 de l'ordinador en
el nostre sisterna educatiu.

Haura de constituir un objecte seri6s de reflexi6, malgrat tot,
corn i perque. un projecte amb un nord tan clar corn el representat
per l'objectiu de la integraci6 curricular, sembla que s'ha trobat amb
més dificultats serioses per a fer possible el desplegament d'una
perspective fres pedagdgica sobre el mitja que no pas la que sembla
que ha potenciat i assolit. Sembla que s'hi ha arribat bastant més en
l'alfabetitzaci6 inforrnatica. en el dornini tecnic de l'ordinador, que
no pas. corn hauriern desitjat, en passar l'ordinador" per unes
tradicions pedagogiques innovadores possibilitar-ne una apropiaci6
realment educative. ja que tan sols d'aquesta rnanera podra esdevenir
un veritable recurs per a l'ensenyament i l'aprenentatge.

Sens dubte. el proces d'integraci6 educative de l'ordinador ha de
ser pensat en termes de temps Ilargs. requereix persistencia,
continuItat quasi obsessi6 en els esforcos per recuperar-lo des del
fet educatiu. fer-lo un malà al servei d'uns projectes pedagOgics que

t.1) IRecp,eauda c,ncewat dels mon:tors q.,ar puntuen e; contmaut d aauest ;tem
d.,a pt,sa, flu segoru. I aprei,acO dels professors aquesta

ne e;s va i car de manera correiatva a corn ells mate,xos dluen que
e5 els
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puguin enriquir-se de la seva utilitzacid Pensar primer en l'ordinador
en si, I pretendre integrar-lo despres en el curriculum en els cen-
tres pot significar un cami sense retorn pels cants de sirena que no
portin precisament a la realitat, a la culture i als compromisos socials,
culturals i etics de reduced& sine tot el contrari. Presoners i captius
dels encants de la mentalitat tecnologica, es poden cOrrer riscos molt
seriosos: perseguir la fantasia irrealitzable d'una aula reflex de la
tecnologia, corn temia Appel, evadir-se dins l'halo de l'ordinador de
la quotidianitat de l'ensenyament, o potser, un cop " alfabetitzats»
degudament, explorer unes altres aventures de requalificacid
professional més estimulants no precisament a l'aula i a l'ensenyament.

Una manera determinada de pensar en l'educacid i la seva millora,
corn suggeria Olson, representa, probablement, una condició més
versemblant per a treure partit educatiu de les possibilitats que
l'ordinador ofereix que no pas, al contrari, esperar que d'una bona
familiaritzacid tecnica amb aquest mitje en puguin emanar unes
integracions i innovacions pedagdgiques. I en aquesta direccid, a més
de molts altres factors i processos, la forrnacid dels professors i
d'altres professionals implicats en el tema representa, sens dubte,
un tema de primera magnitud.
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Abstracts

En este ponencia. y en Cet expose aborde en This paper first
un primer momento, premier lieu certains approaches some of
se abordan algunos de des termes du dehat the terms of the
los terminos en los (necessaire) qui current (and
que este teniendo oppose actuellement necessary) debate
lugar un debate les plus enthousiastes between the most
(necesario) entre los defenseurs des enthusiastic advocates
mes entusiastas possibilites of the promising -
defensores de las prometteuses et almost magical-
prometedoras y casi presque magiques des possibilities of the
magicas posibilidades nouvelles new technologies
de las nuevas tecnolo- technologies applied to education
gias aplicadas a la appliquees a and others whose
educacien, y otros réducation aux analysis and
para quienes el tenants de positions assessment of these
análisis y la valora- plus ponderees et proposals has led them
cien de talec propues- réalistes, lesquels ont to justify the adoption
tas les Ileva a trouve dans l'analyse of more pondered and
desvelar ciertas et l'evaluation de ces realistic positions.
rezones que justifican propositions plus Secondly, it considers
posiciones más d'une raison qui the need to build a
ponderadas y realis- justifie un point de truly pedagogic
tas En segundo lugar, vue different. En discourse and
se considers tambien second lieu. it traite perspective for the
la necesidad de de la necessité de integration and use of
construir un discurso construire un discours the computer. Lastly,
y una perspective et une perspective taking data from the
propiamente pedag6- proprement evaluation of the
gicos pzra la integre- pedagogique pour -Proyecto Atenea. as
ciOn y utilizaciOn del rintegration et a starting point, it will
ordenador Fmalmente. rutilisation de be illustrating some of
tomando como l'ordinateur. Enfin. en the most Important
referencia varios prenant comme topics associated with
datos de la evaluacren reference plusieurs the legitimate
del Proyecto Atenea, donnees de attempts made to
se ilustran algunos de revaluation du integrate the
los tomes importantes .Proyecto Atenea.. computer into
que vary asociados con l'auteur illustre education
las legitimas intencio- quelques-uns des
nes de integrar el grands themes
ordenaoor en la associes aux
educacien. intentions legitimes

d'integrer rordina:aur
dans reducation
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La Tecnologia de la Informació a l'educació
alemanya

Norbert Meder *

1. El plantejament governamental

L'estat de la Tecnologia de la Informaci6 a l'educaci6 alemanya
realment no és diferent de la resta d'altres societats industrialitzades
d'alta tecnologia del m6n occidental. Amb tot, sernbla que respecial
tenclancia alemanya envers la minuciositat fa que el canvi social
tingui Hoc ales lentarnent. Els esforgos per tal d'integrar les tecnologies
de la informaci6 tambe sOn diferents pel que fa als punts que més
s'emfasit±en.

1.1. Les arees més importants de la Tecnologia de la Informaci6 a
l'escola

El govern alemany va comengar a desenvolupar curriculums per
a informatica a principis dels anys 70, amb la finalitat d'incloure
aquesta area al curriculum de l'escola superior alemanya (Gymnasium).
La inforrnatica esta mes o menys establerta com a area, igual que les
matematiques o la geografia, al segon nivell de les escoles superiors
gairebe arreu d'Alemanya. A alguns indrets d'Alemanya, els Landers
-independents en questions d'educaci6- ja han comengat a oferir
classes opcicnals d'informatica al primer nivell de les escoles

Norbert Meder ri 'oclor en Filosofia i en les seves disciplines subsidiaries de
Maternatiques i Teoria e I'Eciucaci6 per la Universitet de Co Ionia (Alernanya). A mes,
es catedratic e Pedagogia General a Is Universitet de Bielefeld. El 1983 va comengar
a treballar en ['Ambit de la integracid de les noves tecnologies a l'ensenyament
escolar I a la formaci6 professional, tot realitzant diferents cursos de formed() per
al professorat. Trebel la corn a assessor per a diverses empreses que desenvolupen
programes de formed() pel que fa a la utilitzacid de les tecnologies de la informaci6.
Des de 1990 co-dirigeix el "JANUS software Prorekte GmbH", empresa que aborda el
tema del desenvoluparnert d'aphcacions de bases de dades I programes
d'aprenentatge. Un dels seus punts d'interes es la recerca relacionada amb el
desenvolupament d'interfases que permetin a l'usuari la cornprensi6 conceptual
complexa dels prograrnes d'ordinador

Adrega Lehrstuhl ftir Informatik Irn Bildungs - u Sozialwesen Universitet Bielefeld
D - 4800 Bielefeld 1 Universitatsstr 25 Alernanya
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secundaries. Alhora que este sotmesa a l'ensenyarnent a

l'aprenentatge, la Tecnologia de la Informaci6 s'ha obert carni a les
nostres aules corn a equipament d'aprenentatge en forma d'efecte

secundari.

Per6 no imaginem aix6 quan parlem de la funci6 de les Tecnologies
de la lnformaci6 a l'educaci6. De vegades, em sembla que el plan-
tejament especial alemany consisteix a buscar el coneixernent cien-
tific primer, desenvolupant-lo sense utilitzar realment els ordinadors.

En una segona etapa, el govern alemany va decidir, ei 1984,
incloure les Tecnologies de la Informaci6 en el curriculum de qualsevol
area impartida al primer nivell de totes les escoles secunderies (SEK
1 = de 56 a 106 curs). Tambe es va decidir incorporar el discurs i
les reflexions de les Tecnologies de la Informaci6 a la discussi6 de la
classe. Per aix6, l'alfabetitzaci6 informetica i les habiiitats tecniques
i logiques de la informetica sovint stir) un problema te6ric en Hoc d'un
problema prectic. Per6 d'altra banda, ens hem de preguntar: quines
possibilitats tenen els professors si no disposen de prou ordinadors?
Es cert, a Alemanya gairebe una escola secunderia de cada dues te
fins a 12 tellers de PCs, per6 tambe gairebe una escola de cada dues
te aproximadament 800 alumnes de mitjana, i prop de 15 assignatures
diferents. Al capdavall, qui te acces als ordinadors? La resposta es
ben senzilla: els maternatics.

A mes d'aquest segon plantejament per ensenyar tecniques
fonamentals de les tecnologies de la informaci6, tambe s'ha establert,
gairebe al mateix temps un curriculum reformat als instituts de
formaci6 professional. Per tant, tenim tres arees de tecnologia de la
informaci6 a l'escola alemanya: informetica, al primer i de vegades
al segon nivell de les escoles secundéries, alfabetitzaci6 informetica
a totes les arees del primer nivell de les escoles secunderies i de
vegades de les primaries i, finalment, tecnologies de la informaci6
als instituts de formaci6 professional.

1.2. Els aspectes educatius més importants de les tecnologies de la

inlormaciO

A la seva conferencia en el congres sobre .La microelectrônica
i celebrat el 27 de marc de 1984, la Sra. Wilms, Ministressa
Federal d'Educaci6 i Ciencia, va insistir en la urgent necessitat que
l'educaci6 a l'escola primeria incorpores l'ensenyament de tecniques
en aquesta area. Segons els resultats de l'enquesta-comissi6 del
Bundestag alemany, el 1990, aproximadament el 70% de tots els
empresaris haurien de tenir coneixements d'informaci6-tecnologics
a la seva disposici6. La Ministressa va dir que si les escoles no
complien aquestes exigencies temia que es desenvolupes un nou tipus
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d'analfabetisme que podria provocar una desigualtat d'oportunitats
en el mercat de treball L'«ABC de l'ordinador- o l'-alfabetitzaci6
informatica- han de pertanyer a les qualificacions basiques corn la
lectura i l'escriptura.

°Cal un programa educatiu per a l'ensenyament de la tecnologia de la
informaci6 basica que faciliti la seva aplicaci6 a totes les assignatures.
A riles, cal el desenvolupament de material d'aprenentatge per als
professors i per als alumnes i sobretot de software apropiat a les
finalitats didactiques- .1

Amb aquesta, queden plantejades totes les questions referents a
l'aplicació de les noves tecnologies a l'educaci6. En primer Hoc, cal
un curriculum de tecnologia de la informaci6 per a l'educaci6 basica
i, en segon Hoc, la seva integraci6 a totes les arees. Aquest curriculum
-d'una perspectiva reddida a costa de la seva orientaci6 global envers
les noves tecnologies- s'hauria de seguir en totes les etapes de
l'educaci6 escolar. A més, cal un concepte que declari que la tecnologia
de la informaci6 també serveix corn a equipament/material didactic
-no nornés per ensenyar l'ABC de l'ordinador, sine) també per a totes
les altres arees. Se suposa que el software adequat ha de funcionar
corn a mitja global per a tot l'aprenentatge escolar i consegOentment
potser també ha d'aclaparar algunes de les funcions del professor,
per exemple, la transmissi6 didactica del coneixement. Aixf doncs,
molta gent considera l'ordinador corn una -maquina integradora-
dels dos elements tradicionals de l'ensenyament: la metodologia i la
didactica.

Tanmateix, ja no parlara més d'aquest problema especific. Abans
d'entrar en detalls, sembla aconsellable saber quins sem els objectius
de I ensenyarnent pel que fa al nou curriculum, aqui debatut. La
Ministressa Wilms destaca quatre objectius generals:

«1 Els joves han d'adquirir coneixements i tecniques basics necessaris
per utilitzar la tecnologia de la informaci6 corn a eina -per exemple,
han d'aprendre l'ABC de l'ordinador.

2. Hem de donar una idea clara als loves sobre corn s'aplica aquesta
tecnologia als negocis, a la ciencia i al m6n privet.

3. Els joves han d'aprendre a discernir quines s6n les possibilitats
quins s6n els perills d'aquesta tecnologia. per aixi poder emetre judicis
raohables i independents sobre les consequencies possibles per a
l'individu, la societat i l'economia. Cal desmitificar aquesta tecnologia
per eviler que els joves pateixin dependencies no humanes. L'ordinador
domestic o la maquina de jocs no l'ha de portar a l'addicci6 o

4 Els coneixements basics de la tecnologia de la informaci6 han d'esser
disponibles per a tothom per tal que la poblaci6 no quedi dividida en dos

(1) Wilms, D otntormationstechnick - ihre Bedeutung fur die Allgemembildung,.. a
BMBW (Hrsg ) Informatfonen Btldung Wissenschaft (18W). 5 (1984), p 79
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grups, els analfabets, d'una banda, I les persones amb expenencia
informAtica, a l'altra 2

El primer punt fa referAncia al coneixement i a les tecniques, per
exemple, als fonaments te6rics i a les tecniques prActiques.

El segon punt es refereix a la importancia de deixar clar quina és
l'eficacia del processament de dades automatic a cada Area social.

El tercer punt tracta de la dimensi6 Atica; és a dir, dels perills i
de les possibilitats socials, de la independAncia individual en la realitat
social, de la Ilibertat i de la dependAncia, de l'addicci6 i de l'aIllament.

El darrer punt fa referAncia a un objectiu politic: l'accessibilitat
püblica d'un nou mitjA de comunicaci6.

Tots aquests diferents aspectes tenen en comij la idea bAsica d'un
nou mitja.: el mitjA de processament automatic de dades i d'informaci6
amb un nou alfabet, l'ABC de l'ordinador. I al mateix temps, apareix
la visi6 espantosa d'un nou tipus d'analfabetisme que només pot evitar-
se convertint la societat instruYda en una societat alfabetitzada
informAticament. Es considera que aquest procés és comparable a la
transici6 d'una societat no alfabetitzada a una altra que comunica
informaci6 a través de l'escriptura i de la lectura. Aqui comenca el
problema de l'alfabetitzaci6 informAtica. Tornaré a parlar d'aquest
problema al final de la presentaci6, am b un comentari sobre
l'estructura d'aquest nou tipus d'alfabetitzaci6 i de mitjA.

2. La situació de les tecnologies de la informacid a les
escoles: tres plantejaments

Partint de les decisions politiques i programatiques esmentades,
la introducci6 de la Tecnologia de la Informaci6 a les escoles va
comencar a tres Arees principals. En aquest moment, nornés els puc
presentar els esdeveniments que han tingut Hoc en aquestes tres
Arees fins l'any 1990. Atès que tothom estA treballant molt en aquest
camp, hi ha molts projectes en funcionament dels quals rebrem
informaci6 a partir de setembre de 1992. Al final els Ilegire els
resultats de 1992.

(2) Wilms. D "Informationstechnick ihre Beileutung fin die Allgemeinbildung.,. a
BMW (Hrsg ) Informationen Bildung Wissenschaft (IBW). 5 (1)84). pp 78-79
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2 1 Les escoles s'havien d'equipar amb aules informátiques especials

La situaci6 de requipament de hardware a les escoles varia segons
els Landers de la federaci6 alemanya i tambe segons el tipus d'escola
a la qual ens referim.

Pel que fa a l'escola superior alemanya (Gymnasium), el per-
centatge d'escoles que estan equipades amb més d'un ordinador per
a finalitats educatives oscil.la entre el 95% i el 100%, entre els
diferents Landers, amb una rnitjana global aproximada del 100%. En
nombres absoluts, significa que cada escola superior te uns 12
ordinadors.

L'escola alemanya "Realschule" es un tipus d'escola secunderia
de primer nivell (SEK 1) i este composta de 10 cursos (aules). Entre
el 75% i el 100% d'aquestes escoles estan equipades amb ordinadors
corn en el cas anterior. La diferencia es deu a la squad() especifica
de cada Land. Pel que fa a Alemanya en conjunt, el percentatge mitje
es de prop del 90%. En nombres absoluts significa que cada escola te
uns 10 ordinadors.

L'escola Principal (Hauptschule) es la nostra escola secunderia
basica de primer nivell (SEK 1) i arriba fins al dese curs. Aquest
tipus d'escola es obligatori i defineix reduced() institucional minima
que una persona ha de rebre a Alemanya. L'equipament informetic
d'una escola d'aquest tipus varia molt segons cada Land de la nostra
federaci6 -del 40% al 100%. La rnitjana per a Alemanya en conjunt
es del 80%. En nombres absoluts, significa que una Hauptschule
normalment 16 uns 7 ordinadors.

A Alemanya la formed() professional es divideix en dues parts.
Una te Hoc a les escoles, l'altra to Hoc al mOn del treball. Aquesta
darrera l'anomenem educed() besica a l'empresa per tal de distingir-
la de reduced() postescolar a l'empresa.

Als instituts de formaci6 professional, l'equipament informetic
es, en termes generals, el millor. Prop del 90% de totes les escoles
disposen normalment d'equiparnent informatic, arnb uns 25 ordinadors.
Segons els Lander, l'equipament a les escoles oscilla entre el 60%
i el 100%, i el nombre d'ordinadors entre 20 i 57. Hi ha dues raons
principals que expliquen perque l'equipament als instituts de formed()
professional es millor. En primer Hoc, hi ha mes demanda de tecnologies
de la informaci6 per part de les empreses, la qual cosa cada cop
provoca riles pressi6. I en segon Hoc, cal incloure mes software al
curriculum normal. En la majoria dels casos es pot utilitzar el software
estendard dels negocis I el seu software de tutoria, que de vegades
tambe hi es incl6s.

Aquesta darrera ra6 tambe explica perque a les grans empreses
la formed(' besica professional este ben equipada amb noves
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tecnologies Principalment, a l'entorn d'aprenentatge s'inclou el
software que els estudiants utilitzaran més tard al seu iloc de treball
Pnmer treballen amb eines d'oficina finalment amb CAD, CAM o
CIM. A algunes empreses hi ha oficines d'aprenentatge amb un entorn
actualitzat i de vegades tambe hi ha entorns de simulaci6 per als
negocis en general.

La situaci6 de la Tecnologia de la Informaci6 en l'educaci6 post-
escolar a l'empresa es basicament igual. Per6 hi ha problemes especials
atesa l'organitzaci6. En principi, cal que l'entorn d'aprenentatge
arribi a l'adult que apren", és a dir, que estigui integrat al Hoc de
treball. En aquestes condicions, nornés el treballador pot aprendre
immediatament i acuradament, quan sigui necessari, exactament els
temes que ha d'aprendre. Pere) hi ha algunes dificultats importants.

A part de la disponibilitat i els costos de l'equipament tecnic i a
part de la male qualitat del material informetic per a l'ensenyament,
el problema principal consisteix en la incapacitat de l'adult per
aprendre sol o amb d'altres, es a dir, sense les instruccions del
professor. A conseqUencia d'aix6 i corn a principal conclusi6 d'un
projecte de recerca actual del BIBB, l'Institut Federal de Formed()
Professional, sembla que avui dia names una combined() d'aprenentatge
al lloc de treball i d'aprenentatge en cursos satisfaria la necessitat
d'uns coneixements creixents a l'empresa. Un entorn d'auto-
ensenyament i d'auto-aprenentatge sembla possible si hi ha un ma-
terial inforrnatic que suporta l'aprenentatge de les tecniques basiques
i els coneixernents basics dels fets. Pere) en qualsevol altre cas, si
per exemple es re6uereixen coneixements, o principis innovadors, o
tecniques creatives i operacions, l'entorn del material d'ensenyament
per si sol no serveix. En aquests casos, es necesseria la comunicaci6
arnb els experts i amb altres aprenents, fet que requereix un entorn
d'ensenyarnent i d'aprenentatge especial. similar a la situaci6 a la
classe.

2.2. Havia d'endegar-se un programa per ensenyar el professor o
former ei formador per tal que els professors poguessin organitzar
els nous curriculums

A part del curs habitual d'informatica per als professors a la
universitat, el govern ofereix als professors que es dediquen a la
practice educative un curs d'estudi addicional paral.lel a la seva
feina, perque obtinguin el certificat que els permeti ensenyar
informatica corn assignatura a la seva escola. Per6 encara es més
important el programa d'educaci6 didactica postescolar en tecnologies
de la informed() que te la finalitat d'emprar-les a diferents arees.
Ara, names els puc donar dades del Land més gran de la nostra
federaci6, es a dir, del Rin-Westfalia del Nord. Aproximadarnent
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4 000 professors reben educaci6 postescolar en tecnologies de la
informaci6 cada any, la meitat dels quals ensenya a l'educaci6 general,
i l'altra meitat prove d'instituts de formaci6 professional. La xifra
per al conjunt d'Alemanya seria el triple. Al final de la ponencia els
presentare informaci6 recent referent a Alemanya en general.

2.3. S'havia de donar a l'escola un software d'aprenentatge especial
que a partir d'ara anomenare materials curriculars informAtics

Aquest ha estat i encara es un dels temes més complexos. Mentre
que s'ha disposat d'ordinadors, no s'ha disposat de materials
curriculars informatics de la manera prevista. Aquesta situaci6 ha
donat floc a tres plantejaments diferents a Alemanya.

En primer Hoc, els professors mateixos van desenvo!upar el
software per a les seves finalitats docents.

En segon Hoc, el govern va recolzar el desenvolupament de
materials curriculars amb subvencions.

En tercer lloc, el govern va crear biblioteques de material
curricular informatic (a més de descripcions d'avaluaci6 de cada
programa) per tal que estigues a la disposici6 de tots els professors
que volcuessin informar-se i utilitzar el software en el seu disseny
ins!, uctiu de classe interactive.

Al final de la meva presentaciO els presentare els resultats d'aquest
triple plantejament, incloent-hi les xifres actuals. La meva valoraci6
sobre la utilitzaci6 actual dels materials curriculars informatics a
les aules no es molt positive.

No hi ha dubte que el software pot recolzar molt be l'aprenentatge,
ja sigui software estandard de negocis o materials curriculars
informatics especials. La varietat del softwaredisponible ha augmentat
considerablement. Va des dels instruments d'exercitaci6 passant pels
cursos metOdics i prectics fins als programes de simulaci6. Vegem
l'estat de l'aplicaci6 actual del software. Les tecnologies de la
informaci6 s'utilitzen principalment a les arees de maternatiques,
informetica i ciencies naturals. El tipus de material curricular
informetic basicament emprat en aquestes arees és software de
simulaci6, perque és reina mes flexible per introduir en el curriculum
actual. Sovint, aquest va acompanyat d'un Ilenguatge de programaci6
per tal de crear models i de prover entorns propis.

L'estat global de les tecnologies de la informaci6 a l'educaci6 Os
mes teOric que altra cosa, per6 els programes politics encara no
s'han posat corn objectiu un increment de la practice. Jo mateix
haure de comencar la primera catedra d'informática als entorns
educatiu i social a Alemanya. Una de les meves tasques principals
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sera coordinar la recerca en totes les assignatures de l'escola amb
el propOsit d'aclarir com iamb quin tipus de software s'han d'introduir
les tecnologies de la informaci6 als curriculums actuals.

A causa de la situaci6 de l'us del material curricular informatic
a les escoles sembla necessari connentar el debat que té Hoc actualment
al voltant d'aquest tema.

3. Tipus i qualitat del material curricular informidic existent

Els materials curriculars informatics que s'utilitzen ara o que
s'estan desenvolupant a Alernanya sOn molt diferents segons els te-
mes d'ensenyament coberts i la seva estructura didactica. Amb tot,
podern trobar punts en corm) basics en els requisits per al
desenvolupament de material informatic. Segons la definici6 dels
sistemes de tutoria intelligents, el material curricular informetic
ha d'afavorir un dialeg flexible i adaptable a l'estudiant. Aquest
requisit es tambe el tret basic de qualitat, que distingeix qualitati-
vament l'aprenentatge i l'ensenyament informatitzats de la situaci6
d'aprenentatge tradicional a les escoles i als cursos de formaci6. Mes
tard veurem si aquests requisits se satisfan realment en el materials
curriculars informatics existents.

3.1. DescripciO dels materials curriculars informatics disponibles

A continuaciO fare una descripci6 dels materials curriculars
informatics existents amb ajuda d'alguns criteris de descripci6 basics,
corn la topografia dels materials, els antecedents te6rics, i una analisi
didectica, i fare propostes per al futur.

3.2. Tipografia dels materials curriculars informatics

Podem distingir diferents tipus de materials segons el seu objectiu,
es a dir, segons els .guions didactics individuals.

1. Programes per a activitats de pi actica i de formaciO. Ense-
nyament de coneixements especifics en etapes predeterrninades que
principalment es fan en el disseny d'instrucci6.

2. Programes tutorials, que a mes dels exeroicis de formaci6
ofereix explicacions addicionals, ajuda i instruccions.
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3 Jocs educatius el sottware presenta un entorn mes o menys
variab'e per aprendre jugant

4. Programes de simulaci6: l'estudiant entrare en una realitat
simulada que Ii permetre de comprovar els efectes que les seves
manipulacions tindran en un context taboret real.

5. Materials curriculars informatics per ensenyar estrategies de
resoluci6 de problemes: l'estudiant pot aplicar estrategies familiars
o estrategies i operacions desenvolupades amb ajuda de software
educatiu, a situacions noves per a ell.

3.3. Antecedents tedrics

Aquests tipus de materials Curriculars informatics es hasen en
diferents estrategies i metodes educatius.

Els programes per a la formaci6 i la practice sovint utilitzen la
instrucci6 programada de Core II, el model de tria mOltiple de Crowder
i els teoremes de la teoria educative conductista de Skinner.

Els programes tutorials i els jocs educatius es basen fonamen-
talment en models d'educaci6 tutorial i idees extretes de la teoria del
joc

Els programes de simulaci6 comprenen basicament simulacions
basades en les propostes de preformaci6 cognitive, i simulacions en
l'embit psicomotor, sense ten i r en compte l'emb it afectiu de la formaci6.

Els materials informatics per a l'ensenyament d'estrategies de
resoluci6 de problemes es basa fonamentalment en les teories de la
deride cognitive (DOrner). Els programes d'aquest tipus sovint in-
clouen bases de dades didectiques i sistemes de recuperaci6
dint ormaci6.3

Els diversos fonaments tedrics de cada tipus de material informatic
reflecteixen l'evoluci6 dels darrers trenta anys. A Alemanya, el
debat segueix aquesta evoluci6. El material informatic dels anys 50
i 60 es basava en el model d'estimul-resposta de Skinner. 'Ms tard,
es van desenvolupar sistemes de tutoria per tal de simular el paper
del professor a la interacci6 de l'aula. L'evoluci6 recent del software
demostra que el material informatic té els seus fonaments te6rics
principalment en la teoria cognitive. Tot i que cal aprovar l'evoluci6
en aquesta direcci6, encara hi ha deficiencies considerables Encara
no ha tingut Hoc una adaptaci6 sistematica dels coneixements de la
psicologia cognitive per a l'existencia d'uns fonaments te6rics terms
del desenvoluparnent dels materials curriculars informatics.

(3) Segons Haefner
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3.4. Ana,, didactica

A part dels fonaments teOrics del desenvolupament del material
curricular informatic, ens preguntern corn s'han d'aplicar aquestes
teories d'una forma didactica raonable. Malauradament, hem de
comencar criticant de nou: la didactica del material informatic ni de
Iluny te una teoria didectica integradora. En la majoria dels casos, les
consideracions es limiten simplement a una serie de recomanacions
sobre corn ha de ser un bon material informetic, o a algunes
instruccions prectiques per als dissenyadors de materials curriculars
inforrnatics. A més, s'ha estes la false conclusió fatal segons la qual
les coses manllevades de les ciencies cognitives fan que les
consideracions didactiques profundes siguin innecessaries. Tot i que
estic convencut que cal seguir el Paradigma Cognitiu, també estic
convencut que hi ha una manca de navegaci6 didectica en els materials
curriculars informatics actuals.4

A continuaciO enumeraré algunes de les consideracions fonarnentals
de la didactica dels materials inforrnatics:

1. En els darrers anys, el debat sobre l'Os dels materials
curriculars informatics ha esdevingut més objectiu. L'eufOria inicial
al voltant de la formaciO assistida per ordinador ha donat pas a un
debat més racional sobre l'Os dels materials informatics. Cada cop es
parla mes de les qUestions didactiques dels continguts de l'aprenentatge
i els metodes d'ensenyarnent i d'aprenentatge.

2. El tema preferit dels materials curriculars informatics es la
sirnulaciO de seccions de realitat que simplernent reprodueixen el
tipus de realitat en questiO. Es dificil trobar simulacions d'esferes
complexes i abstractes de la realitat basant-se en els models de les
operacions cognitives complexes6. En la seva concepci6 actual, la
sirnulaciO als materials curriculars informatics esta limitada a temes
educatius que coincideixen amb el criteri de representaciO de parts
simplernent estructurades de la realitat que sOn perceptibles als
sentits. Per tant, hi ha molt poques possibilitats que l'estudiant
desenvolupi tecniques de pensarnent i estratégies de soluci6 de
problemes mes complexos amb ajuda dels materials curriculars
informatics. .Aprendre fent,. esdeve un punt fonamental en la
didactica amb el conseguent oblit de les fases reflexives i els processos

t 4) A mes els termes ..teoria educffiiva- s uhhtien erroolament coin
smonims

(5) La forma de simulamO mes SiiiipI d aguest Imes es la simulamO dels processos
inlormat,cs Per auxo hi ha tants programes de formacio MEDP entre el material
oilormatic ofert

(6) Es a Mr <,mulacio de se,temes cogniters
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metacognMus Apo doncs, restudrant no podrà transferir tecniques
a altres Arees I li mancare flexibilitat. Aix6 tambe implica que els
aspectes del coneixement formal i creatiu, importants en tants ambits,
no puguin incloure's en el canon de continguts dels materials curriculars
informatics .7

3. Si estudiem els materials curriculars informetics des del punt
de vista met6dic, veurem l'avantatge de l'aprenentatge individual:
els metodes d'aprenentatge individual permeten que l'estudiant trobi
la seva velocitat personal d'aprenentatge i possibiliten que pugui
controlar la carrega de treball de forma convenient a les seves
disposicions concretes. Tanmateix, la practice de l'aprenentatge in-
dividual amb ajuda de materials curriculars informetics demostra
que aquest tipus de formaci6 tambe ocasiona alguns problemes
fonamentals. En primer Hoc, és molt dificil crear programes tan
complexos que facilitin mbtodes individuals d'aprenentatge i permetin
respostes individuals. En segon Hoc, un augment de la complexitat del
programa comporta una desorientació més gran per part de l'estudiant.
Uns consells de tutoria bona, que garanteixin que l'estudiant no es
perdra en un laberint d'instruccions i informacions, esdevenen un
requisit basic per a aquest tipus de software. L'advertencia de «Perdut
a l'Hiper-Espai" fa referencia a la manca de consells de tutoria. Per
consegOent, molts programes de materials curriculars informatics
intenten assegurar-se que l'estudiant no perdra la pista d'all6 que
este fent i del perque ho este fent. Per6 aquests intents haurien
d'intensificar-se a gran escala. En la majoria dels casos, consisteixen
en l'Os d'enquestes que informen l'estudiant sobre les passes que ja
ha fet i les que Ii queden per fer. Aqui tambe es podrien integrar fases
de reflexi6 metacognitiva, i la navegaci6 metadidectica ha
d'incorporar-se def initivament als materials informetics.8

Un altre problema met6dic es que les etapes de l'aprenentatge
individual sempre es basen en etapes de treball successives. Per
tant, els aspectes importants de l'aprenentatge, com per exemple la
formaci6 repetitive o l'activació de la membria, a penes es poden
incloure. Els materials curriculars informatics millors intenten po-
sar aix6 en practice cada cop més, pert, en aquest cas, també, encara
ens trobem en una fase molt incipient.

Les consideracions didactiques cada vegada més intenten integrar
els materials curriculars informatics I la seva concepci6 a la situaci6
de formaci6 tradicional. Els materials curriculars informatics ja no
es consideren l'Unic metode didactic sin6 que s'utilitzen corn a
complement eficac Amb tot, aix6 no és aplicable les consideracions
econorniques que basicament no segueixen el punt de vista didactic.

(8) Veguu tamee i witoi 3 4 1

(7) Vugeu larnbe c apitol 3 4 4
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Especialment per a les grans empreses, el material curricular
informatic es una eina de formacid de personal molt més berate que
el sistema de formacid tradicional. Per aquesta rad, les empreses
especialment grans cada cop més utilitzen la formacid assistida per
ordinador.

3.5. Expectatives per al desenvolupament dels materials curriculars
informatics en el futur

En general, els materials curriculars informatics necessiten algunes
millores quant al metode. Aixd tambe ho demostra el fet que en els
materials curriculars informatics les millores didactiques es formu-
len constantrnent en el camp dels criteris d'avaluacid i de l'establiment
d'estandards. Al mateix temps, veiem que aquestes consideracions
metddiques son més especffiques respecte als continguts, els aprenents
i la situacid d'aprenentatge. Names una part del software actual per
a l'ensenyament i l'aprenentatge es material curricular utilitzat amb
finalitats educatives. Altres ambits com els anuncis publicitaris, la
informaci6 de productes o els arxius tambe sdn importants per a
aquest tipus de software, pert) segueixen uns criteris d'avaluacid i
conceptuals diferents.

Un altre objectiu de la millora metodoldgica dels materials curri-
culars informatics hauria de ser aprofitar millor els seus avantatges
genuIns. La major part dels materials curriculars informatics, per
exemple, mostren a la pantalla Ilargs textos d'explicacions i

comentaris. Per() aquesta forma d'instruccid realment es tasca dels
mitjans escrits. Si s'utilitzen d'aquesta manera, les tecnologies de
la informacid no representaran cap avantatge per a l'estudiant. Nornés
demostra que seria Otil un -salt», es a dir, la introducci6 dels
materials curriculars informatics a l'area dels multimedia. Molt pocs
d'aquests projectes ja s'han posat en practice i han demostrat que,
en general, el material curricular informetic no es un sistema
integrador de mitjans discrets continus, fins i tot encara que aparegui
sota el titol de "Multimedia». sind que es una eina integradora de dos
mitjans discrets dif erents el text i els grafics.

3.6. L'Os del software a les empreses

Els majors esforcos per tal d'utilitzar la Tecnologia de la Informaci6
a l'educacid es troben a la formacid professional postescolar. Les
raons s6n Obvies: els costos dels formadors sdn massa cars quan es
mesuren les necessitats futures. L'organitzacid de l'ensenyament i
de l'aprenentatge a la classe no es prou flexible i cal un entorn
d'aprenentatge al Hoc de treball per tal d'incrementar la velocitat
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d'aprenentatge i perque es pugui disposar dels resultats de l'apre-
nentatge instanteniament.

Per aix6 -no a causa d'una millor comprensi6 tedrica- el plan-
tejament més intensiu d'un nou paradigma didactic te Hoc a l'educaci6
postescolar a l'empresa. Aquest nou paradigma didactic es perfila a
l'horitz6 de la practice i de la teoria educative. Fins ara, ning6 no ha
formulat aquesta nova teoria i jo names fare un esbes dels punts
principals. Els temes a tenir en compte s6n: «entorn d'aprenentatge
en Hoc de prof essor »9, .aprenentatge auto-organitzat sense
prof essors»'°, «aprendre és treballar» i viceversa, «l'entorn
d'aprenentatge es un entorn de treball» I, finalment, «tots els entorns
s6n entorns multimedia complexos», o més aviat, «l'entorn de
l'aprenentatge hauria de ser un entorn multimedia».

A conseqUencia de les estrategies empresarials, cada cop s'im-
planten més tellers multimedia amb finalitats de formed& Pere de
nou, sembla que a la idea dels entorns d'aprenentatge multimedia li
manquan uns fonaments te6rics adequats. Sembla que la consigna es:
fes-ho abans de pensar-t'ho. Els entorns multimedia no seri el mateix
que els entorns multimedia d'aprenentatge. Aquests darrers inclouen
la didectica corn a dirnensi6 cognitive del multidimensional espai
multimedia. Fern un ullada a l'estat de la recerca alernanya en aquest
espai educatiu pel que fa les Tecnologies de la Informed&

4. Recerca i desenvolupament de material curricular
informitic

En poques paraules: els investigadors fugen d'estudi. Es preocupen
de les dimensions periferiques de l'espai didactic i educatiu. Corn he
dit abans, busquen resultats en la psicologia cognitive, busquen
resultats de recerques sobre formaci6 d'estudiants, models
d'adaptaci6 de professors i models neurolOgics, busquen resultats en
els diagnostics, busquen hiper-sistemes en la informaci6 i hiper-
textos en la recuperaci6 de la informed&

Nomes uns quants projectes posen ernfasi en les dimensions
especialment didectiques. Debaten i posen en practice el concepte de
navegacions d'ensenyament i d'aprenentatge i l'estructuraci6 hiper-
didectice de les navegacions. Primer, els explicare quins poden ser

(9) El terme alemany es [ern Labor-Platz
(10) El terme alemany es Lehrerloses. selbstorgamsiertes Lernen
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els mitjans de la navegacid al nostre entorn educatiu de les tecnologies
de la informact6 I després parlare d'un projecte de recerca especial
anomenat NESTOR "

4.1. Les sistematitzacions didactiques

Si realment volem abordar les Tecnologies de la lnformaci6 des de
la perspective de reduced& no ens remetem a una teoria psicolOgica
sin6 que exigim una teoria de la didactica Aquesta es la meva:

4 1.1. Navegach5 i temps d'aprenentatge

Segons Richard Henigswald, la tasca de la didactica consisteix en
la projeccid d'una relacid object: lOgica en el temps operatiu del
proces d'aprenentatge. A partir d'ara, en Hoc de parlar de «relacid
objecte-lOgica., parlare de «fets determinants. o simplement de
-robjecte-. Segons la definicid basada en Wittgenstein, el terme
«fets determinants. s'ha d'entendre corn l'estructura de les relacions
sernantiques i lOgiques que determina un tema especific. Holisticament
parlant, es tracta del m6n en conjunt, pragrnaticarnent parlant, es
tracta d'una seccid del mOn relativament petita, delirnitable (definible),
que tambe pot entendre's corn un cosmos valid en una esfera espe-
cif ica.

Segons la fOrmula d'accions didactiques de HOnigswald,
l'aprenentatge s'ha d'entendre corn una projecci6 del fets determinants
-tal corn s'experirnenten en l'estructura operative del temps- en la
xarxa de relaci6 objecte-lOgica de la « presencia-consciencia» d'un
rnateix." Es cert que per «presencia-consciencia. HOnigswald enten
fonamentalment elle) que s'anomena «la rnemOria a ultra curt termini.
a la psicologia cognitive moderna, tot i que explicitarnent inclou les
operacions de «transiciO. de la mem6ria a ultra curt termini a la
mernOria a curt termini. Aix() es consequencia del seu plantejament
tedric que principalment parteix de les relacions en Hoc d'elernents

AllO que HOnigswald anomena -la projeccid didectica." avui dia
sovint s'anomena «navegaci6". Aquest terme prove de l'area de la
informatica. on s'aplica al camp de la tecnologia del software de les

(11) -Nestor System Course Authoring and learning-. a New Approach. Digital
Equipment Corporation, CEC Karlsruhe, Vincenz Priessnitz-Str 1. 7500 Karlsruhe
1 Alemanya. 1991

(12) El terme alemany Os Praservbewasstsein
(13) El terme alemany es Didaktischc Abbildung
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interfases de l'usuari corn a etiqueta per al problema del grau
d'utilitzaci6.

4.1.2. Navegaciô i representaciO per mitjans diferents
A més de la navegacid hi ha un segon element de constituci6

relacionat amb el context didactic: el nivell de. representaci6 que
tradicionalment s'anomena la "illustraci6 dels objectes,,". La
manera d'il-lustrar els fets determinants es crucial per als graus de
serialitzaci6 de les relacions objecte-I6gica. El text se serialitza
molt, les imatges se seriaiitzen molt poc, la pel.licula i l'animaciO
combinen serialitzaci6 forta i débil mitjancant la superposició de
parts d'imatge estatiques i dinarniques, combinant d'aquesta manera
capes serialitzades i permanents d'imatge.

Aquests exemples demostren que el factor de representaci6 és un
mitja per controlar la projecci6 dels fets en temps operatiu. Es aixi
perque la forma de representaci6 determina la decisi6 sobre que cal
serialitzar i clue ha de ser permanent. Aixi, la forma d'ildustraci6
determine l'etapa de navegaciO, es a dir, la complexitat, o més aviat
el grau d'organitzaci6 de les unitats individuals dins de la navegaci6.
Pel que fa als textos, sOn -per al lector habitual- els mots i les
frases, per a aquell que apren a Ilegir, sovint les Iletres o parts dels
mots."'

A traves de l'Os habil dels mitjans didactics tambe es possible
combiner diferents navegacions. Probablement els dibuixos animats
en sOn el millor exemple: inclouen navegaciO textual en forma de
dialeg, navegaci6 textual en forma de comentari, navegaci6 textual
en forma de narrative suplementeria, na%.egaci6 de la imatge de la
histOria, navegaci6 de la imatge dels pictogrames i navegacio sonora
imaginada de les onomatopeies.

Presumiblement aquesta complexa estructura de navegaci6 dels
dibuixos animats fa que tinguin tan exit. Es aixi, perque qualsevol
persona (qualsevol aprenent!!!) pot seguir aquest cami de navegaci6,
tndependentment de si és simple. complex o complert.

Pel que fa al material informatic. les reflexions sobre les formes
de representaci6 dels diversos mitjans indiquen que, a part de les
recents revelacions didactiques i cognitivo-psicolOgiques, és essencial
tenir en compte la valencia semintica del material informatic i del
software estandard. La ra6 per la qual l'ordinador es un dispositiu tan
poc conegut i tan histOricament nou és perque no es pot utilitzar
directament (a diferencia del paper. el Ilapis. el tornavis, la llima ).

(14) El terme alemany es Veranschaulichung
(15) Es a dlr. el melody de veure dir
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sinO exclusivarnent a traves de signes que funcionen corn a rnitjans
d'operaciO. Per tant, la questiO es: zcom se suposa que els aprenents
han d'utilitzar eficacment una manera tan nova i formal d'aplicaciO
de mots, imatges, sons i accions psicomotores d'instrucci6 en el
proces d'aprenentatge? Fins a quin punt el proces d'ensenyament tO

en compte les conclusions analogues correctes i incorrectes a nivell
semiOtic?

4.1.3. NavegaciO i escenificaciO: la composicic5 grafica i els jocs
d'imitaci6

El tercer factor de corstituciO de la navegaci6 didactica es
l'escenificaci6 de la interacci6 de l'aprenentatge (classe). L'esce-
nificaci6 es l'element de la navegaci6 que entra en joc quan la projecci6
dels fets determinants en el temps operatiu ha de tenir en compte
l'assignaci6 del temps als diferents participants de la interacci6
d'aprenentatge. Encara hi ha un altre punt referent a l'individu que
te relaci6 amb l'estructura de la mernOria humana.

Qualsevol persona que tingui experiOncia en l'ensenyament sap
que as molt important encastar els processos d'aprenentatge en algun
tipus d'histOria. Evidentment, seria millor si pogues ser la histOria
personal de la vide de l'estudiant. Pere) si aix6 es impossible, qualsevol
altra histOria ens servira, sempre que sigui emocionant i sempre que
integri de manera Optima el terna que cal aprendre. M'agradaria
anomenar aquest element la composiciO grafica », seguint la
terminologia cinematografica.

Corn a sistemes socials, les classes tenen cert paral.lelisme
automatic amb al teatre. El professor es el narrador, l'estudiant as
l'oient que de tant en tant interromp la narraci6. BO, tots sabem que
les coses poden ser diferents. Per6 Os un fet que en els processos
institucionalitzats d'aprenentatge normalment te Hoc una mena de joc
d'imitaci6 entre l'estudiant i el professor. Aix6 signif ice que a part
de la histOria que integra els temes que cal ensenyar, hi ha un segon
element teatral amb una importancia vital: el joc d'imitaci6 que 16
Hoc entre estudiant i professor.

En principi -segons la teoria normative- Os d'esperar que el paper
de l'estudiant es determini a priori. Ell as l'heroi. Per6, imaginin una
classe plena Onicament d'herois dins del context teatral de l'ense-
nyament habitual. Em sembla que es impossible sempre i quan el
sistema interactiu es basi en la pedra angular del triangle didactic"
professor-assignatura-estudiant.

Aquest model tradicional hauria de llancar-se per la borda en
vista de les novestecnologies aplicables als processos d'aprenentatge.
No te sentit estructurar un programa de software analogament al
professor tradicional. Els programes de software s6n calculadores

150 r"
I,



logiques, res més que maquines-Turing, la forge de les quals consisteix
en la capacitat de reacci6 partint de la base que sem rnagatzerns de
dades. Aix6 suggereix la transformaci6 del model didactic triangular
en un model nou que m'agradaria anomenar la «topologia didectica",
es a dir, estudiant-objecte-entorn.

Si la teoria educative ha seguit consegOentment les idees de
Rosseau, hauria estat obligatori des del comengament reflectir aquest
nou model. Tanmateix, ja no seguira la dimensi6 hist6rica de la teoria,
sind que anire cap a la practice de l'avaluaci6.

En resum, si partim de totes aquestes consideracions, la tasca de
l'avaluaci6 critica en el context de la didactica dels programes
d'ordinador, pot explicar-se amb tres punts principals de la teoria de
la navegaci6:

Primer, ha d'estar relacionada amb les tecniques de la lOgica
operative, es a dir, amb la projecci6 dels fets determinants (objectes)
en un temps d'aprenentatge.

Segon, ha de reflectir les tecniques d'escenificaci6, la composici6
grafica i el joc d'imitaci6.

Tercer, ha de fer referencia a les diferents tecniques de
presentaci6 segons el mitja emprat en la dimensi6 temporal dels
moviments operatius aixi corn en la dirnensid social de les decisions
drarnatiques. La construcci6 dels sistemes de semiCtica en l'espai
proporcionat per un mitja espscific este funcionalment vinculada amb
la iilustraci6 i la representació sensorial en ambdues dimensions.

Perque la didactica adopti aquesta forma cal preguntar-se on i en
quin tipus de software es podria portar a la practice aquesta mena
de didactica. En definitive, es tracta del plantejament basat en
l'objecte.

4.2. L'entorn d'aprenentatge basat en l'objecte

La prograrnacio basada en l'objecte es la frase magica de l'escenari
inforrnatic actual. El Ilenguatge més antic basat en l'objecte es el
Smalltalk, desenvolupat des de comencaments dels anys 70 al PARC
Xerox. L'objecte com a base contrasta amb el procediment corn a
base, que es pot aplicar a tots els Ilenguatges actuals de programacio.
Al Srnalltalk no hi ha un diccionari d'ordres, sin6 simplernent una
enorrne biblioteca d'objectes disposals jerarquicarnent."

(16) En Smalltalk l'obtecte forma un supersigno fins t tot mes complex quo aquells
quo es poden croar on el software-autor tradicional
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A més, el Smalltalk te una interfase de l'usuari graf Ica que
actualment es gairebe un requisit als PCs estandard. Aix6 no es
sorprenent, etas que la seva concepci6 tambe prove del PARC Xerox.
Ja s'utilitza per al desplegarnent complex d'entorns-objecte a varies
finestres i Ilistes sense que el creador emprengui cap acci6 especi-
fica. Nosaltres, educadors, podriern fer-lo servir de manera diferent
per coordinar els ternes d'ensenyament amb les referencies
pictografiques al cosmos del Smalltalk.

4.3. La programaci6 terminolOgica en SmIltalk

Es essencial per al disseny de materials curriculars informatics
que els entorns d'aprenentatge puguin estructurar-se terminolagi-
cement. Corn que es possible definir nous objectes, fins i tot nous
"rnOns conceptuals" en Smalltalk pot obrir-se qualsevol area nova
de coneixement per a l'estudiant. Corn que es possible desenvolupar
de forma didectica unes estructures terrninolOgicament raonables ja
determinades -per exemple, limitant les caracteristiques inherents
dels objectes, centrant-se en una presentaci6 poc habitual d'aquests
objectes- es pot desenvolupar qualsevol tema basant-se en
l'aprenentatge amb ajuda de l'ordinador. Tots els professors fan aix6
de forma mes o menys conscient a l'hora de preparar-se les Moons.

4 4. El cosmos cognitiu (Smalltalk) corn a simulaci6

Amb l'ajuda de Ilenguatges i bases de dades basats en l'objecte,
la simulaci6 del nostre rriOn esdeve possible. La simulaci6 significa la
projecci6 del que s'anomena una serie real d'objectes en una altra
serie que se suposa que donare una reproducci6 fidel, no nornes dels
objectes corn a tals, sine tambe de les connexions funcionals i de

relaci6, i de les proves entre les series.
Sovint tendim a utilitzar i el terme epistemolOgic de

model corn a equivalents. Pert' aix6 es una equivocaci6, o corn a minim
una imprecisiO, perque el concepte de model nomes requereix la
illustraci6 de les relacions estructurals de naturalesa estatica. Per
aix6, sovint els aspectes dinamics no es tenen en consideraciO.
Tanmateix. encara que es reconeguin a traves del concepte de model
dinernic. aix6 no implica tots els aspectes indicadors de simulaci6.
Nornes amb el concepte de prove, l'element de simulaci6 entra en joc.
La definici6 formal de prove no es mes que una funci6 que transfereix
una serie d'objectes a l'espai d'alternatives potencials Des de la
perspective dels continguts, es més clar: la funci6 -prove corn-
porta reaccions de l'objecte. Aixi doncs, la prove descriu el context
explor idor en el qual opera l'investigador.
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Els avantatges de la simulaci6 per a l'aprenentatge sOn prou
conegudes de les critiques alemanya i americana que exigeixen un
aprenentatge practic de soluci6 de problemes, aut6nom, basat en la
descoberta i holistic. En definitive, només té en compte el costat
psicolOgic de l'aprenentatge.

A part d'aix6, tambe es important l'aspecte didactic, es a dir,
l'estudiant que apren i recerca organitza el proces de transmissid de
coneixements (el proces de l'-ensenyament-) per ell mateix. En
aquest proces d'auto-ensenyament necessita disposar de tries
alternatives de la mateixa manera que el professor tradicional Ii

proporciona alternatives en preparar-se les seves llicons. L'estudiant
necessita tries diferents per a la navegaci6 en el seu viatge al cosmos
cels objectes. Aim!) vol dir que ha de tenir al seu abast simulacions
didactiques addicionals, que es classifiquen corn a sirnulacions de
segon grau.

Ates que les variacions de la projecci6 didectica en la situaci6
d'aprenentatge no poden utilitzar-se per a finalitats racionals partint
de la base que formen part integral del proces d'aprenentatge i del
tema, assurneixen la funci6 de les normes heuristiques. Es tracta de
meta-normes o mesures hiper-didectiques per al proces de recerca
i descoberta en formes especials de navegaci6. Especialment aquells
de nosaltres que sorn educadors en exercici sabem moltes coses
sobre aquests metodes heuristics: van des de .si no se t'acudeix clue
pots fer després, intenta fer qualsevol cosa- o -busca analogies en
l'experiencia quotidiana-.

4 5. Tornem al problema de la recerca

Tornem al projecte NESTOR. Nestor és un projecte conjunt de les
universitats alemanyes i l'empresa Digital Equipment que aborda un
entorn integrat de creacid/aprenentatge. L'arquitectura Nestor es
fonamenta en un nucli basat en l'objecte realitzat en Smalltalk amb
suport addicional hipermedia, (hiper-)cooperaci6 I (hiper-)creaci6/
aprenentatge. Aquestes tres hiperdimensions ja estan construIdes o
ho seran ben aviat, corn una mena d'hiper-objectes en el mOn del
Smalltalk.

El suport de creaci6/aprenentatge proporciona al professor o a
l'aprenrnt l'elecci6 o la preparaci6 de la navegaci6 dels fets
determinants en el temps d'aprenentatge Les transaccions i les
estratégies d'instrucciO es poden fixer igual que els models dels
estudiants i els coneixements dels camps

La dimensiO hiperrnedia suporta diferents tipus de representaciO
durant la navegaci6, corn he dit abatis.

( 1.-
e)
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L'anomenat suport de cooperactO suposa la definiciO del paper de
l'aprenent corn a part d'un grup de .rnanera educada" o de .manera
anarquica». En aquesta dirnensiO les coses a escollir son escasses
s'han d'incrernentar en el futur. Per6 es evident que és la direcciO
que cal seguir per treballar de manera didactica.

La filosofia general d'aquest plantejarnent es el paradigma de
l'aprenentatge auto-organitzat partint de la base del mOn cognitiu
simulat (en Smalltalk). Hauria de ser possible que el formador/pro-
fessor pogués predefinir les navegacions especials que vol que faci
l'aprenent, de la mateixa manera que l'aprenent o el grup d'aprenents
pogues decidir sobre la seva trajectOria d'aprenentatge a través del
cosmos Smalltalk. Els aspectes més importants sOn: el software
proporciona les possibilitats passives a escollir mitjangant decisions
didactiques i, d'altra banda, la gestiO de l'aprenentatge es un proces
de decisiO actiu realitzat instantaniarnent per un professor o per un
grup d'aprenents. Crec que aquesta es la bona direcciO a seguir.

El nostre camp de recerca te la tasca urgent de crear aquests
entorns d'aprenentatge Smalltalk i de provar-los empiricarnent,
treballant amb adults i nens alhora. Encara que aquests avengos no
siguin totalment satisfactoris al comengarnent, probablement sOn molt
millors que tot el que es pugui trobar al mercat del material curricular
informatic avui dia. En qualsevol cas, el desenvoluparnent de material
curricular informátic i l'avaluaciO seriosos basats en el projecte
Nestor es proposen en el context dels prograrnes de recerca de la CE.

5. L'alfabetització informatica o la culture de la Tecnologia
de la Informacid

Aqui comenga la darrera part de la meva ponencia, en la qual els
vull plantejar una qUestiO: de quina manera podem proporcionar a la
gent una educaciO que satisfaci les necessitats d'una societat que
elabora informaciO i tecnologies de la informaciO?

El 1966 Anthony G. Oettinger va dir el segOent: .Crec que
possiblement els efectes de l'ordinador en les habilitats humanes al
capdavall seran tan revolucionaris corn ho van ser en aquella epoca
la invenciO del Ilapis i del paper..." Encara no se sap a quines habilitats

(17) Oettinger A G .Elektromsche Ruchenanlagen helfen der Wissenschaf t.. a
Information Computer und Kunstliche Intelligent Frankfurt. Umschau Verlag.
1967. 115. p 132
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es ref ereix. Amb tot, aquest tema este estretament vinculat amb la
tasca de formular objectius en l'educaci6 i l'ensenyament. Quina
manera de pensar correspon a l'alfabetitzaci6 informatica? Quines
tecniques i habilitats calen? Necessita tote la societat una educaci6
general en tecnologies de la informaci6?

A l'area de la culture anglosaxona des del principi s'ha tractat
aquest tema corn un problema de la politica educative, el primer debat
va tenir lloc entre els educadors i els especialistes interessats en la
didactica. Maternatics famosos corn John von Neumann i Patrick Suppes
es van preocupar per aquests problemes en les decades dels 50 i dels
60. lndependentment de corn avaluem aquest plantejament opera-
cionista, en qualsevol cas confirma la tesi d'Oettinger que diu que
quan tractem amb el processament de dades automatic, canvien la
nostra forma de pensar i els nostres conceptes, igual que ho van fer
abans l'escriptura i la lecture. Pere) quina forma de pensar requereix
exactament el processament de dades automatic? Quins canvis son
necessaris en la nostra forma de pensar perque esdevingui
alfabetitzada informaticament?18

En resum, podriem dir que el debat internacional sobre els objectius
de l'ensenyament de l'alfabetitzaci6 informetica no ha suposat cap
aveng comparat amb els resultats del congres mundial sobre
ordinadors a l'educaci6,,, a Lausana el 1981. Els esmentare perque
il.lustren tant la varietat corn el caracter de resum dels elements
individuals de l'alfabetitzaci6 inforrnetica.

(18) Bruce Taylor del U S Educational Testing Service rebutla aquesta expressi6
perque la considera massa general Segons ell. l'alfabetitzaci6 denota una
habilitat Intel lectual i no te res a veure amb l'instrument automatic tecnic Per
tant. nomes te sentit parlar d'-alfabetitzacio de la programacie-. de l'..ABC de
la programaciO.. perb no de l'nABC de l'ordmador. Sense rebutiar aquesta
expressiO. Arlhur Luehrmann tambe considera que la programacio és el requisit
principal en el canon de l'alfabetitzaciO .informatica Espectalment. refusa la
idea de tractar igual l'alfabetit7aciO inforrnatica que la presa de consciencia de
.a informatica Por a ell. la darrura exprussin ta ref erencia a la cornpronsio de
tot el que esta relacionat amb els ordinadors Pel que fa a I ABC de l'ordinador,
afirma que no cal una comprensiO tedrica sin() nornes la capacitat de dommar.
io Segons ell. I alfabetitzaciO informatica consisteix en tecniques practiques
per tractar arib aquesta tecnologia (cp Luehrmann a -.Computer Literacy.. The
Computing Teacher. 9 (1982) 7. pp 24-26 )
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Les qualificacions exigides sOn
Poder interactuar amb un programa inforrnatic corn a usuan iS

Poder utilitzar adequadarnent la terminologia inforrnatica ac-
tual" (per exemple, input, output, perifaric, bit, programa, carrega,
executer, llistar)21.

- Poder escriure prograrnes informatics senzills.

- Poder analitzar un problerna i explicar-lo a un prograrnador en
termes lOgics 22

Poder jutjar si un problerna es pot transferir a l'ordinador.23

(19) Es evident gee a partir d'aqui avencem envers quelcom de nou. es a dir. anem
mes enllO dels limits dels mitians ianticsii de comunicaci6- realment ens trobern
davant d'un nou mitIO lingOistico-comunicatiu? Els mots emotius pertinents sOn
-cornesicacio-horne-maquinaii I riiordinador corn a intersecci6 entre I home i la
maquina- No es posa en qUesti6 si la comunicaci0 amb una maquina es possible
o no I al capdavall la polemica al voltant craquest tema es al centre de la disputa
sobre ralfabetitzaciO informAtica Crec que aquest es el punt decisiu que cal
aclanr abans d establir els oblecttus de l'ensenyament. Es rordinador una mOquina
que requereix una mena de comunicacio cognitivo-linguistrca? I hi ha
caractenstiques estructurals que permetin reduir ralfabetitzacio informatica
a uns pocs principis en Hoc crhaver d'enumerar 250 objectius d'ensenyament? La
reduccio a ressencial de la didOctica podria substituir una enciclopedia que de
totes forrnes mai no seria completa?

(20) Se suposa que restudiant Os capac de fer servo la terminologia tecnolegica de
la informacio de manera adequada Aquest oblectiu tambe es prou conegut els
termes tecnics sempre s'han d'ernprar de forma adequada

(21) El primer aspecte realment nou apareix amb els termes -executarii
que es ref ereixen a un tercer oblectiu la capacitat de programar La questio es
si aquests termes realment s'useil de manera diferent Vuli contestar aquesta
pregunta amb prudencia afirmato,ament. perque el seu us especific es
rigorosament exacte Algu podna oblectar que la estem familiaritzats amb
aquesta manera d usar els termes. per exemple a les maternatiques Per() en
aquesticas no afecta la nostra vida quotidiana i l'exactitut no sombla un problema
de comunicacid En el camp de la cornunicacio les expressions imprecises tenen
un paper decisiu o corn a minim, en aquest camp es poden utilitzar sense causar
danys importants sempre es poden corregir, afegir ccses o parafraselariles en
el sentit literal de la paraula

(22) Bendering. Bork I Rushby exigeixen una definicio de ralfabetitzacio informOtica
diferent segons el grup especific per al qua] cal definir els oblectius
d aprenentatge Aixi doncs. es diferent si s aplica a un professor d'educaci6
postescolar a un enginyer en reciclatge o a un nen en edat escolar Segons
aquesta ma pragmatica. rEducationai Testing Service. la Human Resources
Research Organization i el National Center for Education Statistics han comencat
a compilar us cataleg quo contindra aproximadament 250 objectius
d aprenentalge per al camp de I alfabelitzaci0 informatica Tanmateix. aquest
Iractarnent enciclopedic. cobreix la questio de restructura mutua de lots els
oblectius
AridCISQm KIac,er Johnson (Andelson R Hansen T Kl,jrson n Th. ...innosota
Compute( Litelacy and Avvareno;s ( t,Sc.5.svinvrit (tetit) Minnesota Educational
Computing Consortium St Paul, Mn USA 1979) critiquen el punt de vista limitat
de Luehrmann poses emfasi en la necossitat que tothom conogui i entengui el
funcionanient d on ordinador i quo sigui conscient de les consequencies
econOmiques socials i politiques que comporta el sou us i especialment el seu
mal us Amb tot MO no s'apren a traves de la programacio
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- Poder estimar I determiner si, i fins a quin punt, un programa
pot solucionar un problema de manera adequada 24

- Poder fer suggeriments per introduir modificacions en un pro-
grama concret a fi que funcioni mes eficacment.-25

5.1. Els principis fonamentals de l'alfabetitzacid informatica

M'agradaria avaluar alguns aspectes de les qualif icacions
requerides a Lausana i, al mateix temps, destacar les premises dels
objectius didactics que jo mateix vaig formular. La pregunta essencial
és: quines de les qualificacions requerides es basen realment en
factors especifics del nou mitja.?

5.1.1. Lo teoria de la didactica automatica

Un altre element que salta a la vista en el cataleg dels objectius
didactics de Lausana es la resoluciO de problemes. Se'n fa referencia
a gairebé tots els requisits.26 Sens dubte es cert que tractar amb
ordinadors contribueix a adquirir aquesta tecnica, malgrat que no
necesseriament ens cal un ordinador. Pere:leis ordinadors ens ensenyen
a resoldre problemes d'una manera especialment eficac, perque estan
definits i construfts en forma d'autOrnates o maquines per solucionar
sovint problemes que encara no han sorgit. Ai:of) ho anomenare el
principi de la teoria de l'autdmata."

(24) Martin Schneidermann ha pres una posicio mediadora en aquesta polernica
Assenyala la necessitat d ensenyar I d'aprendre per tractar amb programes.
cruna banda. corn a preparacie per a la carrera futura d'una persona i. craltra
banda corn a exercici per al pensarnent basat en problemes en genera) Per tant.
I aprenentatge ha de centrar-se en la identificacig de problernes. de solucions

d'obstacles per a les solucions inherents a qualsevol Opus de software
1251 Citat a IBW 5/84, cp hibliogralia num 1

(26) Amb tot la resolucie de problernes I orientauio (fun mateix rnitlancant tasques
nr) exactarricia now, obtectiui. d'c s pocirua 1-:!) oubte tins
a quin punt s'nan realittat de rrianera adequada a I ensenyament Per() no es ont
negar que els professor sempr,, han !Mental desenvolupar aquestes tecniquos
en els sous alurnnes

(27) Norbert Meder .Inforrnationtechnische Bildung- a Wertellatiressciml Fur
vossenschaftliehe Padagogik Hel) 4189
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5.1.2. La semantics del supersigne

Hi ha un segon element que deriva directament d'aquest concepte.
Els ordinadors no sOn basicament maquines per solucionar problemes
de calcul, sin6 que sOn máquines per solucionar problemes en uns
llenguatges especials, o maquines per solucionar problemes mitjancant
l'oferiment d'estratagies a fi de generar el Ilenguatge per solucionar
un problema especial. Per conseguent, jo anomeno els ordinadors
"rnaquines del Ilenguatge". Cada programa defineix un nou mot, és
a dir, el norn del programa i, viceversa, el nom d'un prograrna as una
abreviatura que representa el procediment que duu a terme el pro-
grama.28

Per a les abreviatures representatives corn aquesta, Norbert
Wiener va crear l'expressi6 «Superzeichen,, (supersigne) perque és
una mena de signe rnetalinguistic si el comparern arnb els signes
proporcionats pel llenguatge basic. Funciona corn a signe metalinguistic
en la seva relaci6 amb els signes emmagatzemats del Ilenguatge de
procediment basic. La formacid de supersignes als ordinadors es pot
descriure corn un dels seus principis caracteristics. La sernantica
dels supersignes constitueix l'estructura profunda del mitja.
-ordinador.

Tots els Ilenguatges informatics es basen en aquest principi
independentrnent de si es tracta d'un Ilenguatge de processador de
textos o d'un Ilenguatge de fulls de calcul.

Aquesta és una de les meves hip6tesis principals: l'ordinador és
una rnaquina per a la generacid de Ilenguatges mitjancant la forrnaci6
de supersignes. Es obvi tamb6 en altres punts. Aix6 esta relacionat
amb els educadors corn nosaltres perque en aquest cas corn a principi
orientador s'ha escollit una manera de generar termes, que fins ara
ha rebut poca atenci6 per part de la teoria de les terminologies o la
teoria de l'adquisicid de terminologies.

Els supersignes abreujadors sOn termes que no es creen segons la
pauta generica de classificaci6. Fan paleses les particularitats.

(281 Supoes va donar una conterencia al Simposi Wittgenstein el 1979 on va dir que
la soya exploracie de les rutines informfttiques I deis Ilenguatges intormttics
Irian portal a ler tina rev,s,0 parcial del seu concepte extensiO-Idgic quantilat-
teem per a la descripcie dels processos cognitius Segons ell. el signifiral dels
signes hnguistics es b6sicament un problema de procediments que suposa proves

decisions I. nornés en segon Iloc. una quantitat d'obtectes significatius (cp
Suppes. P "Procedural Semantics-, a Haller. R I Grassl W Spracho. Logik und
Philosophic Actes del IV Simposi Internacional Wittgenstein. Viena Holder-
Pichter-Ternpsky l43.80, 215 )

5 S
1 5 8



5.1.3. La interfase del forat de pany corn a dispositiu de
mediaci6

El tercer element relatiu a l'educaci6 informatitzada consisteix en
el mitja de presentaci6, Os a dir, la interfase de l'usuari de l'ordinador.

Mentre que respecte a la construed& l'estructura profunda del
mitjà ordinador to Hoc mitjangant la generaci6 de supersignes,
l'estructura superficial esta regida per la pantalla. Es tracta del
nivell de comunicaci6, del nivell d'intersecci6 o de la .interfase-
entre l'estudiant i el sisterna. Interfase Os un terme tacnic extret de
la terminologia informatica. Tanmateix, no hem d'oblidar que estern
parlant de l'aspecte de mediaci6 en la comunicaci6 educativa en ge-
neral. La interfase de l'ensenyarnent habitual a la classe Os la paraula
escrita i tot l'entorn de la classe. La interfase de l'ensenyarnent al
taller Os l'objecte en el seu entorn natural especific. La interfase
tambO pot ser el model, ['experiment o la simulaci6 informatica.

La interfase o, segons l'argot tebric de la comunicaci6, el canal
a travOs del qual, en aquest cas, tO Hoc la interacci6 entre
l'aprenentatge i l'ensenyament, Os un forat de pany. La pantalla corn
a canal de corniinicaci6 Os la interfase del forat del pany entre
l'habitaci6 de l',....olescent i la dels pares. Corn diu Posdam, la
desaparicid de la intancia en una societat regida pels mitjans de
comunicaci6 Os consequencia d'una pardua de tabüs i de secrets abans
reservats a grups especifics d'edat, Os la pardua de rites d'iniciaci6
a l'aprenentatge. En el seu retorn a Aries, ,,La histOria de la infancia,>,
assenyala quelcom forga important. A mOs, afirma que amb el
naixernent de l'alfabetitzaci6 inforrnatica hi ha la possibilitat que
aparegui un nou tipus d'infancia. Segons el seu punt de vista, aix6 Os
aixi perque l'alfabetitzaci6 inforrnatica requereix una nova rnanera
d'aprenentatge per poder entrar al men inforrnatitzat de l'adult. Aix6
tarnbe Os ben cert

Amb tot. hi ha un error en la seva analisi ja que l'alfabetitzaci6
es considera el factor nou que irnpedeix l'accOs Iliure a aquest mitja.
Les interfases de l'usuari cada cop rnOs es dissenyen de forrna
pictogréfica i no literaria, Os a dir, utilitzen les rnenys Iletres
possibles. I aquestes interfases grafiques es presenten als nens arnb
Ilindars d'aprenentatge comparables als dels dibuixos animats, Os a
dir. rnillors que cap altres. Per6 encara queda un Ilindar relacionat
amb l'aprenentatge. Consisteix en la interfase del forat de pany que
dificulta la cornprensi6 irnrnediata. Per controlar un forat de pany cal
aprendre.

El forat del pany I el scu entorn

D'una banda, la vista a travOs d'un forat de pany revela secrets,
d'altra banda, en crea de nous. El forat del pany non-16s exposa a :a

vista una secci6 estreta i ben definida de la realitat i, simultaniament,

( ! k) ;ill
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amaga l'entorn d'aquesta secciO concreta Es cert que en altres
situacions tampoc no som conscients de tot el context d'un tema
especific, pert en el nostre cas, ens arnaguen quelcorn que normalment
podriem abastar o que normalment sena indispensable per a la
cornprensi6

Als serninaris d'EDP, la gent no para de preguntar coses corn: -On
estic ara, corn he arribat a aquesta pantalla? Fa un minut encara
estava a la pantalla correcta ..». 0 quan hi ha textos o taules que
ocupen més que l'espai de 80 carecters proveIt per la pantalla, diuen
coses corn aquesta: -Ara ha desaparegut la rneitat del rneu text, fa
un segon la columna -nombre d'articles» encara hi era.» Tots aquests
crits d'ajuda signifiquen la perdue d'orientacid davant el forat del
pany.

Aquests sOn els antecedents de la meva segona tesi: l'efecte forat
pany de la pantalla deterrnina el carecter fonamental del mitja

ordinador a la superficie.

Requisits del nou mitja en la intel-ligencia operative.

Tradult a l'argot de la teoria autdmata aix6 significa: a la pantalla
nornes trobem indicadors d'all6 que succeeix a l'estructura profunda
de l'autOrnata. Es tracta de referencies abreujades per a l'entorn del
sisterna. Tractar amb acidestes referencies a entorns invisibles
requereix un aprenentatge. Aix6 significa que l'usuari ha d'aprendre
corn interpreter aquestes abreviatures visuals, els supersignes, per
tal d'obtenir a la seva rnent una imatge complete de l'entorn
externarnent invisible.

Des del punt de vista de la psicologia cognitive de Piaget, es obvi
que aquests requisits es poden comparar amb aquells necessaris per
dur a terrne operacions forrnals. L'usuari ha de descodificar el
supersigne lingOistic en la seva referencia a l'entorn, i despres ha de
reconstruir aquest entorn corn una imatge mental, esquematitzar-lo
o recrear-lo conceptualment corn una estructura terrninoldgica
cornpleta ' Les operacions necessaries per a aquest proces sOn de

naturalesa formalment conceptual i abstracta i sOn arnpliarnent
debatudes en el camp de la comprensib textual.,

Ouan em pregunten sobre l'efecte socialitzador o el valor educatiu
del treball amb els ordinadors, sempre contesto alguna cosa per

1291 Cal la formacM d hmoles,s c l'experimrmlacco corminva disciplmada
(((u E i tia (2,1f nurenr,, (o.1 o,a, pao. aq:-aw, ppovicoro,

, crews s. :es rctorr,I1C,OS 3 Id p3r11.1Ii I eS la, fo,r,a yraf.ca csp,comat.ca
c 00 forma de rclow;co,,,s (,,Ion,1lt,1)0 Tdorpalc,. Lood incoyf; ii luslrativa

aquosto reprenvolacco 1 r,OF, lacral coroanqu. en la I,o,a do
Soluac.o calc1ran ',los noou-als oo cis mownents quo I 01.03P cap al poled
d opc.r.lcmps foura,,.

160

rJ 9



l'estil. Afavoreix l'Us conceptual operatiu de la inteldigencia formal
de Piaget. La meva experiencia en l'educaci6 a l'empresa per a adults
i tot tipus de seminaris d'EDP ho confirmen. Els empresaris que
adquireixen una comprensi6 operative sobre el tema desenvolupen
una tecnica sorprenentment bona per fer front al software de
l'empresa. I sembla que aquesta habilitat no depen gaire de reduced()
o l'edat de la gent. Tanmateix, aquells que no superin el nivell d'alld
que defineix el ttforat del pany seran uns treballadors dependents
que aplicaran mecanicament combinacions-clau per executar ordres.3'
No tenen ni la més remota idea d'all6 que estan fent.

Resum

Ara fare un resum dels punts principals de la meva presentaci6.32

Despres d'haver descrit les dimensions politiques, la situaci6 real
i el debat actual sobre la .comunitat dels materials curriculars
informatics., he presentat el meu propi plantejament nou de la
didectica, en la linia del projecte NESTOR. Aquest capitol ha demostrat
que hi ha tres dimensions principals pel que fa a l'ensenyament i a
raprenentatge:

1. La navegaci6 corn a projecci6 de fets en un temps d'aprenentatge
operatiu.

2. La navegaci6 corn a projecci6 de fets en un espai multimedia.

3. La navegacid corn a projecci6 de fets en un espai social de
papers i de cornposicions grafiques

Aquest plantejament tedic ha de posar-se en practice i avaluar-
se en l'arquitectura NESTOR del cosmos Smalltalk basat en l'objecte!

(311 Aquesta experiencia necessitana una mica de recolzament clentific (Una recerca
empirica sobre agues( tema sena relativament clara I no suposatia gaire
problemes Perque d'una banda, la hipOtesi 6, evident. i de l'altra, els grups-
prova es podnen distingir facilment els uns dels altres amb ajuda de les proves
d'intel ligencia hasades en Piaget A riles comprovar els resultats de
l'aprenentatge fins i tot en estudis sobre el terreny, no ha de representar cap
problerna )

(32) La majoria de los moves consideracions ja han estat publivades en diverses
revistes Meder Norbert Der Sprachspieler Co lenia. 1947. dors 'kognitive
Entwicklung in Zeitgestalten' Frankfurt Berea. Nova York. Pans, 1989 der
Sprachspiele und Familienahnlichkeit - wee skeotisch-
tranwendentalphilosophische Position'
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Finalment, el meu discurs sobre l'alfabetitzaci6 informatica vol
provar que les dimensions més profundes dels nous mitjans sOn

1 La lOgica de la semantica del supersigne

2. El caractei de simulaci6 dins d'una teoria autOrnata.

3. El mitja de superficie d'un forat de pany.

Aquestes tres caracteristiques de l'alfabetitzaci6 informatica han
de rebutjar el cataleg mal concebut de Lausana, pent) també han de
reflectir l'us de mitjans nous a l'entorn educatiu.
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Abstracts

Las reflexiones del Les reflexions de The author's
autor respecto a las l'auteur sur les reflections on
tecnologias de la technologies de information
informaciOn en la rinformation dans technologies in
educaciOn pueden l'éducation peuvent education may be
dividirse en cinco etre divisees en cinq divided into five
aspectos que compo- grands themes, qui aspects, which make
nen los diferentes correspondent en fait up the different
capltulos de la aux différents chapters of the paper.
ponenpia. El primero chapitres de l'expose. The first deals with
trate de las intencio- Le premier traite des the intentions and
nes y actividades del intentions et des activities of the
gobierno alemen y del activites du German government
punto de vista oficial gouvernement and the official
ante el problema (1). allemand et du point standpoint on the
El segundo habla de de vue officiel sur le problem (1). The
los hechos que probleme (1). Le second discusses the
componen la situacien deuxieme parte de la elements which make
actual de las institu- situation actuelle des up the present
ciones educativas (2). institutions situation of the
El tercero trata del educatives (2). Le educational
discurso referente al troisieme traite au institutions (2). The
desarrollo de los discours relatif au third deals with the
materiales developpement de discourse referring to
curriculares materiel infornatique the production of
informéticos (3). En el (3) Dans le quatrieme. coursware (3). In the
cuarto el autor l'auteur presente un fourth the author
presenta un proyecto project de recherche presents a special
de investigaciOn special appele research project
especial denominado NESTOR (4). puis nous called NESTOR (4) and
NESTOR (4) y, fait part dans le in the fifth on the
finalmente, en el cinquieme et dernier teaching of computer
quinto, hace unas chapitre de ses literacy (5)
reflexiones sobre la re flexions sur
alfabetizaciOn l'alphabetisation
informética (5) informatique (5)
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Temps d'Educacid, 9 lr semestre, 1993

Fratografies: vint anys de sàtira a reducació
Carme Romia*

Entrevista amb Francesco Tonucci

El passat mes de novembre a Barcelona, amb motiu de l'exposici6
.FRATOgrafies. Vint anys de satira a l'educaci6" organitzada per la
Caixa, tinguerem entre nosaltres el pedagog i investigador italia
Francesco Tonucci (FRATO). Ell mateix ens presenta una mostra
antologica de la seva producci6 més destacada. Foren més de 170
obres realitzades durant els Oltims vint anys i que amb una gran
carrega de satira, ironia, sensibilitat i humor, plantegen la necessitat
d'una renovaci6 urgent del sistema educatiu, comengant per la formaci6
dels rnestres

Durant els dies que va durar l'exposici6 es pogueren realitzar
visites guiades per l'autor a fi de poder conOixer-ne més a fons el
missatge.

Donada la irnportancia de les seves aportacions i, corn no, la talla
d'aquest educador, Ii proposarem que, si era possible, dediqués una
sessi6 especifica per als estudiants de l'Escola de Mestres de la UB.
Tonucci accepta amb gust, tot i l'atapeiment de la seva agenda, i, a
mOs, ens oferi l'oportunitat de fer-li una estrevista a la qual assisti
un nombrOs grup de futurs mestres.

Algunes de les coses que sorgiren a l'entrevista foren aquestes:

Carme Romia.- Ouina és la situaci6 actual del Movirnent de
Cooperaci6 Educativa a Italia? Una mica ho va perfilar Alfieri la

Carme Romia Agusti es mestra I doctora en Pedagogia I licenciada en Psicologra
Catedratica de Teona HistOria de l'Educaci6 coordmadora del Seminan Permanent
cfEducadors per la Pau (SPEP) de l'Escola universitana del Professorat d'EGB de la
Univerattal de Barcelona Es autora de nombroses publicacions articles ponencles
col laboracions en diferents Ilibres relacronats amb iEducaciO per la Pau i els Drets
Humans

Adreca Escola Universitana de Formaci0 del Protessoral de la Universitat de
Barcelona Departament de Teorra I Histdrra do l'Educacio Ci Melcior de Palau. 140
08014 Barcelona
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setmana pasada al I Congras de la Joventut- a Santiago de Corn-
postela, pero ell ho va fer des de la perspectiva del treball que s'esta
fent a nivell municipal per mitja dels ajuntaments Ara ens interessana
conaixer la situaci6 dins del marc educatiu de les escoles.

Francesco Tonucci.- El Moviment de Cooperaci6 Educativa (MCE)
ha tingut sempre una actitud de minoria, de minoria molt petita i

culturalment molt forta. Aquest crec que és el seu paper. Mai no ha
passat de dos mil o de dos mil cinc-cents subscriptors per6 ha pesat
molt en la Reforma italiana. Aquesta as la part positiva del Movirnent.
El que em preocupa as que sempre esta de banda, amb actitud
esquerrana, tipic dels moviments de renovaci6. L'analisi que a mi
m'interessa, i que crec que pot donar una visi6 del que esta passant
avui, as tot el desenvolupament legislatiu, que ha estat increible des
del 74 quan comencaren les noves Ileis sobre la gesti6 democratica
de les escoles, fins als darrers fets, as a dir, amb els nous progra-
mes de Pre-escolar. En tot aquest periode, els punts critics, que eren
els punts de forca, d'interas del Moviment de Cooperaci6 Educativa,
han passat a ser punts de les Ileis de l'Estat. Pot semblar una victOria.
Jo s6c molt critic respecte a tot aix6.

CR.- Qua ha passat realment?

FT.- Ha passat que anti que l'any anterior era el paper, l'actitud,
l'experirnentaci6 d'un petit grup de mestres que feien una experiancia
nova, contra les Ileis a vegades, i amb molts problemes, per un fet
que no sera facil d'examinar i d'analitzar, ha passat a ser, en un
temps massa rapid, Ilei de l'Estat obligatOria per a tothom. Podem dir
que d'una banda podria ser un senyal de victOria per al MCE donat qUe
gaireba tots els punts qualificants que tenia han passat a ser
obligatoris, Ileis de l'Estat. Puc citar-ne alguns, per exemple, la
integraci6 dels infants amb handicap, amb problemes, a l'escola nor-
mal; la possibilitat de no adoptar el Ilibre de text i d'utilitzar els
diners corresponents en altres rnitjans de treball; el treball coldectiu,
cooperatiu entre els mestres, tenir un temps dedicat a aix6; tenir una
gesti6 social de l'escola amb els pares a primer terme. A l'escola
italiana, el president del Consell de l'escola sempre, per Ilei, ha de
ser un pare, no pot ser-ho un director. I el Conseil as qui mana sobre
el terna dels pressupostos, per exemple. No sobre la didactica pero
sl en tot el que es refereix a l'organitzaci6. I tot el que as, per
exemple, comencar dels coneixements dels infants per passar a un
sector mas caritatiu de l'ensenyament.Tot aim) esta dins dels nous
prograrnes tant del Cicle Mitja corn de Primaria i de Pre-escolar. Ho
he dit en l'ordre en qua han aparegut.

CR.- Ha canviat molt, doncs, respecte al que poguarem veure a
Italia durant els anys setanta.
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FT Si, pert, qua passe, per qua jo no estic satisfet de tot aixO?
Quan les Ileis estan massa altes respecte a la practica tenirn corn si
l'escola estigues en una situact6 d'il legalitat, perqua no compleix
les Ileis Nosaltres tenim ara una llei molt alta I una practica escolar
bastant baixa. Una formaci6 del professorat totalment insuficient.,A
Italia tenim la vergonya de tenir la formaci6 mas baixa d'Europa. Es
a dir, per ensenyar a infants de tres a sis anys, la carrera del
professorat acaba als disset anys; per ensenyar de sis a deu, acaba
als divuit anys, i per ensenyar dels deu en endavant serveix la
Ilicanciatura pert) amb el principi que per ensenyar maternatiques
nomas serveix saber maternatiques. I sari fets d'una gravetat increible.
I per aix6 jo crec que no ha estat una victOria perque as gaireba corn
una coartada per no afrontar el canvi veritable que jo crec que
consisteix fonamentalment en la formaci6 del professorat.

CR.- Quins aspectes rernarcaries corn a molt necessaris i urgents
avui en dia i que s'hart de tenir molt en compte en la formaci6 del
prof essorat?

FT.- Be, el que hem perdut as, per exemple, el plaer, l'interas en
l'experimentaci6. Aix6 a Italia ja s'ha perdut totalment, perqua avui
la maxima de l'experimentaci6 as cumplir les Ileis. El que jo crec que
as important en la formaci6 del professorat as que sigui coherent.
Podria ser aix6 solament. Que la forrnaci6 del professorat sigui
coherent amb el model educatiu que estern proposant. I aix6 as el que
mas manca i no nomas a Italia sin6 aqui tamba. Es a dir, que avui,
entre els qui s'interessen per l'escola tots estem d'acord que la
formaci6 de l'infant ha de ser de tipus constructiu. Jo crec que
respecte d'aix6 no existeix tant debat. Que el nen ha de ser prota-
gonista de la seva formaci6, que ha de construir els seus coneixernents,
que no val la pena impartir llicons, que no val la pena ensenyar, crec
que s6n terries respecte als quals tots estem d'acord. Aix() ern pre-
ocupa per6 crec aue as veritat.

CR.- I per arribar a aquesta coherancia?

FT.- Qua passa a la Universitat? Que aquests conceptes s'ensenyen,
as a dir, un professor desenvolupat as un professor que fa lligons
sobre la necessitat de no fer Ilicons. Es a dir, que han canviat els
continguts pen5 s'han quedat amb els matodes d'abans. La gabia
universitaria continua sent una aula amb els alumnes asseguts i un
professor que parla. Parla d'altres coses. La paradoxa Os que, corn
sempre dic, ,,no es pot ensenyar a no ensenyar, perqua all6 que
s'apran as a ensenyar. Un alumne que ha seguit :iicons durant tres o
quatre anys a la Universitat, apran a donar Iligons, encara que els
continguts de les Ilicons siguin sobre el fet que no val la pena impartir
Ilicons, perqua el que s'apran alas, no nornas a la Universitat sin6
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també a l'escola, es amb un aprenentatge per immersi6 i no amb un
aprenentatge d'o'ida i per transmissi6. Aquest crec que és el problema
més greu: proposar una formaciO del professorat coherent. Que
sionifica? Be, es diu que no és fed!, pert tampoc no es dificil. Jo no
crec que sigui tan dificil perque si nosaltres examinem les !leis i la
teoria peclagOgica que tenim, trobarem els elements per a comprendre
el que vol dir coherencia. Per exemple, hauria de ser comengar per
allô que els alumnes coneixen, respectar el seu ritme d'aprenentatge,
fer de manera que el ventall de possibilitats dels Ilenguatges no es
redueixi; que aprenguin i continuIn treballant en grup, no nornés
individualment. Aquests sOn alguns elements... El problema és, per
exemple, que saben els alumnes de Magisteri? Aquest es el problema
per comengar, que si ells saben dues coses, que interessi a l'Escola
de Magisteri -saben moltissimes coses- per() estem parlant del que
es especific. Abans de tot han estat alumnes. Jo crec que hi ha un
treball molt interessant que, que jo sapiga no s'ha fet mai -al menys
jo no conec experiencies d'aquest tipus- es treballar durant un bon
temps sobre tot allO que els alumnes de Magisteri recorden de la seva
experiencia d'estudiants des d'infants de parvulari fins... analitzant
una mica, gairebe amb actitud clinica, aquesta miciohistOria personal
d'ex-alumnes. Un psicoanalista, per fer analisi ha de fer analisi
didectica, és a dir, ha de suposar-se ell mateix en un proces
Un mestre tampoc no examina la seva histOria d'alumne. Fixa't quants
elements dinamics tindre en el paper del mestre, totalment desconeguts
pel mateix mestre. que sOn nornés derivats de la seva experiencia
d'inf ant. Aquesta es una part, l'altra es una experlència d'escola-
taller. Os a dir, de practice escolar corn s'anomenava -corn s'anomena-
perO viscuda d'una manera totalment diferent. Fins ara la practice
escolar ha estat una experiencia que es feia names en els darrers
anys, no m'equivoco, perque es feia amb els alumnes de Magisteri
que havien de prover de fer una acci6 didectica. Aix() es molt pobre,
molt banal. El que a mi m'interessa es que, en comengar el primer any
de Magisteri o de Pedagogia o d'Escola d'Educaci6, els alumnes vagin
la meitat del temps en una escola i l'altra meitat a la Universitet. I

cadascO en una classe diferent, si es possible, o un o dos, no mes,
perque rnes sOn disturbi dins d'una classe (la classe es un ecosisterna
molt delicat) I a proposta que els faig es que treballin a la classe
durant un any u mes. La resposta que donen normalment a aquesta
proposta es que no tenim prou bones classes. I exactament es al
contrari. A mi no m'interessa que les classes siguin bones sinO que
siguin classes. Totes les classes que tenim sOn bones perque el que
ha d'aprendre el futur o _sire no es tant corn s'ensenya -perque Os
el que hem de dir que no val la pena- sinO estudiar, coneixer, observer
el fenomen escolar. L'estudiant va a la classe per observer, per
escoltar. per coneixer. la Universitet ha de donar instruments
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d aquesta mena (cOrn es documenta una experiancia escolar, cOrn
s'observa) I els alumnes recullen el material I el porten a la Universitat
A la Universitat es treballa amb aquest material corn a la classe es
treballa sobre els coneixernents dels nens. Aixi corn els infants parlen
i comenten les seves experiancies, tot aix6 as el material que es
col.loca damunt la taula i s'elabora. Aix6 as el treball escolar,
l'elaboraci6 per mitja de tots els recursos: els Ilenguatges, els
instruments, els Ilibres, les biblioteques, els laboratoris, els experts;
el mateix hauria de ser la Universitat: treiem material de la nostra
experiancia, el portem a la Universitat, el posern damunt la taula,
comencem a treballar-lo nosaltres i dernanem als mitjans de la
Universitat, sobretot als professors, ajut per arribar a una resposta
dels problemes. Aix() jo crec que as una mica de pista.

CR.- Seria la idea d'educar no per investigar sin6 educar inves-
tig ant?.

FT.- Exactament. No es pot ensenyar a investigar, han d'investigar.
Cs corn ensenyar a jugar, ensenyar l'amor. Quin sentit ta? No es
poden fer Moons te6riques corn es fan a la Universitat. Es una
ximpleria, ensenyar a riure, no ho sa, les coses vertaderes, les que
ens ocupen a nivell global. ning0 no pensa a ensenyar-les.

CR.- Parlant de globalitat, i,mestre amb formaci6 global o amb
una especialitat?

FT.- Nosaltres ara estem intentant una via nova, la que a Italia
s'anomena dei modulli", de mdcluls. Es a dir, en Hoc d'un mestre
per cada classe, corn era fins ara, comencem una experiancia que Os
de tres mestres per dues classes. Aix() ta dos sentits, l'un, bloquejar
la relaci6 massa intima i gaireba materna que existeix entre el mestre
i la seva classe. I el segon, sortir de la idea del mestre que ho sap
tot. Els mestres s6n mestres d'area, no s6n mestres de disciplina
sin6 d'area, i les arees sOn: l'Area de Llengua, l'Area de Ciancies i
l'Area de Socials. Aquesta as una part del problema. Jo crec que a
mas d'aixd han de tenir una claredat mas te6rica. Es a dir, crec que
el mestre no ha de ser all() que sap, sin6 ahlO que sap ensenyar o sap
fer el seu paper, que no as saber-ho tot sind ajudar els alumnes a
aprendre. El paper del mestre no as el d'ensenyar sin6 el d'afavorir,
facilitar que els infants aprenguin. I per fer aix6, la manera millor
as ensenyar coses perque ensenyant s'empobreix la proposta. El
mestre as un mediador cultural que aprofita els recursos que té, tot
all() que l'escola pot proposar, la biblioteca, els laboratoris i tamba
totes les ocasions que el mitja pot afavorir. Per exemple, un mestre
sap que si ell no sap dihuixar, millor que els infants es trobin amb una
persona que sapiga dibuixar, que doni als infants la idea del plaer de
dibuixar, de mar.era que tinguin un model alt. Aix() no vol dir que el
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mestre es posi en una situaci6 inferior Al contrari, el mestre es un
facilitador cultural, es a dir, que el seu paper es buscar les propostes
al mes altes possible, que gairebe mai no posare en prectica ell
mateix. El que es tracta es de trencar una imatge ja molt feta. Si el
mestre Onic significa tot aim:), jo n'estic totalment a favor. Si mestre
Onic es un que afavoreix, no em preocupa que sigui un o que siguin
molts.

CR. - Estaria el paper entre facilitador i dinarnitzador?

FT. - Si, si, exactament.

CR. U n dels teus Ilibres es titula Als tres anys s'investiga...

FT. - El nen no comenca als tres anys, tambe als tres anys s'in-
vestige.

CR. - 0 sigui, que és un proces paraldel a tot proces d'aprenentatge.

FT. - Per descomptat. Tot el problema rau en la corba del desen-
volupament. En aquesta corba, al voltant dels sis-vuit anys l'infant
comenca a pujar. Tenim un periode que es diu, alguna vegada, de
latencia en el qual el nen espera, i despres ve la primavera del
desenvolupament i aquf es coldoquen els grans aprenentatges: lec-
ture, escriptura, comenca la vide sacramenteria en el vessant religios,
es a dir, es el moment en que es reconeix corn a important. Aqui estan
els primers pre-escolars, respecte d'aquest model podem anomenar
pre-escolar perque ve abans de l'escola. En aquest periode es permet
jugar a l'infant, perque pot perdre temps. Despres vénen els deures.
Nosaltres sabem molt be que la corba del desenvolupament es una
altra i la diferencia es fatal. Aix() quant a la diversitat entre una
posici6 i l'altra. Si vols, es l'espai per on FRATO busca les idees per
a les seves vinyetes. Aquesta corba significa que als sis-set anys
gairebe tot ja este fet. Quan el nen arriba a l'escola gairebe acaba el
seu periode de desenvolupament. Corn mes ens apropem al punt zero,
mes vertical es la corba, o sigui, mes ens apropem al punt mig.
Aquest es el problema.

CR.- I parlant de FRATO, potser seria interessant que hi poguessim
connectar i que ens parles una mica de la seva experiencia en el mem
del disseny, de la vinyeta... LCom sorgl FRATO?, a part cl'aquesta
contracci6 de nom i cognom, es clar.

FT.- No fou pas casual. No ho es perque es corn una careta. El
problema es que va neixer d'un conflicte. Des que me'n recordo, el
meu interes sempre ha estat l'interes de la visiO, del dibuix, de la
imatge, de la bellesa, de tot aix6, i de la figura, i de la dona. Es veu
a l'exposici6, oi?, hi surten molts pits, per exemple. Tambe hi es la
sensualitat del signe, sempre ha estat una part molt important de la
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meva expenencia, ja des de petit La meva idea, pel que recordo, era
sempre que un dia o altre jo ho deixaria tot i em dedicaria a pintar,
a adquirir experiencia d'estudis molt seriosament, d'arts sagrades,
d'estudi de figures, no ho se .. Jo tinc molts treballs d'aquest tipus.
Pena la vida ha tinaut un altre sentit. Jo vaig cornengar aquest treball
abans de mestre, d'ensenyant, de pedagog, de psicaleg, d'investigador
del Consell Nacional d'Investigacia que ha tingut la male sort d'in-
teressar-me. M'oferiren un paper que no rn'interessava i jo feia el
rneu ofici i quan acabava el meu ofici, comengava a fer el meu paper
d'art. Segurament un dia o altre el deixava per6, ben al contrari,
m'interessava entrar en aquest man dels infants i arribar a ser un
infantoleg, m'agrada i m'ha agradat. Per aix6 semblava que l'artista
s'havia perdut totalment. L'any 1978 es va produir aquesta trobada,
parcial, ja que no penso que fent vinyetes se solucionin els meus
problemes artistics. Pert) l'any 78 ho passava pitjor en el sentit de
vergonya, per aix6 dic que no es casual que es digui FRATO i no
Tonucci perque jo pensava amagar-me dins d'un nom de mascara,
disfressar-me alli perque tenia vergonya del fet que un artista es
dediques a fer vinyetes.

CR.- Coneix FRATO corn viuen els seus dibuixos els nens i les
nenes?

FT.- Be, els meus dibuixos no neixen per als infants, corn es
compren clarament, oi? Sem dibuixos que neixen en una intimitat
entre adults. Es a dir, un adult que creu entendre una mica mes el que
Ii passa a un nen i que gairebe dana cops de colze als altres adults
dient: «rnira que passe., '<pare cornpte que un nen reacciona
Et diu and que el nen et diria per6 que no et diu perque no pot. Jo ho
dic en norn seu. Aquesta es una mica l'actitud que jo tenia. Que no
es una actitud contra els altres sin6 contra nosaltres. Jo estic dins
de l'analisi critica i molts dels errors que jo denuncio san errors
meus de pare i, potser ara, errors d'avi.

CR.- En la teva obra Infant s'hi neix assegures que FRATO es la
teva me esquerra, la teva part creativa i artistica, per tant. En el
cas del man infantil veiem que, en nom de l'educaci6, s'introdueix
molt art, pert), ces tracta de facilitar cada vegada mes art als
infants o d'afavorir l'expressi6 de la seva prdpia creativitat, del seu
propi art?

FT.- Si, si. Aquest es un problems que pertany als infants. A mi
no rn'illteressa gaire l'art. Per a mi si, per al meu problema, pert)
per als nens... Si nosaltres pensern en els infants en termes d'artistes
ens quedarem amb la idea que names alguns ho seran. El problerna es
que el dibuix, la pintura s6n Ilenguatges als quals tots tenen dret. No
hauria de passar que una persona adulta digui ,,jo no se dibuixar".
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Perque si jo pregunto aqui "qui no sap escriure?" ningü dire que no
Pert) SI jo pregunto ,,qui no sap dibuixar?" segurannent hi haure
moltes afirmacions I aim!) és absurd, perque per escnure no serveix
més competencia que per dibuixar o viceversa Les mateixes limes
que fern per escriure serveixen per dibuixar, el clue ha passat es que
en algun moment ocorregué alguna cosa que ens va convencer que no
sabiem dibuixar. Aix6 ha passat dins l'escola, gairebe segur, en un
noranta per cent dels cassos. Per aix6 no m'interessa un discurs
d'art, sin6 de Ilenguatges. En el cas FRATO no es tant un problema
d'interpretar l'art infantil, el que m'interessa es el paper que jo vaig
assumir l'any 68, que es el mateix paper que m'interessava assumir
corn a investigador i interpret de les necessitats dels nens. Es a d...,
un infant es troba en una situaci6 molt particular respecte als adults.
Sofreix violéncies que, corn sOn petites, gairebe rnai no ens n'adonern
de corn actuernavant d'aquestes vivencies. .136, no et preocupis",
.quen siguis gran ja no et recordares d'aix6». Es una violencia, una
vulgaritat terrible que els adults continuin dient aix6 als nens. Un
infant, corn és petit, viu sentiments, preocupacions, dolors petits. Jo
crec que es exactarnent al contrari. D'altra banda, el nen no pot fer
una revenja coherent arnb l'adult. L'adult ofen el nen, per recuperar
requilibri el nen hauria d'ofendre l'adult, per6 el nen no pot fer-ho
perque l'adult te un poder que el nen no te. Jo ern col.loco en el seu
Hoc en aquest moment. Les vinyetes intenten donar-li la paraula corn
si el nen pugues contestar. Jo poso en clar alIô que el nen no pot posar.
L'objectiu es que riguem. Es un mecanisme molt particular perque
l'adult riu i, mentre riu, s'adona que este rient-se d'ell mateix. I es
un moment molt critic, almenys es el que diuen les persones respecte
a la relaci6 amb les vinyetes. Provoquen una autoironia i jo crec que
aix6 es molt constructiu. Crec que l'autoironia es un dels nivells més
alts de judici critic de l'adult. Aquesta es una mica la filosofia de
FRATO. No totes les vinyetes sibn igualment bones, a vegades sOn mes
fluixes, altres s6n més fortes... Jo crec que han de tenir un equilibri,
han de ser suficientrnent sensibles a la vide real, han de provocar en
l'adult que les Ilegeixi una reacci6 del tipus també». Aquesta
frase <do també" es la que fa .escacs>, a l'adult. Diem jo tarnbe i
després riem. Es a dir, d'una banda ha de ser propera a l'experiencia
dels adults i, de l'altra, ha de ser bastant paradoxal per provocar el
riure o el sornriure. I en aquest rnoment es d6na el curt circuit amb
que ens adonem que estem rient dels nostms errors. I jo crec que
aix6 és molt fort i incOmode.

CR.- Has parlat abans que l'infant sofreix violencies, per6 malau-
radament no nomes les viu ell. Donat que estem en un entorn amarat
de violéncia, 6quin paper creus que pot jugar l'educaci6, l'escola? El
82 digueres que l'escola no servia per a ningil. tEl 92 podem dir que,
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corn a minim, ha de servir per a sortir al pas de la violencia que
existeix o és que ens hern d'acosturnar ja a viure amp la violencia?

FT.- Jo crec que no es tracta ni d'una cosa ni d'una altra. Es a dir,
em preocupa molt pensar que l'escola és un lloc que ens salve de la
violencia en el sentit que ens tanquem dins l'escola i la vivirn corn un
paradis tancat, corn un lloc on no arriba la violet-16a. No, aix6 seria
molt gi eu en el sentit que seria una escola que no és l'escola del
nostre entorn, de la nostra societat, dels nostres infants. Si l'escola
este oberta, esta oberta tambe a l'experiènia de violet-Ida que els
nens viuen. D'altra banda, jo no crec que poguern acostumar-nos a
la violancia. Acostumar-se a la violancia significa acceptar-la. Jo
crec que aim!) mai no es podre fer rnentre tinguem una consciencia.
El problema de la violancia, la macroviolencia: l'incest, la violencia
contra els infants, la violancia fisica, la discriminaci6, suggereix una
reacci6 i, normalment, aconsegueix una reacci6 social. La microvi-
olencia, ben contrari, no la suggereix. Jo interpreto corn a m;crovi-
olancia tot el que els adults fan sense reconeixer els problemes dels
nens. Infravalorar el pes que el nen d6na als seus sentiments, als seus
problemes. Pensar sernpre que tot es petit, no donar respostes
adequades, pensar que podem solucionar un problema responent d'una
manera vaga, defensive, sense afrontar el veritable problema... tot
aix6. Aix() s6n el que jo anomeno microviolancies. I crec que aquests
tipus de microviolancies sOn molt dificils de reconeixer perque tots
les utilitzern. En el decurs d'un dia de la vide d'un nen se'n donen amb
moltissima frequencia.

CR.- Amb el treball de FRATO es constata la denüncia a problemes
molt candents corn l'educaci6 sexista, el racisme...

FT.- SI, jo pensava fer durant aquests dies una Ilig6 molt pesada.
Pensava preparar una cosa important, preparar corn una conferencia
d'aquests darrers vint anys d'escola, d'histOria escolar, per mitja
de les rneves vinyetes. Penso que aquestes interpreten els problemes
que van sorgint en els diferents peilodes de l'escola, perque la vinyeta
es un mired de la realitat, si es una bona vinyeta. Be, m'agradara
comentar-ne una que despres comentarem tots junts. Es tracta d'una
vinyeta sobre el problema multiracial que a Italia es troba ara amb
molts problemes. Per prirnera vegada nosaltres hem passat de ser
gent que ve de fora i que sofreix la marginaci6 a ser gent que rep i
produeix marginaci6. Hem passat de la banda dels pobres a la dels
rics. El sindicat d'esquerra em va demanar si podia preparar un
bocet d'un ratol per a un congres nacional sobre el tema. Jo no sabia
exactament que fer perque no es fedl buscar una idea tan simple per
posar-la all( i a veure qua suggereix. Es tracta d'una vinyeta on hi
ha una nena negra, nena i negra, que ajuda a fer els deures a un nen
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blanc Es una idea molt penta, nornOs grafica, no tO text, per6 crec
que Os una manera de proposar un xoc, un element per a plantejar els
conflictes. AixO Os una idea, per exemple, de per on van els problemes
del moment.

CR.- SOn un bon recurs per a generar debats a les escoles.

FT.- Exactament. Jo no crec que per mitjà de la sAtira puguern
solucionar els problemes, per6 podem evidenciar-los. Despres calen
les ganes i els esforgos en el treball per a resoldre'ls.

CR.- Grades Tonucci, grades FRATO pels nostres aprenentatges.
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Abstracts

En una entrevista de Lors d till entretien In November 1992 in
Carme Romia a accorde par Francesco Barcelona Carme Romia
Francesco Tonucci. que Tonucci A Carme Romia interviewed Francesco
tuvo lugar en Barcelona en novembre 1992. 6 Tonucci about the
en noviembre de 1992, Barcelone. 6 propos de exhibition
a prop6sito de la l'exposition 'FRATOgrafies". He
expcsici6n "FRATO- 'FRATOgrafies'. celui- makes a critical
grafies% Tonucci ci fait une analyse analysis oi the
analiza criticamente la critique de I evolution evolution and the
evolucrOn y la situa- et de la situation current situation of
ci6n actual de la actuelle de recole the Italian school. In
escuela italiana. En italienne et manifeste the interview,
dicha entrevista, son insatisfaction Francesco Tonucci
Francesco Tonucci devant le peu d inter& expresses his
manifiesta su insalls- pour la recherche et dissatisfaction with
facciOn ante el escaso l'experimentation. the scant interest in
interés por la investi- Francesco Tonucci research and
gacion y la experimen- expose au couns de cet experunent He also
facial, Expone tambien entretien sa conception explains his concept of
c6mo concibe el la de la formation des teacher training, which
formaciOn del profeso- prolesseurs, coherente is consistent with a
redo. que considera ha avec un profit profile of the teacher
de ser coherente con un d'enseignant pourvoyeur as a supplier and
perfil de prolesor de culture et médiateur intermediary of
facilitador y mediador culture!. avec Line culture: with a concept
cultural, que entienda conception de of learning based on
el aprendizaje funda- l'apprentissage fondee respect for the
mentado en el respeto sur le respect de la diversity of pupils.
a la diversidad del chversité des &eves, languages and
alumnado, de los des langues et des resources, a concept
lenguajes y de los moyens: une conception based on cooperation in
recursos: que tenda una fondée sur te travail e . work, a training in
concepcian basada en cooperation, en fin de direct contact with the
el trabajo cooperativo. compte. une formation reality of school From
y una formaciOn en en contact direct avec this concept a portrait
contacto directo con la la réalite scolaire De of Tonucel-FRA70
realrdad escolar A cette conception emerges, with his
partir de estos emerge un portrait de satiric sketches he
enteric's, se va Tonucci-FRATO, qui explores the world of
dibujando un retrato de explore, d travers ses childhood and
Tonucci-FRATO gine, vignettes satiriques lc children's relation3
con sus vinetas monde de I enfance et (sometimes violent)
satiocas, explora el ses relations (parfois with adults
mundo de la infancia y violentes) avec les
sus relacion4.s (a veces adultes hey words Educational
violentas) c.in los cooperation Italian
adultcs Mots cies Cooperation School - Teacher

educative Ecole Training - Experience
Palabras clave- italienne Forniation of the school-Workshop
Cooperacion edurativa des pro/es:news - . History Childhood -
- Escuela ildhana . Experience d'tscole- Image Violence
FormaciOn del profeso- atelier - Histoire -
redo Experiencia de Enfance - Image -
escuela-taller - Violence
Historia Inlancia -

Imagun - Violencia
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Temps d'Educació, 9 1r semestre, 1993

Ensenyament-aprenentatge d'una segona
Ilengua a l'escola
Maria Pla Molina*

Introducció

Partim d'un tema que afecta especialment totes aquelles cornunitats
humanes on mes d'una Ilengua forma part de la tradici6 social dels
seus parlants. En aquestes circumstencies, l'educacid, l'ensenyarnent-
aprenentatge de les diverses IlengOes en contacte i l'atenciO coherent
i psicopedagdgica digna de la personalitat de cada un dels parlants
situa ies esmentades comunitats en un encreuament d'opinions,
tendencies te6riques i fOrmules sobre corn s'han de desenvolupar les
propostes escolars que suposin la idealitzacid de la millor proposta.
En aquesta proposta les connotacions polltiques a vegades no deixen
d'esser presents unint forces amb suposades orientacions sense
criteri, quan de fet haurien d'esser presidides per all6 quo didec-
ticament resulta mes suggeridor i digne des de la perspective de la
persona subjecte d'educaci6.

No es massa estrany trobar, a l'hora d'establir un programa
d'ensenyament-aprenentatge de la Ilengua a l'escola, una dicotornia
persona-territori. A vegades no es fedi decidir quina es la millor
trajectdria a seguir.

Aixi doncs, centrern la reflexi6 sobre l'educacid de la Ilengua a
les escoles, i no ens resistim a parlar del tema des de la nostra
experiencia quotidiana que situern a una d'aquestes comunitats

Catalunya, punt de partida per a una de les possibles con-
sideracions al voltant de la Ilengua i de l'escola, i l'abast educatiu que
aixd suposa.

'Maria Pla Molins es professore de Didectica i Organitzaci6 Escolar a la Facultat
de Pedagogia de la Universitet de Barcelona Interessada en la problematica del
bilinguisme ha escrit. entre altres treballs El Bilingulsme escolar a Barcelona I Los
actilucts dels escolars davant de l'ensenyament de la llengua catalana a l'escola a rues
de diversos articles i contribucions a obres col.lectives relacionades amb
l'ensenyament i l'aprenentatge de la lecture i la Ilengua parlada a l'escola

Adreca- Universitet de Barcelona. Facultat de Pedagogia. Dep. de Didectica
OrganitzaciO Escolar c/ Baldiri i Reixac, s/n 08028 Barcelona Tel (93) 334 92 14.
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D'entrada, partim d'un sentit de respecte envers la Ilengua que
emmarca qualsevol comunitat de parlants del nostre territori his*
més enlla de l'Europa de les nacions I fins a l'ampli bagatge cultural
que representa qualsevol llengua a nivell universal, en una müsica
melOclica en la qual es constitueixen diverses varietats culturals,
formes vives del viure quotidie de pobles, races i cultures. Tot aix6,
juntament amb la seva peculiaritat lingOistica i amb els seus regis-
tres fonetics combinats d'infinites formes creatives &Ina una belle
harmonia polifônica de Ilengues, de la mateixa manera que es pot
vibrar des de la poesia que emmarca cada una d'elles i de la mateixa
manera que es creen modulacions singulars nornés perceptibles pels
parlants dominadors de cada una d'elles.

Des de la nostra ideologia educative per a l'ensenyament-
aprenentatge de la Ilengua a l'Escola intentarern estructurar la nostra
proposta en els apartats segOents-

- Bilinguisme corn a punt de partida.

Tendencies actuals.

- Irnmersic5

El rnodel canadenc.

IrnmersiO i bilingOisme a Catalunya.

Potser partim de la base que les teories de la practice educative
a l'Escola s6n presidides per corrents d'influencia social i, rnoltes
vegades, les acceptem o les abandonem sense haver comprovat Si s6n
bones i oblidem que treballem amb essers humans i que cap d'ells no
ha de quedar marcat per les influencies negatives d'un programa mal
aplicat. poc pensat Sembla que ens basem en les modes i en influencies
no provades.

Les Ilengdes sOn coses, instruments, corn a molt vehicles, i els
parlants sOn persones. Les IlengOes corn a instruments que sOn
mereixen un respecte essencial, es a dir, cal utilitzar-les
correctarnent, i aixO es un afer academic-. No oblidem, a mes, que
l'elaboraci6 d'un curriculum d'ensenyament de la Ilengua, en moltes
ocasions, es un proces riles politic que academic. Els experts indiquen
els fets i els conceptes que haurien d'aprendre els escolars. Els grups
de pressi6 pressionen els responsables educatius i aporten informed()
i projectes, de vegades contradictoris, sobre els projectes que han
de coneixer els escolars, i a més a més, ignoren la importencia de
saber mes coses sobre les cultures que porten a l'escola els nens i
les nenes.
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Bilingilisrne corn a punt de partida

"L'escola no as precisament el Hoc on s'ensenya el Ilenguatge, més
aviat és un Iloc on l'ensenyament es realitza a travOs del Ilenguatge;
la majoria d'aprenentatges depenen de l'habilitat dels alumnes per
entendre el n ue diu el professor i el que diuen els llibres que han rebut.
A través de la comunicaci6 entre alumnes i mestres s'estableix una
educaci6 efectiva. (Pia, 1983)

La diferancia entre aprendre una primera i una segona Ilengua rau
en el fet que la primera és una adquisici6 humana universal, mentre
que la segona pot trobar resistencia enfront de la primera i no és
universal. S'apren una segona Ilengua perque amb la primera no hi ha
prou per a les necessitats de comunicaci6 del parlant.

La qOesti6 provoca diversos problemes perque corn que les per-
sones que envolten el nen utilitzen dues Ilengues al seu entorn i, de
vegades, una combinaci6 informe d'ambdues, el nen adquireix un
vocabulari restringit i barrejat, una sintesi hibrida. .Quina es, a cada
grup, la proporciO de nens amb dificultats: en la seva prOpia ilengua
native; en la segona Ilengua, i en el conjunt de matéries escolars?

Les questions que planteja un bilingOisme nacional i pedagogic sOn
moltes, no s'han estudiat a fons, i de vegades han estat resoltes per
consideracions econOrniques o polftiques que contribueixen a aguditzar
el terna pel fet que les dues Ilengues sancionades oficialrnent pels
pcders publics exigeixen tota l'atenci6. Ling0isticament s'observara
que una Ilengua substitueix l'altra, pent, des del punt de vista de
l'educaci6 presenciem un procés de despersonalitzaci6 i destrucci6
de grups etnics sotmesos a la influencia de les Ilengues imposades. A
molts paYsos esser bilingue vol dir no estar educat, car s'arriba a
esser bilingue per la irnposici6 de la Ilengua de la classe dominant a
la classe dominada.

Ates que cada cop més el m6n en qua ens movem tendeix a ser
bilingue, les persones tendeixen a ser biling0es, condici6 necessaria
per ser polisocials, es a dir, per formar part d'un grup per a una cosa
i d'un altre per a una altra.

Pel que fa al biling0isme precoo, per6 beset en la Ilengua materna,
Titone (1975) ens indica quin és el significat psicolOgic, social, educatiu
i cultural de la seva implantaci6 al marc escolar. El nen pot escoltar
moltes IlengOes al seu entorn i aprendre en la seva infancia noves
expressions, pelt al mateix temps que forja la seva personalitat,
tambe forjara la seva Ilengua basica, la qual, en donar-li personalitat
plena, li obrire qualsevol barrera ling0istica que hagi de superar en
el decurs de la seva vida, amb una personalitat total, sense inhibicions.
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-L'expressid d'una llengua comporta un Judie!, manifesta una emociO
o una opiniO Podem reflexionar I discutir sobre bilinguisme en sentit
positiu I en sentit negatiu Cal que precisem la terminologia abans de
formular qualsevol tipus de debat.

La necessitat d'adaptar-se a les condicions del nen ha plantejat la
questi6 del seu entorn linguistic, ja sigui familiar o ambiental, amb
totes les interferencies que puguin produir-se, tent a nivell psicol6gic
corn a nivell linguistic.

Podriern esmentar alguns autors que, des de la Renaixenca, sOn
partidaris de l'ensenyament de la Ilengua materna i, certament, la
nista ha d'anar encapgalada pel nostre Ramon Llull que undava pel
mon escoles de Ilengoes perqué cada poble introduis la seva prOpia.
Monta.9ne, Rabelais, Comenio, Rousseau, Pestalozzi i Girard, per
esmentar-ne alguns, Iluiten contra el Ilati a favor de les Ilengues
vulgars».

"Cana que arribessin els Drets Humans i el Romanticisme amb la
seva exaltacie dels valors populars; que es reconeguessin els fets
diferencials en l'ordre politic i en el pedagbgic: que arribes la pedagogia
genetica i funcional I, sobretot, que hagues nascut la linguistica moder-
na que no es basa en la Filologia ni en la dissecacie dels cossos de (a
Ilengua, sinO en el fet mateix de la producciO de la Ilengua viva,

Cal situar els plantejaments cientifics de l'estudi del bilinguisrne
al Pais de Gal.les, el 1917, amb David John Saer i el seu col.laborador
Frank Smith que, juntament amb John Hugues, van coordinar les
recerques sobre el bilinguisme i l'educaci6 a la Primera Conferencia
Internacional celebrada a Luxemburg el 1928, per tal d'estudiar la
problematica que aquest fenomen comporta a nivell escolar i per tel
de trobar les condicions cientifiques per a la seva soluci6:

"L'obligacie de donar als nens Ilicons en una Ilengua que no es la
seva Ilengua materna te moltes conseqUencies per a les administracions
escolars: l'obligaci6 de rebre l'ensenyarnent en aquestes condicions té
consequencies per als alumnes."

En tota situacid bilingue cal tenir en consideraci6 els segOents
punts:

1. Grau de bilinguisme.

2. Diferencies entre dues IlengOes en una situaci6 bilingue.

3. Edat d'aprenentatge de la segona Ilengua.

4. Metode d'aprenentatge.

5. Actitud envers cada una de les dues Ilengues.

Llengua pressuposa comprensi6, comunicaci6, dialog, creed&
Ilibertat..., fornentar la parla del nen per tal que expressi el rriOn de
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la forma que el veu, per tal que aprengui la value de la comunicacid,
la value de la paraula viva, l'agradable tasca de construir el seu m6n
interior I de poder-lo expresser amb la paraula justa, amb la frase
exacta i amb l'estructura idiometica viva, elements que en el decurs
del temps s'arrelaran i floriran en la culture ambient que consolidare
aquesta feina de l'escola.

L'ensenyament de la llengua, que hauria de constituir el pas vital
i progressiu de l'esser hurne cap a un Ilenguatge cornü i cap a un
Ilenguatge professional i cientific ple de novetats, es transmet i es
promou, molt sovint, de forma monOtona, perque el sentit estetic i

la sensibilitat afectiva es perden quan Lie llengua esdeve una expressiO
fossilitzada, i la creativitat queda reduYda per un codi escrit abstracte
i allunyada de la Ilengua d'expressid i de creaci6 espontenia.

Quan l'escola estudia el Ilenguatge del nen ha de tenir en compte
totes les possibilitats de comunicacid: rnimica, gest, mOsica, simbols,
etc. i ha de reforgar les actituds positives envers tota aquesta gama
de mitjans comunicatius. En el moment que la Ilengua del nen i la seva
possibilitat d'expressi6 s'estirnen, es coneixen a fons i es respecten,
podem assegurar una metodologia i una didectica eficients.

En una comunitat escolar amb nens procedents de diversos
ambients linguistics, podem parlar de segona Ilengua? i de segona
Ilengua escolar? quines actituds i formes d'expressid no escrites
entren a l'escola?

Cal enderrocar els obstacles socials, politics i psicologics que
bloquegen les possibilitats de comunicaci6. Es convenient tenir en
compte els condicionarnents personals i idiomatics amb els quals el
nen entra a l'escola.

Cal que el mestre/a vigili les formes d'expressie del nen, ales
que:

-Si adquireix el costum d'expressar-se de manera incorrecta
aproxirnada en dos tdiornes diferents, no hi haure progressi6. sing
regressid. no hi haure esforcos. sin6 debilitament de la culture
intellectual La prove Os que les mateixes idees de progres i de
culture s'enfosqueixen i es falsegen.

-Lin cos cientific de coneixements. pel que fa a i'educaci6. hauria
de capacitar el rnestre/a per determiner gum tipus d'ensenyarnent
d'altres condicions d'aprenentatge cal proporcionar exactarnent per
tal de produir els aspectes desitiats de conducra apresa entre els
alumnes que van a escola.-

Didacticament, creiern que totes les recerques dutes a terme al
voltant de la conducta verbal del nen han de poder-se sotmetre a una
analisi, tant en una teoria psicoldgica, corn en una teoria educative
sobre l'aprenentatge.
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La pnrnera consequencia didectica d'aquesta reflexi6 apunta cap
a les expressions Mures orals i escntes dels alumnes en comunicaci6
creative entre si I amb el mestre. Cal fer un intent per possibilitar
i promoure un enteniment hurnà i cordial que suposi l'alegria de la
fraternitat i de la comprensiO hurnanes, base d'una democrecia ne-
cessariarnent convivencial.

L'onriquiment de la llengua pr6pia de cada nen es justifica per la
dinernica de la Ilengua en ella mateixa. La Ilengua no nornés serveix
per designar objectes, sin6 tambe per expressar idees, judicis i sen-
timents, i per avaluar, per crear, per persuadir, etc.

A cada Ilengua Ii correspon una organitzacio cultural de dades
idiornatiques expenmentals adequada. A la Ilengua pribpia Ii correspon
el privilegi de la prioritat en la recepciO i l'expressi6 del pensarnent.
Aprendre una segona Ilengua no names és posar etiquetes noves
equivalents en el mon experimentat. perque per a milers d'escolars
pot suposar una renOncia i un detenorarnent de la pr6pia expressiO.

La Ilengua nova apresa a l'escola corn a portaciora de culture
hauria de poder-se traslladar a la vide quotidiana del nen, i la vide
quotidiana hauria de considerar-se corn a punt de partida dels
coneixements escolars. El Ilenguatge no culturitzat escolarment és
aquell que s'integra en la vida hurnana i que no s'oblida, aquell que no
queda reduit a un Os coercitiu en el marc de l'escola, corn a una cosa
superposada, sin6 que s'inteara en la vide i en el pensament de cada
dia.

iiAvui dia. es demostra que la Ilengua materna es un tresor de
possibilitats d'educaciO forrrial incomparables, perque la paraula no es
Onicament ,,producte- del pensament. sincti el mateix pensament
cristal.litzat. que s'organitza i que es constitueix."

En aquesta interrelaciO entre Ilenguatge i pensament, la llengua
familiar te una funci6 molt important perque "la principal classificacio
intel.lectual que constitueix el capital actiu del pensament ha estat
elaborada per la nostra llengua materna.-

Si el nen apren el Ilenguatge al si de la familia i te possibilitats
d'ampliar-lo amb l'aprenentatge escolar cal que s'estableixi una
interrelaciO entre ambdues possibilitats i que es pugui passar de l'Os
practic i quotidia a l'Os intellectual:

a) Ampliant el vocabulari

b) Reconsiderant els temes amb més precisib i exactitud.

c) Fomentant costums de discurs consecutiu.

Si no tn Hoc aquesta interrelacio, la pobresa del Ilenguatge anire
reduint la visiO mental.
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.L'interes que te el nen per preguntar I aprendre el nom de cada
cosa Indica que per a ell les significacions esdevenen individus concrets,
de forma que amb els objectes I amb les coses passe del nivell fisic al
nivell

La vida intel-lectual depan de la possessi6 de significacions i

encara mas si aquestes significacions s'arrelen en la mateixa vida de
l'home, ja que per tal que aquest sigui creatiu a travas del Ilenguatge
necessita posseir plenament la seva prOpia llengua.

En aquesta reflexi6 al voltant de l'aprenentatge de la Ilengua, el
tema i la intenci6 as arribar a un maxim d'eficacia en la integracid
dels aprenentatges. A fi que la creativitat assoleixi la seva possibilitat
Optima, caldra que s'interpreti la situaci6 especifica de cada nen/a
i de cada grup d'alumnes. El Ilenguatge que s'ensenya a l'escola no pot
ser artificial, ha d'anar unit, constantment, a la realitat viva de la
classe constituida pel nen i pel seu mOn, les seves experiancies, els
seus desitjos i la vida que intueix i imagina. En el Ilenguatge de
l'escola cal incloure un objectiu que no sigui merament formal, as a
dir, l'ensenyament ha d'asser realista, basat en el mOn vital de
l'alumne. La base de l'expressi6 a l'escola ha de ser el mateix mOn
del nen i les seves experiencies.

El fonament de l'organitzaci6 escolar del futur as considerar els
problemes d'integracid de cada nen/a, perqua el procas d'aprenentatge
constitueix un problema principalment individual i en aquesta
individualitat s'inclou la Ilengua prOpia de cadascO. Aixi doncs, el
proces d'integracid i de supervivancia linguistica sera possible i es
consolidara si convertim l'aprenentatge de la Ilengua en una tasca
oberta i agradable.

La reflexi6 final d'aquest apartat ens porta a considerar dos
aspectes fonamentals que presenta el ragim o tractament linguistic
a l'escola: l'aspecte politic i l'aspecte pedagOgic.

Des del punt de vista politic, moltes comunitatgrituen la dificultat
que pressuposa l'ensenyament-aprenentatge de dues Ilengues sense
destorbar el desenvolupament normal de cada alumne. Aix() suposa
possibilitar la integracid (fun autantic llenguatge creatiu a cada una
d'elles, atas que la Ilengua que no as plenament present a l'escola a
la llarga as una liengua condemnada a morir. El poder politic ta a les
seves mans la possibilitat de reestructurar l'educacid d'acord amb
les necessitats i els drets humans.

Mas d'una vegada, els resultats positius de les recerques edu-
catives no es poden posar en practica perque exigeixen el recolzament
del poder politic, que hauria de compartir el mateix punt de vista.
Efectivament, els cientifics no disposen d'aquest poder. Molts dels
seus coneixements disponibles en aquests moments no es poden utilitzar
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per generar un sistema educatiu més eficao, senzillament perque els
que tenen el poder politic no l'apliquen per dur a terme els canvis
suggerits, Wes que seri massa costosos o que van en contra dels
interessos del poder Pere) en el decurs del temps, la professi6
pedagogica i docent pot arribar a assolir el poder politic per realitzar
els canvis necessaris que indiquen i recolzen els resultats de les
recerques i el respecte a la dignitat humana.

La necessitat urgent de planificar l'escola basant-se en la Ilengua
de cada nen/a planteja seriosos problemes que fan que s'hagin de
tenir en compte diversos factors:

1. Preparaci6 linguistica i pedagogica del professorat.

2. Lloc a l'escola per al nen a partir dels 3 anys.

3. Preparaci6 de material convenient i suficient en cada una de les
Ifengues en contacte, a partir d'estudis rigorosos dels vocabularis
basics i cientifics de totes les materies escolars.

4. Planificaci6 de l'escola segons la modalitat linguistica dels nens
que la integren.

5. Increment del pressupost econOmic.

Politicament i pedag6gicament, no n'hi ha prou amb una legislaci6,
ha d'esser possible realitzar de forma coherent les programacions en
la Ilengua del nen/a.

A l'escola cal tenir en compte els problemes de l'oficialitat i de
la cooficialitat amb un tacte molt especial. Nosaltres proposem, en
primer Iloc, l'oficialitat de la llengua que cada alumna aporta a l'escola;
en definitive, el respecte a la personalitat plena de cada individu.

Els pedagogs i els dirigents del proces educatiu tenen la tasca
urgent de profunditzar en l'abast dei problema i de contribuir a
consolidar un procC:. que plantegi eficacment l'acci6 educative d'all6
que s'anomena escolar,,.

Qualsevol recerca en aquest camp hauria de sensibilitzar l'opini6
pbblica respecte a un desenvolupament educatiu que afecta la psicologia
individual i que pot arribar a interrompre possibilitats d'expressi6 i
capacitats culturals en general.
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Tendencies actuals sobre bilingaisme I escola

Iniciem aquest apartat amb algunes consideracions de l'American
Education Research Association (1992), que obre una reflexi6 sobre
el bilinguisme a l'escola, posant ernfasi en la necessitat de tenir en
compte, de considerar i d'entendre els problemes politics que envolten
l'elaboraci6 de programes d'educaci6 bilingue. Les forces socials i

politiques que configuren opinions pel que fa a l'educaci6 bilingüe
constitueixen una important base per comprendre les linies docents
i de recerca que es desenvolupen actualment. Caldra controlar
sisternaticament les influencies del factors socials que en tant que
investigadors estem obligats a detectar.

Cal destacar, en primer Hoc, la importencia del context social.
Als Estats Units, des de la proclamaci6 de l'Acta d'Educaci6 BilingUe
el 1968, el bilingOisme a les escoles ha estat envoltat de polernica i
de debat. Ha simbolitzat coses diferents per a persones diferents, i

corn argumenta Mc Groarty (1992), les definicions i els punts de
vista sobre educacic bilingue queden, sovint, envoltats per una varietat
de factors politics i socials, en Hoc de consideracions substantives
d'all6 que seria convenient programar.

Dos llibres recents destaquen algunes d'aquestes tendencies. A
Forked Tongue, de Porter (1990), es considera que l'important es
produir competencia en el Ilenguatge, que, a riles a riles, haura
d'envoltar l'avenc econOrnic i social en els parlants bilingues. Aquest
es l'objectiu que ha de proposar-se l'educaci6 i es poc adequat pensar
que nornés es pot assolir des de l'escola.

A la segona aportaci6, Empowering Minority Students, de Cummins
(1989), l'autor es mostra partidari d'uns programes bilingues que
respectin la Ilengua de les minories i que els permeti ser conscients
del sentit d'eficacia i de control sobre and) que cal fer a l'aula i a les
seves vides fora de l'escola. El fracas de molts nens a l'escola es
conseqUencia no tant d'un deficit de Ilenguatge, corn de cert tipus de
desautoritzaci6 que preval a la seva comunitat, donat que s'instauren
uns pronrames bilingues que desautoritzen els escolars i les seves
famine:.

Cummins presenta una forma d'educaci6 biling0e-bicultural que
permet que el Ilenguatge de les minories tingui el control sobre les
seves vides. Es tracta d'ula aproximaci6 instructive que es construeix
des d'una perspective additive del bilingOisme i del biculturalisme,
ates que "els educadors que consideren que la seva tasca es afegii
un segon Ilenguatge i una afiliaci6 cultural al repertori dels estudiants,
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probablement, faculten els estudiants positivament més que no pas
aquells que veuen la seva fund() des de la perspective de substituir
o restar la primera Ilengua I la primera culture dels alumnes en el
proces d'assimilaci6 a la culture dominant

La transformaci6 social hauria d'esser el darrer objectiu de l'escola
i cal assolir-lo a través d'un model d'educaci6 bilingue-bicultural que
reconegui la culture i els recursos linguistics dels alumnes minoritaris.
L'Os i el desenvolupament de les Ilengues natives dels alumnes
minoritaris constitueix el tret essencial del model que ens presenta
Cummins.

No hem d'oblidar que el tret dominant de molts projectes d'educaci6
bilingüe presenta una visi6 assimiladora. L'obsessi6 per l'assimilaci6
en el marc de la velua del curriculum reflecteix un deficit respecte
a la Ilengua de les minories i les seves families. A determinats pro-
grames bilingOes s'omet la qualitat de la instrucci6.

El bilinguisme pot promoure el creixement cognoscitiu, per6 sovint
aquests avantatges nornés sem possibles quan els nens/es mantenen
el seu bilingOisme i no perden el Ilenguatge de la liar quan adquireixen
el llenguatge de l'escola, (Diaz, 1983).

Cziko (1992) indica que recentment als Estats Units hi ha una
tendencia cap a un determinat tipus d'immersi6 en l'educaci6 bilingue
que s'anomena dos camins o desenvolupament de reducaci6 bilingue.
Es un programa que tracta de combinar els millors trets de l'ense-
nyament-aprenentatge bilingue per a alumnes de IlengOes minoriteries,
amb la immersi6 en una segona Ilengua per als estudiants de Ilengua
majoriteria.

Una classe tipica espanyol-angles d'un programa d'immersi6
compren aproximadarnent un 50% de pat la native hispana
de la minoria) i un 50% de parla native anglesa (Ilenguatge de la
majoria), dels estudiants de la mateixa classe. A reducaci6 infantil
i de primer grau, el Ilenguatge d'instrucci6 per a totes les materies
escolars es l'espanyol, a excepci6 de trenta minuts de Ilengua anglesa
al dia. Al segon i al tercer grau, totes les materies se segueixen
impartint en espanyol, a excepoi6 de les arts del Ilenguatge, que
representen d'uns 60 a uns 90 minuts de la jornada escolar. L'alurnne
utilitza la Ilengua que millor coneix per a la integraci6 de les materies
d'instrucci6.

Aixi doncs, a l'espai de reduced() bilingUe es produeixen dos
esdeveniments: a) els escolars aprenen una segona Ilengua i b) els
escolars aprenen continguts a traves d'una segona Ilengua. AmbdOs
processos sOn complexos i cada un d'ells suscita diferents questions
sobre les condidons de l'aprenentatge, els procediments utilitzats,
les influOncies i les prediccions a Ilarg termini.
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Quan els linguistes I els psicOlegs reflexionen sobre radquisici6
del Ilenguatge posen Omfasi en la cognici6 I en els problemes als quals
s enfronta l'aprenent per adquirir un sistema complex que coincideix,
parcialment, amb els sistemes complexos ja adquirits.

Vygostky (1986) argumenta que per aprendre una segona Ilengua
a l'escola i, al mateix temps, desenvolupar la prOpia Ilengua native
es constitueixen dos processos totalment diferents. Mentre aprenem
una Ilengua estrangera utilitzem significats de paraules que estan ben
desenvolupats en la Ilengua viva i nornes els tradu'im. El coneixement
aveneat del propi Ilenguatge te una funci6 important juntament amb
les relacions internes i externes que s'estableixen amb la Ilengua
estrangera. Aprenem flengues compartint experiencies viceries a
traves del Ilenguatge. Aquesta perspective ens indica que el Ilenguatge
mai no pot esser una simple materia escolar, perque el nen/a intenta
establir una connexi6 significative amb rambient social de l'adult
mitjangant la paraula, (Moll, 1990).

D'altra banda, els antropOlegs, els psic6legs socials i els sticio-
lingOistes pensen, de manera especial, en el context social del
bilingOisme: en les actituds, en la identificaci6 cultural i de quina
manera el Ilenguatge emprat este estretammt vinculat a la identitat
personal.

Als Estats Units, la majoria dels nens que van a classes bilingoes
formen part de la classe treballadora, i no es pot oblidar la culture
que els escolars porten a l'escola, and socialment viu del seu ambient.
Tampoc no es pot oblidar, quan es tracta Tun proces de programed()

que les aules .s6ri creacions artificials, Hoes de mediaci6
cultural organitzats al voltant de creences i de prectiques que con-
trolen i regulen la vida intellectual dels estudiants. El paper del
professor, dins d'aquests sistemes, a l'hora de reflexionar sobre
all() que es o que no es convenient a reduced() d'estudiants bilingues
es critic. Les seves concepcions sobre l'ensenyament estan influIdes
per l'ampli context escolar i social. A reducaci6 bilingOe cal tenir en
compte l'ampli context cultural en que es mouen els escolars. els
recursos sOcio-culturals de que disposen una visi6 sobre el futur
dels alumnes de IlengOes minoriteries que s'integren a programacions
bilingues.

Hi ha un darrer aspecte que ens agradaria comentar en aquest
apartat i que incideix en el multiculturalisme. El corrent educatiu
nord-americe va constatar, a principis del 80, a les escoles elementals
i secunderies, igual que a les de nivell superior a les universitats,
el fet que gran part de rexperiencia dels valors culturals i del passat
colloctiu dels alumnes no era reconegut o no figurava en el curriculum
escolar. En resposta a alb que el pedagog A. Banks (1992) ha anomenat
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l'irnperatiu demografic» del creixent nombre de nens/es que
pertanyen a minories I ingressen a escoles pObliques, vaadquirir més
vigor l'actitud dels pares, dels estudrants I de les comunitats servides
per aquestes escoles, en exigir que s'ensenyés als alumnes quin era
el seu propi passat. Es va reconerxer que segons la histdria dels
Estats Units, l'ensenyament dels estudis socials en una sole versid,
oficialment autoritzada, és un concepte inexacte i, a més, un factor
lirnitador, tant per als alumnes blancs corn per als d'altres races.

En un programa d'estudis plufqlistes s'espera que els nens
aprenguin una culture emplia i humane.. que coneguin les idees, l'art
i l'esperit vivificador de moltes cultures. A la practica del curriculum
escolar haure de fomentar-se un esperit priralista, de respecte rnutu
i envers ells rnateixos, entre els escolars de diferents origens. Les
escoles del nostre present i futur han d'apuntar cap a una democrecia
cultural, és a dir, reconeixer que cal escoltar una -diversitat de
veus,, per entendre la culture, el passat i el present d'una made).

No oblidem, en parlar de Ileng Oes i cultures, que les escoles no
nornés han estat una institucid on s'ensenyen habilitats i coneixements
als joves, sind un escenari on grups d'interes Iluiten per imposar els
seus valors, per replantejar els judicis de la histdria o per provocar
un canvi social basic. Pere), des d'aquesta amalgama linguistica i

cultural hem d'aspirar a construir un curriculum per a l'ensenyament-
aprenentatge de IlengOes a l'escola obert a totes les aportacions
pertinents, a nous coneixements i perspectives innovadores. Caldre
concebre la histdria hurnana corn un proces _?n marxa, sovint
contradictori, i subjecte a diferencies raonables basades en
percepcions oposades i en punts de vista diferents. Necessitem una
definici6 de ciutadania cultural que sigui al mateix temps expansive
i

Immersió IingUlstica

La proposta que sembla dominar l'ensenyament-aprenentatge de
dues llengOes a la majoria de les escoles de la nostra comunitat
lingOlstica de parla catalana es basa en el projecte que desenvolupa
l'administracid educativa autondmica i que es recolza en una deter-
minada modalitat de la -irnmersi6 lingOistica". Tractarem el tema
d'aquest apartat a partir d'aquesta premissa didéctica i des de dues
perspectives: en la primera, revisarern les tendencies i els resultats
que ens ofereix el Canada corn a pals capdavanter en la implantacid
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del programa Desitgem aportar alguna reflexi6 d'all6 que ha suposat
aquesta modalitat d'ensenyament-aprenentatge des de l'opini6 d'alguns
educadors i investigadors canadencs, quan ens parlen de l'esmentada
innovaci6 educative.

Centrem la segona perspective en la reflexi6 d'alguns professionals
de l'ensenyament catale a partir de la seva intervenci6 directa a les
aules escolars, l'opini6 sobre la idoneitat de la proposta expressada
per la direcci6 del programa des de l'administraci6 educative
autonOrnica I, finalment, el nostre propi punt de vista sobre el tema
.immersi6».

El model canadenc

Entrem en el tema proposat de la me de Pierre Calve (1991) que
ens resum I, alhora, obre el debat sobre els primers 25 anys
d'immersi6 al Canada (1965-1990).

Hi ha una primera aportaci6 que ens 3embla suggeridora: un grup
de pares davant el fracas dels metodes tradicionals van decidir prendre
aquest .gran mitje» per aconseguir que els seus fills arribessin a
esser .bilingues funcionals», tot i que partien de la base que aquesta
opci6 no havia de perjudicar ni l'educaci6 de la seva Ilengua materna,
ni les altres materies escolars i, al mateix temps, havia de resultar
positive per a l'expansi6 intel.lectual i afectiva.

Posteriorment, el govern canadenc va mantenir aquests progra-
mes de forma massive. La primera experiencia fou seguida i analitzada
per l'equip de la Universitet de McGill, dirigit pel professor Wallace
Lambert.

Per6 vegem corn es defineix un programa d'immersi6 al Canada:

a) Corn un dels regims pedag6gics d'ensenyarnent del trances segona
Ilengua.

b) Es diu que un estudiant de parla anglesa este en programa
d'immersi6 quan, pel cap baix, la meitat dels seus cursos durant el
pr imer any del seu programa de frances es donen en aquesta Ilengua
(unes 450 hores per curs).

c) La immersi6 es .total» si totes les materies es donen en
frances.
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d) La immersid és -parcial» quan nornés es donen en trances part
dels cursos (corn a minim la meitat)

e) S'anomena immei si6 precog quan el programa d'aquest regim
s'inicia a l'escola maternal (immersid Ilarga o primerenca). Immersi6
mitjana, si el programa comenga entre el primer i el sisé curs.
Immersi6 tardana (o curta), si comenga al sise curs o Imes tard. La
immersid precoc acostuma a ser total, mentre que les altres dues
modalitats acostumen a ser de regim parcial.

Al Canada s'entreveu un tendencia envers la democratitzacid de
la immersi6 a mesura que es va ampliant el seu regim d'aplicaci6 a
les escoles. Els aspectes fonamentals que la recerca posa en dubte se
centren especialment en els efectes que aquesta proposta pedagOgica
pugui tenir sobre els alumnes, des d'una perspective etnografica.
Sembla que els nens inscrits en aquests programes s6n menys
etnocentrics que els seus horn6legs de les escoles d'idiorna exclusiu

angles.

a) Com es comparen els resultats escolars dels estudiants
d'irnmersi6 amb els dels estudiants de la mateixa edat que han estudiat

en la seva Ilengua materna?
b) La competencia en Ilengua materna anglesa queda afectada per

l'experiencia d'immersid?
c) La immersid convé a tots els estudiants, inclosos aquells que

presenten problemes d'aprenentatge?
d) Quines sOn les repercussions socials i psicolOgiques de la

immersi6 en els estudiants i en la seva comunitat?
e) Quin es el nivell de competencia que assoleixen els alumnes en

la llengua d'immersi6 (trances)?

a) Pel que fa al rendiment escolar, en el cas de la immersid precog
total, l'aprenentatge de les materies escolars en trances d6na uns
resultats mes satisfactoris que si les mateixes materies s'estudien
en la Ilengua materna dels alumnes.

En relaci6 a la immersi6 precog parolel o immersi6 tardana poden
apareixer retards respecte als grups de comparecia, malgrat que
constitueixen retards temporals i en cap cas no devaluen aquestes
variants d'immersid.

b) ImmersiO i Pengua materna. Els alumnes d'immersi6 al Canada
viuen en un entorr social on l'angles es empliament majoritari i ben
construit, i nornés hi ha un veritable ambient trances a l'aula. La seva
competencia en angles no es veu mai amenagada.

Swain (1984) destaca que poden quedar afectades la competencia
en lecture i en escriptura de la Ilengua materna, i que aquests
aprenentatges poden porter confusions, per la qual cosa es recomana
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que la iniciaci6 a la lecture I a l'escriptura es faci en una sole Ilengua
que aquesta sigui la Ilengua materna de cada escolar quan es troba

en situaci6 minoritaria.

c) Immersi6 i alumnes excepcionals. Sembla que els estudis es
decanten a favor de la immersi6, ja que es creu que els alumnes arnb
deficits aprendran a parlar en aquesta segona Ilengua, primera a
l'escola, i que no obtindran pitjors resultats que els que obtindrien
en la seva Ilengua materna a les diverses materies escolars, de tal
forma que la immersi6 els ofereix importants avantatges: l'adquisici6
d'una segona Ilengua, un sentiment d'exit i pocs inconvenients.
Tanmateix, s' algun alumne presenta problemes potser hauria d'esser
retirat del programa d'immersiO.

d) Repercussions socials i psicolOgiques. Un dels avantatges de la
immersid es que els nens/es poden aprendre la Ilengua francesa
sense perill de perdre la seva identitat cultural i el seu sentiment de
pertinence a la comunitat angloparlant.

Des de la perspective dels educadors, l'ensenyament-aprenentatge
de la Ilengua d'immersi6 haure d'anar acompanyat de l'ensenyarnent-
aprenentatge de la culture que expressa aquesta Ilengua. Cal consi-
derar que els alumnes anglesos d'immersi6 tenen pocs contactes amb
els franc6fons i amb la seva culture. Habitualment els angloparlants
viuen als seus propis barris on tenen acces a tot tipus de serveis en
angles. Aquests estudiants d'immersi6 no perden la seva identitat
secio-cultura! i romanen relativament impermeables a les connotacions
culturals del grup francefon. La immersi6 és més lingOistica que
cultural i les relacions entre ambdues grans comunitats esdeve fragil

potser, calgui quelcorn més que programes d'immersi6 per realitzar
el gran somni canadenc d'una societat totalment bilingUe i bicultural.

No podem oblidar, en parlar de la immersi6 al Canada, les
connotacions politiques que amaga aquesta proposta per a l'escola,
atesos els recents acords provisionals per evitar la secessi6 del
Quebec i el desig de comptar amb una major intervenci6 en la direcci6
politica del pais. Amb aquests acords es vol evitar un vot favorable
a la independencia del Quebec franc6fon durant aquest mes d'octubre
(Pais, 1992).

e) Nivell de competéncia on trances dels estudiants d'immersio.
Malgrat la varietat de criteris que serveixen per mesurar la
competencia dels estudiants, la immersi6, independentment de la seva
fOrmula (precoc, tardana, total o parcial), assoleix all() que cap altre
programa de fiancés segona Ilengua no havia aconseguit, és a dir,
tenir escolars funcionalment i sistematicament bilingOes, amb un
minim de bilinguisme funcional. Les habilitats de comprensi6 oral i

escrita s6n clarament afavorides respecte a les habilitats d'expressi6.
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Els estudiants d'irnmersi6 precoc total s6n els que manifesten més
confianca en l'expressi6 oral, per6 els estudiants més grans es mostren
corn a aprenents més eficacos.

Des de la perspective pedagegica es plantegen les questions
segOents:

a) Quins s6n els trets pedagOgics de la immersi6 si els comparem
amb l'ensenyament de les mateixes rnateries en llengua materna?

b) Quines materies sen millor que d'altres en l'ensenyament beset
en la immersiO?

c) Fins a quin punt l'exit de la .irnmersi6 depen del temps que s'hi
dediqui o be de l'aprenentatge de la Ilengua a través d'una altra
materia escolar?

d) Corn es poden preveure els errors quan el pes de la Iiic6 es pose
a una matéria que no es fonarnentalment la llengua?

e) Corn es pot anirnar els alumnes perque produeixin un discurs
més sostingut, riles articulat i rnés variat, en Hoc d'emetre sequencies
d'enunciats breus?

f) Corn es poden cornpaginar els desitjos especifics dels estudiants
d'immersi6 en el desenvoluparnent del material pedagogic, sense
sacrificar res als continguts de l'ensenyament i als objectius del
prograrna?

g) Corn es pot exposar als estudiants a situacions de cornunicaci6
més autentiques que aquelles que pugui subministrar l'aula?

h) Corn es pot integrar a l'entrenament linguistic ofert per la
situaci6 d'irnmersi6 certa educaci6 de la llengua?

El tema de la irnrnersi6 no pot considerar-se en termes generals.
Al Canada fonarnentalrnent s'ha tractat corn un afer local, a nivell de
consells escolars, des de la perspective de cada aula en concret, alli
on es desenvolupen els programes, els materials pedagegics i les
diverses fermules d'irnplantaci6 que porten a reflexionar sobre corn
integrar de forma harmoniosa la irnrnersi6 en l'.ecologia" d'un sis-
terna escolar.

Corn es pot assegurar la continditat del prograrna?

Quin és el moment ideal d'entrada en la irnmersi6, aquell en el
qual l'estudiant fare millor Os de la seva exposici6 a la segona Ilengua?

Quin és el moment ideal per introduir la llengua materna de
l'estudiant al seu programa d'estudis?

Fins a quin punt la immersi6 conve als estudiants no angloparlants,
a aquells la Ilengua rnaterna dels quals, âmpliament rninoriteria, podre
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posar-se en penll per l'experiencia d'una segona Ilengua seaons el
principi del bilinguisme "substractiu» o de Lambert (1984)?

- Corn es pot assegurar que els ensenyants d'immersi6 satisfaguin
la demanda i, especialment, corn s'assegura la formaci6 adequada?

- De quina rnanera contribueix la immersi6 a reunir les comunitats
angloparlant i franc6fona del Canada segons l'objectiu proposat pel
govern?

Encara manquen uns anys abans que no es manifestin les veritables
repercussions socials, institucionals i pedagagiques, i es constati
fins a quin punt la irnmersi6 haure aconseguit integrar de forrna
permanent, coherent i democratica la seva proposta educative.

Pel que fa als trets distintius de la pedagogia d'imrnersi6, els
programes han d'ensenyar les matéries escolars en la segona Ilengua,
la qual, a la vegada. es objecte i vehicle de l'ensenyament. Hauran
d'analitzar-se cinc trets distintius de la pedagogia d'immersi6, alhora
que es posa emfasi en el discurs dels ensenyants:

El discurs d'organitzack5 de l'ensenyament i la naturalesa de la parla
del mestre/a.

Es detecta que els professors On els que parlen la major part del
temps i On els que dirigeixen l'organitzaci6 del discurs. El mestre/
a modifica, sovint, . el seu discurs per facilitar-ne la comprensi6,
utilitza enunciats mes curts i, en general, elle) que podern anomenar
simplicitat lingOistica. Les modificacions del discurs en situaci6
d'ensenyarnent d'una segona Ilengua poden constituir una variable
didactica. Bruner (1975) ho descriu corn una forma de dialeg especial
que existeix entre ensenyant i alurnne, i l'anomena proces de
bastiment".

Aquest tipus de discurs pot desenvolupar-se en diverses tipologies.

Discurs d'organitzaci6: relacionat amb rutines i normes
d'actuaci6 i de desenvolupament de les activitats d'aula, on hi ha una
preocupaci6 per la rutina quotidiana que apunta al rnantenirnent de
l'adaptaci6 a la vide de l'escola.

Discurs didactic: que tendeix a facilitar la comprensi6 de l'alumne
en la segona Ilengua i a promoure el seu aprenentatge en aquesta
Ilengua.

Estrategies d'interacci6: que indiquen corn participa l'alurnne en
la dinarnica del discurs, corn negocia el sentit del discurs de l'ensenyant
i corn defineix el contingut a través de les seves preguntes i de les
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seves intervencions Arxi doncs, els aprenents utilitzen certes
estrategies per donar un sentit a la seva experiencia linguistica Es
elle) que alguns autors anomenen .negociaci6 del sentit, important
en el context social de la classe, perque constitueix l'estil pedagOgic
de la immersi6 (Genesee, 1987).

Elements paralingOistics per ajudar els alumnes a trobar pistes
de significaci6: d'aquesta manera poden analitzar-se els
comportaments no verbals, kinestésics, que redueixen la complexitat
del llenguatge i permeten que els alumnes participin en les activitats
abans que no tingui Hoc la comprensi6.

Rituals escolars: l'experiencia escolar este envoltada d'un
conjunt de ritus ben establerts. A les classes d'immersi6 els ritus
serveixen, més enlle de la funci6 de socialitzaci6 a l'escola, per
donar un sentit a l'experiencia que viu el nen/a en la segona Ilengua.
La Ilengua associada a rituals de temps, calendari i cants.

Aquests sOn alguns trets distintius d'una pedagogia d'immersi6
que es detecten quan s'este en contacte amb els joves aprenents.
Entre la culture de la infencia i la culture de l'escola, corn a punts de
referencia, els ensenyants creen un .bastiment de significacions"
que permet que els nens donin un sentit a la seva experiencia d'im-
mersi6 (Tardiff, 1991).

Els debats politics relacionats amb els merits de la immersi6
enfosqueixen una debilitat que comparteixen els arlegats elogiosos
i els critics, debilitat que, d'altra banda, caracteritza bona part de
la recerca en immersi6: es ia preocupaci6 exagerada pel que fa als
resultats dels programes en detriment d'un estudi rigoros sobre els
procediments d'aprenentatge de la Ilengua i de la culture en el context
de la classe.

Caldre estar alerta perque els ensenyants no confonguin ni
sobreestimin les competencies ling(iistiques dels seus estudiants i

l'aprenentatge de ritus, amb l'aprenentatqe de la significaci6 con-
vencional dels elements del vocabulari.

La capacitat en la Ilengua materna que els nens adquireixen a la
Ilar abans de comencar l'escola es un signe o una premissa d'exit
escolar, ates que gran part d'all6 que s'ensenya-apren a l'escola es
comunica a través de la Ilengua, i part d'all6 que s'apren es basa en
l'aprenentatge de la prOpia Ilengua, principalment saber Ilegir i

escriure. Els nens/es que adquireixen la Ilengua materna de forma
retardada o incomplete, i els alumnes que s'expressen en diverses
formes no estendards de la Ilengua emprada a l'escolaritzaci6, poden
patir retards. Els seus resultats en un programa d'immersiO en una
Ilengua desconeguda poden ser encara pitjors.
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En general, doncs, la immersi6 precog parcial en una Ilengua
estrangera es presenta corn a representant d'un ensenyarnent viable
i eficac a nivell prirnari, per a nens amb determinats problemes, des
de la perspective sOcio-econdrnica (Genesee, 1991). Aquest autor,
tambe indica que els alumnes del curs d'immersi6 precoc no han
superat en exits linguistics els alumnes del curs d'irnmersid tardana.
Cal tenir present una opcid no monolitica de la proposta didactica de
la irnrnersid i cercar l'eficecia pedagagica més enlle de les posicions
radicals.

En resum, Genesee comenta que les avaluacions dels alumnes en
cursos d'immersi6, en els quals sovint l'aprenentatge este lligat a un
risc de 'fracas, mostren que aquests alumnes assoleixen el mateix
nivell d'adquisici6 de la primera llengua i els mateixos resultats
escolars, fins i tot aquells que presenten algun problema, que els
alumnes que segueixen programes en angles.

Les caracteristiques de l'aprenent que s'estudien a la valoraci6 de
l'aprenentatge sem: inteldigencia, capacitat en la primera Ilengua,
entorn s6cio-econOmic, pertinence o no a un grup minoritari i edat.

Es constata que els alumnes menys afavorits aprofiten el curs
d'immersi6 per a l'adquisicid de la segona Ilengua. En certs casos,
aquests alumnes han adquirit el mateix coneixernent en la segona
Ilengua que els seus condeixebles mes avantatjats, sobretot en
expressi6 oral i en cornprensi6 de la Ilengua parlada, la qual cosa es
considera especialment positive per als aprenents que mostren poca
aptitud en els estudis o que provenen d'un entorn sOcio-econOrnic poc
favorable o minoritari. Amb tot, actualment no disposem de cap
criteri Onic que permeti decidir de forma segura si la immersi6 es
convenient per a tots els nens. Manquen treballs de tipus empiric que
determinin quina es la millor proposta a seguir en el tractament dels
alumnes adscrits a aquests programes. Malgrat aquestes preguntes
sense resposta, la immersi6 es presenta corn una forma eficag de la
qual es poden beneficiar la majoria d'alumnes que volen esdevenir
bilingues. Les seves carecteristiques corn a aprenents no tenen gaire
irnportencia.

A nivell d'escola secunderia, la immersi6 no ha arribat a la
destinaci6 prevista, es a dir, a esdevenir una escola natural als
estudis, encara que de manera optimista es constata que algunes
universitats angleses del Canada han implantat organitzacions fermes
que els permetran de respondre a les expectatives legitimes dels
estudiants d'immersi6 que hagin decidit inscriure's en universitats
angloparlants i que desitgin seguir els seus estudis en trances
(Edwards, 1991).

Bibeau (1991), corn analista extern del fenomen d'immersi6» a
la llengua francesa al Canada, comenta que el principal "exit" es
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l'impacte considerable en el clime stcio-politic del pais, pert es
pregunta quin es el significat exacte de l'avaluaci6 de les claus
d'immersit que s'ha fet fins ara i quines sOn les dimensions cientifiques
d'aquest "exit» a nivell linguistic, pedagogic, cultural i politic.

L'exit, a nivell linguistic, suposa que la imrnersi6 produeix uns
resultats deu vegades, o corn a minim cinc vegades, superiors en
relaci6 als prograrnes habituais de frances segona Ilengua, donat que
la immersi6 dedica un temps deu vegades més gran a aquest
aprenentatge.

L'exit pedagogic de la irnmersit inscriu una experiencia, un rnetode

i un regim que, alhora que permeten assolir els objectius de
l'ensenyament, generen motivaci6 en la participaci6 i la satisfacci6
dels aprenents, i harmonitzen, mitjanament be, a través d'idees
pedagOgiques contemporanies, tot obrint expectatives a noves idees

grades als resultats que aconsegueixen.

Corn a exit cultural, en la irnmersi6, els pares anglesos demanen
que els seus fills/es no perdin cap tret de la seva identitat anglesa,
en oposici6 a les referencies sOcio-afectives dels franctfons.

L'asepsia cultural de la immersi6 provoca l'absencia gairebe total
de consequencies sOcio-culturals. S'estableix un divorci molt accentuat
entre la Ilengua i la culture. Els nens/es esdevenen ciutadans canadencs
exemplars i, si es possible, funcionaris de l'Estat amb la prima del
bilinguisme, pert no existeix una prima del biculturalisme.

Es creu que la immersi6 no ha aportat moltes coses sobre
l'ensenyament de segones Ilengues, en el sentit de l'ensenyament
prOpiament dit, a excepci6 del fet que una exposici6 prolongada a
l'ensenyament d'una segona llengua sens dubte acaba per aconseguir
una capacitat de comprensi6. "Es el metode de l'olla tancada: sabem
que es produeix, pelt no sabem gaire be corn» (Bibeau, 1991).

Existeix poca experiencia pedagOgica acumulada pel que fa a
l'ensenyament de materies escolars en una Ilengua desconeguda per
als escolars. La metodologia i les tecniques didectiques s'inspiren en
l'ensenyament de matéries en Ilengua materna, amb adaptacions
lingOistiques escollides de forma empirica i, molt sovint, personals
segons els gustos i les aptituds dels ensenyants.

Sembla que al Canada, al nivell de secundaria, hi ha abandonarnents
a causa de la qualitat de l'ensenyament (Lewis i Shapson, 1989). Pot
haver-hi competencia lingulstica per part dels ensenyants, pent) no hi
ha competencia pedagOgica ni en la manera d'ensenyar ni en la matena

escolar ensenyada.

Bibeau comenta que caldre millorar, en primer Hoc, l'aspecte
didactic i, més generalment, l'aspecte pedagogic.
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Des de la perspective psico-politica, no podem ignorer que la
immersi6 ha nascut d'una preocupaci6 de naturalesa sOcio-politica.
Es tracta d'una operaci6 fortament sostinguda pel govern canadenc
corn a forma de distribuci6 equitativa en la politica de les Ilengües
oficials.

Els objectius de la politica canadenca es poden resurnir en els
seguents punts:

1) Augmentar el nombre de canadencs angloparlants bilingOes.
2) Convencer els angloparlants de les conseqUencies positives del

bilinguisme.

3) Sensibilitzar els angloparlants davant la Ilengua i la culture
franceses i quebequeses.

4) Convencer els angloparlants que es possible aprendre el trances.

5) Modificar les actituds dels angloparlants o ter-les ales positives
pel que fa als franc6fons.

6) Afavorir l'augment de contactes entre angloparlants i

franc6fons.

7) Fer la prove de bona voluntat dels angloparlants majoritaris pel
bilingOisme i per la minoria franc6fona.

8) Donar a coneixer la politica canadenca sobre Ilengues.

Bibeau tambe reflexiona sobre els aspectes a contracorrent de la
immersi6, perque quan s'examina la immersi6 des del punt de vista
dels principis psicopedagOgics, de l'edat riles apropiada per a
l'aprenentatge de segones Ilengues o de la Ilengua més desitjable per
a l'educaci6 primeria, es constata que es va contracorrent, es a dir,
a la inverse d'all6 que fan o recomanen els avencos psicopedagOgics.
Remetem-nos a Vygotsky, a Edward i a Mercer, per posar un exemple.

La immersi6 intenta satisfer els desitjos dels pares o dels ciutadans
canadencs, mentre que l'educaci6 moderna estimula l'expressi6 na-
tural i espontenia.

La immersi6 limita l'escolar canadenc a haver d'expressar-se a
classe en una Ilengua estrangera, mentre que la pedagogia rnoderna
busca l'autenticitat i la seguretat afectives. La immersi6 pot caure
en la utilitzaci6 d'un vocabulari limitat.

Hi ha un aspecte a tenir en compte que incideix en els escolars
d'immigraci6 recent, la qual cosa equival, per a ells, a l'escolaritzaci6
en una tercera Ilengua.

Després de 25 anys d'experiencia, encara és dificil opinar sobre
el valor de la imrnersi6. Es detecta una absencia de referencies o de
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criteris estables coneguts, no es pot emetre un judici global sobre
les derides de reduced& client que es un exit en tots els sentits, ni
es pot preveure en quins contextos es aconsellable la immersid.

La immersid constitueix una empresa pedagogica que suscita en-
tusiasme, la qual cosa, a nivell educatiu, és una forma legitima d'exit,
malgrat els riscos. Pere) la crftica es necesseria, especialment, per
trobar la millor proposta pedag6gica per a cadascun dels escolars que

omplen les classes d'un programa d'immersi6.

Immersió i bilingiiisme a Catatunya

Alexandre Gall (1931), fam6s i apreciat pedagog catale, va re-
flexionar, en el decurs de la seva vida, sobre el problema del
bilingOisme escolar i, fent referencia a les escoles catalanes, va
assenyalar que calia tenir en compte dos problemes fonamentals,
cadascun dels quals presentava aspectes de significacid i d'irnportencia

diferenciats:
Quina ha d'esser la Ilengua vehicular de l'ensenyament?

Quina llengua s'ha d'ensenyar per tal que hi hagi educaci6?

Segons el pedagog, aquestes dues questions donaven pas a un altre

problema d'excepcional importencia:

- Corn s'ha d'ensenyar una segona Ilengua perque els escolars la

coneguin a fons i la considerin corn a prOpia?

La prirnera qüesti6 la resolia des d'una proposta estrictament
pedagegica, ates que tot el corrent de la pedagogia mundial, durant
segles, porta a una perspective de respecte a l'alumne/a.
norma per establir un ensenyament qualitativament positiu s'emmarca
en la naturalesa del nen/a que s'ha de manifestar sense violencia.

Entre les condicions de la naturalesa infantil, a rinici dels seus
aprenentatges escolars, el factor Ilengua ocupa un !Poe primordial. No
s'entendria, diu Gall en el seu discurs, que a l'ensenyament es
respectessin totes les condicions que ens assenyalen els corrents
pedagOgics mes positius, i que es margines la Ilengua amb la qual el

petit escolar arriba a r .scola, aquella generada a la seva Ilar i al seu
ambient més immediat.

A l'escola, cal tenir cura de renllac connatural que representa la
llengua materna, a través de la qual es possible la relaci6 estreta
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entre vocables i idees, i cal vigilar l'estancament que pot tenir Hoc
amb el mecanisme purarnent verbal que no penetra ni fecunda el camp
de les idees.

La Ilengua amb la qual s'inicia l'escolaritat, aquella que sorgeix
del contacte directe i afectiu al si de la familia constitueix una base
necesseria per exterioritzar les idees, les ernocions i les volicions
dels que parlen i, a mes, defineix el jo original i personal.

Ca Idre no confondre Ilengua materna, Ilengua petria i Ilengua de
l'estat. Les conseqUencies de la manca d'adaptaci6 de la Ilengua a
l'ensenyament solen ser fatals per als pobles. El problema de la
Ilengua que utilitza el mestre/a per parlar amb el deixeble es
estrictarnent pedagogic i este condicionat, necesseriament, per la
naturalesa dels nens/es i de cada nen en concret.

Sere necessari que els escolars, corn a continuaci6* de l'apre-
nentatge domestic de l'idioma, puguin seguir conversant a l'escola
tan lliurement i esponteniament corn ho fan a case. Caldre consolidar
les idees sobre aquesta base linguistica fonamental de la Ilengua que
l'alumne/a porta a l'escola, d'aquesta forma es podra obtenir el tet
magic de l'expressi6 natural. Aquesta expressi6 fare de palanca a
partir de la qual seran possibles tots els aprenentatges Iligats a
formes vives i viscudes de comunicaci6 compartida. AixO permetra
no norries recces a la culture, sin6 tambe la constituci6 d'una base
d'expressi6 i d'aprenentatge de la Ilengua, i parallelarnent seran
possibles noves formes d'expressi6 i de cornunicaci6 linguistica: es
a dir, aquesta expressi6 sera la base i el fonarnent de l'aprenentatge
de qualsevol altra Ilengua, que no names requereix, sin6 que Os positiu
que s'aprengui a l'escola.

Gali defen, des d'aquesta perspective, l'inici i la base dels apre-
nentatges escolars de la Ilengua materna de cada escolar perque,
segons el seu parer, es pot atrofiar la facultat del Ilenguatge, i

l'atrofia d'aquesta facultat es fatal per a l'aprenentatge d'altres
Ilengues. «Corn millor es coneix la prOpia Ilengua, millor s'estudien
la segona i la tercera, i fins i tot una quarta" .

Per que? clue vol dir saber una Ilengua?

La introducci6 d'una segona Ilengua, apart de la materna, haure de
concretar-se dins d'unes normes prou emplies per no vulnerar la
psicologia de l'escolar. La Ilengua que el nen/a porta als aprenentatges
escolars ha de ser la base de l'ensenyament del Ilenguatge. L'en-
senyament d'una Ilengua oficial ha de fonamentar-se en la Ilengua
materna. A Catalunya, l'ensenyament del castelle als catalans pot
iniciar-se, a nivell oral, des de l'escola infantil. Aixl mateix, la
Ilengua catalana per als nens/es fills de la imrnigraci6, i tambe la
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generaci6 actual, pot iniciar-se a nivell oral en el moment de comengar
l'escolantat Et un joc possible si es tenen bons models ja des del
naixernent.

Cal que construIrn l'escola sobre unes bases rade als. Es tracta
d'una posici6 que recolzem i defensem des dels anys setanta (Pla,
1983), ates que, a la nostra primera reflexi6 sobre aquest tema,
exterioritzem un problema que arrosseguem des de fa molts anys, en
haver estat victimes d'un regim linguistic a l'escola, d'un programa
d'immersi6, que ens va impossibilitar el domini de les dues Ilengues
que han fonamentat la nostra vide: la de la Ilar, el catalA, i la imposada
corn A Unica Ilengua a l'escola, el castelle. I aim) ho diem amb tristesa
perque sentim, des del fons de la nostra Anima, el bagatge cultural
i les connotacions afectives de cadascuna d'elles, tan apreciades i tan
estimades des de la poesia i des de totes les seves formes literaries.

L'escola va cometre un error, va destruir la Ilengua prOpia, aquella
que constitufa la base de la Ilar, i va imposar de forma poc afectiva
la Ilengua oficial que amagava, més enlIA de les connotacions oficials,
l'afecte a la comunitat dels seus parlants nadius i el goig de les seves
formes culturals i tan riques en estetica i contingut.

Artigal (1989) planteja, des de la perspective de Lambert (1974),
que un canvi de Ilengua Ilar-escola pot, o no, ser eficag per tal que
l'ensenyament d'una nova Ilengua comporti uns mecanismes additius
o substractius en el desenvolupament linguistic, academic i psicolOgic
dels alumnes. Cal tenir en compte tres variables:

a) la condicid social de la Ilengua i de la culture de la Ilar,

b) les actituds dels alumnes envers la Ilengua de l'escola i les
seves raons per aprendre-la, i

c) el tipus de tractament pedagogic mitjangant el qual aquests
nens i nenes accedeixen a la nova Ilengua.

No es tracta nornes de la possibilitat d'adaptar el nivell de
desenvolupament cognoscitiudingOistic a la Ilengua que assenyala o
proposa l'escola, sin6 que cal tenir en compte el nivell de regressia
que pot patir la Ilengua materna quan es descontextualitza, i de quina
manera la Ilengua escolar pot caure en els reduccionismes limitats
del Ilenguatge de frases curtes i estereotipades que normalment
proposa l'escola, i on, no sempre, el mestre/a es un model linguistic
preeminent, tant des de la perspective lexica corn des de la cultural.

Creiem en ia idea plantejada per l'Article 14.8 de la Llei de
Normalitzaci6 Lingulstica i la recolzem:

"Tots els nens/es de Catalunya, sigui quina sigui la seva Ilengua ha-
bitual en el moment d'iniciar l'ensenyament, han de podor emprar
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normalrnent I correctament el catala I el castella en acabar els seus
estudis basics"

Hi estern d'acord en acabar els estudis basics. Per assolir aix6
hem de dissenyar uns comengaments escaients, pedagogicament i
socialment variats, tot establint un ampli ventall de propostes
d'aprenentatge i d'estructuraci6 de cada una de les dues IlengOes que
caldre aprendre.

Es evident que corn més aviat posem un nen/a en contacte amb una
segona Ilengua i/o tercera llengua, rnés possibilitat: tindra d'integrar-
les, aix6 no és el que aqui debatem. El que volern di: és que sigui quin
sigui el programa bilingOe adoptat, aquest no ha de provocar la perdue
de les rels linguistiques amb les quals els nens/es de la cornunitat de
Catalunya interactuen amb els seus pares.

Comentem la proposta sobre la immersi6 a Catalunya des de la
perspective que ens ofereixen els articles que van apareixer al
suplement "Quadern, editat en Ilengua catalana, del diari El Pats,
edici6 de Catalunya, que ens mostra un ampli panorama sobre el terna
des de tres punts de vista: la perspective dels mestres integrats en
projectes d'ensenyament bilingue, la proposta de l'administraci6
educativa catalana, i la nostra aportacio particular sobre el tema de
la immersi6 a les escoles de Catalunya.

El punt de vista dels mestres

Domenech i Lacasta (1990) exposen la seva opini6 sobre la immersi6
amb l'autoritat que els confereix el fet de participar en el programa
des dels seus inicis.

Els seus punts de vista i les seves reflexions poden definir-se pels
segOents trets:

No és possible partir de posicions radicals o rnantenir-les corn
immersi6 si, imrnersi6 no. Cal una analisi conjunta d'accions des de
l'escola, els equips de mestres, la comunitat educative, els pares i
les administracions. Cal fugir de les dades que ofereixen simplement
elements quantitatius que avalen certes politiques i que fan oblidar
que es tracta d'un terna educatiu.

Afageixen: hi ha d'haver interes dels pares no catalanoparlants
per tal que els seus fills aprenguin la Ilengua catalana corn a rnitja
d'integraci6 en la societat en la qual viuen, encara que aix6 es manifesti
per l'interes a trobar feina. No hi ha avaluacions disponibles fetes
amb rigor, pelt opinen que la proposta d'immersi6 constitueix la
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millor alternative Alhora que es decanten per la proposta, destaquen
els seus punts febles La seva analisi parteix de les seguents premisses

a) Suport al programa d'immersi6 mentre no es trobi una millor
alternative..

b) Donar temps a l'avaluaci6 i mostrar-se contrari a canviar-ho
tot i, a vegades, a cancel.lar iniciatives sense avaluar els resultats.

c) Preocupaci6 per certes actituds de l'administraci6 educative
autemoma triomfalistes i excessivament centrades en estadfstiques
i percentatges.

d) Hi ha d'haver més autocritica, cal assumir problemes i acceptar
que els programes d'immersi6 basen el seu exit en el treball quotidie
dels mestres.

e) No s'han analitzat previament els problemes s6cio-culturals
dels grups que reben la immersiti per tal d'aplicar els programes en
consequencia.

f) El professorat encara no te la competencia linguistica i el perfil
necessaris per dur a terme aquesta normalitzaci6.

g) Els materials adequats i necessaris per afrontar l'esmentada
proposta no han de plantejar l'ensenyament del castellà corn una
segona Ilengua, ni tampoc corn una primera (es una segona Ilengua
escolar i una primera per als alumnes).

h) No s'ha resolt el problema dels alumnes que, per diverses
raons, presenten una disfunci6 especffica que afecta el seu proces
d'aprenentatge, ni el dels que formen part de determinades minories
etniques.

i) Amb els anys d'experiencia, es va reduint l'atenci6 als pares
amb la idea d'anar formant una base social necesseria sobre la qual
pugui descansar aquesta normalitzaci6.

j) Hi ha poques alternatives i propostes culturals no minoriteries
de cinema, teatre i mOsica, la qual cosa contribueix a convertir el
català en una llengua escolar, pert, no en una :lengua d'Os, de
comunicaci6, de culture o de relaci6 entre nens i joves.

k) El tema de la immersi6, un intent per normalitzar Catalunya,
no es pot prendre a la Ileugera i cal que s'obri un debat a fons amb
canals de participaci6 i de dieleg.
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El punt de vista de l'administractO

Arenas (1990), corn a propulsor i entusinsta programador de la
immersi6 des de l'administraci6 educative a Catalunya, presenta les
seves opinions lingOistico-pedagOgiques des de la segUent perspecti-
v a :

a) La immersi6 es la millor manera de fer l'aprenentatge d'una
segona Ilengua quan la Ilengua de la Ilar no coincideix amb la Ilengua
del propi pais.

b) Considera "antiquats» el concepte i l'Os del terme "Ilengua
materna". Creu que és un factor invariable i permanent que repre-
senta una manca d'informaci6 actualitzada.

c) La Ilengua mai no ha d'esser motiu de discriminaciO.
L'aprenentatge del catala per als nens castellanoparlants, planificat
en unes hores, no satisfa l'objectiu pedagogic de proporcionar
competencia lingOistica en les dues IlengOes oficials.

d) La immersi6 a Catalunya pretén i aconsegueix que la competencia
linguistica, és a dir, la capacitat d'expressar-se amb fluidesa en
catala i castella, sigui un fet als set anys.

Arenas inclou a Cummins en el seu comentari a favor de la immersi6,
des de la perspectiva de la hipOtesi d'interdependencia lingOistica i
des d'una Optica cognoscitiva que &ma suport a aquesta forma
d'educaci6 basada en el bilinguisme additiu: sumar i no restar. PerO,
en realitat, all() que Cummins diu sobre el bilinguisme additiu i

substractiu indica que quan a l'escolar se li ensenya una segona
Ilengua, sense que la primera estigui ben consolidada, pot patir una
mena de regressi6 o estancament, o el que s'anomena bilingOisme
substractiu.

Arenas diu que tota activitat escolar requereix un espai de reflexi6
que permeti considerar desenvolupament i resultats. Una reflexi6
subjectiva pot comportar determinacions poc fiables. Pensem que
aim) no s'ha tingut en compte en la posada en funcionament de
l'experiencia d'immersi6.

Proposta i aportaciO del debat

Des de la nostra perspectiva (Pla, 1990), considerem que:

a) El terme immersi6 ens resulta negatiu per diverses raons, la
primera es deu ai fet que no s'hagi realitzat un estudi rigor6s de les
connotacions socials que emmarquen cada context escolar concret.
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b) Cal tenir en compte que el problema s'agreuja si el context
social dels petits escolars as pobre o limitat pel que fa a la culture
o la lingOistica.

c) Cal considerar les habilitats lingOistiques dels nens i de les
nenes juntament amb el seu ambient social, especialment des de la
perspective psicolOgica, durant els periodes delicats i importants de
la vide que configuren l'entrada al mOn de la culture.

d) Cal fer una reflexi6 pravia des d'una base psicolOgica i

pedagOgica, punt que trobem a faltar en el programa d'immersi6 de
Catalunya.

e) El bilinguisme a Catalunya és un problema de coneixement i de
convivencia de dues Ilengues que, des de la perspectiva dels nens/es
petits, hem de definir dins dels limits de les condicions seguents: el
caracter social ens porta a considerar els nivells de Ilengua als quals,
de manera natural, estan immersos els escolars de diversos contex-
tos sOcio-econOmics i a delimiter ambients bilingues substantius.

f) Cal una tasca de recerca empirica adrecada a aIllar les varia-
bles linguistiques, psicolOgiques i socials que, individualment o en
combinaci6 directa o indirecta, influeixen en l'adquisici6 de dues
Ilengues.

g) A l'escola no podern admetre experiments que no estiguin avalats
pel sentit comb pedagogic i que no donin prioritat a les possibilitats
personals de cada escolar, i el domini i les limitacions dels canals de
comunicaci6 que presenten els escolars quan ingressen a l'escola
infantil per primera vegada.

h) Com a mesura prioritaria cal establir Iligarns d'afecte i de
convivancia, una tasca seriosa i reparadora envers els sectors més
marginats de la culture. AII6 que determina el fet pedagogic as el
contrari de l'afirmaci6 dogrnatica, es l'adaptaci6, la possibilitat
d'enllac, d'abracada i de donar-se les mans. Ni en pedagogia ni en
medicina, no es poden fer experiments incontrolats amb éssers humans.

i) Volem la Ilengua catalana a l'escola a partir del primer dia que
el nen/a va a l'escola, per6 sense immersions, tot donant seguretat
als escolars, als mestres i a les families, amb sentiments positius
d'acollida, fugint de discussions innecessaries, amb un to positiu i

recuperador de la Ilengua i de les tradicions.

j) Volem l'ensenyament de la Ilengua catalana, per6 positivament,
tot respectant la Ilengua que el nen/a porta a l'escola, corn la millor
manera d'aconseguir que, en acabar els estudis obligatoris, els nens
i les nenes parlin, Ilegeixin i escriguin en castella, en catala i en una
tercera Ilengua d'incardinaci6 a Europa. Es un projecte que requereix
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sentit corni) que d'entrada ens porta a refusar tota connotaci6 que
comporti l'ombra d'una Ilengua sobre l'altra, si abans no s'estableix
una reflexi6 rigorosa de les condicions socials i lingulstiques amb les
quals gran nombre d'escolars arriben a l'escola pUblica de Catalunya.
Anonenem aquesta ignorancia volunteria de l'administraci6 educative

barbaritat d'un programa d'immersi6".

Les actituds i la Ilengua

Es tracta d'un treball preparat per nosaltres i presentat el 1988.
Inten,em recollir algunes actituds envers l'ensenyament de la Ilengua
catalana a yescola. El resultat indica clarament que no és possible
forger la mequina cap a la valoraci6 o la desvaloritzaci6 de la Ilengua
que s'ha d'aprendre de manera prioriteria a l'escola.

Els escolars, molt assenyadament i amb molt sentit comü, exposen
les seves tendencies i les seves actituds envers la Ilengua propia de
Catalunya, ens mostren que cal seguir camins de convivencia i de
cordialitat sense imposicions poc estudiades, i que el iespecte de la
Ilengua que prove de la Ilar es sin6nim de garantia d'un aprenentatge
eficag.

El treball, analitzat entre una mostra de 1000 escolars d'escoles
pUbliques de la ciutat de Barcelona, indica que es tracta d'una poblaci6
preeminentment de classe treballadora i amb un 61,7% de parlants
en Ilengua castellana. El 61,9% d'aquest percentatge va realitzar
l'exercici de redacci6 Iliure que sels va demanar en Ilengua catala-
na, i el 37,9% ho va fer en Ilengua castellana.

Potser hauriem de fer esment de la qualitat de les redaccions,
pert) aix6 ens allunyaria del tema proposat. Només direm que, per ser
alumnes que finalitzaven l'escolaritat obligatoria, en general la qualitat
dels escrits, en ambdues Ilengues, convidava a una seriosa reflexi6
pedagOgica sobre l'art de l'expressi6 escrita que s'ensenya i s'apren
a les nostres escoles. El 3% de les redaccions no van poder-se
comptabilitzar perque eren precticament il.legibles i presentaven
una barreja de catale-castelle dificil de valorar.

Les actituds expressades van tendir a esser positives. Els nens/
es van parlar positivament, en termes generals, i considerem que
aquest fenomen es valu6s a l'hora de programar sequencies
d'aprenentatge en una o altra Ilengua. El 60,3% de les opinions
expressades van indicar una tendencia positive. Cal destacar que la
tendencia positive en la valoraci6 de la Ilengua catalana va assolir el
89,2% del total de la mostra.
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Pel que fa a les preferencies linguistiques dels escolars, els nens/
es van manifestar estats d'anim, sentiments i actituds diferents, i

quant al seu comentari sobre els sentiments i les actituds envers la
Ilengua catalana, alguns escolars van fer referancia al castella i van
establir algun tipus de comparaci6 entre ambdues IlengOes. Resoecte
a la mostra en general, es detecta una Ileugera inclinaci6 positiva en
la valoració de la Ilengua castellana, seguida d'un equilibri de valoraci6
entre ambdues Ilengues.

El valor atorgat a la llengua des de la perspectiva del sentiment
i de la instrumentalitzaci6 ens ha semblat digne de destacar. A mesura
que avançavem en l'analisi de contingut, yam considerar molt
seriosament les conseqUencies que poden marcar el valor que els
escolars concedeixen a la integraci6 del seu aprenentatge escolar, a
causa de ['ambient, o potser de les influencies o de les actituds
socials.

Una llengua valorada names pel seu component utilitari pot no ser
totalment apreciada per aquella part de la poblaci6 per a la qual
l'escola, precisament, elabora un curriculum linguistic integrador en
la Ilengua aut6ctona. Caldra analitzar a fons de quina manera al context
esuolar, a través de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana
al sector de la poblaci6 immigrada que parla castellà a la Ilar, es
desenvolupen unes actituds que podrien marginar tota la valua cul-
tural i afectiva d'una Ilengua, i fins a quin punt la Ilengua s'apren
nornés per necessitat o obligaci6, atés que en el context social on es
parla és imprescindible per trobar un Hoc de treball.

En aquest respecte, les manifestacions dels escolars ens obren un
interrogant sobre les possibilitats que l'ensenyament de la Ilengua
catalana a l'escola adquireixi plenament el valor d'integraci6 social
i de coneixement d'una cultura.

Aixi doncs, ens haurem d'interrogar sobre el sentit d'aquesta
actitud instrumentalista envers la Ilengua, i sobre la manera corn
l'ensenyament del catala pot generar a l'escola, i potser a determinats
ambients socials, un dels sentiments alas pregons que fan que els
parlants apreciln una Ilengua pels valors culturals que transmet, per
sabre de sentit utilitari. A cap dels escrits no es parlava de la
poesia, de la mOsica de la Ilengua, de la magia de la parla ni de la
bellesa de la Ilengua escrita.

Tanmateix, l'estudi realitzat mostra un mar .at equilibri entre
sentiment I instrumentalitzaci6 envers el valor atorgat a la Ilengua,
la qual cosa indica una certa igualtat significativa entre ambdues
tendencies. El 42,8% de la mostra es decanta cap al sentit instrumental
que suposa l'aprenentatge de la Ilengua catalana. El 44,3% expressa
una actitud sentimental envers el seu aprenentatge.
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Una altra aportaci6 que yam detectar a través de l'anelisi de
contingut va esser la valoraci6 de les actituds dels escolars envers
l'ensenyament de la Ilengua catalana a l'escola. Aquestes actituds
van ser expressades corn a referencies al clime general de l'aula, a
les posicions dels professors davant dels alumnes, a les tecniques
didectiques emprades i als materials utilitzats per a l'ensenyament.
La suma de tots aquests factors mostra les actituds favorables o
desfavorables envers l'ensenyament del catala a l'escola.

De 600 opinions expressades i comptabilitzades als escrits, es
detecta cert rebuig envers la classe de catale, basat en la personalitat
del mestre/a i en la manca de recursos didactics positius. Els alumnes
diuen que l'ensenyament este massa centrat en les regles, que manca
organitzaci6 a la classe i que hi ha pocs exercicis d'expressi6 oral.
El 41,7% dels escolars mostra actituds positives i el 58,3 negatives.

Amb aquest esb6s sobre l'obtenci6 d'actituds basades en
l'ensenyament-aprenentatge de la Ilengua catalana a l'escola, hem
intentat copsar aquells «sentiments invisibles» i -ocults» que
planegen sobre la vide de les aules i l'ambient social dels escolars,
i que poden contribuir tant a la integraci6 dels aprenentatges, i en el
nostre cas, a estimar la Ilengua i la culture catalanes.

L'ensenyament de la Ilengua i de la culture catalanes, especialment
entre els grups socials immigrats, ha de comportar, de manera
implicita, l'of erta d'actituds positives que generin interes i estima
envers la culture i els aprenentatges donats a l'escola. Cal fer-ho des
d'una perspective que comporti l'aprenentatge d'una segona Ilengua
per a la poblaci6 immigrada de Ilengua castellana sobretot, encara
que podem fer extensive la proposta a qualsevol Ilengua materna o de
la Ilar que un sector de poblaci6 porti a l'escola. Pensem que a partir
del respecte de la primera Ilengua es pot construir una alternative
didactica coherent i eficag per a l'educaci6 dels ciutadans que
s'integren a una comunitat aut6ctona, des d'una visi6 que faciliti
actituds positives envers l'aprenentatge d'aquesta segona Ilengua a
nivell personal. Aquesta segona Ilengua per a ells la primera dins
de la cornunitat a la qual desitgen viure, i nornés amb propostes i amb
actituds positives des del comencament sera possible estimar,
coneixer i valorar IlengOes en contacte que generin no nomes ciutadans
coneixedors habils de les dues IlengOes, sine ciutadans cultes que
coneguin i apreciin el bagatge cultural de cada una de les dues IlengOes.
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Conclusió

A la reuhi6 de .superfisics» celebrada recentment a Madrid,
José M4 Martin Senovilla va dir: .La potOncia de la ciOncia Os for-
mular teories que concordin amb la realitat, la qual cosa implica que
els experiments sOn importants» .

La importancia de les experibncies d'ensenyament-aprenentatge
de llengOes a l'escola ha de basar-se en la pruclència cientifica i

respectuosa davant la ment dels escolars, en propostes cada cop més
arrelades en aquesta mediaci6 entre la ment d'ensenyants preparats
que interactuen amb la ment dels nens, i en un dialeg comprensible.
Tot aix6 ha de demostrar que l'esmentat aprenentatge produeix una
ampliaci6 positiva de la personalitat de l'escolar en concordanga amb
la seva realitat contextual.

Ernest Lluch (1992), en un article recent, diu que és imprescin-
dible un ambient de tolerancia en parlar de bilingOisme, i afegeix,
segons paraules de José Manuel Blecua: .els espanyols hauriem de
viatjar mOs, de conèixer-nos millor i de considerar que un ectat
plurilingiie Os una riquesa, i tots hauriem de sentir-nos responsables
de les Ilengues d'Espanya». Aquestes paraules permeten afirmar que
es tracta d'una opini6 constitucional que reprodueix un apartat de
l'article tercer de la Constituci6 Espanyola.

Cal que hi hagi un clima de serenitat cientifica, democratica i
universitaria que margini plantejaments propers al fanatisme o
simplement a l'exclusi6. Ha d'imperar el caracter democratic de
convivència i d'afirmaci6 de les diferents Ilengues de les comunitats
bilingues. En definitiva, s'ha de respectar la magia del llenguatge amb
que cada nen/a arriba a l'escola. S'ha de reconèixer que cal escoltar
una .diversitat de veus,, per tal d'entendre la cultura, el passat i
el present de la nostra naci6.
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La problematica que
plantea la enserlanza-
aprendizaje de dos o
más lenguas durante la
escolarizacibn
obligatoria, Ileva a los
responsables de la
politica educative de
un pais a opciones o
propueslas diversas
que pueden ester
orientadas mas por
cuestiones politicas
que educativas. La
perspective de un
bilingOismo racional y
pedagOgico presupone
una organizacibn
especial centrada en
los marcos sociales en
los que se desarrollan
las propuestas
didacticas en la
escuela. La tematica se
centra en la
implantacibn de los
programas concebidos
para la inmersibn en
una segunda lengua.
Propuesta adoptada
desde la administra-
cibn educativa
catalana, y enmarcada
en la reflexibn que
desde Canada (pals
pionero en este tipo
de programaciones) se
viene desarrollando a
lo largo de los ultimos
25 efts.

Palabras
Didactica de la lengua

Bilinguismo -
Inmersibn - Politica
linguistica

Abstracts

La probfematique
posée par
l'enseignement/
l'apprentissage de
deux langues ou plus
pendant la scolarita
obligatoire conduit les
responsables de la
politique educative
d'un pays 6 prendre
des options ou des
mesures diverses qui
repondent souvent
plus a des soucis
politiques qu'a des
problèmes d'ordre
éducatil. Un
bilinguisme rationnel
et padagogique ne
peut &re envisage
que s'il s'appuie sur
une organisation
speciale qui prenne en
compte les contextes
sociaux dans lesquels
sont appliquées les
idaes didactiques de
l'ecole. La question est
d'implanter des
programmes
favorisant l'immersion
dans une deuxiOme
langue.
L'administration
catalane a opte pour
cette approche.
inspiree de tout le
travail de réflexion
mena au Canada pays
pionnier de ce type de
programmations au
cours de ces vingt-
cinq dernières anndes

Mots clas Didactique
de la langue
Bilinguisme -
Immersion - Politique
linguistique

2G4

The problems posed
by the teaching and
learning of two or
more languages during
compulsory schooling
compel the people in
charge of educational
policy in a country to
make choices or
accept ideas which
may have more to do
with politics than with
education. The
prospects of a
rational, pedagogic
bilingualism
presupposes a special
organisation centred
on the social contexts
in which the didactic
ideas of the school are
developed. The subject
matter revolves
around the
programmes centred
on immersion in a
second language, an
idea adopted by the
Catalan educational
administration and set
in the framework of
the reflections which
have taken place over
the last 25 years in
Canada, the pioneer in
programmes of this
kind.

Key words Didactics
of language
Bilingualism
Immersion - Language
policy.
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Pedagogia critica. Les politiques de Ia
resistència i un Ilenguatge d'esperanga
Peter McLaren*

Es va presenter una versiO d'aquesta ponencia al Seminario In-
ternacional: Perspectives en la FormaciOn de Profesionales de !a Edu-
caciOn,,, Facultad de Filosofia y Letras, UNAM (Ciutat de Méxic), el 15
de novembre de 1988. Voldria agrair a Alicia de Alba, Edgar Gonzelez
i Bertha Orozco Fuentes les seves critiques i els seus suggeriments
valuosos.

Tons' quina America

Als Estats Units, molts professionals ens sentim insegurs, no
nornés pel futur del nostre sistema educatiu sin6 tambe pel grau de
sensatesa de la cultura que l'ha produYt. Vivim uns temps perillosos:
uns temps de risc, de Iluita, d'esperança. Mentre que, d'una banda,
els nord-americans afronten una modernitat desencantada i el
sorgiment d'una nova epoca postmoderna portentosa, amb la seva
maquinéria de dominaci6 que genera relats electrOnics d'indiferencia
politica i d'abandonament moral, de l'altra, els teOrks educatius que
treballen dins d'una tradició critica viuen uns temps e xcitants i vitals.
Mentre el teatre de terror del capitalisme global continua proveint al
m6n la seva lOgica dessaborida, les seves simbOliques economies de
poder imperialista, el seu optimisme superficial i la seva incessant
necessitat de producci6 de plaers aut6noms, als Estats Units els
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pedagogy. Paulo Freire a critical encounter (editat amb Peter Leonard)

Adreca Department of Educational Leadership School of Education and Allied
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teOrics educatius d'esquerres aplaudeixen I donen la benvinguda a una
erosió de paradigmes de filosofia i de teoria social. Aix6 vol dir que
mentre als Estats Units els educadors son testirnonis d'una defense
de reraguarda, reaccioneria perO finalment fatua, de les
transcendentals virtuts de la civilitzaciO occidental, de la inflexible
persistencia dels obrers alienats, i d'un atac a l'estat de benestar del
Nou Pacte, aquests educadors estan experirnentant tambe una nova
vitalitat a causa que l'hegemonia cultural/moral del principal corrent
curricular i de la teoria pedagOgica este sent esquerdada -i en alguns
casos destrossada- en gran part per estrategies destructives preses
de la teoria literaria (que alhora han estat influides pel post-
estructuralisme continental). Els esforcos destructius per fragmen-
tar la certesa epistemolOgica articulada per aquesta hegemonia (p.e.
la gramatologia derridiana i l'arqueologia foucaultiana) han pres
agressivament la iniciativa del desmantellament de les demandes
transcendentals quant a la veritat ideolOgicament inclose als regims
de discursos de la modernitat'

Sense entrar en els details de totes les ramificacions politiques i
epistemolOgiques de la infiltraciO de la teoria social postmoderna en
la teorització educative (algunes de les quals han estat ben rebudes
mentre que d'altres encara sOn considerades amb prevenciO), n'hi ha
prou amb dir que hi ha hagut una "crisi de representaciO. i una
erosi6 de la confiança en les conceptualitzacions predominants d'allO
que constitueix el coneixement i la veritat, corn tambe en les formes
pedagogiques d'obtenir-les. Tot i que probablement una sospita
hermeneutica sere ben rebuda en tots els camps de la indagaciOhumane,

la incertesa que aquesta ha provocat en les dimensions politiques i
morals de la vide conternporania ha creat tambe un buit ideologic
preparat per a un "populisme autoritari. i una invasiO d'emissaris
d'una certesa moral exacerbada i d'un compromis irreflexiu amb la
veritat.

Es cert que dins de la teoria social postmoderna hi ha tendencies
tant d'emancipaciO social corn d'altres de socialment reaccionaries:
i mentre que el servilisme autoritari, el nihilisme incipient i l'anti-
utopisme decadent introduIts per la segona tendencia haunen de ser

( ) Vegeu Peter McLaren (1986) -Postmodernism and the Death of Politics A
Brazilian Reprieve- a Educational Theor) 36 389-401 Vegeu tambe Peter
McLaren The Body in Shock Si hooting and the Politics of Enfleshment a Boston
Lien ersity Journal of Education prOxima apancia Podeu trobar alguns arguments
sun:tars a Jonathan Arac (ed ) (1986) Postmodernism and Politics. Theory and
History of Literature 28 Minneapolis University of Minnesota Press Charles
Newman (1985) The Post-Modem Aura Evanston Northwestern University Press

John Feketo led 1(1987) Life after Postmodernism Nova York. St Martin S Press
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impugnats costi el que costi per aquells de nosaltres que estem
involucrats en l'establiment d'una pedagogia critica, les forces de la
dreta, que han advertit una creixent ambivalencia moral a l'esquerra,
no es deturen a prendre en consideraci6 els que estan guanyant les
principals escaramusses a la torre de vori. A través dels mitjans de
comunicaci6 porten els seus atacs directament a totes les Ilars del
pais. Ara la tendencia és ser la «Dreta Guanyadora», tal corn ho va
confirmar no fa gaire George Bush en la seva carnpanya electoral,
quan els liberals van ser incapacos de parlar des d'una posici6 moral
que resultés creIble per a la major part dels nord-americans.

Mentre els teOrics d'esquerra Iluiten dins i fora dels espais aca-
demics, atacant una gran quantitat de temes moderns intocables (per
exemple, el mite de la ciencia corn a metodologia universal apodictica,
autocorregible i autoperfecciOnable, l'absoluci6 del text, el subjecte
unitari prefreudia i l'autor com a iThica font de significat), els efectes
del debat a l'esfera püblica sOn més immediats i devastadors. Una de
les conseqUencies lamentables de l'atac destructiu actual a les grans
narrativeS, a la teoria de correspondencies de la veritat i al subjecte
histOric amb la seva imaginaria estabilitat i la seva noci6 no-
problematitzada d'identitat a traves del temps, ha estat la creaci6
d'un clime moral predisposat a l'ascendencia d'un regim neocon-
servador de debt), el qual roman intransigentment hostil a una politica
de diferencia o a una etica provisional de justicia social. En realitat,
la impossibilitat dels teOrics socials d'esquerra de donar compte de
la totalitat de relacions socials i ideologies que es troben sota la
superficie de la vida quotidiana, sovint ha posat en perill les nostres
fites de transformaci6 i justicia social que idealment haurien de
proveir el punt de partida de totes les nostres teoritzacions educatives.
El que queda debilitat corn a resultat d'aquest predicament sOn les
bases mateixes de l'oposici6 politica i la transforrnaci6 social. Dins
de l'esfera ptiblica de l'educaci6, aquest debat actual ha debilitat
literalment alguns dels imperatius centrals que guien la teoria critica
educacional. L'esquerra, especialment l'esquerra educativa als Estats
Units, necessita amb gran urgencia un nou Ilenguatge pedagogic i una
nova visi6 pedagOgica.

Situats corn sorn ara al crepuscle de la modernitat, alguns educadors
dels principals corrents no estan preocupats per la discussi6 d'allO
que constitueix el coneixement critic i emancipatori, sin6 per atiar
la lOgica tecnocratica que ha convertit l'objectivisme i la certesa en
el nou demiOrg de l'educaci6 capitalista tardana. Nosaltres, els que
ens situern a l'esquerra. hem ajudat perque aixO succeis. Convertint
el postmodernisme en un sistema totalitzador que redueix la vida
social i institucional a una pista plana i relluent de discoteca, els
teOrics socials han preparat el terreny per a un sistema totalitzant
encara més catastrOfic, un sistema encaminat a controlar la subjec-
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tivitat I subministrar les bases discursives per a una formaci6 del
caracter nacional que pugui facilitar, encara mas, la producci6 i el
flux de capital en una epoca econ6rnicament dura i competitiva. Sobre
aquest punt, Lawrence Grossberg argumenta que:

"La descripcid que ofereixen els postmodernistes s'ha de localitzar
dins dels amplis camps socials i culturals de la vide diaria i de les
Iluites pel poder, la dominaci6, la subordinaci6 i la resistencia que hi
tenen Hoc. A mes, cal resistir-se a la tendencia del postmodernisme
de totalitzar les seves descripcions, de Iliscar des d'una descripci6
d'una estructura determinant fins a la identificacid d'aquest pla amb
la totalitat de les nostres realitats historiques i viscudes. No es pot
ignorar la contradicci6 interna dins de qualsevol estructura, o de les
seves relacions amb altres estructures determinants".2

El coqueteig de l'esquerra amb la mort del significat ha facilitat
el fet que la 4\lova Dreta inundi l'arena publica amb una pila de
discursos autoritaris interminables, amb els quals no han trobat cap
obstacle per colonitzar el buit moral que va deixar l'esquerra en
desmantellar destructivament el projecte de la Il.lustraci6. Evacuant
els idols caiguts del raonament i de la interpretacid critica, els tedrics
educatius d'esquerra han fet més vulnerable l'esfera pUblica a una
afirrnaci6 inquestionada d'una versi6 particular de deb6 -en advst
cas produIda i administrada per la ',Nova Dreta, que iiIstru-
mentalitza el coneixernent, el despolititza de qualsevol demanda
emancipatdria seriosa i l'enllaca arnb el seu "pagarnent ajornat
amb el mercat capitalista i el fa servir per transmetre una inter-
pretacid privilegiada d'home bland" de la cultura occidental. Aixi,
l'esquerra ha restablert inconscientment la transcendancia perduda
dels discursos que intenta denunciar.

Tradu'it a un curriculum directiu a escala nacional, els efectes
d'aquesta crisi sOn devastadors: el que n'ha esdevingut ha estat
l'avanc del concepte d'educacid corn a adquisicid practica d'habilitats
tacniques, que promouran el creixement d'una forca de treball
competitiva en el mercat internacional. Dit d'una altra manera, s'ha
situat l'axit dins del ferri determinisme de la voluntat capitalista. Es
a dir, s'ha construit una equivalancia entre el caracter nord-arnerica
i l'atica consurnista corn a signataria de la Ilibertat i la decancia.

En les meves observacions segOents argumento la irnportancia del
desenvolupament d'una pedagogia critica a l'era de la postmodernitat.
Si be as cert que no pretenc tenir les respostes de molts dels
importants qUestionaments sorgits de la crisi actual, si mas no in-
tento assenyalar alguns dels ternes pedagOgics teoratics i morals que

(2) Lawrence Grossberg (Tardor de 1988). Rockin with Reagan. or the Mainstreaming
of Postmodernily, a Cultural Critique. 10, 147

21 8

fr_l, 6



Reflex Ions I recerques

molts de nosaltres, situats dins de la tradici6 criticE d'Estats Units,
hem desenvolupat els darrers anys.

Cultpira postmoderna: l'automodificació d'un mateix i
l'esfondrament de la realitat

Quan dic .condici6 postmoderna em refereixo en el sentit més
general al sorgiment d'all6 que Stanley Aronowitz anomena cultura
visual as a dir, la tenclancia actual envers la literalitat en la qual els
estudiants semblen incapacos de penetrar més enlla de la superficie
de les coses, de manera que deixen de banda conceptes corn -so-

-capitalisme" i hist6ria», que no es presenten imme-
diatarnent als sentits.3 D'acord amb Aronowitz, -durant l'Oltirna
meitat del segle XX el grau en qua la cultura de public massiu ha
colonitzat l'espai social que la gent normal i corrent tenia disponible
per a la lectura, la discussi6 i el pensament critic ha de ser considerat
corn l'esdeveniment més important de la histOria social de la nostra
apoca.".4 Dins d'aquesta condici6 existeix la primacia de la repre-
sentaci6 icOnica per sobre de la logica o el contingut proposicional.,
Atrapats en aquesta politica de significaci6, ens convertim cada cop
més i progressivament en els esclaus d'un estil superficial. Els relats
temporals que estructuren el nostre inconscient politic s6n reemplacats
rapidament per la tirania del signe. Li! dels problemes que hem
d'afrontar as que les disposicions classificatOries i les estructures
cognitives (caldria Ilegir el concepte de Bourdieu) compartides per
totes les classes socials -inclosa, potser fins i tot especialment, la
petita burgesia- estan predisposades a la producci6 d'objectes
culturals postrnodern3. Aqui afrontem la dominaci6 del signe que ha
guanyat posicions a partir de la transici6 de la cultura industriai a la
cultura del consurnisme. El poder simbOlic dels bans ens ha portat a
consumir signes en Hoc de productes alhora que el treball manual s'ha
redult també a un altre signe -un signe que indica posici6 social.

El nostre consum de signes ha comengat a crear patologies modernes
de desordres narcisistes de personalitat, esquizofranies i depressions.

(3) Stanley Ar nowitz (1987) ..Mass Culture and the Eclipse of Reason The
Implications for Pedagogy... a Donald Lazere (ed ) American Media and Mass
Culture. Berkeley i Los Angeles. University of California Press, 465-471

(4) Aronowitz. "Mass Culture... 468
(5) Scott Lash John Urry (1987) The End of Organized Capitalism, Oxford. Anglaterra,

Polity Press
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L'exemple de l'esquizofrania no és pas una metafora exagerada de
l'estat postmodern de les coses. Per exemple, alguns tebrics han
observat que els esquizofrenics sovint desplacen paraules del seu
context i del seu rerafons temporal (recordant que la temporalitat és
una funcid del Ilenguatge), per la qual cosa les paraules arriben a ser
experimentades en la seva exactitud literal, en la seva actualitat. En
un mem corn aquest hi ha poca o cap connexi6 entre els esdeveniments
presents o passats, perqua els esquizofrenics habiten un mOn en el
qual el present és experimentat corn a perpetu i els significats
discontinus deixen d'enllagar-se amb coherancia.6 L'efecte de la
representaci6 postmoderna als mass media as comunicar un torrent
de significats, replé d'una multiplicitat de missatges, que signifiquen
qualsevol cosa que horn vulgui que signifiquin.

En aquest sentit, la condici6 postrnoderna ha aplanat la histbria
mitjangant l'arranjament i la reproduccid dé subjectes d'acord amb
les nostres imatges de bOns de consum i arnb la nostra inversi6
libidinal d'aquests bOns, que sovint sOn anunciats per mitja del flux
apocaliptic de significats a diferancia d'un realisme narratiu linial. En
la mesura que el pastitx reemplaga la narrativa corn a forma de
representacio amb exit en publicitat, consegOentment la histdria és
suprirnida, els significats es desenllacen de la significaci6 cada cop
mOs i les formes col.lectives d'identitat i de solidaritat en l'esfera
pOblica -tan necessaries per a la construcci6 de moviments socials
nous- es trenquen per sempre més.

La postmodernitat ha soscavat literalrnent la distinci6 entre la
producci6 i el consum. Faig servir el concepte de postrnodernitat per
a refe.ir-me a la noci6 de Baudrillard que les velles formes de
producci6 i de consum han estat reemplagades per un nou univers de
comunicaci6 que exalta l'aspecte, les superficies, les textures i el jo
corn a article de consum. En resum, la consignaci6 de la imatge -la
ropresentaci6- es remet al regne de la hiperrealitat on la irnatge ha
suplantat la realitat i on la realitat ha desaparegut a l'interior de la
imatge.7Baudrillard ha suggerit que la pantalla de televisi6 sirnbolitza

(6) Lash i Urry The End of Organized Capitalism Dec molts dels arguments d'aquesta
ponència a la dissertactO sobre el postmodernisme de Lash Urry Pel que fa a
la relaciO entre postmodernisrne esquizofrenia, vegeu Fredric Jameson (1983):
°Postmodernism and Consumer Society°, a Hal Foster (ed I. The Anti-Aesthetic
Essays in Postmodern Culture, Port Townsend, Bay Press, 116 Vegeu també E.
Ann Kaplan (1987) Rocking Around thhe Clock Music. Television. Postmodernism
and Consumer Culture, Nova York. Methuen, 146-147

(7) Jean Baudrillard (1983) Simulations, Nova York, Semiotext(e) Vegeu tambe
Marilouise and Arthur Krokev (eds ) (1987). Body Invaders Panic Sex in America.
Nova York, St. Martin's Press 1987: Arthur Kroker iDavid Cook (eds.) (1986) The
Postmodern Scene Excremental Culture and Hyper-Aesthetics. Nova York. St
Martin's Press. Lash i Urry Organized Capitalism
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aquesta nova era Podem ser testimonis de l'espectacle del col-lapsede significats que es converteixen en la superficie plena i continua dela hiperrealitat, mentre que alhora veiem corn la subjectivitat estransforma a causa del terror en passivitat pels preceptes funestosde la ldgica del consum. Seguint la linia de raonament de Baudrillard,l'absencia de la referencialitat concreta en un mon format per uncarnaval de signes significa l'absencia d'oposici6 politica; a més, lareproducci6 de la mateixa cosa, a causa de l'atzar, incapacita elsubjecte i imposa una politica d'alienaci6. Lawrence Grossbergresumeix molt be aquesta condiciO quan assenyala que:
El somni america es va transformer en primer Hoc en wel fetresidencial- corn a imatge de la "bona vide- presentada pels mitjansde comunicaciO. Despres es va transformer en una etiqueta dedissenyador -el seu propi mitja, una cosa que ja per definicici no esaccessible a tothorn. El radicalisme s'ha convertit en la base del'estrellat, i la histOria ha esdevingut un gran negoci.8

Si be molts de nosaltres, dins de la tradicid critic& ens prenemseriosament les condicions de la postmodernitat tal corn han estatempliament descrites per Baudrillard, Lyotard i altres, no considerernque la humanitat massificada pugui ser transmutada tan facilment pel
signe en un conjunt de titelles miserables i passius. Tampoc no estemd'acord que el tema hurne pugui ser redult a una pirueta de signeslinguistics, tot i que la teoria sembla enlluernadora.

Fins i tot quan estem d'acord amb els postestructuralistes, quesense cap mena de remordiment desacrediten les interpretacions
essencialistes del ojo,, i que alhora sostenen que no podem parlar del"jo- corn una essencia o un objecte sense la reflexiO de mitjancera,hi estem en desacord que el ,,jo" es constitueixi basicament en serinterpel.lat pel discurs.

Els essers humans -els cossos- s6n autoconscients per6 noautoconstituents. No estan constitu'its per la seva consciencia sin6per les condicions que troben fora de la consciencia. Es a dir, estemconstituIts corn un "jo basat en all6 de que tenirn consciencia i enand de clue no tenirn consciencia, a més de per tot anti que reprimim.Aim!) no vol dir que coincidim amb Althusser quan afirma que elsubjecte autdnom és merament una ficci6 del discurs sobre el qualreposen totes les altres ficcions de la ideologia. Si be accepto que elfet que em reconegui corn un ego autoconscient depengui fins a certpunt de la distorsi6 ideoldgica i d'una repressi6 dels components queem conformen, aquesta situaciO pressuposa la injustificable suposici6

(8) Grossberg -Rockin with Reagan- 13;

U
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que el reconeixement esmentat per part del <jcp, es singrum del

subjectivisrne cartesie. Per6 a diferencia del jo psicol6gic cartesie,

nosaltres no individualitzem la nostra prOpia consciencia. Sorn, aix6

no obstant, prou autoconscients per reconeixer la nostra pr6pia

constituci6 fora de les exigencies de la nostra prOpia voluntat.9 La

nostra consciencia de la constituci6 de nosaltres mateixos és la que

fa possible l'alliberament. La tasca de la pedagogia critica es

incrementar aquesta autoconsciencia, per desposseir la distorsi6

ideoiggica i per ajudar el subjecte en la seva propa observaci6

histOrica.

Corn que nomes ens podem reconeixer a nosaltres mateixos corn

a subjectes dins d'un llenguatge descriptiu o explicatiu -o ideologies

particulars- necessitem un llenguatge critic que ens capaciti per a

identificar-nos a nosaltres mateixos i per a recrear-nos en nosaltres

corn a subjectes actius en la histOria, i que ens capaciti també per a

distingir les nostres necessitats reels. Les nostres necessitats norries

sOn cognoscibles de manera mediata a través de la comprensi6 de les

condicions socials externes que les generen, i en aquest sentit la

pedagogia critica, a través d'una via d'imperatius estratégics, forneix

una pedagogia que ajuda estudiants i mestres a coneixer-se millor.19

El que intentare de fer a l'apartat seguent es esbossar algunes de

les posicions que he assurnit en el meu treball als Estats Units, i

després continuaré amb un comentari general sobre el propOsit de la

pedagogia critica a l'época postmoderna.

La resposta de la pedagogia critica: principis

epistemoltogics

La pedagogia critica va guanyar primer l'atenci6 nacional als Estats

Units, aproximadament quinze anys enrere, quan va sorgir corn a

resposta d'oposici6 a la tendencia dominant del que s'ha anomenat

enfocaments tradicionalistes i conceptual-empiristes en la teoria del

(9) Denys Turner (1983) Marxism and Christianity. Oxford. Basis! Blackwell Els mous

arguments sobre la subtectivitat en tota la move ponencia deuen molt a l'analls;

; als raonaments sobre la moralitat de Turner.
(10) Turner Marxism and Christianity
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curriculum." En aquesta epoca la seva tasca principal era, i en gran
mesura ho continua essent, reveler les contradiccions i les confusions
de les ideologies predorninantment liberals i conservadores dins
d'aquests enfocaments, precisament perque han servit la reproducci6
de relacions i prectiques socials i econorniques desiguals i explota-
dores. La teoria curricular tradicionalista va sorgir del moviment
d'eficiencia social de la primera part d'aquest segle i este Iligada a
la teoria del maneig conductual. Els enfocarnents conceptual-empiristes
es van desenvolupar en primer Hoc corn a una manera més cientifica
de desenvolupar el curriculum i de fer els mestres ales responsables;
hi va haver un fort impuls per formai- professors experts en predir
i medir les conductes dels estudiants. Traduint tot plegat en una
recerca de la veritat corn a coneixement confiable, aquesta apro-
xirnaci6 va continuar sent guiada per una epistemologia d'orientaci6
empirica (a la manera de metodes cientifics). Avui dia, aquests dos
enfocarnents dominen encara el camp dels estudis del curriculum
alhora que continua la recerca d'una teoria causal per explicar
l'aprenentatge conductual dels estudiants, preferentment en un
Ilenguatge conceptual precis i clar ajudat per una instrumentaci6
adaptada a la quantificaci6 de la conducta hurnana.

A diferencia dels enfocaments conceptual-empiristes i tradicio-
nalistes, la pedagogia critica es una filosofia de la praxi compromesa
en un dialeg obert amb concepcions en competencia respecte a corn es
pot viure significativament en un mon confrontat pel dolor, el sofriment
i la injusticia. Existeix la necessitat de la Iluita perque existeix el
sofriment i la dorninaci6. La dominaci6 es manifesta sota formes ben
diferents en l'horitz6 de les nostres experiencies viscudes. Per
exemple, aixO passa quan els mestres presenten als estudiants
interpretacions del mOn que oculten l'abast de la possibilitat politica
i de la capacitat humana. En un nivell més estructural, la dominaci6
fa referencia ,< a les formes socialment organitzades d'explotaci6,
coerci6 i no reciprocitat, que estructuren els usos que un individu o
uns grups d'individus fan d'altres per a satisfer les seves necessitats
(...) el fet que els individus o els grups estiguin fets per a servir corn
a bens, corn a font de satisfaccions dels altres, sense control sobre

(11) Henry A Giroux I Peter McLaren (primavera de 1987) "Teacher Education as a
Counterpublic Sphere Radical Pedagogy as a Form of Cultural Politics... a
Philosophy and Social Criticism. 1;2(1). 51-89 Vegeu tambQ Henry Giroux I Peter
McLaren "Schooling, Cultural Politics, and The Struggle for Democracy
Introduction", a Henry Giroux i Peter McLaren (eds ) Critical Pedagogy. The State,
and Cultural Struggle. Albany, NOV3 York, SUNY Press (en premsa). Henry Giroux
i Peter McLaren Socredad. Cuffura y Escuefa Ciutal de M6xic. Porrua UNAM
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els productes del seu treball o sobre la satisfacci6 del reconeixement
dels seus desitjos, aquesta es la condici6 de la dominaci&.'2

Els que treballen dins de la tradicid critica tendeixen a negarel que

alguns dels teOrics postmoderns consideren inevitable: la desaparicib
de la histbria dins de la comodificaci6 del signe. Més aviat, la pedagogia
critica es essencialment una politica de vide en clue professors i

estudiants estan compromesos en el treball de la histbria; corn a tal,
aquesta és una pedagogia que tracta amb les relacions concretes
entre els individus i les formes culturals i institucionals en clue es
desenvolupa aquest tinus de compromis social. En resum, la pedagogia
critica tracta sobre la problematitzaci6 del Ilenguatge, rexperiencia,
el poder del coneixement i de la culture, corn sOn mütuament cons-
titutius de la subjectivitat i corn la seva combinaci6 genera una forma
particular de praxis que actua a i sobre el m6n. Es a dir, la pedagogia
critica af ronta preguntes de corn es produeix la subjectivitat indi-
vidual a través del Ilenguatge i per mitje de les relacions socials,
histbriques i econdmiques. En fer-ho, la pedagogia critica es compromet
en la tasca de fer de la teoria una aliada de l'ensenyament. Des
d'aquesta apreciaci6, la trobada pedagdgica entre professors i

estudiants es una de les situacions en que la teoria i la prectica es
comuniquen mütuament.

Mentre que en el passat la teoria pedagbgica s'ha constituIt
tedricament, i encara este pedagogicament subdesenvolupada, hi ha
una necessitat creixent de prendre seriosament allb que Henry Giroux
anomena fer que els fets pedagogics esdevinguin més politics i els
politics riles pedagdgics. Fer més politics els fets pedagogics vol dir
inserir reducaci6 directament dins de l'esfera politica, argumentant
que reduced() representa una Iluita per definir el ;ignificat i una

Iluita sobre les relacions de poder. Convertir els I ets politics en
pedagdgics vol dir emprar formes de pedagogia que incorporin
interessos politics que siguin emancipatoris per naturalesa, en altres
paraules, la utilitzaci6 de formes de pedagogia que tractin els
estudiants corn a agents critics i arnb capacitat per obrir-se a ranelisi
i a la investigaci6.' 3 Tant Giroux corn Kathleen Weiler s'han dedicat
al dilema de corn els professors d'esquerra han silenciat sovint els
seus estudiants en nom d'un ensenyarnent radical.' 4 Aquesta es una
qOesti6 important que en un futur hauran d'afrontar els educadors.

(12) Vegeu Henry A Giroux. Anthony Penna William F Pinar (eds.) (1981) Curnculum
and Instruction. Berkiiley. CA. McCutchan Publishing Corp

( 13) John Br enkman (19 Culture and Domination Ithaca I Loud res. Cornell University
Press. 230-231

( 14) Vegeu Henry A Giroux (1989) Teachers as Intellectuals. South Hadley. MA. Bergin
and Garvey Publishers. Stanley Aronowitz Henry Giroux(1985) Education Under
Siege. South Hadley. MA. Bergin and Garvey Publishers
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La pedagogia critica es essencialment una pedagogia hibrida, es
naturalment amfibia. Este acostumada a medis intel.lectuals que es
diferencien entre ells, per6 no este inscrita en cap discipline. La
pedagogia este arrelada Oticament a mes d'estar fonamentada
te6ricament: la posici6 etica que assumeix crida professors, pares,
estudiants i administradors a fer-se responsables corn a ciutadans
critics per transformar la male distribuci6 de la riquesa i dels re-
cursos, la pauperitzaci6 dels nens i la feminitzaci6 de la pobresa, tot
plegat conseqUencia de les estructures econOmiques existents i de les
diverses prectiques socials, que directament o indirecta serveixen
per sancionar-ne les operacions. Aix6 implica ajudar estudiants,
mestres i administradors perque desenvolupin una visi6 moral i una
etica prectica, que es fonamenti en una politica de diferenciaci6 entre
persones alhora que romangui criticament atenta a les diferents veus
des de les quals parlen els estudiants. La pedagogia critica tendeix a
tornar problemetiques aquestes veus i a transformar-les segons els
interessos de la justicia social i cultural.

Si be els educadors critics, igual que altres te6rics postmoderns,
reconeixen que trobem menys estabilitat en la dimensi6 referencial
de la culture de masses de la que hi havia, tanmateix hi ha poc marge
per al cinisme pel que fa a la possibilitat de transformar les estructures
d'opressi6 en estructures de Ilibertat. Ser critic es viure un projecte
carregat d'esperanga i d'all6 que Giroux anomena encara "Ilenguatge
de possibilitat».'5Ser critic, malgrat aix6, no es ser cinic. Ser cinic
es creure, corn diuen alguns dels te6rics postmoderns, que nosaltres,
corn a agents humans, som simplernent una invenci6 del discurs. Ser
cinic es robar-li l'esperanca a la visi6 de futur. Ser critic, d'altra
banda, vol dir rebutjar qualsevol distencia cognoscitiva purament
contemplative del mOn._per6 afrontar la contingencia del present corn
a esperança radical.' 6 Es a dir. amb una esperança que mentre evita
la certesa busca una praxi, en la unitat provis6ria del pensament i
l'acci6 Em refereixo amb aixO a una praxi en la qual el subjecte
cognoscent es un subjecte actuant, una praxi en la qual nosaltres
assumim una responsabilitat amb la histOria i amb una visi6 del mOn

(15) Vegeu una análisi Prillart de la pedagogia critica a Henry A Giroux (1988)
Schooling and Struggle for Public Life Critical Pedagogy in the Modern Age.
Minneapolis University of Minnesota Presri vegeu lamb() (*important treball ne
Kathleen Weiler (1988) Women Teaching to, Change South Hadley. MA Bergin
arid Gaivey Publis)iers

16) vegeu Henry A Giroux (1983) Theory and Resistance um Edu,:at-cn A Pedagogy
for th Oppos:tion South Hadley. MA. Bergin and Garvey Publisherc tambe l'assaig
do &MU% a Henry Giroux Peter Mct.aren Soc,edad Cultura v Escuela

(17) Peter McLaren (1989) Life in Schools An Introduction to Critical Pedaocgv
the Foundations of Educat,on. Atany NY Longrnan Inc
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que no es encara».18Aixd no vol dir negar la historicitat de la praxi
sin6 abracar la praxi mes enterarnent, amb el reconeixement que la
nostra responsabilitat corn a educadors significa apoderar-se del
teatre de la histdria en la unitat del nostre pensarnent i acci6 i crear
aixi un mdri nou a les ordres de les nostres prdpies veus i amb les
nostres prdpies execucions. Ser critic significa entendre la nostra
relacid de compromis amb el mdri i reconeixer la nostra participaci6
active en la produccid de coneixement en la seva dirnensid rnoral,
politica i cultural. Ser un educador critic és fer retrets al m6n,
acusar-lo de ser un reflex imperfecte d'aquell en clue, en efecte,
podria convertir-se. Es conjurar dins de la imaginacid socioldgica una
imatge nova de l'agent pedagdgic. Es la irnatge de l'educador que
posseeix la voluntat de comprometre el m6n per canviar-lo, una
imatge de l'educador que es nega a ser extret de la histdria i que este
decidit a ser plenament conscient i present a la histdria, és a dir, a
ser plenarnent conscient i present en el mOn quotidie, sensual i practic
del significat.

La pedagogia critica este interessada en els problemes de la
reproduccid social.19 ,Com es reprodueixen elles mateixes, les
societats, a través dels seus sistemes escolars?, e;com reprodueixen
les escoles la injusticia social mitjancant la no-creacid d'una ciutadania
critica en que tots els individus assoleixin resultats educatius iguals?
Per descomptat, la qUesti6 principal ha estat plantejada per Henry
Giroux, Michael Apple, Bill Pinar i altres, i es relaciona amb la rad
per la qual als Estats Units grups d'individus corn el dels negres i el
dels hispans deserten en quantitats tan elevades i en proporcions
epiderniques ,Com poden afiangar els mestres les veus d'aquests
estudiants alhora que els ajuden a transformar les seves comunitats
en espais de Iluita i resister-Ida? La pregunta es molt més profunda
que pensar corn poden els educadors capacitar les minories desvalgudes
perque gaudeixin dels fruits del mercat capitalista. La pregunta més
important es: el,quina es la nostra visi6 social del futur?, tun futur
en que tothom tingui una feina? Per descornptat. Per& tenir feina
expenses de qui?, afavorint quina mena d'interessos? Aixi, un dels
reptes més importants de la pedagogia critica als Estats Units es
convencer els professors i els estudiants de la culture dominant que
la seva prosperitat sovint es possible a expenses dels grups culturals
subordinats i de les poblacions del Tercer M6n. Perd hem de convencer
els explotats que veritablement hi ha la possibilitat de Iluita per la
transformaci6 social.

(18) McLaren Life in Schools
(19) Roger Simon (abril 1987) "Empowerment as a Pedagogy of Possibility- a

Language Arts. 64(4). 370
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La pedagogia orifice corn a prectica contrahegemônica

Quan, sota el regim capitalista, les configuracions estructurals de
la subjectivitat esdevenen patoldgiques o quan la Idgica del capital as
mobilitzada dins de mecanismes de dorninació que poden ser detectats
corn a reproductors de dolor i sofrirnent entre els grups subordinats,
Ilavors la pedagogia critica ha de desenvolupar una tasca transfor-
madora important. La pedagogia critica ha d'esdevenir un vehicle de
contra-hegemonia. Mas especificament, s'ha de convertir en un rnatode
teorOtic i estrategic per desvetllar la manera en qua les contradiccions
ideologiques sOn resoltes a nivell imaginari en el subjecte individual;
tamba cal que es converteixi en un mitjà per respondre politicament
a les estructures de dominacig dins del consum capitalista. Fins i tot
quan reconeix la prioritat de les relacions socials de la produccig
capitalista i la voluntat de poder forjada dins de les economies
postmodernes de representacig, corn a deterrninants fonamentals
d'opressig, els educadors critics insisteixen que no existeix una
manera d'anorrear completament la possibilitat de contesta i de Iluita
transformadora. Aquest as el procas d'alld que Henry Giroux ha
anomenat "resistancia.", en el qual els educadors critics posen una
atencig particular quan estableixen les bases per a la u orma edu-
cativa. Segons l'articulen Giroux, Apple i altres, la teoria de la
resistancia as important perque senyala la supremacia de l'experiancia
dels estudiants corn a terreny central per a la comprensiO de corn es
colloquen, s'investeixen i es construeixen les subjectivitats corn a
part del procas envitricollat de regulacig moral i politica.2° La revelacig
crucial aqui Os que el que generalment as considerat un fracas de
l'estudiant per questions personals, corn la mandra o la rnanca
d'habilitat. o d'alguna rnena de mancança cultural, as en realitat una
forma de resistancia a l'opressi6 de classe, cultura, raga o sexe. Si
aquest Os el cas, el que ens ha de preocupar als educadors as conver-
tir les escoles en rellevants i transforrnadores en relaciO amb la vida
dels estudiants.

Molts joves de les classes mas desfavorides no veuen cap sentit
a assitir a escola. Es per aixO que la pedagogia critica s'enfoca cap
a la cultura popular i intenta desenvolupar prograrnes curriculars que
puguin ajudar els estudiants a analitzar el rnOn real en el qual ells tant

(20) Vegcu el treball de Michael Apple Ideology and the Curriculum. Boston, Rout ledge
and Kegan Paul. 1979. Education and Power. Boston, Rout ledge and Kegan Paul,
1982. I Teachers and Texts. Nova York. Rout ledge. 1988
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sovint ho donen tot per descomptat Si volem prendre'ns seriosarnent
la resistancia dels estudiants, Ilavors hi ha un seguit de preguntes a
les quals hem d'intentar de trobar resposta tcom sOn les identitats,
els somnis, els desitjos I les necessitats deis estudiants conformats
pel medi en qua viuen, per la televisi6, per les activitats de Ileure,
per institucions corn pot ser la familia i per les formes culturals, corn
el rock'n roll i els videoclips?, e;com, per exemple, estan socialment
construIdes les concepcions politiques dels estudiants?, e:,com estan
construIdes socialment les seves imatges de la masculinitat i la
feminitat? Es imperatiu que corn a educadors de l'era postmoderna
comencem a examinar questions corn: la feminitzaci6 i la mascu-
linitzaci6 del cos.21Cal que estudiem corn han estat formats els nostres
estudiants a través de les forrnes culturals dominants.

Peri) si provem de no tractar qUestion.s de la cultura i de la
construcci6 de la subjectivitat corn a processos alllats, antisap-
ticarnent extretes d'economies de poder i de privilegi, Ilavors sorgeix
una qUesti6 rnés fonamental encara: ,com podem construir un nou
ordre social basat en la compassi6 i la solidaritat a partir de la
micropolitica de la nostra practica a les aules? Aix() vol dir no nornés
interrogar la microeconomia del poder i del privilegi de les nostres
aules i escoles, sin6 també entendre corn treballen aquestes economies
en relaci6 a l'ordre social més ampli. Aix() vol dir l'analisi i el
desafiarnent d'aquells aspectes tant del capitalisme liberal corn del
marxisme col.lectivista, ja que tots dos sOn particips de les arrels
sisternatiques del sofriment huma i de la degradaci6. Necessitern un
Ilenguatge amb el qual, per citar Grossberg, puguem actuar localrnent
i pensar globalment".2 2 Per descomptat, aix6 vol dir tant una integraci6
de l'analisi microsocial a la teoria rnacrosocial corn el desenvolupament
d'una relaci6 dialèctica entre analisi econ6mico-material, critica de
la ideologia i hermenautica critica.

Les caracteristiques constitutives de la pedagogia critica estan
esdevenint familiars per a un nornbre cada vegada rnés elevat d'edu-
cadors nord-americans gracies a l'incrernent de Ilibres i d'articles
publicats als Estats Units des de 1983 i que tenen una perspectiva
critica. Pere) la versi6 de la pedagogia critica dels nord-americans és
indubtablement menys familiar per als educadors de Llatinoarnérica.
Aix() no vol dir que neguem que Llatinoarnèrica tingui una tradici6

(21 I V,....yeu Giroux Theory and Resistance. Apple Ecilication and PUM'f I McLaren ..On
Ideology and Education Critical Pedagogy and the Cultural Politics of Resistance..
a Henry A Giroux i Peter McLaren (eds ) Critical Pedagogy, the Slate and Cultural
Struggle

(22) McLaren The Body in Shock
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comparable (de fet, molts dels nostres avancos han estat desenvolupats
a partir dels treballs de Paulo Freire i els seus contemporanis i dels
teOlegs de l'alliberament del Tercer Men)23, mes aviat es tracta de
subratllar l'especificitat que li ha conferit a la nostra tradicid el fet
d'haver-se desenvolupat en conjuntures histOriques i regirns de discurs
ben particulars dins d'Estats Units.

Tanmateix, abans de Hoar les virtuts d'aquesta tradici6, a més de
cridar l'atenci6 sobre alguns dels seus defectes, desitjaria compar-
tir amb vostés la meva observaci6 personal de la dificultat que re-
presenta ser un professional de la pedagogia critica als Estats Units.
L'hegemonia ideolOgica d'Estats Units, si be es irremeiablement
condemnable i innegablement poderosa, no es exempta dels seus
moments contradictoris en l'exercici del poder social, i els estudiants
veuen sovint l'educador critic corn una amenaca als seus sentiments
patriOtics i als seus comprornisos ideologies generals. La pedagogia
critica es converteix, per a molts estudiants, en un exercici
d'autocontestaci6. No vull convertir l'apatia dels estudiants respecte
de la politica i el canvi en les categories politiques tradicionals per
acabar oferint una altra analisi del tipus "culpar la victima- sobre
la forrnaci6 ideolOgica de la joventut en aquests dies. Hi ha condicions
historiques que ho expliquen tot plegat. Lawrence Grossberg assenyala
que:

"La joventut insereix textos culturals en la seva vida pOblica i
privada de maneres complexes; nosaltres necessitem adonar-nos de la
complexitat i de la naturalesa contradictOria de les posicions polltiques
i socials de la joventut".24

Grossberg reconeix correctarnent, a la nostra era postmoderna,
que la joventut existeix en un espai entre subjectivitzaci6 (avorriment)
i comodificaci6 (terror). La nostra culture de mass media ha esdevingut
un "esmorte'idor-, un indret paradoxal- en clue el jove viu una
dificil, si no impossible, relaci6 amb el futur. La joventut actual s'ha
format a partir de les estrategies dels mass media d'.afecte
autOnom-, en el qual la politica, els valors i el significat han estat
reduTts a imatges individualitzades de moralitat, autosacrifici i

(23) Grossberg, .Rockin with Reagan.. 146
(24) Per una dissertaci6 crltica del treball de Freire I de Pedagogin critice-social

dos contoodes de Saviani. vegeu Peter McLaren i roma( Tadeu da Silva ',Paulo
Freire and the Educational Debate in Brazil-. a Peter McLaren t Peter Leonard
(eds ) Paulo Freire- A Critical Encounter. Londres. Routledge. prOxima apanci6
Vegeu tambe Paulo Freire I Donaldo Macedo (1987) Literacy Reading the Word
and the World South Hadley. MA. Bergin and Garvey.
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cornunitat.26 Els nostres joves viuen les identitats superficials de les
imatges d'aquests mitjans en que la politica de caire interpretatiu es
reemplagada per la politica de «sentir-se be».

A part de la formaci6 subjective dels joves a traves de les
«aliances afectives» dels mass media, part del problema de la ne-
gative dels joves a comprometre's en questions d'opressi6 de classe
i d'injusticia es que, als Estats Units, el problema de l'opressi6 i la
dorninaci6 no es tan simple corn ho és, per exemple, en molts paIsos
del Tercer M6n. La societat civil dels Estats Units té una estructura
mes complexa que la que es basa nornes en els conflictes de treball
i capital. Les relacions de classe no sembla que provoquin desigualtat
social i consegOentment hi ha una preocupaci6 més gran a les instancies
opressives per divisions de sexe, diferencies d'edats i conflictes
etnics. A més, l'acci6 col.lectiva sembla si més no possible dins d'un
clime de pluralisme politic i cultural. Tot i aix6, la dominaci6 existeix
a pesar de corn percep aix6 el pilblic dels Estats Units.26

La dificultat d'obrir els ulls als estudiants dels Estats Units queda
reflectida en els records de Carlos Fuentes dels seus primers anys
de col.legial quan vivia als Estats Units:

"La meva escola -una escola publica estatel laica i mixta- va
reflectir (...) una igualtat central Jo creia en la senzilla dernocracia
dels meus mestres i els meus companys, i sobretot creia, de rnanera
natural i ingenue, que era part claquest m6n. Es important, a qualsevol
edat i en qualsevol ocupaci6, ser popular als Estats Units. No he conegut
cap altra societat en clue els valors de -normalitat- siguin tan altament
premiats. Jo era popular, jo vaig ser "normal. fins a un dia de marc
-el 18 de marc de 1938. Ague II dia, un home d'un altre mOn, de
l'imaginari pais de la meva infantesa, el president de Mexic, Lezaro
Cardenas, va nacionalitzar les propietats de les companyies petrolieres
estrangeres. Els titulars de la premsa nord-americana van denunciar
el govern "comunista- de Mexic i del seu president "roig.; van
exigir la invasi6 de Mexic en nom del sagrat dret de la propietat
privada i van convidar els mexicans, sota el boicot internacional, a
beure's el seu petroli. Immediatament em vaig convertir en un paria
a la meva escola. Silenci, mirades agressives, insults, fins i tot cops...
Els Estats Units m'havien fet creure que nosaltres estimem names per
al futur: Mexic, Cerdenas i els esdeveniments de 1938, em van fer
entendre que nornes en un acte del present podem fer present el passel
a mes del futur. Ser rnexica era identificar una ansia de ser, un desig
per arrelar dignament en molts segles oblidats per venir, pert) arrelar
aqui. en aquest instant, en el temps vigilant de MOxic...27

(25) Grossherg -Rockin with Reagan.. 139
(26) Grossberg -Rockin with Reagan..
(27) Vegeu els escrits del tedleg I sociOleg canadenc Gregory Baum. especialment

Compassion and Solidarity The Church for Others Montreal I Nova York, CBC
Enterprises, 1987
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Fuentes capta tambO el pensament dualista que conforrna la identitat
dominant del pUblic america quan escriu:

"Per a la meva generaci6, la contradicci6 central de la nostra
relaci6 amb el mem de parla anglesa (...) es aquesta (...). Vostes han let
universals els valors de modernitat, Ilibertat, desenvoluparnent
econOrnic i de democracia. Quan nosaltres desenvolupem aquests valors
a l'America Llatina a la nostra manera, dins de la nostra culture, els
seus governants ens assenyalen corn instruments marxistes-leninistes,
es posen de la banda dels protectors militars que es rernunten a la
conquesta espanyola, atribueixen la dinamica del nostre canvi a una
n'efasta conspiraci6 sovietica i corrompen finalment el moviment cap
a la rnodernitat que vostes mateixos han prornogut...';'

Aquestes observacions de Fuentes revelen, en gran mesura, l'ingent
desafiament per als educadors critics dels Estats Units per poder
crear per als seus estudiants una relaci6 convincent entre la riquesa
material dels Estats Units, la pobresa i el sofriment del Tercer M6n,
i el domini, la degradaci6 i la devaluaci6 de l'.altre". Nosaltres
velem els efectes debilitants d'aquest domini i d'aquesta explotaci6
a l'actual «guerra de les drogu'es,, als Estats Units i en la projecciO
negativa i la diabolitzaci6 dels mexicans com a l'altre», especialment
per televisi6, on els "pandilleros,, i traficants de drogues tenen el
cabell fosc i parlen amb accent hispa. No cal dir que l'animositat
envers els mexicans tO les seves arrels en els dies de la guerra entre
Espanya i els Estats Units i en els conflictes entre els mexicans i els
anglotexans. Avui en dia els «chicanos,, s'oposen a la noci6 que ells
van ser trasplantats o importats corn a immigrants, ja que tal corn
ha observat Luis Valdez:

Els chicanos no van anar als Estats Units, sino que els Estats
Units van anar cap a ells. Avui encara. els c'iicanos sdn acceptats nomes
un cop han estat esterilitzats i no siguin un perill per a
Ia democrecia,"

Aquesta perspectiva persisteix en jx,rt per la penetraci6 de la
visi6 del mOn dels europeus a la societat angloamericana, la qual
,tcrirninalitza" tot el que sigui mexica i se situa en oposici6 a la visiO
del mOn del mestis, envers el qual l'angloamerica sent hostilitat i

menyspreu.

(231 Carlof. Fuentes (1ardor de 191181 -Dismivering Mem( n a WitsOn Oudi ferly 12(41
151-152

(29) Fuentes -Discovering Mexico-. 153 Luis Valdei (1972) 1972 "Introduction 'La
Plebe"-, pp XIII-XXXIV. a Artlan .4n Antthology of Mosican-Amorican Liforaturo.
Nova York, Random House Alfredo Miranda (1987) Gringo Justice. Indiana.
University of Notre Dame Press
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Al seu important treball Gringo Justice (Justicia gringa), Alfredo
Miranda assenyala que els chicanos formen essencialment un poble
colonitzat que no nornés va ser conquerit militarment i incorporat
violentament als Estats Units, sin6 que tambe té un llenguatge i una
cultura imposada. Miranda observa que per entendre l'experiencia
chicane es important reconeixer la importancia del capitalisme per
perpetuar la subordinaciO de grups oprimits racialment. Adverteix
que l'imperialisme i el capitalisme han tingut un impacte profund en
els chicanos, i que aquests sistemes han alterat radicalment la relaciO
entre Mexic i els Estats Units.

Citant el treball de Freire, Mirandé assenyala que les comunitats
chicanas hauran de ser esceptiques pel que fa als programes que els
opressors estableixen per "ajudar» els oprimits a alliberar-se: la
comunitat chicana ha d'aprendre a rebutjar -la falsa generositat»,
basada en un ordre social injust alimentat per la mort, la desesperaci6
i la pobresa.3°

Aim!) ens remet un cop riles a algunes cTeguntes importants: ,per
que els estudiants s'identif iquen sovint amb el ric i amb el poderOs?,
,com som influits culturalment per veure el mon des del punt de vista
dels que estan al poder?, zper que els desposseits sem sovint
marginats, despersonalitzats i representats corn a descarriats?, si
horn fos un pensador dualista i penses que sempre hi ha d'haver un
opressor ric i grups de pobres, desposseIts i oprimits, Ilavors, no
es "natural» voler estar amb el grup dels guanyadors? La resposta
més probable es si», si la primera identitat ha estat conformada
per ia ideologia de mercat. I donades aquestes circumstancies, e:,és
tan sorprenent que els estudiants abracin la ideologia de culpar les
victimes del seu infortuni?

Malgrat aquests desafiaments, la pedagogia critica ha romes
inteldectualrnent conflictive i dedicada al foment de la valentia moral.
La Iluita té dimensions tant practiques corn histOriques.

El problema del coneixement objectiu

Es trist fer comentaris sobre l'estat de l'educaciO als Estats Units
actualment, ja que generalment, I igual que dues decades enrere,

(301 Giroux Schooling and the Struggle tor Public Life Apple Teachers and Texts
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conceptes corn els de Ilibertat, igualtat, justicia i democrecia sOn
considerats imprecisos per l'empirisme, que encara esta entestat en
la Iluita per la reforma escolar. I corn que molt sovint aquests conceptes
estan massa carregats de valors per a un Os cientific clar i per a la
generaci6 d'un coneixement generalitzat i universal, sr:5n abandonats
o bandejats, o s6n cedits als radicals perque els emprin -retbri-
cement" als seus assajos.

Una altra conseqUencia depriment d'aquest dilema ha estat la
separaciO lOgica entre els fets i els valoi s.3' Hi ha encara una fe cega
en el coneixement objectiu, en la convicciO que d'alguna manera
aconsegueix escapar del poder i que esta uniformat per les eleccions
morals i els compromisos de valors. Les preguntes que aixb planteja
per als educadors critics es poden resumir de la manera segOent:
,com podem justificar el present pedagog.c?, ejnvocant afirmacions
de veritat objective? Si el cas es aquest, Ilavors estarem en possessid
d'una justif icaciO racional per acceptar l'existencia del dolor, del
sof riment i de la jerarquia de poder i privilegi actual.

Afortunadament, reconeixem el dolor i el sofriment corn a productes
socials i no corn a formes de veritat objective o necessitat, i en rab
d'aixb poden i han de ser desafiats.

LQuines formes curriculars entreveiem que ens facin capacos
d'articular la nostra visiO d'un futur de sofriment? Aquest és un
imperatiu moral per a les relacions de domini i opressiO que resulten
ser un rnal estructural a la nostra societat. Aquest imperatiu galvanitza
la promesa de la pedagogia critica. Entenern que és impossible basar
una pedagogia .-molt menys una politica- en una noci6 de veritat
conceptual. Una pedagogia s'ha de fonarnentar en una realitat
referencial contra la qual podem mesurar les nostres accions presents
i futures. I la nostra realitat referencial ha d'estar animada per idees
prectiques corn la conipascib, la solidaritat i un interes preferencial

pels pobres i els desposseits

No podern afirrnar que els que treballen en la tradiciO critica
comprenouin un quadre d'elite i que posseeixin un coneixernent moral
superior o una ideologia alliberadora i nornés esperen ser "des-
coberts I posats en llibertat dins del mOn per beneficiar la hurnanitat.
Certarnent, no coneixem quines sOn les veritables necessitats de la
humanitat que estan en contrast amb les "falses necessitats que
existeixen corn a consequencia de l'autodecepci6 (o elle) que els
marxistes anornenen 0 la false consciencia") Cada vegada que ens
apropem mes a una comprensiO de la condicio humana estem obligats

(311 Turnrr Mar k,sa, dna Cnr,Stial,
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a redescriure les nostres necessitats Per tant, nosaltres no posseim
un no-histOric absolut o un criteri amb el qual puguem produir una
definitive i veritable explicaci6 de les nostres necessitats. El capi-
talisme nega la possibilitat de realitzaci6 de les nostres autentiques
necessitats i aquesta realitzaciO nornés pot tenir Hoc en una societat
postcapitalista. El que si que sabem es que l'emancipaciO es un proces
de descobriment de possibilitats que emprenem quan ens capbussem
en una comprensiO orifice de l'ordre social actual. Busquem aconseguir
aquesta mena d'interpretaci6 quan establim les condicions de la
possibilitat de la moral.32

En la mesura que les estructures socials es componen d'agents
humans, aquests no poden servir corn a limitacions per a la moralitat,
sing que ens han de permetre reconeixer la nostra errOnia percepci6
ideolOgica de la nostra relaciO amb aquestes estructures. I aix6
constitueix la Iluita per les condicions de la moralitat i no la postulaci6
de regles morals. Corn anota Denys Turner, es en la dissecciO dels
mecanismes del capitalisme, que sustenten la divisiO de classes, on
busquem descobrir quines, sOn les possibilitats d'emancipaci6 i que
podria significar aquesta. Es una postura moral precisarnent perque
este governada pels interessos que constitueixen l'emancipaci6 i

perque és names en i a través d'aquest comprornis que podem «ajuntar
els fragments d'una nova histOria que ens parli d'emancipaciO, que
parli del que pot significar i de les condicions sota les quals aix6
podria esdevenir histOria ».33

Per descomptat, quan diem que estem Iluitant per la possibilitat
de la moralitat i que no estem prescribint una moral alternative, he
d'aclarir que no rebutgem corn a falsos tots i cadascun dels aspectes
de la moralitat burgesa. Acceptern els principis d'igualtat, justicia
social i compassiO per pobres i desvalguts, en la manera que aquests
principis han estat articulats a traves de les Iluites religioses i

politiques. La nostra critica de l'ordre social actual constitueix, doncs,
un repte al capitalisme per realitzar la seva prOpia moralitat, la seva
prOpia veritat. La nostra postura moral no s'autoinvalida per repudiar
tots els drets morals de la democrecia capitalista. Més aviat desitgem
rescatar la rnoralitat quan revelem de quina manera el capitalisme
perverteix genuYnament el mateix llenguatge de moralitat que genera.34

No cal dir que hi ha te6rics de la pedagogia critica el projecte dels
quals es, de fet, desenvolupar un nou Ilenguatge de moralitat i estendre,
fer avenger i reconstruir idees corn s6n ara la democrecia, l'autoritat

(32) Turner Marxism and Christianity. 123
(33) 1ur nor MalAISM and Christianity
(34) Turner Marrisrn and Christianity
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l'esf era püblica. TeOrics corn Henry Giroux, per exemple, treballen
no precisament des d'una critica d'all6 que es, sin6 des d'una
comprensi6 ut6pica d'all6 que podria ser. L'irnaginari politic de Giroux
i les politiques de la possibilitat ens ofereixen un nou repte en el
desenvolupament d'un hou Ilenguatge d'atica i comportaments de
sociabilitat mes democratics.35

En resum, resperit d'esperanga i historicitat que conforma la
posici6 critica no veu els mecanismes d'injusticia corn quelcom
d'indeleble dins de l'ordre social, sin6 mes aviat corn quelcom d'obert
al canvi i a la reconstrucci6 a traves d'un replantejament critic i d'un
compromis amb el significat i el prop6sit de reducaci6 a la nostra
societat.

Coneixement i interpretació

La pedagogia critica rebutja la idea que un curriculum o una peda-
gogia puguin no estar associats a una escala de valors o a una ideologia.
La posici6 critica argumenta que totes les declaracions i practiques
pedagogiques irnpliquen postures ideolOgiques i atenen interessos
particulars -politics, culturals, Otics, ideologics- i que aquestes
postures es reflecteixen en aquestes declaracions i practiques. Per
a la pedagogia critica, aquestes suposicions i .:quests interessos han
d'esdevenir explicits. Mes encara, s'han de convertir en el tema clau
de la pedagogia critica. Des d'aquesta posici6, es facil de veure corn
les perspectives tradicionals i liberals en educaci6 i el curriculum
ignoren fonamentalment la historicitat de les practiques humanes.
Des de la perspectiva critica, aquestes dues perspectives dorninants
constitueixen una forma d'objectivisme no dialactica i moriol6gica.
4116 que aquestes tradicions dominants no es prenen seriosament es
la relaci6 dialectica del subjecte i l'objecte, la qual cosa amaga la
naturalesa social del coneixement mateix. Tradicions, que, d'altra
banda, no arriben a reconeixer que l',,objecte,, de la nostra observaci6
no es el reflex d'una realitat pristina que existeix fora de l'acte
mateix de coneixer. Es a dir, la subjectivitat participa en la construcci6
activa de la realitat; la consciencia no Os quelcom que reflecteix una
realitat ales profunda que es mante al marge de l'acte de la reflexi6
hurnana. Cap discurs no es disponible per a nosaltres de manera

(35) Giroux Schooling and the Struggle for Public Life
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innocent. El coneixement no es descubreix per l'acte d'esbrossar
camins i teixits de distorsi6 per arribar a una veritat primordial o
original. Mes ben dit, el coneixernent i l'acte d'interpretaciO s'inclouen
rnütuament, actes que en termes d'Edmund Sullivan son adscriptius
i no descriptius.36 Es a dir, el coneixement es una construcci6 social,
no quelcom d'arnagat que este per descobrir-se entre els oleos del
mOn empiric, o quelcom que estigui esperant a ser descobert. Mes ben
dit, el coneixement es un acte de producci6 i des d'aquest punt de
vista mai no es ni purament subjectiu ni objectiu. L'objectivitat-,
tal corn l'emprem en la pedagogia orifice, no vol dir divorci d'una
situaci6 social corn ens faria creure el positivisme. El coneixement
sempre tO un context des del qual es generat i entes. En aquest cas,
l'objectivitat esdeve un proces marcat i mogut per la subjectivitat.
Per tent, ser criticament objectiu requereix un compromis subjectiu
actiu dins del context social, un cornpromls partidari i critic amb els
esdevenimetns socials.3' En efecte, tal corn va comentar Gramsci en
una altra Opoca, ser objectiu significa ser objectiu hurnanament o
subjectiu histOricament.

Des d'aquesta perspective no es dificil veure corn la pedagogia
critica assumeix la posici6 que no existeix una interpretaci6 -co-
rrecta>, de les condicions socials o de la realitat, perque les inter-
pretacions varien segons corn hi interactuen els individus. Edmund
Sullivan recorre al treball del teoleg jesulta Bernard Longeran per
emfasitzar aquesta posici6 i comenta que aquests horitzons d'in-
terpretaci6 poden ser complernentaris, genetics o dialectics.

S'entrecreuen horitzons complernentaris quan l'interpret i l'indi-
vidu que este sent interpretat, comparteixen les rnateixes histOries
i habiten formes culturals institucionals sirnilars o iguals. En aquest
cas, la interpretaci6 produIda per l'interpret no seria dresticarnent
diferent a la de l'individu que este sent interpretat. Quan parlem
d'horitzons geneticament diferents assurnirn que l'interpret es su-
perior evolutivament. Es el cas dels adults que interpreten els nens.
Quan els individus comparteixen horitzons dialectics d'interpretaciO
es poden anticipar conflictes en la irterpretaciO entre ells. Per
descomptat, no hi pot haver limits fixos per a la interpretaci6 i, corn
assenyala Sullivan, un text no estableix el seu sentit per sempre. Un
significat es realment una sequencia de significats i cada etapa depen
de totes les etapes anteriors.

(36) Edmund V Sullivan (1984) A Critical Psychology. Nova Volk. Plenum Press
(37) Edmund V Sullivan ;1984) A Critical Psychology Vegou lambe Peter McLaren

(1988) "Culture or Cannon Critical Pedagogy and the Politics of Literacy-. The
Harvard Educational Review. 58(2). 213-234
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A110 que la pedagogia critica demana a qualsevol interpretaci6 de
la vide social es que l'horitz6 de l'interpret sigui part de l'horitz6 de
reflexid del proces interpretatiu tota1.38 Evidentment, aix0 s'allunya
de la noci6 d'universalitat abstracta, la qual assumeix que la veritat
pot ser trobada fora de la dimensid social del coneixement. CadascO
s'ha de dirigir reflexivament al carecter situat del coneixement mirant
ales enlla dels horitzons interpretatius dels participants. Aixd vol dir
que el significat critic no pot ser entés fora del context especific de
l'acte social de la pr6pia interpretacid. Per tant, ser critic no vol dir
que rebutgem les interpretacions del m6n que estudiants i mestres
ens presenten, sind que hem de comengar a prendre en consideracid
les condicions culturals i histdriques i els sistemes de rnediaci6 dins
de totalitats estructurals mes amplies, ies quals conformen els
horitzons d'interpretacid dels investigadors i dels seus informants."
Dit d'una altra manera, hem de tenir en compte que moltes de les
accions humanes tenen Poo fora del control conscient de l'agent i que
estan inscrites en condicions socials fora de la consciencia humana.
Les estructures socials, que als Estats Units estan conformades
agudarnent i agressivament per la lOgica del capital, podun ser
detectades en les configuracions estructurals de la subjectivitat.

La brillant erudici6 de Richard Litchman ens ha revelat corn con-
forma el capitalisrne la nostra subjectivitat diaria a través de mitjans
desconeguts per nosaltres. L'"inconscient estructural» que ajuda a
adapter la nostra identitat i disposicid diaria este modelat riles
empliament per les contradiccions estructurals del capitalisme, que
ens ajuden a construir necessitats, a mobilitzar desitjos i despres a
negar-ho tot plegat.

Litchman observe.

Nosaltres estern situats en una dicotornia estructural. la qual es
endémica de la cultura capitalista: d'una banda. un sistema d'imposicions
abstractes, objectives, generals I externes que subordinen l'individu
a les seves determinacions andnimes. I de l'altra, individus independents
en apariencia per() marcats per l'aillament. la indiferencia i una

que es, de fet, l'absencia de relacions personals. No ha
d'estranyar que aquestes condiciens genenn una necessitat desesperada
de relacions personals i. més encara, de del inir-se un mateix corn a
quelcom més que un fet a l'atzar. un calcul instrumental. Tampoc no
es sorprenent due sorgeixi una indOstria basada en la intirnitat, en el
creixement i en les relacions personals i que tot plegat s'ofereixi

(38) Edmund V Sullivan (1984) A Ctitical Psychology Vegeu tambe Peter McLaren
(1988) --On Ideology and Education Critical Pedagogy and the Politics of
Education... a Social text (19/20). Fall. 153-185

(39) Edmund V Sullivan (1984) A Ctilical Psychology
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sense esmentar la necessitat d'haver de comprendre les condicions
externes de restricciO i fins i tot d'haver de destruir-fes."

La desorganitzacio del capital

Els educadors han d'entendre la importancia del paper que juguen
les estructures econ6miques canviants de l'ordre social, tant quan
impedeixen corn quan permeten que els estudiants aconsegueixin un
cert poder. Gregory Baum ens adverteix que el capitalisme esta
entrant en una nova fase que conduire a un sofriment creixent de les
masses a cause de la concentraci6 del capital a grans arees
metropolitanes, la qual coSa comportare una disparitat regional i la

centralitzaci6 del capital, on les grans corporacions incrementaran
els guanys amb- la compra i presa de possessi6 d'empreses petites i

mitjanes. Aquest sofriment tambe sere degut a la concentraci6 del
capital a mans d'una elite cada cop més redufda de companyies; a la

internacionalitzaci6 del capital que incrementara beneficis invertint
a les regions del m6n on la forge de treball es barata, on les ordenances
de seguretat s6n minimes i on els governs prohibeixen el sindicalisme;
a l'increment de les inversions estrangeres que transformen la
indüstria mundial en sucursals de les cornpanyies americanes;
finalment, a l'impacte de la revoluci6 tecnolOgica que converteix les
industries en indOstries de capital intensiu, ja que s'inverteix mes
capital en el perfeccionament tecnol6gic que en el pagament de salaris.41
Scott Lash i John Urry han exposat fa poc nous canvis que s'esde-
vindran en l'estructura del capital. Referint-se en aquests canvis
corn a desorganitzaci6 postmoderna del capital, Lash i Urry suggereixen
que les condicions esmentades contribueixen significativament a la
creaci6 de les relacions globals de domini.

Amb el terme "desorganitzaci6 del capital., Lash i Urry es
refereixen, entre altres coses: a la reducci6 del tamany absolut i

(40) Richard Lichtman (1982) The Production of Desire. The Integration of
Psychoanalysis into Marxist Theory, Nova York, The Free Press, 229 Per una
deliberaci6 sobre les patologies relacionades amb el capitalisme l'estat
postmodern, vegeu David Michael Levin (ed ) (1987) Pathologies of the Modern
Self: Postmodern Studies on Narcissism, Schizophrenia and Depression. Nova York

Londres, New York University Press.
(41) Baum Compassion and Solidarity. Vegeu tambe Gregory Baum i Duncan Cameron

(1984)- Ethics and Economics, Toronto, Lorimer. Gregory Baum (1987) Theology
and Society, Nova York, Pau list Press
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relatiu del nucli de la classe treballadora a través de la desin-
dustrialitzacid de les economies; al declivi dels processos de negociacio
coldectiva a nivell nacional i al creixement de les negociacions a
nivell de cornpanyies i de plantes; a l'expansi6 del capitalisme als
paYsos del Tercer Mon que ha incrementat la competencia en moltes
indOstries besiques extractivo-manufactureres i en l'exportacid de
l'ocupacid del proletariat del Primer M6n; als canvis de l'estructura
industrial ocupacional de les economies del Primer MOn cap a ocupacions
industrials de serveis; a l'aguditzacid de la fragmentaci6 cultural i
el pluralisme que s6n resultat de la comodificaci6 del temps lliure; a
la desterritorialitzaci6 dels sistemes monetaris i bancaris; i al des-
envoluparnent de noves formes politiques i culturals.42

Les observacions de Baum pel que fa al sofriment de les masses
no nornes es relacionen amb les privacions materials sin6 tambe amb
la construccid de disposicions ideolOgiques a partir de les quals E.
desenvolupa la nostra postura moral durant els compromisos diaris
amb el mOn. Al llarg de tot el proces de desorganitzacid i reorganitzaci6
del capital, les nostres identitats sem ben lluny d'estabilitzar-se.
Aixi corn alguns gaudeixen d'una prosperitat enganyosa basada en
diners d'altri, n'hi ha d'altres que avancen cap a la pobresa; ens hem
transformat en una societat d'individualistes, utilitaristes i relati-
vistes. Sorn individualistes en el sentit que acceptem el principi que
cada persona ha de vetllar per ella mateixa, en Hoc de treballar
conjuntament en un projecte grupal en el qual compartissim una
responsabilitat col.lectiva. El mercat capitalista ens ha ensenyat que
tots sorn competidors i que cadasci, es responsable de la seva persona
i no de l'avang col.lectiu. Som relativistes perque creiem que tots
els valors tenen el seu preu. La moralitat queda redulda a un simple
proces d'acomodaciO i ajustament d'escrOpuls socials de la societal
dominant, que varien d'un context a l'altre. L'etica ja no és una
adherencia a una visi6 transformadora o un estil de vide que s'eleva
per sobre de la societat i s'hi enfronta per jutjar-la. Corn a comunitat
ens veiem convertits en impotents, incapagos de transformar el
sistama econOrnic per posar-lo al servei de tots els sectors de la
societat.43 Pere) tot i amb aquests canvis en l'estructura del capi-
talisme, l'habilitat pOblica per distingir el be del mal este entrebancada
per la creenga tradicional que el capitalisme tal i corn este ara es un
mal necessari. Es l'epoca en que la tendencia recent del capitalisme
cap a la maximitzaciO dels beneficis i l'eficiencia tecnica sigui con-
siderada un mal estructural. Faig servir el terme maI estructural
per ref erir-me a la resituaci6 i reducciO d'estructures d'opressiO en

(42) Lash I Urry Tho End of Organized Capitalism
(43) Baum Compassion and Solidarity
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categories de transgressio indiviouahtzades, les quals poden ser
atrontades afectivarnent» en Hoc d'ideolOgicarnent i politicament.
Per exemple, el mal estructural continua sent inqUestionat pel
desconeixement o la repressi6 ideolOgica en condicions institucionals
de dominaci6 o per la racionalització d'aquestes condicions corn a
exemples ahist6rics i apolitics d'insuficiencia personal. Per tant, la
pobresa es redueix al fet que no s'es prou caritatiu amb els pobre:3,
o el fracas de les minories es lirnita a no haver ajudat aquells estudiants
a creure en les seves habilitats."

Es convenient notar que el terrne ,<rnal» es fa servir ben poques
vegades a les nostres discussions de la vide social; tampoc no es
freq0ent trobar el terme en els treballs dels tebrics socials. Seguint
les astutes observacions d'Alan McFarlane, podem rastrejar aquesta
absencia al nord-est d'Europa amb l'ascens d'una societat protestant,
capitalista i racionalista des del segle XVI fins al XVIII, epoca en clue
l'univers mistic i magic del catolicisrne medieval va ser suplantat
per la cosmologia exacta i rnecanica del racionalisme del segle XVIII,
de la qual cosa va resultar una exclusid de la concepci6 personalitzada
del mal. Max Gluckman suggereix que l'absenca del terme .rnal pot
sei deguda al canvi d'estatus a contracte, de "Gemeinschaft zu
Gesellschaft» (de comunitat a societat) El primer representa un m6n
en que moltes coses bones arriben a través d'altres persones per
mUltiples trobades de cornunitats; subsegOentment, aix6 va evolucio-
nar cap a un m6n en clue les coses bones van arribar per la via de
forces impersonals i a través de l'intercanvi de moneda, contractes,
treball i relacions manipulades. Si la bondat pot ser despersonalitzada,
tarnbe ho pot ser el «mai". La despersonalitzaci6 del mal va arribar
més Iluny encara a cause de l'increment del control sobre la naturalesa
que va comportar la tecnologia, la qual cosa va fer que els essers
humans fossin menys vulnerables a l'atzar. Totes aquestes tendencies
van ajudar que desaparegues el concepte de maldat personalitzada.
Utilitzant aquest punt de vista, els capitalistes burgesos van exposar
el mal i el van destruir efectivament en estudiar -lo de manera cien-
tifica. Paradoxalment, va ser el rnal -l'arnor als diners- all6 que va
produir la riquesa i un ordre social estable. Per tant, vicis, passions,
i interessos privets es van fusionar amb el be pOblic. A la societat
capitalista moderna, la diferencia entre bondat i maldat ha esdevingut
horrosa i intercanviable quan el capitalisrne ha introdult un m6n de

(44) Baum Comeassmi and Solidarity Vegeu tambe Peter Mc,Laren (1987) -ScRooling
for Salvation- Christian Fundamentalism's Ideological Weapons of Death". a Boston
University Journal of Educations. 162(2), 132 139 Peter McLaren) .Review of
Symbolizing Society by Nancy Lesko... a Anthropology and Education Quarterly.
en premsa
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confusib moral.45 Avui els tebrics socials rarament empren la paraula
<,mal per descriure les relacions econOmiques opressives o les
estructures socials, i jo suggereixo que aixtr debilita l'argurnent en
contra del capitalisme. El fracas a anomenar les estructures capi-
talistes d'explotacib corn a mal ha contribuit al nostre fracas a
reconaixer corn a prbpies subjectivitats individuals i coldectives,
creades sota el capitalisme, que polvoritzen certs grups basant-se
en raga, classe o sexe, igual que fern nosaltres quan ens transformern
sense adonar-nos en apologistes de la deshumanitzacid capitalista i

quan acceptem inconscientment la desesperacid.

La ironia punyent del capitalisme es que torna compulsiu el Ilen-
guatge que fa possible expressar les demandes imperatives d'habi-
tatge, vestit i alimentaci6 de la poblacid sense discriminaci6 i sobre
la democratitzaci6 dels rnitjans de produccio, perb alhora estableix
les condicions que fan que aixb sigui irrealitzable. No pot viure el seu
propi Ilenguatge moral. Els mestres que treballen per desenvolupar
una pedagogia critica han de buscar una nova clarif!cacib de les re-
lacions entre educaci6 I els canvis recents de l'estructura del capital.
Cal cercar una trobada critica entre l'analisi critica. els mecanismes
de dominacib connectats a la transformacid del capital i la Iluita per
formes justes de vida democratica. En aquest aspecte, les escoles
poden i han d'arribar a ser indrets importants per a la transformaci6
social i per construir una coalici6 en l'ordre social més ampli. Dins
d'una coalicib corn aquesta, diversos grups haurien de ser capagos de
participar activarnent més enlla dels seus propis interessos econdmics
i dedicar-se al benefici material d'una societat subscrita pels princi-
pis d'igualtat social, racial i de sexe En conseqUencia, la pedagogia
critica haura de treballar per educar una ciutadania capac d'oposar-
se a l'estructura del rnal, la que Os inherent a determinades formes
del capitalisme global. i haura de suggerir, per exemple, la possibilitat
d'un moviment cap a una tenciancia rnés centralitzadora de planificaci6
econOrnica controlada democraticament i alhora un rnovimEnt cap a la
descentralitzacid del capital i la desintegracib de les gegantesques
corporacions, en una diversificacib de propietat industrial i empreses
comercials I noves formes de propietat publica i collectiva.4e Hem
de desafiar el capitalisme per ,adonar-se de la seva prbpia veritat,
per practicar la moralitat que no pot deixar de predicar. cosa que pot
fer sense destruir-se ella mateix3 (.. ) ja que els seus imperatius
morals només es poden dur a terme sobre la condiciO de la seva
destruccib,..4'

(45) He trot aauest pJut de v.sta de Aian '9851 .The Rco! of ad Evil,
a David Parkin (ed ) The Anthropology of Evil. Oxford, Anglaterra Basil Blackwell
57-76

1461 Baum Compassion and Sohdarity
(47) Turner Marxism and Ch,tst dn'ty
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La culture: una arena de Iluita i resistència

Un dels avengos més significatius dins de la tradici6 critica ha
estat la seva conceptualitzaci6 de la culture. La culture ha arribat a
ser entesa corn quelcorn més que la proliferaci6 d'artefactes produIts
hist6ricament, forjats dins les relacions assimetriques de poder,
corn un aspecte component de la subjectivitat. Des d'aquesta pers-
pectiva, la histOria no es rnerarnent un tel6 de fons conceptual -un
relat distant- contra el qual la culture teixeix els seus significats;
tries aviat, la histOria és concebuda corn un present material que
forma la consciencia hurnana fins i tot quan aquesta consciencia adap-
ta activament l'actual construcci6 de la hist6ria.

La culture, des d'aquesta posici6, es transforma en una arena de
Iluita, en un camp de batalla on les formacions discursives i les
assimetries de poder i privilegi, en totes les seves manifestacions,
pugnen per dominar. En sintesi, la culture s'encarrega de l'aspecte
subjetiu de les relacions socials corn tambe de les formes materials
i socials de la subjectivitat. El més important que han d'entendre
estudiants i mestres és que cap culture dominant no és totalment i
absolutament hegem6nica, precisament de la mateixa manera que cap
culture dominant no pot esgotar la proliferaci6 de contra-significats
i valors." Per als educadors critics aix6 vol dir que en el context
ales ampli de societat, les escoles han de ser reconcebudes corn
espais de contradicci6 cultural, corn convulsions dins de la lOgica
d'operaci6 del capitalisrne I corn esferes contra-hegemdniques que
generen possibilitats imprecedents per a la critica social i el pensament
utdpic.

(48) Vegeu el treball de Richard A Quantz "Culture A Critical Perspective-, ponencia
presentada a la American Educational Studies Association, Toronto. Canada, 3
de novembre de 1988 Vegeu tambe Henry A Giroux Peter McLaren (1986)
" Teacher Education and the Politics of Engagement The Case for Democratic
Schoolint" a Thu Harvard Educational Ruvww. 56(3). 213 238 Vegeu tambe el
treball de Richard Johnson que disserta de maner a brillant sabre el vessanl
material de la sublectiyitat i el vessant sublectiu de les relacionc socials Vegeu
espectalment Richard Johnson "The Story so Far And Further Transformations?...
a David Punter (ed ) (1985) Introduction to Contemporary Cultural Slur:rte.;
Londres. Longman Inc , 277-313

24 2 2663



Reflexions I recerques

La democracia

Voldria dir que es important per als educadors critics fer una
distincid entre dues formes de democracia: una que tracta sobre la
rnaximitzacid de la Ilibertat personal (basada en la pura llibertat
negativa de la iHirnitada gratificaci6 en una minima intervenci6
governarnental i en la Ilibertat de la gent per ser el que mes Ii agradi)
i una altra que parla de la participacid dernocratica.49 La primera forma
de democracia enforteix l'individu i un tipus d'atica de consum que
esta en perfecta harmonia amb el capitalisme actual i els seus sistemes
d'explotacid. Aquesta forma de democracia ha dermas que els valors
neoconservadors arribin a aliar-se amb un nou tipus de vinculacid
amb el capitalisme corn un sisterna ales enlla de la critica. Des d'aquest
punt de vista, qualsevol alternativa d'aquest model es considerada
corn una forma de totalitarisme en qua el poder de l'Estat actua corn
un substitut de l'autonomia humana i de la voluntat pUblica. La segona
forma de democracia, per la qual m'inclino, es la idea d'un sisterna
politic que no busqui la maximitzaci6 de la Ilibertat personal sind de
la participaci6 personal. Des d'aquest enfocament, la democracia es
una sintesi de dues perspectives de Ilibertat, la positiva (la imposicid
de la Ilibertat) i la negativa (la llibertat sense restriccions) i en la
qual la dernocracia esdeve un desenvolupament institucional que posa
de relleu l'habilitat de la gent per participar en les decisions que
afecten les seves vides i la vida de la comunitat sencera. Si la de-
mocracia es interpretada d'aquesta manera, s'oposa al sistema ca-
pitalista actual en qua els amos o directors poden prendre decisions
sobre el proces, pert) on rarament es permet el mateix als treballadors.
En aquest model de democracia la individualitat no es enemiga del fet
social, sind que es afirmaci6 del fat social." En aquest cas, la de-
mocracia parla de la realitat important que els individus puguin ser
constituYts socialment i aut6noms.5' Nornés en una forma de demo-
cracia, en la qual siguin eliminats la competencia burgesa i l'antago-
nisme de classe, es poden donar una autentica democracia participa-
tiva, aixi corn els ideals liberals d'autodeterminacid autdnoma, Ilibertat
de critica, dialeg public i independencia de comunitats mediadores."

Voldria deixar clar que quan parlo de democracia no parlo d'una
democracia de formes buides que emmascaren sovint la violacid dels

(49) Richard Lichtman (1985) .Socialist Freedom... a Phyllis Jacobson Julius Jacobson
(eds.) Socialist Perspectives Princenton, NY. Karz-Cohl Publishing. Inc

(50) Aquest argument s'ha estret de Baum Compassion and Solidarity
(51) Turner Marxism and Christianity
(52) Turner Marxism and Christianity
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drets humans I opressi6 de molts paisos Mes aviat parlo d'una
democracia corn una arena politica en la qual els ciutadans normals
i corrents estan situats en el centre de l'escenari de la participaci6
democretica, i on rassistencia social dels pobres i desvalguts es
converteix en la pedra de toc per a la determined() de la prosperitat
nacional.53 La Iluita per una dernoorecia radical real, que ha d'arribar
a ser la Iluita central dels nostres curricula escolars, haura d'establir
vincles entre l'escola i els nous moviments socials. AixO, per
descomptat, no es pot portar a terme sense el suport dels treballadors.
Tanmateix, tampoc no es pot acomplir amb la condensed() de nous
movirnents socials en moviments de classe, ja que el capitalisme
desorganitzat es necessariament una culture politica pluralista." Els
mestres han de treballar per revocar la dirnensi6 més forta de la
condici6 postmoderna desenvolupant una politica reconstituida de
classes enmig de les noves formes de relacions culturals i noves
formes de sociabilitat, les quals han desestabilitzat la certesa de les
formes culturals del capitalisme organitzat.

Amb renllac de la pedagogia amb els imperatius d'una democrecia
critica, en Hoc de amb els rigids imperatius de mercat capitalista.
nosaltres podem comencar a situar reduced() alliberadora dins del
context mes ampli de la ci.utadania orifice. la politica i la dignitat de
la vide humane. Si considerem la pedagogia corn un element basic per
a la formed() d'una ciutadania orifice i compromesa, Mayors les
escoles es poden considerar blocs socials des d'on es pot organitzar
les energies d'una visi6 moral... allO que David Purple anornena «veu
profetica"." Aixb significa el reconeixement i la Iluita contra les
injusticies estructurals a la societat, les quals estan impedint la

nostra solidaritat envers aquells -altres , que estan sotmesos al
pes de formes d'opressi6 i d'explotaci6 diverses. Aix() significa tambe
l'augment i l'ennobliment de les nostres pedagogies per assignar-los
emplacements centrals a la vide social de la neck:), on per a mestres
i estudiants esdeve possible dirigir-se democraticament als reque-
riments del pobres, els desposselts i els privets dels seus drets
civils.

(53) Baum Compassion and Solidarity
(54) Urry The End Of Organized Capitalism
(55) David Purpel (1989) fne Moral and Spidual Crisis in (docation South Hadley.

MA. Bergm and Gar vry
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El curriculum com a politica cultural

i,Com podria especificar millor el que vull dir arnb el terme
curriculum? Permetin-me que ho intenti. Des del punt de vista de la
pedagogia critica, el curriculum es una forma de politica cultural. El
terme "politica cultural» te el propOsit de cridar l'atenci6 sobre la
naturalesa polifonica de la culture de l'aula, remarcant la naturalesa
politica, cultural i ideolOgica de la pedagogia de l'aula i de les relacions
socials. El curriculum escolar sempre representa, en termes de Giroux,
una introducci6 a una preparaci6 per, una legitimitzaci6 de, unes
formes particulars de vida social i una conformacib d'una constel.laci6
particular de valors que sOn crucials per a la construcciO d'un ordre
social especific.56 R.W. Connel assenyala que el curriculum constitueix
idees (continguts), metodes mitjancant els quals aquests s'acomoden
i es posen en funcionament (formes d'aprenentatge), i practiques
socials mitjancant les quals sOn materialitzades les idees i els matodes
esmentats. Aquestes tres dimensions han de ser enteses sempre en
relaci6 als interessos i les relacions socials.57 D'acord amb Giroux,
Apple i altres, necessitem treballar pel desenvolupament del
curriculum a les nostres aules que intenti invertir l'hegemonia del
curriculum dominant ja que aquest darrer tendeix a marginar
l'alternativa i les vies més emancipatOries per a la construcci6 i

l'organitzaci6 del coneixement.58 Un curriculum critic no esta
histOricament vinculat als grups culturals i politics que han guanyat
ascendent en la cultura dominant i als que Iluiten per mantenir el
domini sobre la societat sin6 que, corn apunta Connel, és un curriculum
compromés amb el desenvolupament d'un programa d'aprenentatge
public que es construeix amb les experiencies deis menys afavor'ts
de la nostra societat.59 Tractar d'entendre corn es produeix el
coneixement entre els grups subordinats ens d6na una perspectiva
invertida que ens forneix d'un avantatge epistemolOgic considerable
en la interpretaci6 de les practiques culturals i socials.

El treball dels educadors critics, tal corn jo el veig, és la construcci6
d'un curriculum emancipatori que legitimitzi la cultura de masses per
ajudar els estudiants a criticar i també a transcendir-ne l'aspecte
limitant. Corn a educadors no podem prof essar indiferencia envers la

(56) Giroux Theory and Resistance
(57) R W Connell (1988) -Curriculum Politics, Hegemony and Strategic:. of Social

Change... a Curriculum and Inquiry. 3(1/2). 63-71
(58) Connell "Curriculum Politics-
(69) Connell -Curriculum Politics-
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cultura popular perque en fer-ho abandonem el nostre projecte critic."
Els estudiants ja estan Iluitant en l'embit de la cultura popular, i

nosaltres els abandonem i els privem dels seus drets civils quan
ignorern les politiques dels fets mundans i quotidians. Per descomptat.
l'experiencia dels estudiants es el context principal per a un examen
de la cultura de masses i de les institucions socials, la qual cosa
esdeve alhora el fonament per a la reconstrucci6 del pensament critic.
AixO implica prendre's seriosarnent les histOries personals que els
estudiants expliquen de les seves vides, experiencies i somnis. Pert,
alhora que ens hauriem de comprornetre a afirmar les veus dels
nostres estudiants, hauriem tambe d'ajudar-los a assolir la veu ori-
fice temperada per una intelligencia politicarnent informada. Aquest
es un- repte important per a algO que demana un Ilenguatge pedagogic
nou. Lawrence Grossberg argurnenta que:

.Necessitem anar a la recerca de noves veus vocabularis, noves
aliances nous projectes... Necessitem trobar nous vessants de
descripciO I d'interpretaciO de la nostra obsessiO per les imatges. el
nostre sentit que no hi ha critens pels quals puguern jutjar o predir el
futur. Nosaltres necessitem desenvolupar tambe noves posicions morals

politiques que no negum, condemnin o celebnn canvis histdrics
semblants Necessitem explicar-los un conte millor, un que ofereixi
Possibilitats noves a la joventut. perque prengui posicions politiques
viables en el mOn modern" .6'

Entesa com a forma d'acci6 social sobre en el m6n. la pedagogia
critica serveix de contrapunt a l'estil unidimensional en el qual el
significat es construeix a l'aula. i també corn a forma d'interrogaci6
del Ilenguatge politic norrnatiu que la majoria d'estudiants adquireix
durant tota l'educaci6. Els estudiants aprenen a adqui4 la for-ca per
exercitar una veu critica capac d'encarar-se amb aquelles veus que
celebren la rnoralitat pUblica i la politica basada en els imperatius del
mercat de treball i en la uniformitat cultural.

La construcci6 dels nostres prograrnes de pedagogia critica ha de
prestar atenci6 a l'advertencia de Freire per evitar la lOgica nord-
americana de la -reparaci6 repida, Freire adverteix que els pro-
grames curriculars que intenten donar receptes domestiquen el pen-
sarnent. En Hoc de seguir els projectes formulats acuradament per un
altre per a l'ensenyarnent critic, els mestres haurien de treballar
col.lectivament en l'anelisi i l'examen de les condicions contextuals
de les seves aules i de les seves comunitats. perque d'aquesta manera
puguin construir els seus props models pedagOgics de formaci6 dels
estudiants

1601 Aronoo,utz -Mass Culture-
(611 Grosl,aerg Rockin wth Reaqan- 147
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Per acabar, m'agradaria suggerir als meus col.legues Ilatino-
americans que es tasca de la pedagogia critica descobrir and en que
nosaltres, corn a subjectes humans, ens hem convertit -corn a mestres,
corn a estudiants i corn a ciutadans de les nostres comunitats- i quines
coses hem estat capacos de qUestionar i de reptar. Mentre que la
teoria social postmoderna ens ha ensenyat que el concepte de l'esser
sovint està subjecte a l'efecte de les condicions de la vida hurnana que
busquem descriure, i si be pot ser veritat que no hi ha una posici6
d'avantatge per a la subjectivitat, per la qual cosa podem evadir la
nostra pr6pia constituci6 en el poder de les tecnologies externes, no
ens hem de retre sense una Iluita contra els processos que han fet de
nosaltres el que som. El futur no pertany a aquells que estan satisfets
amb quedar-se on sOn i que inconscientment no aprenen el significat
de l'esperanca, sin6 a aquells que poden pensar i actuar criticament.
Per6 el futur tambe pertany als que poden somniar, ja que és a través
dels somnis que l'esperanga enlaira el vol, transportant els nostres
pensaments i les nostres accions del mOn del que es, al mOn del que
podria ser.
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Abstracts

Este articulo aborda el Cet article aborde le This article broaches
desarrollu de la developpement de la the development ot
pedagogia critica en la péclagogie critique a critical pedagogy in
era de la Vete de la post- the post-Modern era
postmodernidad desde modernite a partir des from the point of view
las corrientes intelec- courants intellectuels of the intellectual
tuales que enriquecen qui enrichissent le currents that enrich
los planteamientos de discours ci'un the position of a group
un con/unto de autores ensemble d'auteurs ol critical authors Mt
criticos en los Estados critiques aux Etats- the USA The
Uniclos de America El Unis Lethnocentrisme ethnocentrism of
etnocentrismo de la de la modern/1d traditional Modernism
modernidad tradicional traditionnelle present is superseded here by
que 6. presente dans rancienne a conception of it as a
en la anhgua pedago- hybrid pedagogy. Frompadagogie critique est
gia critica es aqui ici depasse par une this perspective a new
superado por una conception de celle-ci vision is offered of
concepcion de la comme pedagogic the curriculum as
misma como pedagogia hybride Sous cello cultural pohcy.
mbrida Desde esa perspective cet
perspectiva se aporta article apporte une Key words.
una nueva v.sion del nouveHe vision di; Postmodernism -
curriculum came curriculum comma Critical pedagogy -
politica Cultural politique culturelle Cultural policy -

Curriculum
Palabras chive Mots cles Post-
Pdstmodermoad modernite Pedagogic
Pedagogia critica critique - Po/toque
Politica cultural - culturnue - Curriculum
Curriculum
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Temps d'EducackS, 9 1r semestre, 1993

Els llibres de text de matembtiques en Ilengua
catalana durant el periode 1899 - 1938
Josep W NOfiez Espallargas*
Jordi Servat Susagne*

Introducció

Les investigacions que tracten d'una manera sistematica l'estudi
dels Ilibres de text de maternatiques antics s6n escasses. Hi ha un
projecte internacional ambici6s sobre l'analisi comparativa dels
manuals mes significatius dels diferents paisos europeus dels segles
XVIII i XIX'. Si ens cenyim a l'Estat espanyol, s'estan realitzant
investigacions sobre els programes i textos matematics corresponents
a l'ensenyament secundari del segle XIX 2, Tot i aixf, manquen estudis
que facin referencia a l'ensenyament primari i a l'ensenyament
professional, i ens trobem que on hi ha més mancanca és en la labor
de base, es a dir, en la recopilacid completa i l'analisi dels textos.
Aquesta labor es troba aturada per la dificultat de poder accedir a
aquest material. Les biblioteques que adquireixen Ilibres de text

Josep M'Nfifiez Espallargas es Ilicenciat en ciencies, en histdria i en pedagogia
Rea laza la seva tesi doctoral a la Facultat de Fisica de la Universitet de Barcelona
Actualment es catedzatic de Didactica de fa MatematIca a l'E.U. de Formacre del
Professorat d'aquesta mateixa Universitet. Ha publicat diyersos treballs. a mes de
sobre temes cientifics I de la seva especialitzaci6 docent, d'histeria (1,?. l'ensenyernent
de la maternatica I de les relacions entre literature ciencia

' Jordi Servat Susagne es professor d'EGB i Ilicenciat en ciencies fisiques
Actualment es professor htular de Didactica de la Matemelica a l'E U de Formaci6 del
Professorat de la Universitet de Barcelona. Este treballant i ha publicant diversos
articles sobre la historra de l'ensenyament de la maternatica sobre didectrca do la
geometria

Adreca E U de Formacie del Professorat Universttat de Barcelona Departament
de Didactrca de les Der-1(.1es Experimentals I la Matematica C/ Melcior de Palau. 140.
08014 Barcelona

(1 I Prnlecte Mathemalical Textbook:, since 1150* descrit per Ines Hardwq,
encarregada dels textos en Ilengua castellana on la ponencia 'Textos docentes
de matemattcas en castellano', Aclas del II Somposio de Ensenania e Htsfona de
las Ciencias Pamplona. 1985, pags 385-425

(2) Vea Muniesa, F Las matematicas en los planes de estudio de enserianza secun-
dana en Espana en el srglo XIX Universidad de Zarago7a. 1986
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rarament els conserven un cop deixen de ser actuals. D'altra banda,
la majoria d'aquestes obres no es recullen als repertoris bibliogrAfics
usuals, be perque han estat editades per impressors locals o pel
mateix autor, de manera que han assolit pcca difusi6 perque s'han
restringit a Ambits molt concrets (per exemple una escola determi-
nada), o be per l'escAs valor bibliogrAfic que sels atorga, ja que de
vegades se les enquadra juntarnent amb la literatura "groga- 3. Es

frequent tambe que les compilacions bibliografiques de carecter
matemAtic 4, i fins i tot les d'indole pedagOgica, nornés recullin els
textos més difosos 5 , de manera que en alguns casos es prescindeix
totalment de les referencies als textos docents 6. Tanmateix, cal
reconeixer la utilitat de la compilaci6 portada a terme per Mut i Marti
pel cas especific dels Ilibres de text catalans 7.

En el present treball s'han reunit tots els textos de matematiques
en Ilengua catalana del periode 1899 a 1938 que es conserven a les
principals biblioteques pObliques del pais i algunes en coldeccions
particulars. La data inicial de 1899 no és pas arbitraria, ja que
correspon a l'any de la publicaci6 de la primera obra propiarnent
escolar escrita en catalA a l'Opoca contemporAnia. Per be que es cert
que durant el segle XIX s'imprimeixen algunes obres de carecter
rnaternAtic en aquesta Ilengua, totes elles s6n mers manuals que
expliquen les operacions que han d'efectuar els comerciants i altres
professionals per operar correctament amb el complex sistema
d'unitats i mesures que existeix al mercat. D'altra banda, l'any que
tanca el periode considerat resultarA obvi per al lector, ja que, corn
be se sap, a partir d'aquest any s'inicia una !large etapa durant el
franquisme en la qual es deixen d'editar Ilibres de text en catalA
perque es prohibeix l'ensenyament en aquesta Ilengua. Durant aquests
gairebe quaranta anys que hi ha entre la prirnera i la segona data, es
van publicar una trentena d'obres que no names mostren l'evoluci6

(3) Ens reterim. per exemple. al conegut repertori Catalogo General de la Libreria
Espanola e Hispanoamencana 1901-1930, 5 vols Madrid. INLE. 1932-1951 t a la
seva continuaci6 Catálogo General de la Libreria Espanola 1931-1940, 4 vols
Madrid. INLE, 1965. Un altre repertori molt Ottl en altres investigacions. perö
poc interessant per a la nostra. as l'obra monumental d'A Palau i Dulcet Manual
del Librero Hispano Americano, 28 vols (mes 7 d'aOndix) Barcelona, 1948-

1977
(4) HormigOn B.anguez. M Catalogo de la producciOn maternãtica en Espana entre

1870 y 1920 Unlversidad de Zaragoza, 1987
(5) Blanco Sanchez. R Bibhogralia podagOgica de obras escrttas en caltellano o

traducidas a este tdioma, 8 vols Madrid, 1907-11112 Blanco Sénche R Br

bliogralia pedagogica del siglo XX Madrid. 1932
(6) Gonzalez Agapito. J Btbhograha de la Renovacte Pedagegtca 1 el s context

1900-1939 Universitat de Barcelona, 1978.
(7) Mut, A. Marti. T La resistencia escolar catalana en Ilibres (17 6-1939)

Bibliogralia Barcelona. Edictons 62. 1978
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de la metodologia de l'ensenyament de les rnaternatiques en aquest
periode, sine) que ajuden a comprendre algunes de les caracteristiques
principals del moviment general de Renovaci6 Pedagdgica desenvolupat
a Catalunya.

En les pagines següents es descriuen i s'analitzen tots els Ilibres
de text de maternatiques localitzats que corresponen als nivells de
l'ensenyament primari, secundari i professional. En queden excloses
les publicacions de carecter especialitzat (per exemple les de nivell
universitari o les exclusivament comercials), els articles o ressenyes
de revistes, els programes d'assignatures i, en general, tots aquells
impresos no dedicats especificament a l'ensenyament de la rnatematica
en els nivells assenyalats. Es presenten numerals i ordenats per
l'any d'edici6. De cada un d'ells es fa una descripci6 de les carac-
teristiques fisiques principals (C.F.), s'ofereix un extracte del con-
tingut (E.C.), es comenten els aspectes metodologics més significatius
(A.M.) i s'aporten algunes dades importants sobre l'autor i l'edici6
o edicions (A.E.). L'estudi apareix estructurat en quatre etapes, les
quals es corresponen amb altres subperiodes amb peculiaritats
histdrico-pedagOgiques prdpies i que s'exposen breument al
comencament de cada etapa. Al final de cada apartat es recullen les
conclusions més destacades del conjunt d'obres que s'hi han analitzat.

1899 - 1913: les primeres iniciatives

Es ben conegut que l'inici de la Renaixenca se situa tradicionalment
a principis de la tercera decada del segle XIX amb la publicaci6 de la
famosa Oda a la patria. Pert) havien de transcOrrer molts anys encara
perque la utilitzacid del catala corn a llengua d'escriptura superes
[ambit dels Jocs Flora Is i es generalitzes amb la recuperaci6 d'altres
nivells I usos socials. Perque aix6 arribes a ser possible era irn-
prescindible que la Ilengua s'introduis en les escoles. Tal corn diu
Fuster en parlar d'aquest periode: Fer que els nens aprenguessin a
Ilegir en catala havia de ser un programa immediat, tan bon punt corn
la Renaixença sobrepassés la ratlla del narcicisme englantinesc., 8.

En organitzar-se els primers moviments nacionalistes, la necessitat
d'irnpulsar l'aprenentatge i la difusi6 de la llengua catalana esdevingue

(8) Fuser J 'L'aventura del litre catala a 500 anys del pn ut llibre impres en
catala Barcelona. Barcino. 1972, (Dag 43
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un objectiu priontan Si be la pnmera assemblea de la Unió Catalanista
celebrada a Manresa el 1892 es dedice exclusivament a l'establiment
de les bases programetiques, l'assemblea següent, que va tenir Hoc
a Reus un any més tard, es va ocupar ja de l'aplicaci6 d'aquestes
bases. Un dels acords va ser: Adreçar-se als ajuntaments, als
mestres, als advocats lals prelats per a intensificar l'Os de la Ilengua
del pais; preparar un pla d'ensenyament i excitar els centres cata-
lanistes perque establissin catedres i conferencies i fundessin premis
per la divulgac:i6 de la histdria i la literature de Catalunya; fomenter
la publicaciô o'obres d'ensenyan ,nt i de popularitzacic5..." . 9

Fins al final del segle no comencen a apareixer les primeres escoles

catalanes i, per tant, es en aquests anys quan trobem tambe els
primers textos escolars en catale de l'edat contemporania. Es
important recordar, per entendre millor el que segueix, que durant
la primera decada del nostre segle Catalunya sera testimoni d'una
veritable eclosi6 d'escoles amb concepcions ideolOgiques molt
diverses, tot i que, aix6 si, totes elles anirnades per un mateix
entusiasme renovador de l'ensenyament tradicional dins del qual
algunes van incloure tambe corn a punt programatic la utilitzacid de
la Ilengua del pais '°. Tot aix6, Idgicament, repercuti en l'edici6 dels
textos, que van posar de manifest aquestes mUltiples orientacions i
tendencies. Considerem corn a final d'aquesta primera etapa l'any
1913, any important en la histOria cultural del Principat ja que
suposa l'inici de les activitats de difusi6 i organitzaci6 de la
Mancomunitat de Catalunya. Aquestes activitats, corn veurern més

endavant, afectaren notablement l'edici6 de !fibres de text en catale.

Text 1: LLETJOS, Angel: Exercicis metbdichs de aritmética. Bar-
celona, Llibreria de Montserrat, 1899.

C.F Obra constituida per 5 volums Format 16x11.
16+16+16+16+24 pagines numerades. EnquadernaciO en rüstica. No hi

ha figures. Té corn a prOleg un conjunt d'advertencies sobre la utilitzaci6
dels volums No té index de rnateries.

E.C.: Es una obra dirigida a la practice del calcul per a nens
d'ensenyament primari. El primer quadern conté 55 problemesde sumes

amb nombres sencers i decimals El segon inclou 73 problemes de
restes també amb nombres sencers i decimals. Els 94 problemes del
tercer volum estan dedicats a la multiplicacié. El quart volum correspon

(9) Publel J M 1-1.siorla Nisli'a del calx,inisme Bareelona. Pertic, 1975, peg 170
(10) Per coneixer les obres més importants sobre agues( moviment de renovaci6

encara util la recopilacio de Forluny. M Esquemas y biblograha de pedogogia
e lii;loria de la oduc.icion Barmona. P P U . 1987. pegs 215-219
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a problemes de divisi6 amb un total de 124. Finalment, el darrer
quadern és una ampliaci6 dels anteriors amb 139 problemes amb les
quatre operacions combinades.

A.M.: Cada quadern conté una collecci6 de problemes amb un grau
de dificultat creixent. Després de cada problema hi ha un espai en blanc
perque l'alumne hi escrigui la resposta. A la contraportada posterior
de cada volurn es recullen les solucions d'alguns dels exercicis que s'hi
han proposat, encara que amb petites modificacions: -ab nameros
dobles, rnitjos, etc. pera allunyar la rutina- . El f et més caracteristic
de la col.lecci6 és la seva referencia constant a temes i questions
catalanes, amb la utilitzaci6 en tot moment de productes catalans,
aixi corn tambe datos geogralichs, estadistichs e histdrichs del ferret'. .

A.E.: D'Angel LletjOs nomes sabem que era un mestre normal, ja
que se'ris presenta amb equest titol en la portada dels quaderns. El seu
propOsit. que s'anuncia en les advertencies previes, era fer una obra
en tres parts. les quals se subdividirien en diferents quaderns. La
primera, l'Onica que va arribar a editar-se, as dedice a problemes
sobre les quatre operacions basiques amb nombres sencers I decimals.
La segona havia de tractar sobre la divisibilital, el calcul amb iraccions
i la determinaci6 d'arrels. La tercera s'ocuparia de les regles de
proporcionalitat. Va comptar amb el suport d'una organitzaci6 que
s'acabava de crear, l'Agrupaci6 Protectora de l'Ensenyanca Cate lana,
la qual va veure en aquesta col.lecci6 de problemes un material
complementari adequat per a l'ensenyament de l'aritmetica a les escoles
catalanes que comengaven a obnr les seves portes ".

Text 2: VIVES, Camil: Aritmetica tebrich practica. Barcelona.
Estampa de'n Pere Torre Ile, 1899.

C.F.: Format 16x11. Te 187 pagines numerades. Enquadernaci6 en
cartrO i teixell de tela. No hi ha figures al text. Consta de prOleg, index
de materies i taules d'equivalencies de mesures.

E.C.: Es una obra dingida a nens de I ensenyament primer]. Consta
de tres parts diferenciades: la primera la segona estan dedicades al
que s'anomena prOpiament antmetica i la tercera a l'aritmetica co-
mercial. A la primera part es tracten les q0estions segOents. nocions
preliminars sobre els nombres, suma, resta, multiplicaci6, divisi6.
combinaci6 de les quatre operacions, numeracito romana, multiplicaci6
divisi6 abreujades. A la segona: sistema metric decimal, operacions

amb decimals, divisibilitat, fraccions i el seu calcul, operacions amb
nombres complexos. A la tercera- potencies, arrel quadrada i cObica,
progressions aritmetiques, raons i proporcions. regla de tres directa,
inverse i composta. regles de companyia, regles d'interes simple
compost, regles de descompte i regla conjunta.

(11) Sobre la histOna I les obres d'dquestd associaci6 vegeu Gall A Historia de les
instItuctons dcl rnovtment cultural a Catalunya 1900 a 1936 Llibre I Barcelona,
Fundaci6 A Gall. 1979, pays 183-247
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A.M.: L'estil expositiu de l'obra encara és el dieleg. amb preguntes
i respostes. que caracteritza molts textos del segle XIX I d'époques
anteriors. El Ilenguatge emprat es col.loquial, de manera que no tenen
massa importancia ni les definicions rigoroses ni les normes
ortografiques i es busca en tot moment l'aproximaci6 de les explicacions
al men del nen. Tal corn diu l'autor al prOleg: ... he procurat fixar
lo present método, que res hi fá se'm tracti de yulgarissim, puig no
farg altra cosa que user los mateixos termes que'ls noys usan par
expresser sas ideas.... Distingeix entre exercicis i problemes, essent
aquests darrers aplicacions a situacions de la vide real. Es interessant
assenyalar que dedica un apartat a introduir jocs antrnetics. Destaquem
corn a elements metodolOgics originals. d'una banda, la utilitzaci6 de
l'algorisme d'Euclides pel calcul dels m.c.d. I rn.c.rn. de norntires enters,
i de l'altra, el calcul de l'arrel quadrada i cObica rni:langant pro-
gressions. rnetode que l'autor considera mes avantatjes que els algo-
rismes tradicionals

A E.: Carnil Vives IRoig. gerrna del celebre mbsic Arnadeu. va es-
tudiar la carrera eclesiestica i es dedice a l'ensenyament especialment
de la rnOsica i de la maternatice, les seves dues grans afeccions. Exerci
el seu magisteri a diverses ciutats. amb l'organitzaci6 a Palencia de
l'ensenyament de l'antmetica a nens cecs i arnb la invenci6 arnb aquesta
f inalitat Tuna me,luina de calcul. Va ser autor de diverses obres
literanes. Impulse tvmbe l'ensenyament de les maternatiques en Ilengua
catalana. arnb ia col.laboraci6 primer al Col.legi Sant Jordi -primer
centre escolar que introdueix l'ensenyament en catala '2- i després
cofundant l'Acaiémia Pedagogica Catalana Corn a resultat d'aquesta
activitat, va escriure diversos textos escolars maternatics. Aquest
que ara comentem es va crear per a l'Os dels alumnes del Collegi Sant
Jordi. corn consta a la portada: .Obra composta expressament pera'l
Col.legi de Sant Jordi, Hi ha una versi6 d'aquesta antmetica en
llengua castellana publicada pel mateix irnpressor. del mateix any que
1a catalana i amb contingut identic exceptuant una referenc,a menor al

sisterna tradicional de mesures catalanes

Text 3 VIVES. Carnil Geometria elemental Barcelona. Estampa de'n

Sabater i Clavero. 1900

C F Format 16x11. 109 pagines numerades Enquadernaci6 en
cartro i Nom de tela Conte 75 figures nurnerades que corresponen al

text i altres. sense numerar als exercicis Consta de prOleg i index
de materies

E C Es tracla d'una obra de caracter elemental dingida, tal corn
aconsella l'autor en el proleg. a alurnnes que han cursat almenys dos
cursos d'aritmetica. Consta de dues parts la I, 'mere dedicada a la
geometria del pia i ia segona a la geometria de l'espai A la pnmera

1121 Per a dades aquesta escola vegeu Gal, A Op cil Lohre II Pornera part
nags 21-29
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part tracta de les questions seguents: nocions preliminars, linies,
angles, triangles, quadrileters, poligons, circumferencies. La segona
fa referencia a angles dledres, prisrnes, pirarnides, poliedres regulars,
cilindres, cons i esferes.

A.M.: L'estil expositiu es el dialeg, propi dels textos que proposen
un aprenentatge mernoristic de la materia. Tanmateix, l'autor consi-
dera en el pribleg que l'alumne sols ha de rnemoritzar la part de text
que correspon a la geometria descriptive, mentre que l'aprenentalge
de les fOrmules del celcul d'arees i volums ha de fer-se d'una manera
raonada. Igual que en la sevaAritmetica teorich-practica, el Ilenguatge
que utilitza Vives Os deliberadament col.loquial. Per exemple, parla de
ratllas- per dir linies, d'-angles entrants- per referir-se als angles

cOncaus, etc. Despres del desenvolupament tegric de cadallic6, proposa
un seguit d'exercicis de carecter exclusiv; ment geometric (fona-
mentalment construccions), per passar despres a anti que ell anomena
-taquimetria-. Os a dir, les questions metriques (calcul d'arees i

volurns) I acabar amb el plantejament de problemes d'aplicaciO a la
vida real.

A.E.: Encara que a la portada l'obra consta corn a concebuda -pera
servir de texto en totes las escolas catalanas el ales problable es
que, tal i corn %/Mem en la Aritmetica teorich-practica, l'autor l'escrivis
expressarnent per utilitzar-la al Col.legi de Sant Jordi. Els dos textos
de Vives i la col.lecci6 de problemes de Lletj6s van ser patrocinats
per l'Agrupaci6 Protectora de l'Ensenyança Catalana, de la qual Camil
Vives era vocal de la Junta Tecnica.

Text 4: ZANNI, Carles: Aritmetica. Primera part (Estudis Generals)
Metodo senzill y practich al alcang de totes les intel.ligencies.

Barcelona, Tipografia R. Cardona, (s.a.).

C.F.: Format 17x11. TO 39 pagines numerades. Enquadernaci6 en
rOstica No hi ha illustracions. Consta de prOleg, pei... d'index de
materies.

E.C. Es tracta d'un text d'aritmetica de caracter elemental dirigit
a un ampli sector de public tal i corn s'explicita en el prOleg:

...presentern els estudis que tothbm, sigui qui'n sigui l'estament que
pertanyi. deu saber.. L'obra s'estructura en deu apartats: tipus de
nornbres, numeraciO, surna, resta, rnultiplicaci6, divisi6, nombres
decimals, sisterna metric decimal, tants per cent i interes i numeraci6
romana.

A.M. El Ilenguatge del Ilibret Os senzill, pert, amb deficiencies
incorreccions que no es poden justificar totalment per la brevetat
imposada pel nombre limitat de. 'Dawes. Aixi, per exemple, defineix
les fraccions i introdueix immediatament les expressions decimals
sense establir cap mena d6 .L..oir5 entre aquests conceptes. En un altre
punt. aplica la divisiO sencera als nombres decimals, perd no explica
quines modificacions cal fer per adaptar-la correctament. L'esquema
es sempre el mateix- desprOs d'un comentari concis i uns pocs exemples,
es proposen alguns problemes tot deixant un espai en blanc per a les
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respostes. Corn a aspecte metodolOgic singular de l'obra, destaca el fet
de proposer la taula de Pitagores per introduir les quatre operacions
besiques amb nombres naturals.

A.E.: Res no sabem de l'autor excepte que es tractava d'un mestre
d'ensenyament primari en exercici, si acceptem el que afirma d'ell
mateix en el prdleg de l'obra. Segons les dades de la introduccip,
sembla que tenia el proposit de publicar una segona part titulada Estudis
Particulars, en la qual .estudiern els estudis particulars a cad'un clefs
distints problemes del calcuk Aquests textos, juntament amb un altre
titul at Primer Llibrei dedicat a la iniciaci6 a la Ilengua catalana, devien
constituir els primers volums d'una biblioteca pedagOgica anomenada
ambiciosament pel seu autor -Escola Universitaria,,, pert) pel que en
sabem, no va tenir tries continuitat que els dos volums esmentats. Hi

manca l'any d'irnpressi6, pen!) podem deduir per una referencia al
Ilibre de problemes de LletjOs que és posterior a aquest. Aixi mateix,
les caracteristiques tipografiques el situen en els primers anys del
segle, segurament anterior a les obres de Vives per a l'Escola de
Mestres que analitzem a continuaci6.

Text 5: VIVES, Camil: Aritmetica Pedagdgica Catalana. Curs Supe-
rior Llibre de text. Barcelona, Editorial Bagune, 1905.

C.F.: Format 23x15. Té 72 pagines sense nurnerar. Enquadernaci6
en tela. Consta d'il lustracions (dibuixos de Cornet) i fotograf ies, aixi
corn de prdleg, d'index de materies, de taules d'equivalencies i

d'apendix.

E.C.: Es una aritmetica pensada per ser el curs superior d'un pro-
grama oldie de tres nivells. Consta de 19 capitols subdividits en els
paragrafs segOents: numeraci6, operacions amb nornbres sencers.

fraccions i les seves operacions, nombres complexos,
mesures antigues, nombres decimals i les seves operacions, sistema
metric decimal, potencies i arrels, progressions, proporcions i regles
de tres calcul comercial. Al final hi ha un apendix amb ampliacions de
questions determinades esmentades al text (entre d'altres: nocions
d'algebra. logaritmes, histOria de les maternatiques).

A.M. L'obra s'estructura en 101 paragrafs per tal que el mestre
en pugui tractar un per cada dia de classe Si tenim en compte classes
d'aritmetica en dies alterns. d'aquesta manera cobririem un curs
academic Per a un lector infanta el text resulta massa dens, tant pel
tarnany reduit de les Iletres, corn per l'esces espai interlinial Un altre
factor que hi contribueix. es [Os freq0ent d'abreviatures dels termes
maternatics mes usuals. Corn en les obres antenors de Vives, el Ilen-
guatge és molt col-loquial per afavonr la comprensi6 dels nens: "pera
una major claretat. valtes sacrifiguom la mateixa LlOgica y fins la
rigurosa Sintaxis gramatical,.. igualrnent els conceptes matematics
due apareixen en l'obra no estan definits buscant el rigor: -les
delinicions cientifigues les hem traduhides al llenguatge mes vulgar" ,

lot alx0 en resposta a un enfocarnent practic i uttlitart de l'ensenyament
de la .naternAtica a les escoles catalanes que l'autor rieten declare-
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dament: ,L'estudi de l'Aritmetica es necessari per la vide, Qtil pera
totes les carreres y oficis, absolutament indispensable pels qui's de-
diquen al trafech y a les professions industrials, sobre tot a un poble
tent donat al comerc y als nOmeros cOrn el nOstre... Destaca corn a
element didactic de l'obra l'abundencia d'il-lustracions, tant de dibuixos
corn de fotografies, que intenten acomodar-se sempre a aplicacions de
celcul de la vide quotidiana, al comerg, a la indüstria o a l'agricultura.
Pel que fa a questions de carecter mes puntual cal destacar, corn en
l'aritmetica de 1899, la inclusi6 de molt celcul mental, un metode per
a l'extracci6 d'arrels quadrades i cubiques basat en les progressions
i diversos metodes prectics per aplicar les regles de tres i de descompte.

A.E.: Vegeu el mateix apartat del text seguent.

Text 6: VIVES, Camil: Arit,.Otica Pedagogica Cate lana. Curs Supe-
rior. Questioned prectich. Barcelona, Editorial BaguñA, 1905.

C.F.: Format 23x15. TO 32 pegines sense numerar. Enquadernaci6
en tela. Prof usament il.lustrat (dibuixos de Cornet). Consta de proleg
i d'index de matenes

E.C.: Es tracta d'una coldecci6 de problemes aritmetics agrupats
en 101 paragrafs que es corresponen amb els del Ilibre de text de
l'autor.

A.M.: Cada paragraf este plantejat seguint el mateix esquerna:
primer hi ha algunes preguntes o questions de carecter tebric, despres
un seguit de problemes prectics sobre el mateix tema i, per concluir,
algun joc o activitat recreative.

A.E. Aquesta obra i l'anterior, que n'es el complement, pertanyen
a la collecci6 de textos -Biblioteca Escolar i creada per
Joan Bardina per a la seva Escola de Mestres, la qual va ser una
instituciO destacada dins el panorama de la renovaci6 pedagOgica ca-
talana '3. Hi havia un projecte per tal de publicar tambe els cursos
mitja i elemental de l'aritmetica, tot i que mai no va arribar a ma-
terialitzar-se. Els textos d'aquesta coldecci6 van ser concebuts per
Bardina seguint els models anglosaxons d'ensenyament ciclic i adoptant-
ne sobretot els aspectes formals, corn l'enquadernaci6 manejable
flexible, el format gran i la prof usi6 Aquesta
blioteca Escolar i Cientifica" s'imprimi als tellers de l'editor Baguna,
prou conegut a l'Opoca pel seu suport a l'edici6 en catale i qui assoli
un notable exit popular amb la seva revista infantil En Patufet (1904 -
1938) .4

13) Vegeu sobre Bardina I ubra de Delgado B ialtres Joan Bardma un revoluc,onar,o
de la Pedagogia Catalana Universitat de Barcelona 1980. I sobre I Escola de
Mestres. Gall A Op cit Llibre II Prnnera Part. pags 83-106

14) IntormaciO sobrc la !atm, d'aquest editor I en general sobre el Ilibre infantil en
catala la trobeni a IRovaa. I . Flibe C Bibliograha histenca del hbro infanta en
catalan Madrid. 1972
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Text 7: ANONIM: Aritmetica. Pera is dels primers gratis en les
escoles catalanes. Barcelona, Tipografia de L'Aveng, 1907.

Tot i que no hem pogut localitzar cap exemplar d'aquesta obra,
sabern amb certesa que es va editar, ja que apareix citada en la
Geometria (1.8) que tambe va publicar L'Averic. D'aquest cornentari
sembla que se'n dedueix que, tant les circumsttncies que motivaren la
seva edici6 corn les seves caracteristiques, tant fisigues corn
metodoldgigues, havien de ser molt sernblants en els dos textos.

Text 8: ANDNIM: Geometria. Pere us dels primers gratis en les
escoles catalanes. Barcelona, Tipografia de L'Aveng, 1908.

C.F.: Format 16x11. Té 72 pégines nurnerades. Enquadernaci6 en
cartr6. Conte 74 figures. No te prdieg ni index de materies.

E.C.: Es tracta d'una obra elemental per a l'ensenyament de la
geornetria. S'estructura en 15 capitols: nocions preliminars, rectes,
circurnferencia, angles, poligons, triangles, quadrilaters, altres
poligons, cercle, altres corbes tancades, igualtat i sernblanga de figures,
poliedres, prisrna i pirtrnide, poliedres regulars i cossos rodons.

A.M.: El text està escrit en un llenguatge colloquial i poc rigords.
Hi ha forga errors tipogrtfics, tel que juntarnent a la inexistencia de
prdleg i index de matéries fa la sensacid d'una obra editada amb rapidesa
i sense les correccions necesséries. Després de cada capitol, constituIt
per una descripci6 de les propietats d'una figura o un grup de figures
geornétriques, segueix una nista de problernes i algunes questions sobre
les idees que s'N exposen. Les illustracions incloses s6n les
necesstries per ter comprensible el text. Per tal que el Ilibret es
pogues utilitzar en els primers graus de l'ensenyarnent prirnari, el
calcul de les trees i volums dels cossos geometries es fa sense utilitzar
expressions algebraiques, amb una descripeid laboriosa del procedirnent
aritrnetic que cal seguir en cada cas.

A.E.: Tots dos textos (el d'aritrnetica i el de geometria) s'empraren
per a l'ensenyarnent de les maternétiques en les anornenades Escoles
del Districte II '5. El 1905, any en clue es crearen aquestes escoles, es
va celebrar una Junta General Extraordintria en clue es va acordar,
per tal d'impulsar la innovacid pedagdgica de l'ensenyament, rec6rrer
a la traduccid dels rnillors textos estrangers, opera'l rnillor exit del
nostre plan instructiu demanarem models als centres docehts de riles
lama a Europa er lo relatiu a estudes Tanmateix, a la Junta
General de l'any seguent es reconeixen les dificultats del projecte:

rebuts i exammats per persones competents a les quals consulterem,
m formats per elles de les deficultats que presentava una adaptacio
dels models foranis a les nostres classes i opten "afanyosos

115) Dades de primera ma sobre aquesta escola les trobareu a L'historml. els homes
Ia collita de les Escoles del Districte II Barcelona. Tipografia Bosch, 1951,

tambe a Gall, A Op. cit Lhbre I. pags 33 I seg
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guanyar temps.... per l'edici6 de textos breus que continguin les idees
i conceptes basics i que despres ampliaria el professor a la classe:

fou preferit un altre medi, aconsellat aixf mateix pels tdcnics;
medi consistent en la redacci6 de resums de cada assignatura, ...que
indiquessin als deixebles els punts generals d'estudi, de quals ampliaci6
i detall cuidaria l'explicaci6 del respectiu mestre- 16. La impressi6
d'aquests textos s'encarrega a Jaurne Mass6 i Torrents, propietari de
l'editorial L'Avenc, la qual es dedicava exclusivament a la difusi6 del
Ilibre català i dels tellers de la qual sortiren molts Ilibres d'encarrec
de diferents entitats culturals de l'embit catale.

Text 9: ESTRANY, Jeroni: Geometria objetiva. Barcelona, Editorial
Gust..0 Gili, 1908.

C.F.: Format 18x12. 153 pagines numerades. Enquadernacio en
cartr6. Conte 68 figures. Consta de proleg d'index de matéries.

E.C.: Es un text de geometria de nivell mitja. S'estructura en tres
parts. La primera tracta dels fonaments 16gics de la geometria. La
segona de la planimetria, amb sis capitols: rectes, angles, mesura de
longituds, poligons, circumferencia I mesura d'arees. La tercera,
dedicada a l'estereometria, consta de dos temes: cossos geometries
i rnesura de volums

A.M.: L'obra este tractada d'una manera explicative i rigorosa,
pen) el Ilenguatge és adequat al nivell de l'alumne. Per a Estrany -el
mOtode millor pera la ensenyansa de la geometria es fer que'l noy la
inventi-. Per aix6 quan desenvolupa els temes, despres d'exposar els
principis geometries, fa algunes demostracions de teoremes perque
l'alumne aprengui a trobar les relacions entre els elements, i d'aquesta
manera aprengui a descobrir pel seu propi esforc relacions noves i
demostracions de teoremes més complicats. D'aquesta manera, a mida
que avancem en el text les demostracions s6n menys detallades i

nomes es donen indicacions perque el lector les taci ell mateix. Una
altra de les caracteristiques importants del llibre es 31 plantejament
de la geometria des d'una perspective "objective", es a dir, d'una
manera practice, utilitzant per aix6 objectes familiars a l'alumne. Tal
com diu l'autor: -Ben Iluny de considerar la geometria como una
ciencia abstracta. misteriosa, de dificil comprensi6, fern qu'el noy la
toqui y la palpi, materialisada en trossos de paper, de cartr6. de
fusta...; ab una paraula, posern la ciencia en intim contacte ab la realitat
del m6n que'ns envolta-. Despres de cada tema s'inclou un apartat de
problemes que es presenten generalment de manera seqUencial I gra-
duant-ne la dificultat. Abunden el disseny i la construcci6 d'instruments
aparells que l'alumne havia de fer a la classe. Comptem per tent amb

un precursor al nostre pais de la utilitzaci6 del taller-laboratori de
matematiques

(1E) Escoles del Districte Segon Men-Or/a presentada a la Junta General Extaordintria
Barcelona T.pogralia L'Avenc. 1907. pag 7
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A.E.: Jeroni Estrany era rnetge de professi6, encara que tenia
moltes altres inquietuds intellectuals. Estava profundament interessat
en l'educaci6 i els seus progressos. Per Gali era un dels pocs homes,
potser l'unic a la nostra terra que seguia de prop els avencos de la
pedagogia" 17. El 1906 funda les Escoles Catalanes del Districte VI,
orientades principalment a l'ensenyarnent dels fills dels membres de
l'Institut Obrer Cate le 'a. Influenciat per la pedagogia experimental
anglosaxona, Estrany introdui en aquesta escola molts dels seus metodes
i especialment els tellers escolars. Va aplicar tambe les tecnioues de
l'antropometria i la psicornetria per a l'observaci6 cientifica del nen.
Precisarnent en reconeixement d'aquesta labor. Prat de la Riba li en-
carrega la direcci6 del primer gabinet psicotecnic de la Diputaci6 de
Barcelona. Po! que fa al text, la seva edici6 s'efectua als tellers de
Gustau Gill i Roig, editor que s'inicia corn a tal l'any 1902 amb la
creaci6 d'una editorial prestigiosa dirigida actualrnent pels seus
successors. Si be s'havia especialitzat en el II,bre artistic i tecnic, va
publicar tarnbe diverses obres de text, corn per exemple els coneguts
manuals d'Eduard Fontsere.

Text 10: VIVES, Carnil: Elements d'algebra pera us de les escoles
primaries, elemental y superior. Barcelona, Tipografia de C. Vives,
1909

C.F.: Format 17x13. TO 78 pagines numerades. Enquadernaci6 en
cartr6. No hi ha il.lustracions. TO prOleg, perO no index de materies.

E.C.: Tal corn l'autor diu al prbleg es tracta d'una introducci6 a
l'algebra en l'ensenyarnent primari: .1._'objet d'aquest Ilibret, escrit
6 instancies d'alguns mestres amichs, es veurer si en nostre terrer
se pot introduir l'estudi de l'algebra en les escoles de primera enserlansa.
elementals y superiors...". L'obra te dues parts. La prirnera consta
dels apartats segOents: objecte de l'algebra, resta algebraica,
rnultiplicaci6 algebraica, divisi6 algebraica, fraccions algebraiques
les seves operacions. La segona s'estructura en els ternes segOents:
equacions, resoluci6 d'equacions de primer grau arnb dues o rnes
incOgnites i interpretaci6 de les solucions negatives.

A.M.: Corn a les altres obres, Vives utilitza tambe en aquesta in
llenguatge expressarnent colloquial per fer rnes assequibles i atractius
els continguts de l'algebra a un pOblic infantil. Ell rnateix insisteix que
aquesta es l'Onica novetat del text: -... no porta res de nou si no es el
metode y la forma; y sobre tot, la sencillesa ab que ab termes vulgars,
comprensibles per la mainada, aném exposant les questions que de
mica en mica sels van fent interessants, arribant al pi .it de fruirhi
ells ab el seu estudi. y de treurels aquella preocupacio ). avers/6 que

(17) Gall. A Op cil Lltbre II Primera Part. 09 35
(18) Sobre la seva fundac,6 I les seves activitats vegep Esc.c.let. del Districte VI

HtstOrta, orgamtzactO I mSlodes pedag6gocs Barcelona. G Gill, 1912 I tambe
Gall. A Op cit Llobre II Prtmera Part pags 107-117
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tenen al estudi de les matematiques". La metodologia emprada en
cadascuna de les 78 Moons en que es divideix l'obra es sempre la
mateixa. S'inicien amb una part que l'alumne ha d'aprendre de memdria,
escrita en carecters grans i que, per terme mitja, no supera les cinc
linies. Segueix una part explicative, fonamentalment per ajudar el
professor, en Iletra mes petita i amb exemples illustratius i que
acaba amb un resum en cursive. Per practicar les questions que es
tracten en les Moons tedriques, s'intercalen en el text 180 exercicis
i problemes. Destacarern corn a aspecte metodolOgic d'interes l'extens
estudi dedicat a l'analisi de les solucions de les equacions en relaci6
amb les caracteristiques particulars de cada problema. Cal notar tambe
que l'autor exclou les equacions de segon grau per fer mes elemental
aquesta introducci6 a l'algebra.

A.E.: Aquesta obra, en que consta corn a taller tipografic el del
mateix Camil Vives, no sembla dirigida a l'ensenyarnent d'un collegi
o escola en particular, sine que es mes aviat una proposta per introduir
l'algebra en l'ensenyarnent primed s perior d'una manera abreujada

i simplificada en aquells centres on l'estudi en prof unditat d'aquesta
materia sigui necessari. Possiblement per aix6, Vives indica a la oortada
que l'obra es molt a proposit pera Col.legis de Senyorete, .

Text 11: AN6NIM: Aritmetica facil y senzilla. Feta especialment
pera us dels obrers. Barcelona, Imp. J. Horta, 1912.

C.F.: Format 18x12. VIII + 74 pagines numerades. Enquadernaci6 en
cartr6. No hi ha figures. Consta de prdleg i index de materies.

E.C.: Es tracta d'una obra de carecter elemental dirigida a cobrir
rensenyament basic de la maternatica. El text compren 37 terne,
d'aritmetica tedrica i practice i un apendix amb 4 temes de geometria.
El contingut d'aritrnetica es el segOent: operacions amb nombres
sencers, fraccions, nombres decimals i les seves operacions, nombres
cornplexos i les seves operacions, regla de tres simple i composta,
regles d'interes i regles de proporcionalitat. La geometria compren els
tames: figures geornetriques, mesura de superficies i mesura de volums.

A.M.: Es una obra amb un enfocarnent molt practic, on es redueix
al minim el tractament teeric per desenvolupar de manera detallada les
reg les del calcul. Ja en el prdleg, l'autor ho comenta: varem
prescindir de definicions y exposicions cientlfiques, ab mirada 6 lo
practich.. Per tent, s'eviten les questions mes complexes que queden
reduides a d'altres mes senzilles. Aquest es el cas del calcul amb
fraccions, que es defuig per complet amb la conversid dels trencats en
nombres decimals per tel d'operar amb mes facilitat. El Ilenguatge
emprat es poc rigor6s, ja que per a l'autor .una idea profonda
expressada ab un llonguatie rnasso polit, resulta casi sempre poch
asseryuible a la capacitat dels deixebles". A continuaci6 de les regles
exposades hi ha un exemple amb el qual es detallen minuciosament els
passos que cal soguir. Encara que el Ilibre tingui un enfocament prectic,
aquest es limita al calcul, ja qua no s'hi inclouen ni exercicis ni problemes
d'aplicacid a la vide real. A la part final hi ha incorporat un resum de
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geometria que proporciona els elements geometries minims per poder
introduir el calcul d'erees I volums, questions que resultEi utils per
a la formaci6 en oficis diferents

A.E.: No coneixem l'autor de l'obra. Per les dades del proleg i del
subtitol se'n despren que es tracta d'un text dirigit a les escoles
obreres. El fet que se'n fes una versi6 en castelle absolutament identica
es un indicatiu de la importencia que comenga a tenir en aquestes dates
el volum d'immigrants procedents de regions no catalanes. L'edici6 es
porte a terme als tellers tipogrefics de Joaquim Norte i Boadella.
Aquest impressor col.labore en la difusi6 del Ilibre eatale, especialment
en la seva faceta d'innovador de tecniques tipogrefiques que havia
apros a la capital de Franca.

Conclusions de l'etapa 1899-1913:

Dels onze textos localitzats en aquest primer periode els tres
primers (T.1, 2 i 3) van ser escrits amb l'objectiu de ser utilitzats
en l'ensenyament de l'Escola Sant Jordi; del T.4 no es coneix adscripci6
a una escola concreta; el 1.5 i el 6 formaven part de l'arnbici6s
projecte de Bardina, l'Escola de Mestres; el T.7 i el 8 s'utilitzaren
en l'ensenyament de les maternetiques a les Escoles del Districte II;
el 1.9, encara que concebut amb un propOsit més ampli, s'aplice
especialment a les Escoles del Districte V. el T.10 té tambe un objectiu
docent ampli, perO el seu autor l'aconsellava per a les escoles ca-
talanes de nenes; finalment, el T.11 s'elabora a partir de l'en-
senyament en una escola obrera per servir de text en altres centres
del mateix carecter. Es tracta, doncs, d'un conjunt d'obres inicialment
concebudes per ser utilitzades en centre; escolars concrets.

Davant la rnancanca de places escolars que patia Barcelona, corn
a conseqUencia del creixernent experimentat per la ciutat al final del
segle XIX i principis del XX, resultat d'un important flux immigratori
procedent de les cornarques catalanes i tambe de la resta de l'Estat,
es creen en aquest periode nombroses escoles per impuls de la ini-
ciativa particular. Aquestes escoles, a més de pal.liar el deficit de
places, es van proposar renovar la metodologia tradicional de l'escola
pOblica i tamhe ser un revulsiu davant la poderosa escola privada de
carecter reliçjiOs. Aquest movirnent renovador de l'ensenyament a
Catalunya no estava subjecte a un ideal pedagogic corm), sin6 que
sovint eren diferents i de vegades oposats (catOlic-liberal, republi-
ce, socialista, anarquista, etc.) els enfocarnents ideolOgics que nodriren
els diferents assajos. Potserl'Unic element cornO va ser la incorporaci6
de l'estudi, en un major o rnenor grau, de la Ilengua del pais.

El 1899 es va crear l'Agrupacio Protectora de l'Ensenyalica Ca-
talana, els estatuts de la qual -reproduIts el 1902 quan canvie el seu
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nom pel d'Associaci6- establien corn a objectius principals la fundaci6
d'escoles catalanes, la publicaci6 d'obres didectiques i la celebració
de certemens pedagOgics. Tanmateix, fins que la Mancomunitat no
proporcione el seu suport institucional i econOrnic a l'Associaci6, fet
que va tenir Hoc el 1914, el seu esforg pel que fa a l'edici6 de llibres
de text no va tenir gaire exit. Corn a mostra indicative cal dir que el
concurs convocat el 1906 per editar obres de text en catala va haver
de ser declarat desert. Per aix6, malgrat que ja al final del segle
passat s'intente organitzar d'una manera institucional l'edici6 d'obres
pedagOgiques, va ser la iniciativa privada, a través de les escoles
catalanes de nova creaci6, la que va tirar endavant aquesta tasca
durant els primers lustres del nostre segle.

El format, l'enquadernaci6 i altres caracteristiques materials dels
Ilibres de text d'aquest periode no presenten, en general, innovacions
respecte a la majoria d'obres publicades als tellers tipogrefics de la
Peninsula. Eren de tamany petit, amb cobertes de cartr6, !tetra menuda
i amb escasses illustracions; tot aix6 per abaratir l'edici6. Corn a
excepci6 digna de ser comentada, cal destacar els dos textos que
Camil Vives (T.5 i 1.6) va escriure per a l'Escola de Mestres, en els
quals es percep la influencia dels textos anglosaxons en la utilitzaci6
d'una enquadernaci6 en tele que fa que el Ilibre sigui més flexible i
durador. El format gran permet una visualitzaci6 millor i tambe
l'aparici6 d'abundants i esmercades illustracions per motivar i

atraure l'atenci6 del petit lector. En canvi, no se segueix el model en
el tipus de Iletra, excessivament petite sens dubte condicionat per la
necessitat de no encarir l'edici6 que, corn totes les que es feien en
catale en aquell perlode, comptaven amb tirades molt baixes.

El Ilenguatge emprat en aquestes obres és, en general, molt
col.loquial, amb prevalence d'un enfocament orientat preferentment
a la practice i amb despreocupaci6 frequent per les questions
gramaticals o d'estil, ja que es &ma més importancia a la comprensi6
que al rigor cientific o linguistic.

Tots els Ilibres comentats, amb l'excepci6 de la Geometria objetiva
del Dr. Estrany i els Element'. d'algebra de Camil Vives, corresponen
al nivell elemental de l'ensenyament primari, runic que en aquesta
primera etapa de l'escola catalana podia fer, sin6 rendible, almenys
no rulnosa en absolut, redid() d'obres de text.

Corn que l'organitzaci6 escolar era majoritariament unitaria, els
textos no acostumen a anar dirigits a un curs concret ". En aquest

(19) -A Barcelona a l'any 1916 no hi hayien més de sis a set escoles graduades
Gali. A Op cit Llibre II. Tercera Part, peg 200
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sentit, l'Antmética pedagOgica catalana de Vives es desmarca de la
resta, ja que està concebuda corn a un curs (el superior) d'un
ensenyament ciclic de l'aritmetica. Tot I que aquesta obra no va
arribar a completar-se en no publicar-se els nivells elemental i mitje,
constitui el primer text graduat de maternatiques a Catalunya, ante-
rior fins i tot als celebres textos de Palau Vera molt utilitzats a
l'epoca per la majoria de les escoles graduades del pais 20 .

Pel que fa al contingut, sense tenir en compte les obres que no sOn

prOpiameilt textos sin6 nornés els Ilibres de problemes, tres dels
textos comentats s6n de geometria i quatre d'aritmetica (si be en un
d'aquests hi ha un apendix de geornetria). Podem considerar, doncs,
que l'ensenyament de les dues branques de la maternetica este tractat
quasi amb el mateix interes. L'enfocament que se segueix als textos
en general es eminentment prectic: en l'aritmetica per !es extenses
aplicacions al celcul comercial i en la geometria per la seva orientaci6
cap al celcul d'erees i volums de figures geomètriques.

Per fina!itzar, destaquem el fet que hi hagi tres obres anOnimes,
cosa que fa pensar que podien haver estat encerrecs efectuats per o
per a determinades escoles catalanes. De les obres amb autor, n'hi
ha quatre de Camil Vives, dues de les quals -les escrites el 1905 per
a l'Escola de Mestres- sOn les que aporten mes aspectes innovadors
al panorama de l'edici6 de Ilibres de text. A les novetats materials
que ja hem comentat, se n'afegeixen algunes més puntuals de carecter
metodolOgic. Una altra obra que, juntament amb la de Vives, destaca
per les seves caracteristiques innovadores es la Geometria objetiva
del Dr. Estrany, en la qual prevalen els aspectes de contingut per
sobre dels formals. En aquest manual trobem una exposici6 de
plantejaments en perfecta sintonia amb les premisses de la pedagogia
active i un desenvolupameni,del text coherent amb aquests objectius

1914-1923: L'acció de la Mancomunitat de Catalunya

Des del seu cerrec corn a President de la Diputaci6 de Barcelona.
Prat de la Riba havia iniciat el 1907 amb l'Institut d'Estudis Catalans
una tasca de creaciO i prornociO d'institucions cientifiques i docents
catalanes. En prendre possessiO de la presidencia de l'acabada de

(20) La pnrnera ediciP dels nes graus de I AritmOtica de Palau Vera va ser publicada
Per la casa Seix Barra)
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crear Mancomunitat de Catalunya el 6 d'abril de 1914, disposa dels
poders I mitjans necessaris per desenvolupar un pla ambicids de

modernizaciOn» de Catalunya, tal corn el qualifica Carr 21

Entre els diferents organismes creats per la Mancornunitat 22 hi
havia el Consell de Pedagogia, des d'on s'estimulava i eG donava
suport a l'Associaci6 Protectora de l'Ensenyanca Catalana. D'aquesta
manera, aquesta instituci6 va poder incrernentar els esforcos a favor
de l'ensenyament en catale, que fins aquell moment havien quedat
limitats per causa de l'escassetat d'associats i la manca d'ajuts
oficials. Quan el 1914 Manuel Folguera i Duran accedeix a la presidencia
es proposa dotar l'entitat d'Organs capacos de fer efectius els objectius
fundacionals. Amb aquest prop6sit s'estableix en els estatuts de 1915
la creaci6 de comissions de treball. Les primeres foren una comissi6
tecnica i una altra de propoganda, pert ja el 1916 es constitueix la
comissi6 editorial, la qual derivare un any més tard en la creaci6
d'una editorial prOpia, l'Editorial Pedagogica. Aquesta tindre un paper
important en l'edici6 de Ilibres de text en catale.

Parallelament a aquesta tasca de creaci6 i suport a institucions
culturals catalanes, Prat de la Riba es propose reglamentar l'ortografia
de la Ilengua. Corn be sabem, el 1913 apareixen les Normes
ortografiques de Pompeu Fabra i el 1917 el Diccionari Ortografic i
l'edici6 de l'Institut d'Estudis Catalans de la Gramatica of icial,
adoptada de manera majoriteria pals autors i els editors.

En relaci6 al llibre de text en catale, va influir tambe la gradual
desaparici6 en aquesta etapa de moltes de les escoles renovadores
que s'havien creat per iniciativa privada a principis de segle i que.
corn ja hem vist, van ser les que propiciaren l'aparici6 dels primers
textos en aquesta Ilengua. Va contribuir a aquesta desapariciO el pla
de creaci6 de novas escoles publiques impulsat per l'Ajuntament de
Barcelona i altres institucions 23.

Text 12. VALLES. Emili: Aritmatica mercantil Barcelona. Editorial
Catalana. 1918

C F. Format 15x10 355 pàgines numerades EnquadernaciO cn
tela. Algunes illustracions per representar fraccions No té prOleg
Consta d'ind,.?x de matéries. taules de logaritmes de densitats.

(21) Carr R Espana 1808-1939 Barcelona, Ariel 1,Ag 531
(22) La labor de la Mancomunitat es descriu en Otwa redli(zada el, els any:: 19 14

1923 Barcelona Mancomunital do Catalunva 1923
(23) Sobre aquest pla vegeu Canellas C Toran R Poltoca escolar Lie I Ajuntarmml

de Barcelona Barcelona Barcanova 1982
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E C Es tracta d'un Ilibre d'antmetica de nivell superior dingit a
I ensenyament comercial Després d'unes nocions preliminars de calcul
amb les quatre operacions elementals, l'obra es divideix en dues parts
La primera part, de to general, tracta els temes divisibilitat, nom-
bres decimals i les seves operacions, multiplicacions i divisions
abreujades, nombres fraccionaris i les seves operacions. potencies i
arrels, logaritmes. proporcions i sistemes de mesura. La segona part
dedicada al calcul comercial es compose dels temes segOents:
percematges, interes simple i compost, descomptes, repartiments
proporcionals, mitjanes. aliatges, canvis, comptes currents amb interes
i comerc del cot6.

A.M.: L'estil es descriptiu i formalment correcte. A la part general
els temes es desenvolupen d'una manera condensada, encara que amb
exemples suficients. Les questions tractades a la part especial apareixen
en més detall i, a més d'exemples, s'inclouen 320 problemes amb la
soluci6 corresponent al final del Ilibre.

A.E.: Emili Valles i Vidal, llicenciat en ciencies fisico-quimiques, va
ser professor de cálcul comercial a les Escoles Municipals d'Arts i

Of icis. Es va interessar molt per les questions lingOistiques, cosa que
el va portar a publicar el 1904 una gramatica catalana. Despres de la
reforma de Fabra, de qui era un bon amic, es converteix en un difusor
de les doctrines gramaticals de l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser
professor de llengua catalana a ['Institut de Culture per a la Dona i a
l'Escola Normal de Mestres, i va publicar diversos diccionaris i altres
obres relacionades amb l'ensenyament de la Ilengua catalana. Pel que
fa a les matematiques, a riles de l'obra comentada es autor de
Matematicas del treballpublicat el 1933 i que analitzarem més endavant.
En Ilengua castellana publica, després de la Guerra Civil i per a l'editorial
Seix Banal, una Aritmetica en sis graus, la qual s'adaptava millor als
programes de moltes escoles graduades com la ja clessica de Palau
Vera de tres graus. Per aquesta mateixa editorial escrivi tambe altres
textos d'ensenyament de les matemétiques. Corn a conseqUencia de la
seva formaci6 cientifica, d'una banda, I linguistica, de l'altra, va ser
secretari-redactor de la Secci6 de Ciencies de l'Institut d'Estudis
Catalans. Des d'aquesta posici6 va traduir diverses obres i va supervisar
l'edici6 d'obres tecniques en catala. L'obra que analitzem va apareixer
dins la colLecci6 .,Enciclopedia Catalana que havia comencat a editar
el 1918 a l'Editorial Catalana i que consistia en una serie de traduccions
de textos generals de prestigi reconegut que provenien de la casa
Williams and Norgate de Londres. els quals s'alternaven amb alguns
Ilibres originals de tematica exclusivament catalana.

Text 13: ANONIM: Taula de multiplicar amb exercicis. Barcelona,
Consell de Pedagogia, 1918

C.F.. Format 16x11. 47 pagines numerades. Coberta en rOstica.
Sense ildustracions. No té prOleg ni index de rnatéries.

E.C.. Es tracta d'un seguit de taules de multiplicar nombres naturals
de l'1 al 12. del 15 i del 25.
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A M Es presenten les multiplicacions, primer en forma escrita tal
corn s'expressen oralment, i es passa després a la seva representaci6

simbOlica Les operacions s'indiquen en els dos sentits de la propletat
commutative

A.E.: Segons consta a la contraportada, es tracta d'una edici6
pedagdgica experimental editada per la Mancomunitat de Catalunya
mitjancant el Consell de Pedagogia.

Text 14: GALL Josep: Aritrnetica i Geometria. Curs Mitja. Bar-
celona, Publicacions de l'Associaci6 Protectora de l'Ensenyance Ca-
talana, Editorial PedagOgica, 1919.

C.F.: Format 17x12 cm. 173 pegines numerades. Enquadernaci6 en
cartr6. Conte illustracions (98 flgures). No té prdleg. Consta d'index
de materies.

E.C.: Es tracta d'un text d'ensenyament elemental que compren
aritmética i geometria. Este estructurat en cinc parts: !a primera
tracta de la numeraci6 i de les quatre operacions basiques: la segona
dels elements fonamentals de la geometria del pla i de l'espai; la
tercera de les mesures; la quarta de les fraccions i dels nombres
decimals i les seves operacions i a cinquena del celcul de longituds,
arees i volums de figures geornétriques.

A.M.: L'estil en que este escrit preten compaginar el rigor amb un
llenguatge natural per tal d'adaptar-se a l'alumne. El desenvolupament
d'un tema s'inicia sempre a partir d'un exemple prectic, des del qual
es dedueix el concepte que s'estudia, per passar posteriorment a la
seva aplicaci6 a d'altres situacions. Al final de cada apartat inclou un
seguit d'exercicis. Pel que fa a l'organitzaci6 interna del Ilibre, destaca
el fet que els temes d'aritmetica i de geometria es presenten en
alternanca i no separadament corn és habitual. Hi ha a l'obra altres
elements innovadors de carecter puntual, corn per exemple la introducci6
en l'aritrnetica de la multiplicaci6 arab per fer més comprensible
l'algoritme de la rnultiplicaci6 usual i, en la geornetria, la utilitzaci6
del paper retallat corn a material didactic. Malgrat aquestes novetals,
l'obra en el seu conjunt es queda a mig carni entre un text descriptiu
tradicional i un de rnetodologia active. Tal corn ho expressa Alexandre
Gali: "Ilibre discret que no incorre en las absurdas dehmeions dels
Ihbres d'aritmetica aleshores encara d'us general, per() que esta molt
Iluny d'esser concebut corn una matena inventive per a l'escolar
presentada, per tent, en forma enterament practica, corn era ja
d'habitual en certs paisos- ".

A.E La Comissio Editorial de l'Associaci0 Protectora de
l'Ensenyanca Catalana, tan aviat es constitui el 1916, es propose
publicar textos per a la soya utilitzacie a les escoles catalanes Va
convocar un concurs ptiblic, pert) nomes s'ht va poder adludicar un

(24) Gah. A Op cit Lhbre I pAg 239
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manual d'HIstbria Sagrada Aleshores es decidi encarregar els textos
declarats deserts a personalitats de renom en cada disciplina I s'escolli
Josep Galt perque confecciones l'Antmetica 1 Geometria 25 Josep Galt

Fabra estava emparentat amb els principals impulsors culturals del
moment (nebot de Pompeu Fabra I cosi d'Alexandre Gall) i, a més, era
catedratic de I Escoia d'Enyinyers Industrials de Sarceloria Es

interessant remarcar que de totes les obres encarregades per la
Comissi6 Editorial nornes s'arriba a editar la de Josep Gall, tel que
l'hem d'atribuir, a part de motivactons econorniques, a la dificultat
d'escriure obres des de la perspectiva ,,moderna., que imposava la
Comissi6 Editorial: Es un pais on la gent no sap Ilegir ni escriure,
perd en el cas dels !fibres de la Protectora s'hi complicava la part
pedagdgica moderna, exigencia de la qual una entitat corn la Protectora
no podia prescindir" 26. Pel que fa a redid& cal remarcar que s'efectua
amb critens de qualitat superiors al d'altres ogres de text de l'época.

Text 15: CASTELLA. Lluis G.: Tractat de aiitmetica prActica amb
breus nocions d'algebra. Barcelona, Editorial Pedagbgica, 1923.

C.F.: Format 20x14. 379 pagines numerades, 10 figures per
iilustrar pesos i mesures. Enquadernaci6 en cartrO. No te prbleg.
Consta d'un index de matéries detallat i de 14 taules (numeraci6,
mesures catalanes I internactonals I altres d'utilitat comercial).

E.C.: Es una obra de nivell mitia alt orientada tant als estudis de
batxillerat corn als d'ensenyarnent professional. El text es divideix en
tres parts clarament diferenciades. La prImera part, que ocupa gairebe
200 pagines i esta dedicada a l'aritmetica practice, compren els sis
capitols seguents: principis de nurneraciO, sistemes de mesura,
operacions numériques (s'hi inclouen- la divisibilitat, la potenciaci6
radicaci6 els logaritmes), f raccions i les seves operacions,
proporcionalitat. aplicacions de Ia proporcionalitat (percentatges,
interes. descomptc7, mescles I altres questions de caracter corner-
cial). La segona part. menys extensa (40 pagines), tracta les questions
fonamentals de l'algebra agrupades en set capitols: conceptes
prelirninars, operacions amb expressions algebraiques senceres,
operacions amb expressions algebraiques fraccionaries, equacions,
resoluclo d'equacions de primer grau. sisternes d'equacions de primer
grau i resoluci6 d'equacions de segon grau. Les darreres cent pagines
de l'obra. que en constitueixen la tercera part, apleguen una col.lecci6
de 700 problemes relents r.specialment a l'aritmetica i a les seves
aplicacions

A M . L'obra es desenvolupa seguint una metodologia rigorosa en
restructuraci6 dels diferents capitols, en els quals es remarquen les
definicions dels conceptes les operacions quo s'hi introdueixen. El

Vegeo sobre aquesla guesl.p a niernoria presentada per la Cornissio Editorial
eno But Hp,. Assoc laC'0 Plotectora h I EnsVnyanca Catalana Barcelona 1917.
pag 18

l?Gl Gal, A Op cii Ll'bre I pap 236 sect
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contingut en general resulta assequible a un sector amph dels estudiants,
ja que s'eviten moltes demostracions I es d6na mes importencia als
aspectes aplicats a traves de regles prectiques Tot I que sempre que
es tracta una questi6 s'ofereix un exemple aclaridor, l'autor preten
que l'alumne consolidi el seu aprenentatge treballant en la resoluci6 del
gran nombre de problemes que s'inclouen en la tercera part. S'aprecia
un desnivell en el tractament de la primera i la segona part. Aquesta
Ultima es desenvolupa d'una manera molt mes teOrica que els temes
d'aritmetica, amb menys aplicacions practiques i tambe amb menor
quantitat de problemes proposats (nornés una desena part del total de
problemes sOn d'algebra).

A.E.: L'any 1922, l'Associaci6 Protectora de l'Ensenyanga Cate-
lana va proposar l'edici6 d'una aritmetica practice enfocada
principalment a l'ensenyament professional. Tanmateix, en encarregar-
se l'obra a Lluis G. Caste Ila, se l'imposa la condici6 d'afegir-hi una
part d'algebra, perque pogues cobrir tambe l'ensenyament mitje no
professional. Aquest fet explica la impressi6 d'afegit que presenta per
al lector atent aquesta part ". Lluis G. Castelle, doctor en derides, era
professor de l'Escola del Treball i de l'Escola Industrial i d'Enginyers
de Terrassa. Despres de la Guerra Civil publice en castelle un Tratado
de aritmetica practice, que no era mes que la reestructuraci6 de la
seva Ari(mética practice amb la supressi6 dels temes d'Olgebra I un
desenvolupament mes complet dels d'aritmetica. Va escriure tambe en
aquesta Ilengua obres de text sobre geometria i topografia.

Conclustons de l'etapa 1914-1923.

El programa de Prat de la Riba era ambici6s i assoli alguns exits
i objectius importants sobretot en el camp cultural. Tanmateix, per
als historiadors més critics el programa va constituir un conjunt de
-somnis imperialistes coincidint amb esquifides i precaries
realitzacions practiques., 28. El cert es, per6, que en el camp concret
de l'edici6 de Ilibres de text en Ilengua catalana la seva influencia es
va fer sentir. Mentre desapareixia l'edici6 privada -tan nombrosa
per6 limitada en el seu abast, ja que s'associava als multiples assajos
de renovaci6 pedagOgica- que havia caracteritzat l'etapa anterior, es
creaven, a través de l'Editorial Pedagogica, un seguit d'obres
impulsades i orientades per la Mancomunitat amb l'objectiu de servir
de textos a les escoles i centres educatius de l'ambici6s projecte de
Prat de la Riba. De les quatre obres que hem descrit corresponents
a aquest periode, nomes la primera (T.12) és obra de la iniciativa

(27) Aquesta imposicie apareix en el ButlIch do I Associacid Prutectota de
Ensenyanca Catalana Barcelona 1922. {Jag 19

(2 I Jutglar. A Histdro cratca de Id burgesta a Catalunya Barcelona. Dopesa. 1972.
nag 309
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pnvada, les tres restants, ja sigui directament o indirectarnent,
s'editaren sota els auspicis de la Mancornunitat (la T.13 porta segell
editorial d'aquesta instituci6 i la T.14 i la 1.15 el de l'Editorial
Pedagogica).

Des del punt de vista material, els textos que van apareixer sota
el patrocini de l'Associaci6 Protectora de l'Ensenyanca Cate lana
mostren un esforc important en pro de la qualitat, tant pel paper i la
tipografia, corn per l'enquadernaci6.

A diferencia de l'etapa anterior, en aquesta els Ilibres de text
tendeixen a orientar-se cap a nivells d'ensenyament superiors a
l'elernental (1.14) o cap a la formaci6 professional (1.12 i 1.15).
Aixl mateix, els autors no so:5n mestres d'ensenyament primari, sin6
professors de centres d'ensenyament mitje i tecnic. Exceptuant el
Ilibre de Gall (1.14), que introdueix algunes innovacions tecnolOgiques
petites, la resta no proposa cap novetat didectica important, sin6 que
es iimiten a ser manuals correctes. Respecte al contingut, tres de les
obres s6n exclusivament d'aritmetica (1.12, 1.13 i 1.15), mentre
que la resta combina el celcul i la geometria.

Pel que fa a les regles d'utilitzaci6 del Ilenguatge escrit, es va de
l'anarquia, caracteristica del periode 1899-1913, a una norrnalitzaci6
regulada per l'acceptaci6 de les normes gramaticals de Pompeu Fabra,
fet al qual no es aliena la influencia de la Mancomunitat.

En referencia als continguts, malgrat que la majoria de les obres
s'encarregaren a figures cnnegudes dins el mOn docent de l'epoca, no
arribaren a connectar completament amb l'esperit innovador que
n'havia afavorit la creaci6. Pot ser que, a diferencia d'altres textos
inspirats directament per unes necessitats concretes o per un
enfocament d'escola o ideolOgic, els seu autors escollissin un cami
proper a l'eclecticisme. A més, la imposici6 que havien de ser textos
que abastessin un sector educatiu ampli, els va fer poc adaptables a
la realitat escolar dels diferents centres. Semblen més obres
concebudes corn a manuals de consulta per a l'alurnne que textos per
utilitzar dieriarnent a classe. Caldria preguntar-se fins a quin punt
aquest enfocament no coincideix arnb les directrius pedagogiques que
emanen de la InstituciOn Libre de Ensenanza. Els components de la
InstituciOn no eren partidaris dels Ilibres de text tradicionals: volien
que el nen pogues fer servir els Ilibres corn a font de culture, i per
aix6 propugnaven la creaci6 d'obres de consulta que substituIssin els
textos escolars 29. SOn conegudes, tot i que encara insuficientment

(29) Sobre aguest tema yegeu Nunez. J.M Seryat, J 'La maternatica en la Institucten
Libre do Ensenanza concepciones leericas y pedagegicas'. Llull. 11. 1988, pags
75-96
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estudiades, les relacions entre la InstituciOn -que en aquella epoca va
assolir una irnportencia notable merces a la seva influencia en els
Organs directius de la politica educativa de l'Estat- I el programa
pedagegic de la Mancomunitat 3° A més, diversos dels col laboradors
més propers al president de la Mancomunitat havien estat deixebles
de Giner de los Rios. Aquest és el cas, per citar una figura trans-
cendental en l'ambit cultural, de Josep Pijoan, fundador i director de
l'Institut d'Estudis Catalans3'. A través d'aquestes i altres con-
nexions, el catalanisme de base organicista de Prat de la Riba es
nodreix en gran mesura de les concepcions socials de la filosofia de
Krause 32.

No sabern si aquestes obres van servir corn a manuals de consulta,
perd si que no es van utilitzar gaire en les escoles, la que, segons Gall
el mestre corrent no mirava la qualitat del Ilibre ni el contingut,
mirava el preu i compraba elmés barat» 33. Hem localitzat exemplars
d'aquests textos a la majoria de biblioteques consultades, aixi corn
a les Ilibreries d'antiquari, i ens hem trobat que gairebe sempre el
seu estat de conservaci6 era perfecte, en contrast amb l'aparenga
fatigada que solen tenir les obres de text d'Opoques anteriors o
posteriors. Aix& tant pot ser un indicador de la bona qualitat material
del Ilibre, cosa que el fa resistent al maneig dels esculars, corn tambe
de la poca utilitzaci6 per part d'aquests.

Un altre fet que d6na suport a la tesi del poc abast practic que
assoliren aquests manuals, es que en un centre educatiu creat i protegit
per la Mancomunitat, corn era l'Escola d'Administraci6 POblica de
Catalunya, es feia servir un altre text de calcul, la coneguda Aritmatica
graduada de Dalmau Carles, ja que, malgrat que els professors
impartien les seves lligons i editaren els seus programes en catale34
van preferir seguir a a les seves classes un text més adaptable a les
seves necessitats encara que aquest estigués escrit en Ilengua
castellana 35.

(30) Influencia que assenyala Mones, J El pensament escolar i la renovacie pedagogica
a Catalunya (1833-1938) Barcelona, La Magrana, 1977, pags 164 i seg.

(31) Sobre el grup barceloni de deixebles de Gtner podeu trobar algunes dades a
GOrnez Moiled& D : Los reformadores de la Espana Contemporanea Madrid. CSIC,
1966. pags. 308 I seg

(32) Gil Cremades, J J El rEformismo espanol Barcelona, Ariel, 1969. pags 3201 seg.
(33) Gall. A Op cit Lltbre II Primera Part. pay 198
(34) En el cas de les maternatiques s'edita el programa ESCOLA D'ADMINISTRACIO

Programa de l'assignatura d'antrnAtica, cornptabilitat i nocions d'estadIsttca
Barcelona. Casa de Centel, 1923

(35) La intormaci6 sobre els textos que s'utilitzaven a les classes es pot trobar a'
Sarrion i Gualda. J Histerta de I'Escola d'Admmistracie POblica de Catalunya
(1912-1939 ) Barcelona, EAPC, 1982, pag. 160

71:174. .7772;:
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1924-1930. El parentesi forgat de la dictadura

El setembre de 1923, pocs dies abans que es presentes al Parlament
un informe sobre la desastrosa campanya de la guerra de Marroc que
comprometia el rei, Primo de Rivera salva la situaci6 i proclama la
dictadura. Tot i que comptava amb l'assentiment de la Lliga i durant
el seu mandat al capdavant de la Capitania General de Catalunya va
semblar, sin6 simpatitzar, almenys acceptar els programes politics
i culturals catalans, el cert es que durant la Dictadura la seva acci6
cap a Catalunya va ser repressora en gran mesura 36.

Durant aquest periode no es va prohibir l'edici6 de diaris, revis-
tes o Ilibres en Ilengua catalana, pelt es van sotmetre a censura.
Malgrat aquesta limitaci6, es publicaren obres importants per al
moviment catalanista, corn el primer fascicle, el 1926, del Diccionari
CatalA-Valencià-Balear d'Alcover i els calebres llibres Les Dictadures
de Camb6 i La citiesti6 de tes minories catatanes d'Estelrich.

Pert) no van apareixer, en canvi, nous textos docents en Ilengua
catalana; i no perque estiguessin expressament prohibits, sin6 perque
un decret del 29 de desembre de 1923 que prohibia l'ensenyament en
catala a les escoles els va fer totalment inviables a la practica.

1931-1939. L'eclosids republicana

Amb la caiguda de la dictadura el 28 de gener de 1930,
especialment amb el decret del 7 de setembre del mateix any que
revoca les prohibicions i limitacions anteriors, Catalunya recupera
els drets que tenia abans del cop de Prirno de Rivera.

La irrupci6 de la RepUblica es traduira a Catalunya en un ampli
desenvolupament autonômic i una potenciaci6 de moltes empreses
culturals. Es d'especial importancia per a l'edici6 de Ilibres de text
en catala el decret quo el ministre de la Instrucci6 PUblica, Marcel.li
Domingo, publica el maig de 1931 pel qual es declara obligatori
l'ensenyament del catala a totes les escoles de Catalunya.

(36) Ht ha una descrtpci6 resumida de l'actuacie educattva de la Dictadura a Catalunya
des d'una perspectiva una mica apassionada a Perucho, A . Catalunya sofa la
Dtctadura Barcelona, Proa, 1930, pags 24 i seg
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Text 16 TORROJA VALLS, Raimon Cartilla d'aritmetica Barcelona,
Llibreria Montserrat, 1931 (juliol)

C F Format 16x11 Consta de BO pagines nurnerades Enquadernaci6
en cartolina Profusament ii lustrat amb dibuixos petits de dos colors
negre I vermell, per representar unitats, multiples, etc Consta de
proleg, pert) no d'index de materies.

E.C.: Es tracta d'un text elemental dirigit a l'ensenyarnent de
l'aritmetica. Es divideix en dues parts: la primera introdueix unitats,
aixf corn les fraccions uniter;es corresponents, la segona iracta les
questions segOents: desenes i centenes, fraccions uniteries decimals.
sisterna decimal de numeraci6, nurneraci6 romana, les quatre operacions
besiques, calcul mental i algoritmes, fraccions i nombres decimals
sisterna metric decimal.

A.M.: Corn que es tracta d'un text dirigit als nens es fa servir un
cos de Iletra gran i una expressi6 correcta, tot i que basicament
col.loquial. Corn consta a la portada, l'autor segueix fidelment les
normes ortografiques establertes per l'Institut d'Estudis Catalans.
Conscient de l'extensi6 limitada del Ilibre, Torroja tracta les questions
de manera resumida, incloent-hi exemples i exercicis corn a model,
pent) deixant per al professor la tasca d'ampliar-los i adaptar-los a les
seves necessitats. En paraules de l'autor: Tot es presenta de manera
rudimentaria ja que ho imposen els gratis de qua es tracta i el lirnitat
espai que hem al.ludit. Els exercicis, operacions i problemes ocupen
certament poca extensi6; per6 sOn de tipus normal, co es, pretenen
servir d'indicaci6 per a que les persones que col.laborin arnb el nen
en aquest estudi els puguin multiplicar, varier i perfeccionar, adaptant-
los sempre a les circunstancies que un bon criteri tecnic sabra discer-
n Al final de cada apartat hi ha una pagina de calcul i una altra de
problemes en un cos de Iletra menor. Corn a aspecte didactic remarcable,
hi ha el fet d'introduir d'una manera gradual i paraldelament els
nombres naturals i les fraccions unitaries. Aix6 Ii perrnet posteriormont
tractar amb gran simplicitat el cálcul i les seves propietats. tant ainb
nombres naturals corn amb decimals. L'autor es un partidari decidit del
-alcul mental, aixi corn de la utilitzaci6 del quadre de Jackson i de la
aula de Pitagores corn a recursos didactics Un altre element

metodolOgic destacable es la importencia que atorga al dibuix i a la
representaci6 grafica en general, els quals tenen una funci6 al text per
damunt del pur suport motivador.

A.E.: Vegeu l'apartat corresponent del text seguent

Text 17: TORROJA VALLS. Rairnon. Cartilla de geometria Barce-
lona. Llibreria Montserrat, 1931

C F Format 16x 11 72 pagines numerades P,ofusanient ii lastrat
amb dibuixos de Marti Fernandez. Enquadernaci6 e. cartr6 Tant el teA1
corn eis dibuixos presenten dos colors, el negre I el vermell Consta
d'un proleg breu i d'un index de materies No hi ha taules

E C : Es una obra onentada a l'ensenyament elemental. L'obra consta
de 22 capitols que tracten de les figures del pla (quadrats, triangles.
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trapezis, trapezoides, poligons en general I circumferencies) dels
cossos de l'espai (cubs, piramides, piramides truncades, prismes,
cilindres, cons, cons truncats, esferes I poliedres regulars)

A.M.: En tractar-se d'un text dirigit principalment als alumnes
d'ensenyament primari, l'estil es molt colloquial, amb abundancia de
preguntes pe fer reflexionar al lector sobre les questions que
s'estudien. Un aspecte innovador en el llibre es la introducci6 primer
d'un cos geometric tridimensional a partir de l'abstracci6 d'objectes
reels, per passar despres a l'observaci6 de les seves cares o tails amb
plans, cosa que porta de manera natural a l'estudi de les figures planes

els seus elements. D'aquesta manera, de l'estudi del cub passa a
l'estudi del quadrat i els seus angles; de l'estudi de les piramides al

dels triangles; del dels prismes al dels quadrilaters i aixi successivament
amb totes les figures. Les expressions de l'area i del volum de les
figures i cossos geometries es dedueixen d'una manera empirica. Amb
aquest procediment s'uneix a la metodologia iniciada al nostre pais per
Palau Vera segons la qual els textos de geometria destinats als nens
han de seguir, no l'ordre logic heretat clefs Elements d'Euclides, sin6
.un orden dictado por la Pedagogia y por lo que sabemos de psicologia
del nirlo,, 3'. A cada capitol hi ha una secci6 excessivament breu

d'exercicis i problemes, pert, aim!) es consequeneia de la limitaci6
d'espai que imposava la mateixa estructura material de la cartilla.

A.E.: Raimon Torroja i Valls era un mestre preocupat pels avencos
pedagOgics que van tenir Hoc a Catalunya. Va participar a les Escoles
d'Estiu a partir de l'any 1915 i, el 1933, va ser nomenat director de
l'Escola Graduada annexa a l'Escola Normal de la Generalitat. Gali diu
d'ell que era un .home estudi6s ben informat i zelosissim de la seva
feina 38. A mes de la Cartilla d'aritmeticava escriure textos escolars
de Ilenguatge, historia i educaci6 civica. La Llibreria Montserrat amb
la seva collecci6 de cartilles va of erir els primers manuals per a
l'ensenyament en Ilengua catalana despres del parentesi que suposa la
Dictadura.

Text 18: SERRA I MOLINS, Ferran: Enciclopedia Escolar Catalana.
Grau d'iniciaci6. Barcelona, Editorial Miguel A. Salvatella, 1931.

C.F.: Format 17x15. 230 pagines numerades. Enquadernaci6 en
cartr6. Els dibuixos sOn obra de M. Fernandez. Consta de prOleg I

d'index de materies.

E.C.: Es tracta d'una enciclopedia que intenta cobrir les nncessitats
dels primers cursos de l'ensenyament primari. Les materies que
compren i el nombre de pagines que s'hi dediquen sOn les següents:
Coneixements de la naturalesa (34 pag.), Geografia i HistOria (30
pag.), Catecisme (14 pag.), HistOria Sagrada (20 pag.), Educaci6 So-

(37) Palau Vera. P Geometria (estudio de las forms) Barcelona. Seix y Barral. 1914.
pag 5

(38) Gall A. Op cit Llibre 11 Segona Part. pap 238
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cial (13 pag ), Llenguatge I Fonaments de Gramatica (30 pag ),
Antmetica (22 pag ), Problemes (12 pag ), Geometria (19 pag ), Centres
d'Interes (6 pag ), Dibuix (14 'Dag ) I Gimnastica Educativa (9 pag )

A.M.: L'obra ofereix poques novetats de caracter pedagOgic pel que
fa a l'ensenyament de les maternatiques. S'hi descriuen els conceptes
basics de l'aritmetica i de la geometria i se n'aporten alguns exemples,
pert) d'una manera molt sintatica donat l'escas nombre de pagines
dedicades a cada materia Destaca el fet que els problemes aritmetics
proposats ocuper un apartat propi, de manera que constitueixen una
part relativament important del text.

A.E.: L'editor Miguel Salvatella, especialitzat en l'edici6 de textos
escolars fonamentalment en Ilengua castellana, va encarregar al mestre
de primer ensenyament, Ferran Serra i Molins, la confecci6 d'aquesta
enciclopedia per iniciar una coldecci6 titulada .Pedagogia Catalana".
L'obra aparegue en una tirada limitada i sembla, pels errors tipografics
que conte, que es va fer amb forca urger-Ida. En una nota se'n promet
una segona edici6 .amb tota perleccib- que creiem que no va arribar
a escriure's.

Text 19: MALLAFRE, Lluis: Els meus problernes d'aritrnetica.
Quaderns 1,2,3.4,5,6. Barcelona, Ed. Roma, (sa).

C.F.: Obra constituIda per sis quaderns de 16 pagines numerades
cadascun. Format 22x 16. Prof usament ildustrat amb dibuixos obra
del mateix autor del text. Tenen un prOleg breu i els manca index.

E.C.: Constitueixen una col.lecci6 de problemes d'aritmetica diri-
gida a l'ensenyament basic del calcul. No s'agrupen ni per capitols ni
per apartats. En cada quadern es tracten les operacions fonamentals
amb nombres naturals i amb decimals i s'intenta aconseguir un grau de
dif icultat creixent.

A.M.: La intenci6 de l'autor no va ales enlla d'oferir un seguit
d'exercics perqua els nens de l'ensenyament elemental poguessin
practicar el calcul. Amb la voluntat de fer-lo riles atractiu per als
alumnes el text s'acompanya amb nombroses ildustracions. Al prOleg
s'expressa amb claredat aquest objectiu modest: ....no tenirn la
pretensi6 de servir cap novetat al Magisteri. Volem esser una eina de
treball a mans dels alumnes. Al propi temps som conseqüents amb la
norma de les nostres publicacions pedagOgrques: ler servir el dibuix
corn un mitja natural d'expressib i comprensib-. L'estructur a es sempre
la mateixa: cada pagina conte tres o quatre problemes, el primer d'ells
il.lustrat, I una serie d'espais intercalats en blanc perque l'alumne hi
pugui escriure la soluci6. Com que nornOs es dibuixava el contorn de les
figures, els nens podien acolorir-les.

A.E.: Les Ilibretes de calcul que comentem formaven part d'una
col-lecci6 de quaderns pedagOgics que el professor i dibuixant Lluis
Mallaf re va fer per a l'editorial Roma. Tractaven diferents tematiques
de l'ensenyament elemental (lectura, escriptura, dibuix, geografia,
histOria, labors...) i es caracteritzaven per incloure un suport graf ic
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important Onginenament, es van escriure en Ilengua casteliana i mes
tard es traduiren al catala Per be que no se n'inclica l'any d'impressib,
hem de suposar que va ser en els inicis dels anys trenta, ja que a la
contraportada apareix la nota seguent -obra declarada de merit
utifitat per l'ensenyament per Decret del 24 de maig del 1930- .

Text 20: VILLAR DE SERCHS. Anicet: Problemes tipo illustrats
i exercicis de calcul. Barcelona, Miguel A. Salvatella, 1932.

C.F.: L'obra te sis quaderns i un llibre per al mestre. Format
21x15. Prof usament illustrat en blanc i negre Amb prOleg i sense
index.

E.C.: Consisteix en una col lecci6 de problemes onentada a l'en-
senyament basic del calcul amb nombres sencers i fraccionaris. Té
tambe un Ilibre del mestre que conte les solucions .dels problemes
proposats nombrosos exercicis de calcul mental.

A.M.: L'autor proposa un seguit de problemes "tipo- cada un dels
quals s'acompanya amb un dibuix i una explicaci6 del proces resolutiu
que cal seguir Despres de plantejar el problema escollit com a model.
es proposen diversos exercicis similars que l'alumne ha de resoldre

A.E.. Anicet Villar era mestre del grup escolar "Pere Va
ser un col. laborador assidu de l'editor Miguel Salvatella, qui li
encarrega la direcci6 de la revista pedagogica Avante I la confecci6 de
diverses obres de text en Ilengua castellana. Quan, a partir de 1931,
l'editorial Salvatella va comencar la seva serie de "Pedagogia Cate-
lane-, algunes d'aquestes obres es van traduir al catala. Entre elles
hi ha la col-lecci6 de problemes que comentem. Precisament per a
aquesta sene, Villar escrivi els seus textos mes coneguts: Lectures
escollides, Petites flavors, Sillabari breu i Terra i anima, tots ells
dins ja del seu veritable camp d'interes, l'ensenyament de la Ilengua

la culture. catalana.

Text 21. ESTEVE-LLACH. Maria; VANDELLOS. Concepci6. Llicons
d'aritmetica. Graus 1, 11, 111, IV. Barcelona, Associaci6 Protectora de
l'Ensenyanga Catalana, 1932.

C.F.: L'obra consta de quatre volums de 100. 91, 152 i 136 pegines
numerades respectivament Format 20x14 En el primer torn hi ha
dibuixos en quatricromia i en la resta algunes illustracions en blanc
i negre en fraccions i rnesures. Enquadernaci0 en tela flexible. No hi ha
proleqs ni indexs.

E.C.. Es una obra enfocada a l'ensenyarnent elemental de l'antrnetica
graduada en quatre nivells segi tint una metodologia ciclica. Les questions
que s'hi tracten s6n les segOents Grau I. primers nombres, operacions
antmetiques. mesures de longitud. fraccions, sistema monetari: Grau

operacions aritmetiques amb diverses xifres, numeraci6, rnesures
de longitud, pes i temps, operacions amb fraccions: Grau III: operacions
antmetiques. calcul mental, divisibilitat, fraccions i les seves ope-
racions, sistema metric decimal, mesures de superficie. Grau IV:
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operacions antmetiques mesures de superficie, fraccions i les seves
operacions, arees de figures geométriques planes percentatges arrel
quadrada

A.M.: Se segueix una metcdologia. habitual en els textos
anglosaxons, que es basa en la utilitzaciO minima dels conceptes tebrics
i es concreta en la presentaciO de situacions modeliques, després de
les quals l'alumne ha de resoldre pel seu compte nombrosos exercicis

problemes d'aplicaciO. El Ilenguatge es, per tact, rigorbs i sense
circumloquis. Els tipus de Iletra sem grans. adaptats a l'edat del petit
lector.

A.E.: L'AssociaciO Protectora de rEnsenyança Cate lane, despres
deis anys de silenci que imposa la Dictadura, es planteja d'organitzar
una nova etapa de publicacions escolars amb una orientacib diferent de
la que havia caracteritzat la seva trajectdria anterior. D'aquesta manera
es proposa la publicaci6 de textos menys tedrics i mes propers a la
realitat de l'alumne. Amb aquest prop:5V s'encarreguen un seguit
d'obres d'ensenyament graduat d'aritmetica, de Ilenguatge, de lecture

mes endavant. de ciencies naturals i d'histdria. Es va creure riles
escaient la traduccie i adaptacie d'una obra estrangera d'exit reconegut
que l'encarrec d'una d'original. Per als textos d'aritmetica es va
escollir la col-lecciO graduada anglesa de P. B. Ballard '9. Els encarregats
de portar a terme l'adaotaciO van ser M. AssumpciO Esteve-Llach i

ConcepciO VandellOs, antigues alumnes de l'Escola Normal de la
Mancomunitat i professores en aquell moment de l'Escola Blanquerna.
Aquesta obra va tenir molt bona acceptacib, de manera que el 1934
se'n feia una segona edicie i encara una tercera el 1938. En aquestes
edicions posteriors s'introduiren petites millores, tot i que el contingut
original es va mantenir gairebe igual. Despres de la Guerra Civil

Teide en feu una traducciO en Ilengua castellana.

Text 22. PALUZIE, Fausti: Geometria per a nois Barcelona, Imp
Elzeviriana i Llibreria Cami. SA. 1932.

C.F.: Format 18x22. 86 pegines numerades. Prof usament illustrat
amb figures i elements geometries. Enquadernaci6 en cartrp. No hi ha
preleg, pert> si index de matéries.

E C.. Es un Ilibre dirigit a l'ensenyament elemental de la geometria
Després Tuna introduccid preliminar, el text es divideix en dues parts.
La primera. dedicada a l'estudi de la geometria del pla. consta dels
temes segOents: linies. circumferencies, angles, triangles. quadrilaters.
poligons. arees de figures planes, el.lipsi i altres figures planes. La
segona part. que (recta de la geometria de l'espai. inclou els capitols.
cossos geometries. prismes. piremides, poliedres regulars. cossos de
revolucib. arees i volums dels cossos geometries Aquestes dues parts

139) Ba!lard PB Fundamental Arithmetic Pupil s Book I-IV Londres University of
London Press 1926-28
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de carecter teem van seguides d'un extens apartat dedicat a les
construccions geornetriques (angles, paral leles I perpenoiculars,
triangles, quadrilaters, pohgons circumferencies)

A.M.: El text este escrit en un Ilenguatge senzill i tracta les questions
principals de la geometria elemental d'una manera sisternatica i molt
sintetica. La brevetat en l'exposici6 dels conceptes Os compensa amb
l'abundencia d'il.lustracions grefiques. No s'hi proposen exercicis i
els pocs exemples que hi ha es limiter al calcul d'Orees i volums.
Destaca la importancia que l'autor d6na al tema de les construccions
geometriques, al qual dedica un 25% del text.

A.E.: L'obra es una traducci6 d'un manual escrit al final del segle
XIX, originariament en castelle, que va ser molt utilitzat i quo va
comptar amb nombroses reedicions a les escoles primaries ". L'autor
de la traducci6 catalana va ser Emili Valles, qui, com ja s'ha comentat,
unia als seus coneixements de maternatiques els de Ilengua catalana.
Valles no es [mite nornes a traduir el manual de Paluzie, sin6 que hi
incorpora algunes modificacions. Entre elles caldria destacar el canvi
de ['estil pregunta-resposta per l'explicatiu, la inclusi6 d'exemples
numerics del calcul d'Orees i volums i el fet d'afegir-hi mes il.lus-
tracions i una introducci6 preliminar. L'edici6 del Ilibre es va fer en
un format una mica riles gran que l'original castelle per tal de fer el
text menys dens i. d'aquesta manera, facilitar-ne la lecture al public
infantil.

Text 23: CRUSAT I PRATS, Leopold: Curs d'aritmetica general i
aplucada (teoria i exercicis). Primera part. Barcelona, Barcino, 1932.

C.F.: Format 19x14. 163 pagines numerades. No hi ha ildustracions.
Enquadernacit en cartr6. Consta de prdleg i alndex de materies.

E C.: Es un Ilibre dirigit a l'ensenyament secundan, i aixi ho indica
l'autor en el prOleg: -correspon al grau mitja, entre l'ensenyanca
primer/a i els estudis de Facultat i d'Escoles Tecniques superiors- .
Aquesta obra constitueix el primer volum d'una serie de tres.
S'estructura en els nou capitols seguents: primeres definicions sobre
numeraci6, addici6 i sostracci6 de nombres naturals. addici6 i sostracci6
de nombres sencers i polinomis, multiplicaci6 de nombres naturals,
sencers i polinomis, divisi6 de nombres naturals, sencers i polinomis,
potenciaci6 de nombres i polinomis, nombres decimals i les seves
operacuons, sistema metric decimal I calcul amb nombres concrets.

A.M L'estil de l'obra es descriptiu i desenvolupa l'explicaci6 dels
diferents temes amb rigor, per6 adaptant-se al nivell dels alumnes a
que va dirigida El metode d'exposici6 -prem per base la inttliciO en
sentar els principis fonamentals, i el raonament logic, en desenvolupar
las conseqUencies que dels principis es deriver,- . Crusat es mostra
molt interessat per l'aplicaci6 dels conceptes, els quals s'introdueixen

(40) El (nol original era Elemenlos de geometria puestos al Rica/Icy de los runos
Barcelona, Imp Eri Hiles de Pa Irate, 1896
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amb molts exemples aclandors I amb un gran nombre d'exercicis al
final de cada apartat Es tambe partidan de familiantzar l'alumne amb
el calcui literal I de posar de manifest les connexions entre l'aritmetica
la geometria mitjancant la tnterpretacio geometrica de les expressions

algebraiques i de la significaci6 numérica d'algunes propietats de les
figures geornetriques.

A.E.: Leopold Crusat i Prats va ser professor de matematiques a
diverses institucions, entre elles l'Escola Industrial de Vilanova i ia

Va ser tambe l'autor de nombroses obres de text sobre
aritmética, algebra, trigonometria, calcul integral, geometria plane
de l'espai i geometria analitica. L'obra que ressenyem aqui devia formai'
part d'un curs complet d'aritmetica composat per tres voiurns. rot i
que els altres dos toms no es van arribar a publicar. tenim coneixernent
del seu contingut. El segon havia de tractar de la divisibilitat numerica.
les operacions amb fraccions, aliqdrades I calcul amo nombres
irracionals: I el tercer de teoria de proporcions, progressions,
logaritmes, aplicaci6 al calcul mercantil i una iniciaci6 a la teoria de
les equacions. Despres de la Guerra Civil, Crusat va publicar en castella
una obra que reunia el contingut d'aquests volums''. El Curs d'antmètica
general i aplicada aparegue dins d'una col.leccib de wManuals Escolars-
(volurn II) que Imola l'Editorial Barcino després de la Dictadura.

Text 24. VALLES I VIDAL. Emili: Matematiques del treball. Resum
d'Aritmetica. Barcelona. Barcino, 1932.

C.F.: Format 17x13 193 pag Ines nurnerades Nomes hi ha
illustracions en el terna de les fraccions. Enquadernacie en cartr6
Consta de prOleg i d'index de rnateries. Hi ha tambe dues taules al final
del text (monedes I densitat).

E.C.: Aquesta obra esta pensada per a l'ensenyament en les escoles
professionals (Escola del Treball, Escoles d'IndOstries. d'Arts i Of icis
i altres). Consta d'aquests 17 capitols: nurneraciO. addici6, sostracci6.
multiplicaci6, divisi6. nombres decimals, potencies. arrel quadrada.
calcul abreujat. divisibilitat, traccions. proporcions. sistemes de
mesura. aplicacions del calcul. repartirnents propoicionals. per-
centatges i interes de capitals.

A.M : En el prOleg l'autor es mostra oposat a l'Os tradicional del
Ilibre de text i par tidan "d'un llibre guiador d'alumne i auxiltar de les
explicacions del professor-. En el plantejament de robra es defuig
tant el tractament esquernatic dels temes orientat -a l'aprenentatge
memonstic be definicions-, corn el tractament extens de difictl rnaneig
pels alumnes. D'aquesta rnanera l'autor preten que en el seu Ilibre es
t rob n -carnins fressats d'intuiciO i descoberta de lleis. guies simples
per a la practica operatdria, exemples nombiosos i seleccionats. i bon
nombre d'excrcicis problemes per a resoldre. amb la solucio Ilur"

(41) Cru:,a1 L Ar,rrnerica gcner,l1 y aol cada Barcelona Bosch 1940
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A E Aquest text es el volum III de la col lecci6 -Manuals Escolars -
que va publicar I editorial Barcino per tal de cobnr les aiferents
necessitats del centres escolars de Catalunya A diferencia del volum
II onentat a l'ensenyament de la mate metica a nivell de secunderia,
aquest volum este dingit a la formaci6 professional. L'obra complete
devia constar de quatre toms: aritmetica, geometria, algebra i dibuix
geometric (tot i que nomes se'n va publicar el primer). Emili Valles
redacte el text aprofitant el que ja havia escrit en la seva Aritmetica
mercantilde 1918 (1.12), per6 incloent-hi algunes modificacions, corn
per exemple, la reducci6 de l'extensiO arnb Teliminaci6 d'exemples i
capitols sencers (logaritmes, mesures catalanes i celcul comercial),
de manera que obtingue un text mes resumit i limitat a l'essencial de
l'aritmetica. Les ildustracions I les taules sOn una reproducci6 exacta
de l'obra de 1918.

Text 25: DALMAU CARLES. Josep: Enciclopedia Escolar Catalana.
Graus elemental i maja Girona. Dalmau Carles, Pla, S.A., 1932.

C.F Format 19x13 320 pagines numerades. Enquadernaci6 en
cartrO. Cobertes en color Prof usament ildustrat. No hi ha proleg,
pert si index.

E C : L'obra. com indica el seu titol. es una enciclopedia dirigida als
primers cursos de l'ensenyament primari. Les matenes que tracta i

el nombre de pagines que s'hi assignen s6n les seguents: Geografia (52
pag ). Histona general d'Espanya I de Catalunya (28 peg.), Agriculture
(19 pag ), InclOstria (7 pag.), Comerg (8 pag.), Aritmetica (58 peg.),
Geometria (40 pag.), Llengua catalana (22 pag.). Educaci6 social (6
pag ). Ciencies fisico-quimiques i naturals (44 pag.). Higiene (8 peg.),
Moral (19 pag.).

A M.: Els apartats dedicats a l'ensenyament de la maternatica
comprenen les questions besiques tractades d'una manera descriptive.
L'autor utilitza dos tipus de Iletra. el nous major per al grau elemental

el menor per al grau rnitja de l'ensenyament primer!. En tots els
apartats es fa servir la mateixa metodologia. primer es def ineix el
concepte i les regles de calcul abreujades, despres hi ha un exemple
aclandor i per acabar un seguit de problemes forge nombr6s en els
quais es fa una distinciO entre aquells que s'han de resoldre mentalment
aquells que s'han de resoldre per escnt. En aquests darrers s'incorpora

la soluci6.

A E: Josep Dalmau Caries va ser un mestre molt conegut a l'Opoca.
sobretot per la seva tasca com a autor i editor de llibres de text. Corn
ja velem en altres editors catalans de la mateixa temetica que publicaven
Ionamentalmont en castella. a partir dels anys trenta inicia corleccions
en la Ilengua del pais. Aquesta enciclopedia constitui el primer manual
do la seva PedagOgica Catalanaii. quo devia continuar amb
altres textos. entre ells una antmetica graduada (1.27) Corn en tots
els lextos que va editar. la impressid es molt acurada no names en els
aspecles materials. sino tambe en els didactics. Per exemple. corn a
alut per al mestre va edilar un Llibre del mestre, el qual rocollia la
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resolucrd raonada del problemes rnatematics mclosos en l'Enciclopedia
Escolar Catalana

Text 26: SENSAT I COLL, Celia: El joc de les boles. Prectiques
aritmetiques. Quadern primer. Ouadern segon. Barcelona, Llibreria
Rosa Is, 1934.

C.F.: Format 16x21. 27 pagines numerades. Totalment il.lustrat
amb grafics referents al joc de les boles. EnquadernaciC en rüstica. Té
un prôleg que informa sobre l'Os del Ilibre. No hi ha index de matéries.

E.C.: Es una obra dirigida a l'ensenyament pre-escolar: el -quadern
primer a nens de 4 a 5 anys i el -quadern segono a nens de 5 a 6
anys. El primer volum fa referencia al coneixement oral i escrit de les
nou primeres xifres. El segon continua amb l'estudi d'unitats i desenes,
les quatre operacions i exercicis de calcul mental.

A.M.: No hi ha practicament text escrit en els dos quaderns, amb
excepci6 de les indicacions metodoldgiques del proleg. L'obra preten
introduir el nombre i les operacions elementals d'una manera totalment
experimental, basant-se en la utilitzaciO del joc anomenat per l'autora
de les -boles". Aquest joc consisteix en una série de fitxes de treball
i un material format per petites boletes que aporta l'alumne (a la
practice poden ser cigrons o altres elements). L'objectiu del metode
es, en paraules de Sensat, -que el nen tingui una visid clara dels nameros
i aixi no n'usa mai un que no sapigue quin valor té, que es el que conve
perque arribi a dominar el calcul mental" .

A.E.: Celia Sensat i Coll era mestra i pertanyia a una coneguda
familia de professionals de l'ensenyament. La seva obra constitueix el
primer text en catala per a la formació matematica del nen en edat
pre-escolar.

Text 27: MADIROLAS POUT. Ricard: Geometria Descriptive Ele-
mental. Barcelona, Bosch, 1935.

C.F.: Format 21x14. 178+31 pagines numerades. 103+23 figures.
Enquadernaci6 en cartr6. PrOleg de F. GOrnez Carbonell I introduccr6 de
l'autor. Hi ha index de matenes I un apendix extens.

E C.. L'obra esta escrita per ser utilitzada pels alumnes de l'Escola
del Treball i tracta les qUestions fonamentals de la geometria descrip-
tiva a un nivel] mitja de l'ensenyament professional. El Mlle es divideix
en 14 apartats: preliminars. estudi de la projecci6, el métode diedric,
representacrO de figures. projecciO en planta i perfil, Os del pla de
perfil. determinaciO de les dimensions de les figures, utilrtzaciO d'altres
plans. canvi de pla de projeccrO, figures de revoluciO, represenlacIO
de figures especials. seccions planes, desenvolupament de figures
interseccions de figures. En un apendix separat es 1-,resenten uns
excrnples practics d'aplicacin dels proccdiments desenvolupats en els
diferents apartats de l'obrd
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A M L'estil de l'obra es descriptiu, les questions s'aborden d'una
manera elemental i s evita el desenvolupament maternatic complex El
text s'acompanya amb nombroses ii lustracions referides sempre a
cossos geometries, ja que l'aplicacid a objectes reels es deixa per a
I apéndix. El Iiibre esta dissenyat de manera que pugui servir de
complement a les classes, ja que al final de cada aoartat trobem una
o ales págines en blanc amb l'objectiu que l'alumne hi escrigui els

aclariments del professor.

A.E.: Ricard Madirolas, enginyer industrial. va ser professor de
l'assignatura geometria descriptive a l'Escola del Treball. La Generalitat
de Catalunya va patrocinar d'aquesta obra, impresa als tellers
de la Casa Editorial Bosch. la qual va formar part (volum II) d'una
-Biblioteca Tecnica Professional- que devia reunir un conjunt de textos
docents dedicats a l'ensenyament professional de nivell mitle i supe-
rior. Després de la Guerra Civil. n'aparegue una segona edicid en
castelle.

Text 281GELABERT I CROSA. Joan Aritmetica. Primer grau. Girona.
Dalmau Caries, Pla, SA. 1936. 33.

C.F.: Format 19x13. 113 pagines numerades. Enquadernacid en
rOstica. Hi ha il-lustracions i dibuixos. aixi corn pi-Oleg I index de
materies.

E C : Es una obra dirigida a rensenyament de raritmetica en els
primers nivells de la instrucci6 primeria Este dividida en 40 llicons
que tracten de les questions seguents: unitats. signes aritmétics.
desenes. centenes. milers, desenes i centenes de miler. lecture
escriptura de nombres. nurneracid romana. mesures de temps, longi-
tud. superficie. agraries. volurn. capacitat i pes, operacions ant-
metiques fraccions i nombres decimals i les seves operacions

A M.. L'estil del text es descriptiu. A cada lliçO s'ofereix una
explicacid resumida i sintetica del tema que es tracta. a continuacie de
la qual hi ha force exercicis i celcul mental. Les Ilicons que aixi hr
requereixen tenen tambe problemes sobre questions de la vida rea.
Per la quantitat de temes que es desenvolupen i el nombre d'exercicis
que es proposen. es un Ilibre que esta pensat corn a manual de treball

per a servir d'alut al mestre de les escoles unitéries catalanes En

l'apartat de mesures, que te molta importencia relative, no es tracten
les mesures catalanes antigues. a excepcie de la Ilium perqub -s'usa
molt en les botigues i mercatso Un altre aspecte destacable és que
s'eviten les operacions arnb fraccions i aquestes es fan despres d'haver
dut a terme la conversid en nombres decimals.

A E.. Leditorial Daimau Caries, Pla, SA va ser fundada pel mestre
Josep Dalmau a la primera decade del segle I s'especialitze en l'edici0
de Ilibres de text Despres dr Ia Dictadura de Primo de Rivera: inicia
ia pubhcaci6 d'obres escolars en catale Va encarregar al tambe mestre
d'ensenyament primer! Joan Gekibert I Crosa l'escriptura d'una
gramatica catalana en dos graus I ales lard una serie graduada
d'aritmetica. de la qual nornes aparegué el primer grau
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Text 29 EXTENSID D'ENSENYAMENT TECNIC Textos de
matematiques d ensenyament tecnic (18 volums) Barcelona.
Mancomunitat de Catalunya, (s.a).

C F.: Format 23x16. Volums d'aproximadament 50 pagines
numerades cadascun. Enquadernacid en rOstica. Hi ha illustracions als
volums de geometria, trigonometna I dibuix geometric. No hi ha proleg
ni indexs de materies.

E.0 : L'obra va dirigida a la formacid matematica de les diferents
especialitats de l'ensenyament tecnic de grau mitja. Se n'editaren 18
volums amb la distribuciO tematica segClent: 1-6 aritmetica, 7-9

algebra, 10a i 10b logaritmes. 11-14 geometria, 15-16 trigonometria,
17 dibuix geometric 18 geometria descriptive.

A.M.: L'estil de l'obra es descriptiu i el Ilenguatge es sempre
rigoros. L'enfocament es predominantment tebric i els temes es
desenvolupen seguint la metodologia lagico-deductiva. L'espai dedicat
als exercicis practics es relativament redult.

A.E.: La Mancomunitat. amb el desig d'estendre les seves activitats
en el camp educatiu en tot el territori catale, crea el 1916 un centre
per a la formaciO professional per correspondencia, l'Extensid
d Ensenyament Tecnic 42 Aquest organisme va tenir com a tasca
fonamental d'un seguit de textos per f er possible
l'autoaprenentatge d'una professid als alumnes de les poblacions
comarques mes allunyades de la capital. L'elaboracid del llibre es va
encarregar a un equip de professors competents en cada materia
(fonamentalmeot a membres de l'Escola del Treball). Se'n publicaren
59 volums (18 de matematiques), la majoria sota el govern de la
Mancomunitat. la resta en el periode de la Generalitat. Despres de la
Guerra Civil, se'n va fer una adaptacid en Ilengua castellana per al
llavors anomenat Servicio de Extensi6n de Enserlanzas Tecnicas que
depenia de la Diputacid Provincial de Barcelona.

Conclusions de l'etapa 1931-1939

Durant aquesta etapa es publiquen tretze obres: quantitat
relativament superior a la de les etapes anteriors, sobretot si tenim
en compte que totes elles se situen entre 1931 i 1936, ja que des de
1937 fins a 1939 va cessar l'edicid de llibres de text perque les
prioritats dun estat de guerra obligaren a dirigir els esforcos
editorials cap a altres direccions.

Deu dels textos que s'han trobat corresponen a la iniciativa pri-
vada i names tres a l'accib institucional Es evident, davant d'aquestes

(42) Presenta material de orimera ma sobre la hi;.tbria d aquest centre Gall A Op
Cii LI,bre IV gags 215 a 233
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xifres, l'expansio que assoleix redici6 de textos en catala per part
de les editorials del pats, les quals responen d'aquesta manera a les
noves necessitats plantejades per la introduccio obligatbria de fa
llengua catalana en l'ensenyament basic. La lirnitada participacio
institucional s'explica, d'una banda. per la major cobertura oferta
per la iniciativa privada, cada vegada mes capae de satisfer la de-
manda, i de raltra, per la decepcid que provoca el poc exit assolit
pels manuals editats amb el patrocini oficial en l'etapa de la Man-
comunitat. Per tal de comprendre aquest canvi d'actitud institucional,
es encertat el comentari de Gall, qui en coneixia tots els misteris.
Encara que en el segOent fragment no hi ha una referencia explicita
al tema de redid() de Ilibres de text. creiem que es pot aplicar
plenament a aquesta questid. -Ja hem vist corn en la iniciacid d'aquest
pla (pla de la DiputaciO de Barcelona. poc després d'iniciat, de la
Mancomunitat de Catalunya). en ell mateix excel-lent. es van cornetre
errades lamentables entre elles la menysvaloraciO per ignorancia de
la tasca que realitzaven aquells mateixos per als quals es treballava,

corn a seqbela d'aquesta errada la pretensiO petulant d'innovar-ho
tot corn si fins aleshores no s'hagues fet res de bo. per acabar
acudint a la soluciO cdmoda de presenter corn a remei universal un
metode emmatllevat fora de casa. i de con fiar a la inventive d'aquest
metode la curacid de totes les que es consideraven insuficiencies que
calla redimir i es demostraven esser en el fons insuficiencies dels
mateixos que es veien obligats a acudir a tals recursos La

Generalitat no va impulsar directament redicid de textos. excepte en
casos concrets d'obres corn la de Madirolas escrita per a un centre
de forrnacid professional que estava mancat de manuals adequats
que la iniciativa privada. pel poc alumnat amb qué comptava. no podia
cobnr. o el de la série de manuals per a lnsenyament per
correspondencia que feia tambe molt arnscada la seva rendibilitat
per a una empresa editorial. Tanmateix. contnbui indirectament a
redicid d'obres que auguraven un exit assegurat en tractar-se de
traduccions de textos forams de prestigi reconegut D'aquesta ma-
nera sorgeix la serie graduada d'aritmetica editada per l'Associacid
Protectora de l'Ensenyança Cate lana (T 21). que va ser l'Unic text
de matematiques en Ilengua catalana que va amber a reeditar-se.

A diferencia de les dues etapes antenors. en aquesta predominen
les obres de contingut exclusi ment antmetic (set) sobre les de
contingut geometric (tres) D.aquesta manera continua la tender-Iola
generai. que encara s'incrernentana mes en els anys posteriors, de
potenciar l'ensenyarnent secundari per dar-nunt l'ensenyament
professional no comercial. tendencia que conduia indirectament a

t-S31 Ga A Cr c Lt t-c ii cag
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sobrevalorar en reduced() basica els aspectes aritmetics per sobre
dels geometries

Un altre fet interessant a destacar eS que, en aquest periode breu,
s'editaren textos que cobrien practicament tots els nivells de
l'ensenyament no universitari. Trobem, per exemple, juntament a
vuit manuals d'ensenyament primari i quatre de secundari o tecnic de
grau mitja, una de les primeres obres que es van editar a Espanya per
al pre-escolar.

Un altre fet que posa de manifest la tendencia normalitzadora que
intenta assolir redid() de manuals escolars en llengua catalana és,
d'una banda, raparici6 en aquesta epoca de dues «enciclopedies"
de l'altra, la incorporaci6 d'editorials de fora de Barcelona.

Hem de remarcar tambe que algunes de les iniciatives més
ambicioses (T.23, T.24 i 1.28) van quedar truncades Com a
conseqUencia de la Guerra Civil i els fets posteriors.

S'observa en conjunt una millor adaptaci6 dels textos a la realitat
uscolar de l'alumne. Els autors sOn majoriteriament mestres en actiu
i es busca l'econornia de redid& per la qual cosa es torna als formats
reduits que obliguen que els continguts mostrin l'essencial de la
rnateria. Un altre fet interessant es la recerca de réxit econOrnic
amb la traducci6, en alguns casos, d'obres de popularitat reconeguda,
ja siguin estrangeres o escrites originariament en castella, i en
altres, amb redacted() d'un text classic, per() molt divulgat.

Des del punt de vista de les innovacions metodolOgiques en les
obres escrites origineriament en Ilengua catalana, i comparant aquest
periode amb el primer que destacava per les obres de Vives i d'Estrany,
i amb el segon amb obres rigoroses i formalment correctes encara
que mancades de grans novetats de caracter didactic, s'observa en
aquest periode el predomini de l'utilitarisme que no s'arrisca amb
propostes originals. En algunes obres trobem intents valids, corn en
la geometria de Torroja o en les fitxes per a la iniciaci6 del calcul de
Celia Sensat, i aix6 si, en la majoria de casos ens trobem amb obres
amb plantejaments didactics coherents.
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En este trabajo se
rednen y estudian todos
los libros de texto de
matematicas publicados
en lengua catalana
desde 1899 (fecha a la
que corresponde la
primera obra de
caracter escolar
dedicada a la ensenanza
de eats materia y
publicada en catalén en
emcee contemporanea)
hasta 1938 (ano de la
apariciOn del ultimo
texto anterior al
parentesis impuesto por
el regimen franquista)
Para cada libro
estudiado se describen
los siguientes pareme-
tros, sus caracteristi-
cas fisicas, la metodo-
logia empleada. las
aportaciones didacticas
y las circunstancias que
condujeron a su edicien
El analisis comparado
del conjunto de las
obras conduce a clasi-
hear el periodo
mencionado en cuatro
etapas perfectamente
diferenciadas 1; Las
primeras iniciativas
(1899-1913); 2) La
amen de la Mancomuni-
tat de Catalunya (1914-
1930), 3) El forzado
parentesrs de la
Dictadura (1924-1930)
y 41 La ectosiOn
republicans (1931-
1938)
Se comentan las
peculiandades genera-
les presentadas por los
textos en cada una de
rises elapas, situendolas
dentro de su marco
histerico-social
Palabras claw!
Didactica de las
Matematicas - Libros de
texto Historia de la
Educacien - Lengua
Cataluna - Sig lo XX
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Abstracts

Dans ce travail, l'auteur
s'est attache
rassembler et 6 etudier
tous les livres de
classe de mathemati-
ques publies en langue
catalane de 1899 (date
du premier ouvrage 6
caractere scolaire qui
soit consacre
l'enseignement de cette
matiere et ait éte
publié en catalan
repoque contemporaine)
a 1938 (date du deriver
livre paru avant la
parenthese imposee par
le regime franquiste).
Les parametres
suivants sont décnts
Pour cheque byre ses
caractenstiques
physiques, la metho-
dologie employee et les
apports didactiques.
Sinai que les raisons de
sa publication
L'analyse comparee de
('ensemble des ouvrages
conduit 6 divisor la
rieriode mentionnée en
quatre etspes
parfaitement
différenciees 1) Les
premieres initiatives
(1899-1913); 2)
L'action de la
Mancornunitat de
Catalunya. (1914-
1923): 3) La parenthese
forcee de la dictature
(1924-1930). et 4)
L'eclosion republicaine
(1931-1938).
L'auteur commente les
Oarticularités
presentees par les
testes de cheque Otape
en les replacant dans
leur contexte historique
et social
Mots cies Didaetique
des mathernatiques -
byres de classe -
Hiatoire de reducation
- Langue catalane - kXe
siecle

This work is a
collection and study of
all the mathematics
school books published
in Catalan from 1899
(the date of the first
school book devoted to
the subject and
published in Catalan in
modern times) to 1938
(the year of the last
book to appear before
the hiatus imposed by
the Franco regime).
For each book there is a
description of the
following parameters.
their physical
characteristics, the
methodology used, their
didactic contributions
and the circumstances
which led to their
publicatioi
A comparative analysis
of the set of works
leads to a division of
the period studied into
four clearly
differentiated stages:
I) The first initiatives
(1899-1913): 2) The
action of the
Mancomunitat de
Catalunya - the
administration- (1914-
1923): 3) The imposed
hiatus of the
dictatorship (1924-
1930) and 4) The
flowering under the
Republic ((931-1938)
There are observations
on the pecualianties of
the texts at each stage
and they are situated in
their historical and
social context
Key words Didactics of
mathematics - School
books - History of
education - Catalan
language Twentieth
Century
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CAIRNEY, Trevor H. Ensenanza de
la comprensi6n lectora. Trad. P.
Manzano. MEC/ Ediciones Mora-
ta, Madrid, 1992 (ed. en angl.
1990).

Es fora de dubte la importan-
cia social i instrumental de la
lecture, i des de fa anys l'en-
senyament intenta trobar l'en-
focarnent adequat perque sigui
realment eficag des del punt de
vista de la ccrnprensio. Acon-
seguir aquesta eficecia implica

d'estrategies adequades, que
s'apliquin a l'escola a textos cada
vegada mes dificils i variats, i

de lectures amb finalitats pro-
gressivament diversificades, a
mesura que s'avanga en els
nivells educatius. Els darrers
anys hi ha hagut entre nosaltres
un increment de publicacions en
aquesta linia; Ensenanza de la
comprensi6n lectora, de T.H.
Cairney, s'hi inscriu. L'expe-
riencia docent de l'autor a di-
versos centres d'ensenyament
australians, autors corn ara K.
Goodman, Halliday, Bruner,
Vigotsky, etc. i les seves pre:pies
investigacions l'han portal als
plantejaments sobre la corn-
prensi6 lectora que presenta en
aquesta obra.

El Ilibre es divideix en deu
capitols, els cinc primers dels
quals estableixen el concepte de
lecture segons l'autor, tot
indicant-ne els supdsits lingOis-
tics, psicolOgics i educatius; els
rols del docent i l'alumne en

l'aplicacig de les estrategies que
proposa, el contrast ideoldgic
prectic entre l'ensenyanga tra-
dicional de la comprensig lecto-
ra i la que ell planteja. En els
capitols segOents es presenten
estrategies de lecture, amb di-
versos tipus de textos, per a
diverses edats i amb enfoca-
ments integrats de lecture i

escriptura. El Ilibre es clou amb
una serie de lectures per a nens,
en angies i en part traddides al
castelle, i una bibliografia rela-
tivament extensa, tambe en an-
gles i amb noticia del que n'ha
estat tradu'it al castella.

Llegir un text, per Cairney,
es cornprendre'l, cosa que
suposa elaborar-ne el significat
global. El lector segueix un
proces constructiu que implica
transaccions entre ell i el text
(té presnt els contextos socio-
cultural del lector, de cada lec-
ture i d'escriptura del text). Les
idees lingOistiques subjacents al
concepte de lecture exposat -en
la linia de la lingOistica textual-
tenen consequencies en el seu
ensenyament: es propugna Ilegir
textos cornplets, cada lecture ha
de tenir un objectiu clar i, en el
proces, se cerca el significat del
text, que -i aqui segueix Bak-
htin- es condicionat, en la
interpretació individual, pel grup
social amb valors compartits que
és la classe.

Tot i que els darrers anys han
augmentat els coneixements so-
bre el fet lector, afirma que hi
ha hagut pocs canvis en !'ense-
nyament de la comprensio (con-
siderada, usualment, corn un
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proces de transferencia, no de
construed& del significat). A
partir dels conceptres de .zoria
de desenvolupament prOxirn
-de Vigotsky- i "bastiment
(scaffolding) - de Bruner-
Cairney redefineix el rol del
professor a la classe de lectura
en el sentit d'actuar coma guia,
suport i estimul en el proces de
construcci6 del significat per
part dels estudiants, i no corn a
transmissor sisternatic de la
seva elaboraci6 personal. Les
preguntes sobre el text formen
part del bastiment i han de ser-
vir per a construir-ne el sig-
nificat i no per a comprovar
l'habilitat de transferir-lo als
altres; el valor de les preguntes
varia segons el tipus i la intend&
la manera i el moment de la for-
rnulaci6 (abans o durant el proces
de lectura, i no deserts) i la mena
de text que s'este Ilegint.

Quant a la proposta d'estra-
tegies aplicables a les classes de
comprensi6 lectora, en trobem
de diverses i variades, que pre-
senten, per& unes caracteris-
tiques comunes: ajuden els
lectors a crear significats dels
textos que manipulen; els exi-
geixen construir un coneixement
coherent de textos cornplets;
estimulen d'altres formes
de construir significats (drama-
titzaci6, dibuix, etc.) per arri-
bar a una cornprensi6 mes corn-
pleta del text, i el professor,
corn a lector eficac, dena un
model d'aplicaci6 d'estrategies
per donar sentit als textos.

En el camp de la comprensi6
de textos literaris (sempre
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narratius), val la pena citar
algunes estrategies ofertes per
Cairney, Otils per a diverses
edats segons l'Os concret que
se'n faci i que inclouen l'elabe-
rade) de textos orals i, sovint,
escrits pels alumnes. Es poden
esmentar, corn a exemple, la
construcci6 de sociogrames
literaris -amb fund() de cada
personatge en la histeria i les
relacions que hi ha entre ells- i

una lectura Ilarga, programada
en dotze Iligons, per a alumnes
de deu anys, amb diversos
objectius (per exemple, apreciar
el desenvolupament dels perso-
natges i la plasmaci6 de certes
qualitats humanes, projectar les
prdpies emocions en el relat i

examinar la force del llenguatge
per influir en les emocions).

En l'embit del que Cairney
anomena textos de contingut
concret (textos no de ficci6, p.e.
academics o informatius), for-
mula estrategies per utilitzar
material fornit pel text per fer
qualsevol tasca. En d6na mostres
amb textos de derides naturals,
d'instruccions(p.e.,d'Usd'elec-
trodornestics), periodfstics, etc.
En la integraci6 de lecture i es-
criptura arnb textos d'aquesta
mena, fa notar l'especial difi-
cultat de fer projectes i resums
-tecniques de treball imprescin-
dibles-, el Ilarg proces d'adqui-
sick!) i la necessitat d'unes ins-
truccions precises per adquirir-
les. En totes les aplicacions
d'estrategies de comprensi6 de
textos corn els esmentats (i de
construcci6 d'altres feines a
partir d'aquests textos), hi ha

rm-mtm---xgt,
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dues constants demostracions
reiterades, dialeg I construed()
conjunta del significat dels tex-
tos, i lecture i escriptura con-
trolades pels mateixos estu-
diants.

Les estrategies de compren-
si6 de textos complets per als
lectors petits impliquen els
mateixos sup6sits que les apli-
cedes amb alumnes mes grans,
adaptades a l'edat dels lectors,
que encara Ilegeixen i escriuen
amb dificultat. Val la pena citar
les experiOncies de la lecture
coldectiva que desemboca en la
confecci6 i la illustraci6 d'un
text en com6, de la construed()
d'un tauler de missatges i del
treball de previsions sobre un
text ja conegut oralment.

Valorativament, es pot citar
especialment rinter6s de les
nombroses estrategies que
l'autor ofereix, ajustades a les
bases te6riques exposades en els
primers capitols; els criteris
triats sen oportuns per justifi-
car unes linies de treball de
l'ensenyament-aprenentatge de
la comprensi6 lectora que po-
tenciin l'activitat del lector en-
cara poc experimentat perque
construeixi significats dels tex-
tos que Ilegeix i se senti inte-
ressat a Ilegir-ne de diferents i
amb finalitats variades, a l'es-
cola o no. Ara be, cal constatar
un cert desordre en l'exposici6
de les Mies programetiques
possiblement corn a consequOncia
d'aix6, repeticions excessives
d'alguns aspectes de les orien-
tacions teeriques. Contreria-
ment, l'explicaci6 de les estra-

tegies les seves aplicacions en
experiencies es molt Ries clara
ordenada; es especialment re-
marcable la flexibilitat de plan-
tejaments, que fa que l'autor
indiqui, sovint, la possibilitat de
variacions en raplicaci6 d'es-
trategies. Cal fer notar que una
part, poc extensa, de la biblio-
grafia tambe te versi6 catalana,
sobretot pel que fa a les lectures
infantils.

Rosa Maria Postigo

NAVAL DURAN, Concepción:
EducaciOn, Retbrica y PoOtica.
Tratado de la educaciOn en
AristOteles. (PrOleg de F. Alta-
rejos). Pamplona, Ediciones Uni-
versidad deNavarra, S.A., 1992

Quan Werner Jaeger va es-
criure la seva Paideia -aquella
rnagnif ice visi6 de la culture
grega entesa corn a una apas-
sionada aventura pedagegica- no
va abordar l'estudi aprofundit de
l'educaci6 aristotelica. Es ben
cert, tanmateix, que el mateix
Jaeger va elaborar -al marge de
la seva Paideia- una de les bi-
ografies més clarividents que
mai s'han escrit sobre revoluci6
de les idees del gran mestre
Estagirita, per6 no es menys
veritat que tampoc en aquesta
monografia queda reflectit el
vessant educatiu del pensament
aristotelic. Talment sembla corn
si la genulna aretO her lOnica
finis amb reported() platenica.
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Per6 as evident que AristOtil
elabora una areté politica, go as,
una teoria de les virtuts humanes
pensant en el marc d'una ciutat
ideal que, ben mirat, es trobava
immersa en una profunda crisi
d'identitat fins al punt d'estar
ferida d'una mort propera. En
aquells mateixos instants es
configurava un marc cultural de
caire cosmopolita, on germina-
ran finalment les filosofies
hel.lenistiques que es poden
entendre, també, corn a solucions
pedagdgiques d'emergancia per
a un temps de crisi radical i

profunda, i en qua l'home cami-
nara tot sol, sense la protecci6
de les Ileis ciutadanes, ni l'ai-
xopluc dels déus.

Siguin quines siguin les cau-
ses per les quals Jaeger va
ometre l'areté aristotalica, no
podern negar que la reflexi6
aristotalica ha estat un dels
substrats més importants de la
tradici6 cultural occidental. I

possiblement avui, quan el caos
dins l'ambit de l'atica i la moral
es fan ben palesoa, un retorn a
AristOtil no sera sobrer. L'ética
de les virtuts d'arrel aristotélica
té -ara per ara- un gran predi-
cament, i el que més sorpran as
justament el fet que aquesta
revisi6 -de la ma de McIntyre-
s'hagi iniciat en l'Orbita cultural
anglosaxona.

Ens hem de congratular
d'aquesta revisi6 del pensarnent
aristotalic, alas encara si con-
siderem les coordenades i plan-
tejaments dins les quals es mou
l'educaci6 en aquests temps de
cultura postmoderna. Bo sera
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questionar els postulats d'una
educaci6 entesa corn a simple
instrucci6, as a dir, corn a pura
transmissi6 de coneixements si
d'aquesta forma accedim a
esferes generalment oblidades
corn l'educaci6 moral i estatica.
Aix6 és el que ens proposa, en
bona mesura, el Ilibre de la
professora Naval.

D'altra banda, no ens podem
sostraure a la temptaci6 de
reproduir un fragment de les
paraules que el professor Alta-
rejos, en un suggestiu prOleg, fa
avinents: ciencia ensena la
verdad, pero no basta para la
educaci6n. El mero conocimiento
de la verdad no mueve a la ac-
ci6n personal ni a la praxis so-
cial, que son precisamente la
clave de la formaci6n humana.
Solo por medio de la acciOn la
ciencia Ilega a ser real y plena-
mente saber: saber pensar, sa-
ber obrar y, mas aijn, saber
gozar; en suma, saber vivir o,
simplemente, vivir. Saber no es
posesiOn de conocimientos ni al-
macenaje de informaciOn. En el
ocaso de la modernidad todavla
no se ha disipado la falsedad
romántica de la separaciOn en-
tre saber y vida. Urge retomar
la referencia antropolOgica
esencial de la racionalidad hu-
mana que nos descubre que, en
verdad, saber es vivir" (pag.
18) .

Tot plegat molt aristQtalic,
pent' alhora radicalment huma-
nista i intemporal. No es tracta
d'afrontar, de veil nou, antigues
discusions i tematiques episte-
molOgiques d'educaci6 corn a art

P-1.44100,Mi;
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o corn a ciOncia-, sinc5 d'assumir
el veritable fi de l'existancia
humana i de la mateixa formaci6:
l'ofici de viure. Aquest objectiu
-reivindicant una i mil vegades
al Ilarg de la histOria de l'edu-
caci6- d6na un sentit al Ilibre que
ara tenim entre les mans, car
de la intencid primitiva de la seva
autora -fer un estudi monografic
sobre la significacid pedagOgica
de la retOrica- s'ha passat a un
estudi aprofundit de tot el pen-
sament pedagogic aristotelic que
intenta, en Ultima instancia, ser
una reflexi6 sobre les condicions
que han de permetre una vide
practica correcta i adequada. En
aquest sentit, el titol del Ilibre
-malgrat la seva extensid- no
reflecteix el contingut global de
l'obra en qUesti6, donat que el
capitol primer- d'un centenar
Ilarg de pagines- esta dedicat a
l'estudi dels temes aristotalics
per antonomasia, aixd 6s, la
relaci6 entre Otica, politica i

educaci6. Hi ha, doncs, en la
intenci6 de la protessora Naval
la voluntat de recuperar els te-
mes pedagdgics aristotelics -fins
i tot els menys coneguts, corn la
retdrica i la poOtica- per tal de
bestir, a partir d'ells, respostes
a alguns dels problemes mes
estimulants amb qua s'afronta
l'educaci6 actual.

Resulta certament atractiu i
tonificant el retorn als textos
classics, desprOs del gir lin-
gOistic que ha experimentat el
pensament contemporani. L'au-
tora enceta la seva reflexi6 tot
citant Wilhelm von Humboldt, Os
a dir, un dels pensadors mes

importants del romanticisme i

que amb les seves reflexions fi-
xa. l'atenci6 dels fildsofs en la
questi6 del Ilenguatge, certament
oblidada pels pensadors illus-
trats. Pert% tambe s'hi detecten
altres influancies. Vinculada a la
filosofia del Ilenguatge ernergeix
tota una linea d'interpretaci6
hermenOutica que l'autora in-
corpora a través d'un autor tant
actual corn Gadamer. En efecte,
l'autor de Veritat i rnètode ja
havia anunciat que la retOrica
aristotelica no era una simple
techne, sin6 una dynamis, una
forge que participa en la deter-
minaci6 general de l'home corn a
Osser racional. Des d'aquesta
perspectiva lingOistico-herme-
nOutica l'autora confirma la seva
interpretacid aristotalica.

Per6 el llibre de la professora
Naval no nornes reflecteix les
petjades del gir linguistic filo-
sdfic i la incorporaci6 de les
ternatiques hermeneutiques, sind
que també s'inscriu en aquella
critica a la ciOncia tedrica que
enceta, durant la dOcada dels
anys trenta, Husserl. En efecte,
ConcepciOn Naval reivindica la
superaci6 del reduccionisme de
la ra6 moderna -more geome-
trico- tot reclamant una reflexi6
sobre aquest mOn de la vide -el
Lebensweit husserlia.- anticipat,
d'altra banda, pel mateix esprit
de finesse pascalia.

I per aconseguir aquests
objectius -Os a dir, resituar
l'educacid en un marc vital huma
i racional- l'autora parteix d'una
visi6 de la paideia grega entesa
corn a ethos (simbiosi entre Mica
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estetica), aix6 es, corn a proces
de la formaci6 de la sensibihtat
I del caracter Breument, la
paideia consisteix, en darrer
terme, en una determinada ma-
nera de percebre la realitat. I es
justarnent aqui on la paideia
herlanica adquireix la seva mes
originaria i radical significacid,
donat que en cap cas podem
identificar-la amb una pura i

simple instrucci6. Rera la paraula
paideia s'amaga quelcom mes:
tot un projecte de formaci6 que
recorda tanmateix la Bi !dung
neohumanista germanica, go es,
un veritable ideal de formaci6
humana.

Pero, aquesta paideia incideix
sobre la mateixa naturalesa hu-
mana, fins el punt que l'antro-
pologia aristotelica presenta
l'home aqui seguim fidelment
les indicacions de la professora
Naval- corn aquell perfeccionador
perfeccionable, es a dir, capag
d'un creixernent cognoscitiu i

Otic a través dels habits. Es
tracta, doncs, d'una actualit-
zaci6 de les pr6pies facultats
humanes, car el veritable saber
consisteix justament en aquest
perfeccionament del potencial de
l'home aplicat a la vida practica,
perque el saber i el coneixement
no tenen un fi en ells mateixos,
sin6 en funci6 d'una vida i una
accid practica. D'aquesta mane-
ra tota informaci6, qualsevulla
dosi d'instrucci6. resta al serval
d'aquest ideal superior i pra-
xeol6gic. La ra6 te6rica depen,
en darrera instancia, de la ra6
practica. Aixi doncs, les novas
tecnologies educatives s6n in-
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terpretades, des d'aquesta
perspectiva aristotelica, corn a
novas oportunitats, o si es vol
emprant una terminologia kan-
tiana-, corn a autentiques con-
dicions de possibilitats per tal
de procedir a flactualitzacid
d'aquelles potencies radicalment
humanes.

I es justament en aquest punt
on la professora Naval situa la
irnportancia de la retdrica i de la
poetica aristoteliques. L'autora
soste que la informaci6, corn
quelcom neutral i aseptic, no
existeix. Mentre que la sofistica
-sorgida el segle V. perd d'una
vigencia internporal- es l'art de
fer versemblant les coses falses,
la retbrica sera l'art de fer
veritable all() que ja es, per ell
rnateix, quelcom de veritable.
Davant l'exit d'una retbrica i

poetica devaluades pel pluralisrne
veritatiu postmodern defensa la
viabilitat d'una veritat univoca.
I aquesta univocitat no pot passar
desapercebuda a empreses corn
l'educativa, perque qualsevol
rnanera de pensar determina una
manera d'ensenyar i educar.

En efecte, la professora Na-
val en presentar la veritat corn
un unum, bonum i verum rei-
vindica l'analogia corn el recurs
del pensament hurna per tal
d'afrontar-se a la pluralitat. Tot
rau, finalment, en l'analogia
presentada corn a Unica soluci6
per tal de fugir del relativisme
cognoscitiu i axiologic dominant
En la millor de les tradicioris
aristotelico-tornista s'insisteix
en l'exceldencia de l'analogia
corn a recurs del pensamr,t i del
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Ilenguatge, a fi d'enfrentar-se a
l'alteritat. Per tant, el fet
d'aprendre, l'educaci6 i la ma-
teixa pedagogia, hauran d'estar
configurats d'acord amb aquesta
manera de pensar i parlar ana-
logicament.

I aix() no pas per cap precio-
sisme historic. En efecte, l'a-
proparnent a AristOtil, en espe-
cial a la Retdrica i a la Poetica,
es fa des dels problemes de
l'educaci6 d'avui. S'enfoquen la
retegica i la poetica corn a eines
que faciliten la cornunicaci6 hu-
mana, tot resaltant l'intima
connexid que hi ha entre el fet
educatiu i aquestes materies
ates, d'altra banda, el grau
d'analogia existent entre la in-
formaci6 i l'educaci6. A través
de les reflexions aristoteliques
es poden besllumar totes aquelles
problemetiques lingOistiques,
serniOtiques i estetiques que
afecten l'educaci6 del present.

Aix() es el que ens propose
Concepci6n Naval en el seu Ilibre.
Una ullada a les grans questions
de l'educaci6 sota la Ilum de la
paideia aristotelica. Pert si no
n'hi hagués prou amb la pers-
pective etico-politica, retOrica
i poetica, l'autora segrega un
quart capitol dedicat Integrarnent
a la correspondencia entre
tragedia i educed& El resultat
es Tall() més interessant perque,
en definitive, s'analitza la inci-
deride dels recursos retOrico-
poetics en l'ensenyament, corn a
causa instrumental del fet
d'aprendre i corn a suscitadors
de la formed() moral.

2 7 2

Arnb aquest Ilibre la profes-
sora Naval continua un seguit
d'estudis i investigacions que
accentuen la dimensi6 comuni-
cativa de l'educaci6. Recordem
-a tall d'il.lustraci6- que el
professor Emilio Redondo, cate-
dretic al comencarnent dels anys
setanta de la Universitet de
Barcelona, havia parlat molt
sobre Educacidn y Comunicacidn,
titol precisament dun Ilibre seu
aparegut l'any 1959. Es bo que
aquests filons no s'esgotin. Aix()
es el que ha aconseguit la
professore Naval, tot afrontant-
se a la realitat educative actual
des d'una filosofia de l'educaci6
d'arrel clessica, en el més pur
estil de la Universitet de Nava-
rra.

No hi ha obra humana sermo
lirnitaci6. Tambe es poden fer
alguns retrets -si be Ileus- al
Ilibre que ens ocupa. Per la nos-
tra banda n'apuntem la manca de
referencies bibliogrefiques de
procedencia germanica. El tema
s'ho val i l'esforc hagues estat,
molt possiblement, reeixit. En
qualsevol cas és a vos, amic
lector, a qui -corn a arbitre ina-
pellable- us correspon ernetre
el judici definitiu sobre una de
les més importants obres de
filosofia de l'educaci6 aparegu-
des en aquests temps que, corn
sempre, s6n tambe temps
d'educad6.

Conrad Vilanou

295



Temps d'Educacid, 9 lr semestre, 1993

PIM MORENO, Gentil (coord)
Recerca I educaciô intercultu-
rats. Actes de la Conferencia
Europea de Sant Feliu de Guixols.
Barcelona, La Har del Ilibre.
Col-leccid .ERAIM

Es tracta d'un conjunt de
textos. presentats en el marc
d'una reflexi6 europea, sobre els
temes de la integraci6 dels
migrants, de la recerca i l'edu-
caci6 interculturals duta a terme
per uns trenta especialistes
d'alguns paisos del nord i del sud
d'Europa. La recerca presenta
doncs un Ambit europeu inter-
disciplinari que permet de co-
neixer millor el que s'ha fet als
altres paYsos i aprofitar-ne aixi
l'experiencia.

S'insisteix, a més, en el f et
que, a Catalunya, la problematica
es planteja d'una manera origi-
nal perque hem d'assumir alhora
una minoritzaci6 histOrica de la
nostra cultura i aconseguir la
integraci6 de les noves migra-
cions.

La integraci6 de les minories
extracornunitaries es analitzada
aqui més aviat sota la perspec-
tive sociologica, que no pas
psicologica. Hem de precisar que
a Catalunya, pocs psicdlegs han
ocu pat fins ara el terreny inter-
cultural i no s'ha estructurat
encara una psicologia intercul-
tural, en contrast al que han fet
els psicOlegs a Europa (amb l'IAIE
i l'ARIC) i a Estats Units (amb
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l'IACCP) Sembla que, en el con-
junt dels articles interessa més
la col.lectivitat en el seu conjunt
i la construcci6 d'una societat
pluralista que no pas la reflexi6
sobre el binomi integracid-assi-
milacid, que sbn, de fet, els dos
aspectes d'un mateix principi que
equival a dir que en una societat
nornés hi podria haver Hoc per a
una sofa culture.

Nogensrnenys, les migracions
internacionals es poden i s'hau-
rien de considerar corn a factor
de recornposici6 de les nostres
societats tot modificant-ne les
relacions inter i intra-comuni-
tAries, tal corn ho precise, amb
molta ra6, un dels participants
en aquesta Conferencia.

La preocupaci6 de la majoria
dels autors d'aquesta obra col-
lective no stin els aprenentatges
especifics de cada grup al.lOgen,
es a dir, dels nens pertanyents
exclusivarnent a les minories
Otniques, sin6 l'educaci6 dels
nens, de tots els nens a la nova
relaci6 alteritat construIda en la
perspective d'un nou model de
societat pluralista.

Tracten, doncs, de posar de
relleu la contradicci6 i de res-
pondre al dilerna sempre dificil
perO indefugible segons el qual
les cultures sem sovint viscudes
igualitariarnent a l'interior de
l'escola i , malauradament, mas-
sa sovint encara viscudes dra-
maticament corn a desiguals,
fora de l'escola.

D'una banda, s'insisteix en la
legitima demanda d'avaluacid
dels efectes d'una acci6 inter-
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cultural a curt o mig termini i la
dificultat de modificar, a Ilarg
termini els processos de canvis
de mentalitat, de valors i d'ac-
tituds que sOn encara molt
fortament arrelats en l'incons-
cient corlectiu.

D'altra banda, existeix en
aquesta obra de recerca una re-
flexi6 seriosa sobre els limits
d'all6 que es pot realment de-
manar a l'escola, i d'all6 que no
se li pot exigir i que correspon
de fet a altres instencies; molt
sovint a instencies socials.
culturals i sobretot politiques.

Finalment, l'aportaci6 potser
mes important, al nostre enten-
dre, d'aquesta Conferencia eu-
ropea de Sant Feliu de Guixols i
del recull d'estudis seleccionats
i publicats, deixa pales que
l'educaci6 intercultural pot
transformar-se en una mena de
sentimentalisme, caure en dis-
cursos sobre els principis sense
cap eficecia i fins i tot desem-
bocar en unes prectiques peda-
g6giques insignificants o be en
conductes de justificaci6 i de
bona consciencia, si no s'orienta
clarament en una direcci6 cor-
rocta grecies a un enfocament
adequat sobre les realitats dels
dinamismes socials, correcta-
ment situats, explicitats i enca-
rats amb tots els mitjans i

l'energia necessaris.

Clara Mir I Maristany

SACKS, Oliver: Veo una voz.
Viaje al mundo de los sordos.
Madrid, Anaya & Mario Muchnik,
1991. (Ed. Original publicada
l'any 1989 per la University of
California Press amb el titol
Seeing Voices). Traducci6: Jose
Manuel Alvarez FlOrez. 229
pags.

"Al principi hi havia la paraula
i la paraula estava amb Deu

i la paraula era 06u

Aixi comenga un dels textos
on menys discutiblement con-
vindriern a trobar les arrels
profundes de la nostra culture.
No sembla anecddtica l'associa-
ci6 d'una idea tant extraordineria
com la deTtat amb la paraula corn
a ra6: representar, conceptua-
litzar i, en definitive, estar en
condicions de depassar els
estrets limits de l'aqui i ara del
mOn fisic a traves del Ilenguatge,
malgrat la identificaci6 incipient
i parcial de determinades apti-
tuds linguistiques en algunes
especies d'animals gregaris,
semblen facultats per a les quals
este especialment i biolOgicament
programat l'esser hurna, al qual
defineixen i diferencien.

Aquest argument o d'altres
semblants han estat utilitzats
histOricament per justificar la
incompetencia social del sord
(parlem sobretot dels sords
profunds i pre-locutius que en
conseqUencia no desenvolupen

297



Temps d'Educaciti, 9 1r semestre, 1993

espontaniarnent cap Ilenguatge
oral) i fins i tot per negar-los la
condici6 hurnana. Afortunada-
ment, la histOria ens ha ofert
personatges que a més de tenir
una gran intuici6 pedagdgica han
estat capagos de trencar aquell
munt de prejudicis adregats a la
sordesa, cosa que al rneu parer
era encara més dificil. Aixi tant
el frare benedicti Pedro Ponce
de Le 6n (1509-1584) corn l'abat
De L'Epee (1712-1789), defen-
sant postures ben diferents vers
l'educaci6 del sord (l'oralisme i
el rnetode mimic, respectiva-
ment) contribuiren a dernostrar
les possibilitats il.lirnitades de
l'adequada educaci6 de l'infant
sord, que haurien de canviar
radicalment el rol de pidolaire
que fins Ilavors se li havia
reservat.

Jo diria que aquest és el punt
ca partida del viatge que ens
fr.oposa Oliver Sacks. Sacks as
un neurdleg profundament hu-
manista que reuneix dues con-
dicions rararnent coexistents en
els Ambits cientifics en qua es
mou. La de neurOleg amb Amp lia
formaci6 i experiAncia clinica a
les Universitats d'Oxford, Nova
York i California (ell és nascut a
Londres) i la d'escriptor directe,
suggerent i sensible d'obres corn
Wakeness (portada al cine per

( 1) La sordesa pre-locutiva es conge-
nita o es presenta abans de Fes
tructuraci6 del llenguatge oral
(dos/tres anys) L'acces a la
comunicaci6 es d6na doncs amb
fermules diferents al contacte oral
auditiu de la persona went
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1., I

Penny Marshall2), The Man Who
Mistook his Wife for a Hat, The
Migraine (obra que el reconegut
poeta anglosax6 W.H.Auden va
qualificar d',,obra mestra») o
A leg to stand on3. En altres
obres, Oliver Sacks havia tractat
temes sorgits de la seva expe-
riència professional en codi
narratiu. En el text que ens ocupa
fa un recorregut pel complex mOn
de la sordesa. Ell mateix ens
parla en el prOleg de l'estructura
"cronolOgica» i temAtica del
llibre. La prirnera part sorgi de
l'encArrec de fer una recensi6
de l'avui consagrat Ilibre de
Harlan Lane When the Mind Hears
sobre la histOria de la sordesa.
La tercera part sorgia dels fets
que va poder viure personalment
a la Universitat Gallaudet, l'Onica
universitat del m6n adregada als
sords, i despres d'aquells fets
(que suposaren la presa del po-
der d'aquella universitat per part
dels sords i una notable conquesta
per a la seva Ilengua), regida
també per ells. La part central
del Ilibre és considerada pel seu
autor corn la més personal i

alhora la més sistematitzada.
Personalment estaria més
d'acord emfasitzar el caire
sistemAtic d'aquesta part que no

(2)

(3)

No especialment recomanable corn
a film malgrat l'interes de la
novel la I la interpretaci6 do
Robert de Niro
Afortunadament disposem de
traduccions al castella d'aquestes
obres El hombre que confundid
su muter con un sombrero (Much-
nick. 1987). Despertares(ld 1987),
La jaqueca (Alianza, 1988)1 Con una
sola plerna (Muchnick. 1988)
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pas amb l'enfocarnent personal
del seu contingut, perque es tot
el Ilibre el que traspua una fo'ta
coherencia quant a l'estil perso-
nal i directe utilitzat per l'autor.

Pere) si deia que l'acceptaci6
de les possibilitats educatives i
socials dels sords era el punt de
partida del viatge que ens
proposa Oliver Sacks era perque
el propi autor reconeix que abans
d'entrar en contacte amb l'obra
de Lane4 en tenia una visi6
rnedicalitzada: el sord corn a
carenciat o deficient que es veu
forget a compensar una greu
perdue auditiva per inserir-se en
el mOn de la normalitat, de
l'oient. I el viatge porta l'autor,
i el lector si l'acompanya, a una
terra desconeguda: la d'una visi6
no medicalitzada/carencial de la
sordesa, el viatge a una altra
culture, a una altra Ilengua, a un
altre poble, a una altra forma de
fer-se amb el rridn, de repre-
sentar-lo, d'entendre la paraula
i fins i tot de depassar-la. No es
tracta d'un viatge irnaginari, sing
d'un viatge amb referents geo-
grafics concrets: els pobles amb
una notable interrelacid entre
cornunitats sordes i oients, corn

(4) Malauradarnent no disposem de la
traducci6 de When the Mind Hears
En castellà sols podem trobar una
obra claquest autor El nine salve-
le de Aveyron (Alianza. 1984) que
constilueix una visi6 apassionant
del fenomen rleic infants selvatics
Els darrers capitols d'aquest text
(Caps 8. 9i 10) contenen. pert,. una
vise!) sintetica del que posterior-
ment sena l'esrnentade histdria de
la sordesa d'aquell autor

Frernont Rochester, l'illa de
Martha's Vineyard on la notable
incidencia d'una forma heredi-
teria de sordesa havia portat a
una situaci6 en que la immensa
majoria de la poblaci6 utilitzava
el Ilenguatge gestual i les nom-
broses i reconegudes escoles de
sords a tries de l'esrnentada
Universitet Gallaudet, etc.

Una simple recensi6 no pot
entrar a valorar la quantitat i

qualitat d'argurnentacions ob-
jectives i subjectives esgrimides
per l'autor en el cami de pre-
sentar la sordesa corn a fenomen
cultural diferenciat riles enlla de
l'habitual percepci6 centrada en
el deficit. Perd hi ha implicacions
educatives que si voldria palesar.

En primer terme, hi ha una
clara visi6 de les caracteris-
tiques pr6pies del Ilenguatge dels
sords, diferenciat de les Ilengües
parlades en la seva possibilitat
d'oferir inforrnacions simulta-
nies en la coordenada especial, a
mes de la temporal. L'estructura
del Ilenguatge dels signes (o
gestual) no es estrictament nar-
rative sinO rnes aviat cinema-
tica (p.170). Els estudis d'Stokoe
i de 13ellugi5 sOn referents cons-
tants de l'autor per deixar for-

(5) L'un I l'altra van revisal amb l'autor
l'original del text que ens ocupa

interessant tenir en compte que
tambe van fer-ho reconeguts
especialistes en el men de
l'educaci6, la psicologia. la lin-
guistica i en l'estudi de la sordesa
corn Jerome Bruner. Robert John-
son. H.irlan Lane, Helen Neville.
Isabelle Rapin, Israel Rosenfield
Hilde Schslesinguer
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tament argumentada la conclici6
plenament linguistica del lien-
guatge dels signes, més enlle de
les tebies apreciacions d'aquest
Ilenguatgecom a "codi,,,
guatge iconic", «mimetic", etc.
que Ii negaven la seva funci6 corn
a suport i expressi6 del
pensament fins i tot en les seus
nivells més complexos.

En determinats moments del
text pot haver-hi confusi6 entre
els conceptes de Ilenguatge de
signes o gestual8 (Sacks refereix
normalment l'Ameslan o ASL)
els Ilenguatges signats (en aquest
cas l'anglés signet o ES). En el
primer cas estem parlant d'una
progressive ccnvencionalitzaci6
del -gest comunicatiu del sord que,
amb i la transmissi6 a noves
generacions es converteix en un
autentic Ilenguatge amb carac-
teristiques prOpies a cada co-
munitat on s'ha desenvolupat.
Aixi, els Ilenguatges gestuals
america, angles i espanyortenen

(6) No se'm escapa la resistencia
d'Oliver Saks (respectada escru-
pulosament pel traductor) a
utilitzar el terme de Ilenguatge
gestual Si hi insisteixo es per
pensar que es & terme (nes clar
en la nostra Ilengua per referir-
nos a la dels sords. en el benentes
que no ens refer= al gest-mim.
ni al gest espontani de la persona
(sorda o no) atIlada de referents
orals. sin6 a la construcci6 cultu-
ral. fortament gramaticalitzada.
producte de l'evoluci6 de les
distintes comunitats sordes

(7) Trobareu la descripci6 del Ilen-
guatge de signes manuals espanyol
a J Porell6i J Frigola Longuajo de
signos manuales Barcelona. Den-
Illico-Medica
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notables diferencies entre ells,
par6 fins I tot a Espanya podem
trobar diferencies significatives
-que no insalvables- entre el
Ilenguatge de la comunitat sorda
del centre del pais i el de les
cornunitats de sords de Cate-
lunya, p.ex.).

En canvi, els Ilenguatges
signats (seria més precis parlar
de Ilengues signades) consti-
tueixen codis de signes que tot i
mantenir un cert paral-lelisme
morfologic amb els Ilenguatges
de signes o gestuals, repro-
dueixen l'estructura prOpia de la
Ilengua oral: Sacks fa referencia
sobretot als més coneguts,
l'angles i el trances signats. El
seu caire artificial i depenent de
la Ilengua oral justifica que
l'autor es defineixi clarament
per l'Os del Ilenguatge aestual en
l'educaci6 de l'infant sord, tant
si es tracta de fills de pares
sords com d'oients. L'Os del
llenguatge gestual corn a prime-
ra Ilengua d'aquests infants
sembla una clara aposta de
l'autor, generos en l'oferiment
d'argumentacions a favor. Em
semblen particularment relle-
vents, més enlla de les interes-
sants referencies als vincles
entre Ilenguatge i pensament en
l'evoluci6 de l'infant amb cons-
tants al.lusions a l'obra de
Bruner i Vigotsky, les vivencies
extretes de testimonis dels
propis sords i de la seva intros-
pecci6 entorn del que els va
aportar recces al Ilenguatge
gestual. El carecter de Ilengua
materna instaurada en els nivells
més profunds de la personalitat
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I el pensament que pot tenir
aquest Ilenguatge tambe es veu
reforcat per nombrosos testi-
monis que apareixen al llarg del
Ilibre: la vella endormiscada en
una pine de Martha's Vineyard
que semblava teixir incons-
cientment amb les mans quan en
realitat estava usant el Ilen-
guatge gestual en somnis, el
treball del psicoanalista J.A.
Arlow quan descriu la presencia
de nombrOs material «gestual»
en la psicoanAlisi d'un nen, fill
de pares sords, que utilitzava
aquest Ilenguatge amb els seus
pares i inconscientment per am-
pliar i sovint contradir les seves
verbalitzacions durant les ses-
sions de psicoanAlisi, la des-
cripciO d'afasies en el llenguatge
gestual que afecten exclusive-
ment 'a seva estructuraciO gra-
matical, les agudes observacions
sobre la presencia i les
caracteristiques prdpies dels
coneguts "lapsus tambe
en el Ilenguatge gestual, etc.

Tot plegat porta Sacks a for-
mular un dur atac a l'oralisme
intransigent desencadenat pel
tristament farngs Congres
d'Educadors de Sords de Mile
l'any 1880 que supose la gene-
ralitzada prohibiciO de ['Cis de la
mimica, d'una manera molt
marcada a les escoles nord-
americanes, a favor de la ins-
taurack5 del Ilenguatge oral. Es
dif fell contestar aquesta critica
ja que en molts indrets l'opcig
radical per l',,oralisme inte-
gradot (?),, va comportar el
desaprofitament, a vegades en
forma de prohibicig explicita, de

les possibilitats comunicative:,
del Ilenguatge gestual i especial-
ment de la seva funciO estimu-
ladora del desenvolupament de
l'infant sord. Ara be, l'oralisme
tambe ha suposat aportacions al
mgr.] de la sordesa, en forma
d'interaccig social i d'accés a
l'escolaritat per part de molts
infants sords, especialment a
paIsos que no comptaven amb una
estructura d'ensenyament es-
pecific tant desenvolupada corn
els Estats Units d'America, mes
obviades per Sacks del que al meu
entendre seria estrictament just.
La incontestable comdenina de les
repercussions histdriques del
Congres de MilA no pot fer oblidar
que el moviment oralista no es
pot percebre d'una manera tant
homogenia quant als seus pos-
tulats pedagOgics ni, sobretot,
que en el seu desenvolupament
també ha cercat una visig global
de l'infant sord (no nornés cen-
trada n la parla) i una preo-
cupaciO especial per l'estimu-
lack!) de l'infant en les fases mes
incipients del seu desenvolupa-
ment en els Ambits comunicatiu,
intel.lectual i emocional. Al
costat, doncs, d'indiscutibles
errors i injusticies, corn sens
dubte ho eren la visig menys-
preativa de la importAncia i

l'abast del Ilenguatge gestual i

les actituds paternalistes envers
els sords, l'oralisme ha corn-
portat aportacions a la histdria
de la sordesa que seria erroni.
al meu entendre, obviar.

Perg Sacks tampoc passa per
alt les fOrmules de compromis
encarnades per les propostes de

2 o
Yr2.67t,
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<4comunicaci6 total.> que pro-
pugnen combiner paraula I gest,
encara que el seu carecter
artifici6s i les dificultats inhe-
rents de la seva aplicaci6 fan que
l'autor les exclogui corn a soluci6
valida en l'educaci6 de l'infant
sord: "el Ilenguarge oral tendeix
a lentificar-se artificiosament i
tot i aixi, el Ilenguatge de signes
tendeix a l'expresci6 defectuo-
sa ornetent signes decisius, fins
al punt d'esdevenir inintel.li-
gible per a aquells per als quals
es va crear: els sords (...) es
precticarnent impossible ex-
pressa, se en l'Ameslan i si-
rnulteniarnent parlar (...) es corn
pretendre parlar en angles i
sirnulteniarnent escriure en
xines" (p.187). Quelcorn sern-
blant es podria aplicar al siste-
ma de cornunicaci6 bimodal8,
force utilitzat a les nostres
escoles. De fet, a despit de les
seves aplicacions educatives, els
propis mestres es queixen sovint
de l'artificialitat d'aquest sis-
terna. Una especialista del
CREDAC9 amb molta experiencia

(8) Es tracta dti que podriem entendre
corn castelle-sighat (vegeu el text
de Monfort. Rojo I Juerez. 1991
Programa elemental de comunica-
ciOn bimodal Madrid. CEPE), una
aportacia d'indubtable valor en
reduced() de rintant sord corn a
pont entre les vies de cornunicaciö
oral I gestual. encara que suscita
els interrogants plantelats per
Sacks. especialment els relents al
paper rhes a menys priontan que
ha d'assolir el seu aprenentatge
el seu us

(9) Centre de Recursos Educatius per
a Defidents Auditius de Catalunya
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en l'educaci6 d'infants sords em
comentava la sensacio d'estar
davant d'una Ilengua hibrida quan
usava el bimodal, corn si en una
escola qualsevol, enlloc d'utilit-
zar el catale o el castella s'optes
per fer les classes en castele

La visi6 cultural del mOn de
la sordesa i la consegüent opci6
per la Ilengua prOpia d'aquella
culture, el Ilenguatge dels signes,
porta a reflexions importants que
no podem considerar tancades
amb aquest Ilibre. Ens porta a
plantejar la integraci6 escolar i
social del sord en uns altres
paremetres: a entendre el co-
neixement i la identificaci6 amb
la prOpia Ilengua corn a estrategia
basica d'integraci6 a partir de
la qual poden tenir sentit els
esforcos adrecats al dornini de
la parla, corn a segona Ilengua.
Sacks no justificaria mai els
desmesurats esforcos per l'ad-
quisici6 de la parla quan clara-
ment van en detriment del temps
i l'esforc que es pot dedicar als
altres ambits de formed& La por
(justificada pels periodes d'es-
tricte oralisme a les escoles de
sords) al sord-parlant/analfabet
es una constant en les consi-
deracions pedagogiques de Sacks

Horn pot veure que es tracte
d'un Ilibre particularment pole-
mic que pot estimular una visi6
cries global i respectuosa de les
necessitats de la persona sorda
La condici6 d'escriptor de Sacks
el fa de ler tura amena, a pesar
de les constants Intel rupcions
"Merges excursions- que pro-
posa l'autor amb las notes a peu
de pagina. Jo no aconsello
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que l'autor planteja en el proleg
de passar-les per alt perque,
encara que a vegades sigui
incOmode, la lentitud que les
notes donen a la lecture del text
no deixa de ser una forma de
facilitar la reflexi6 que una lec-
tura més fluIda podria passar per
alt. En aquest punt cal tambe
agrair l'acurada traducci6 de
J.M. Alvarez Fl6rez que en un
text amb zones d'evident corn-
plexitat opta per solucions
d'acurada precisi6 terminolOgica
que alhora no traeixen l'estil
narratiu de l'autor.

Quan acabes de Ilegir Veo una
voz tambe tens la sensaci6
d'haver fet un viatge a la histOria
i al m6n de la sordesa, d'haver-
ne obtingut una visi6 més viva,
respectuosa i desmedicalitzada
que malgrat obrir nous interro-
gants et permet arribar a la
conclusi6 que..

...al principi tambe podia
haver-hi hagut el gest..

Ignasi Puigdellivol

SANVISENS MARFULL, Alexan-
dre: Importancia de la docu-
mentaciO educative. Universitet
de Barcelona. Facultat de peda-
gogia, 1.992.

Talment sembla corn si el
professor Sanvisens visques una
segona joventut. En efecte,

Alexandre Sanvisens i Marfull
-infatigable mestre de succes-
sives i ininterrompudes genera-
cions universitaries- continua
donant testimoni de la seva in-
destructible vocaci6 acadernica
i de l'excerlencia del seu ma-
gisteri amb un publicisme cien-
tific prolific i exigent, d'una
qualitat certament superior i que
resulta dificil de superar.

Per6 el que més sobta de la
personalitat del professor San-
visens es justament la riquesa
ternatica i la pluralitat d'enfo-
caments i de metodologies des-
plegades en els seus diferents
malauradament dispersos-
estudis i treballs d'investigaci6.
Alexandre Sanvisens -apassionat
en la seva primera joventut per
aquells insignes metges-filOsofs
de la tradicio humanistica i

il.lustrada- ha acoseguit fer
seva aquella pretensi6 sintetica
del coneixernent hurne, tot
conreant alhora i en simbiosi
perfecta el vessant filosOtico-
humanistic, d'arrel socratica, i

la dirnensi6 biolOgica i cientifi-
co-tecnica, d'ascendencia aris-
totelica i hipocratica. Les
relacions entre biologia i cultu-
re, entre pensament humanistic
i cientific, troben -en el cas del
doctor Sanvisens- un equilibri
certament exemplar
encomiabie, que desgraciadament
no sovinteja -avui per avui- els
nostres medis academics i

universitaris.
L'arrel aristotelica del pro-

fessor Sanvisens li ha permes
de mantenir-se, per sempre
tries, fidel en aquesta concepci6
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realista de l'home i de la cultu-
re. Darrere del seu pensament,
trobem una antropologia inte-
gradora, sintetica, que Iluny de
reduccionismes monistes o
d'ermes dialectiques dualistes
presenta l'horne corn quelcorn
obert i receptiu. Aquesta ha estat
-sense cap mena de dubte- una
de les grans aoortacions i dels
merits del professor Sanvisens,
es a dir, entendre l'educaci6 corn
una empresa racional i integra-
dora de totes i cadascuna de les
dimensiones i possibilitats hu-
manes. Tot apareix finalment
com quelcom connectat i rela-
cionat, perque el professor
Sanvisens sempre ha mantingut
una positura racional i relacional,
tant analdgico-comparativa corn
sistemico-cibernetica. Aixi
doncs Ii escau a la pedagogia
sanvisenca l'adjectiu de siste-
mAtica.

No ha d'estranyar, per tant,
que durant aquests Oltims mesos,
la Facultat de Pedagogia de la
Universitet de Barcelona -de la
qual es degà honorari- hagi
publicat dos trebails ben dife-
rents, i que venen a confirmar,
de veil nou, aquest sentit enci-
clopedic i universalista, inte-
grador i relacional, radicalment
humanista, de la reflexi6 peda-
gogica del professor Sanvisens.
En efecte, amb rnotiu de la diada
de Sant de Jordi de l'any 1991,
i tot festejant la cloenda del
cinque centenari del Tirant, el
doctor Sanvisens va impartir una
liçO magistral sobre la Pedagogia
del Tirant lo Blanc, que mes tard
ha estat publicada amb un docu-
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mentat aparell critic. Perque tot
i no esser el Tirant, en conjunt,
una obra didectica, sin6 distrac-
tive o recreative, de caire ca-
valleresc-arnatori, la presencia
d'un vessant Otic i forrnatiu
justifica, per ella mateixa, la
seva significacid pedagegica.

No es aquest possiblernent el
moment oport6 per analitzar el
contingut d'aquest treball -de
consulta obligada per a tots
aquells que desitjin aprofundir en
el coneixement de l'obra de
Joanot Martorell, aixf corn per
als que tanmateix vulguin
endinsar-se en un dels episodis
mes rernarcables de la histdria
de l'educacid medieval, aix6 Os,
la tradici6 cavalleresca-, pert)
no ens podem estar de significar
que el professor Sanvisens ha
realitzat, amb aquest estudi, una
analisi perfecta de la pedagogia
cavalleresca mes enlle, inclüs,
dels limits estrictes de l'obra de
Joanot Martorell, car ha indicat
molt encertadament les fonts i

caracteristiques d'aquesta pe-
dagogia iniciatica ja present, per
exemple, en el Llibre de l'ordre
de la cavalleria de RamOn Llull.

D'entre els mOltiples merits
d'aquesta Pedagogia del Tirant
lo Blanc sobresurten -al nostre
entendre- la seva dimensid
antropoldgica, puix la formaci6
cavalleresca es presentada corn
a proces d'iniciacid -recordem,
per exemple, que la iniciaci6 corn
a mecanisme educatiu ve de
Iluny, tal corn ho demostren els
estudis de Durkeim o Mircea
Eliade-, aixf corn l'exquisida
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finor inteldectual que el pro-
fessor Sanvisens demostra, al-
tra volta, quan aborda aspectes
educatius del Tirant, tals corn els
consells morals i els exemples
de conducta, temes que s'incar-
dinen, d'altra banda, a una llama
tradici6 pedagOgica pareneth i

paremiolOgica prdpia tanmateix
de la literature sapiencial uni-
versal, sense oblidar tampoc les
atinades observacions sobre l'art
de governar entes corn a part
integrant de reduced() de win-
ceps.

Per() tal corn apareix a la
capgalera d'aquest comentari, el
treball que avui volem referen-
ciar es d'una ternatica molt
diferent. En efecte, es tracta
d'una Ilig6 inaugural donada pel
professor Sanvisens al curs de
post-grau sobre -Documented()
Autornatitzada per a l'Educa-
ci6», organitzat per la Facultat
de Pedagogia. Els mateixos
coordinadors del curs reconeixen
-a tall de portic- la conveniencia
i utilitat de la docurnentaci6 per
a l'educacid i la investigaci6
pedagogica, més encara si con-
siderern que la mateixa arrel
etimolOgica de la paraula docu-
rnentacid ens remet al verb Ilati
docere, és a dir, ensenyar.
D'altra banda, el tractament de
la documented() ha experimentat
canvis qualitatius importants.
Resten Iluny els temps en clue
homes corn Rufino Blanco -amb
una paciancia certament bene-
dictina- aplagaven, en la solitud
de gabinets, arxius i bibliote-
ques, una muni6 de materials
bibliogrefics de diffcil tracta-

ment i classificaci6. Avui sor-
tosament les coses han canviat.

I el professor Sanvisens
-promotor i director de diferents
tesis i treballs documentalistes-
copse el sentit i la naturalesa
d'aquest canvi quan declare que
-el concepte classic o tradicio-
nal de documented() corn a suport
escrit de dades comprovades i
recopilades normalment en les
biblioteques (Ilibres, fullets i

revistes cientffiques, humanis-
tiques i tecniques) s'ha vist
sobrepassat per una ingent
massa inforrnativa produlda per
la nova societat, tecnologica i

inforrnatitzada, venint a consti-
tuir una, podriem dir-ne, nebu-
lose informative, que d'alguna
manera, s'ha d'intentar recollir,
descriure i, a esser possible,
sistematitzar» (pag. 12). De tal
forma han canviat les coses que,
fins i tot, el mateix concepte de
documentaci6 ha estat modificat,
car la docurnentaci6 -i aqui
seguim de vell nou el pensament
del professor Sanvisens- cons-
titueix, estructuralment parlant,
un sisterna. I aquest sisterna, en
veritat dinemic, presenta -des
d'una perspective sistemico-
cibernetica- tres fases, go es,
d'entrada, de reelaboraci6 i de
sortida que sOn al servei, en
Ultima instencia, del desonvo-
lupament de qualsevol dels camps
de l'activitat hurnana, perquO
sense documented() -entesa en
sentit ampli de font i de mate-
rial- no hi hauria possibilitat
d'estudi, de recerca i de difusi6.

Tot seguit el professor San-
visens aborda les variants
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documentals I es seves possi-
bilitats aplicatives analitzant la
condici6 i les caracterfstiques de
la documentaci6 sincr6nica
situacional -prOpia de les obser-
vacions factiques-, i la diacrO-
nice o processual de taranne
histOric i seq0encial. Pel que fa
a la pedagogia interessen els dos
tipus d'informaci0 documental.
Pere) mes interes que aquestes o
altres possibles divisions de la
documented() (analitica-sinte-
tica, quantitativa-qualitativa,
etc.), té el tractarnent estricte
de la documented() peclajOgica i
educative que el professor
Sanvisens estructura sota una
triple perspective: la documen-
ted() educative i escolar, el
centre de documented() i la
investigaci6 pedagOgica.

Sota el retol de documentaci0
educative i escolar s'aplega el
conjunt d'informacions referides
tant a la practice educative corn
a l'estudi tebric -Os a dir,
pedagogic- de la mateixa educa-
ci6. En aquest ampli epigrat ca-
ben moltes coses, aixe) es, tots
aquells materials bibliogrefics.
iconogréfics, informetics i co-
municacionals que incideixen,
d'una rnanera o d'una altra en
reduced& Es obvi que la docu-
mented() prOpiarnent escolar -tal
corn ja palesaren els antics
Museus PedagOcis- tambe s'in-
clou en aquest apartat.

Pere) no n'hi ha prou amb la
recollida d'aquests materials.
Cal, a més, que la documentaci6
sigui conservada i tractada
degudarnent en un centre espe-
cialitzat. Neix aixi la necessitat
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d'un centre de documented() que,
corn a organisme de conserved()
de materials, este obert a totes
les noves aportacions docu-
mentalistes. En qualsevol cas,
sempre es fa imprescindible -al
marge de l'ernmagatzemament de
la inforrnaci6- el seu tractament
en vista de la seva utilitzaci6
posterior. Vet aqui, doncs, la
importancia del centre de docu-
mented& entes corn a Hoc on es
canalitza i centralitza qualsevol
tipus d'inforrnaci6 i de material.
El centre -significa el professor
Sanvisens- cornpren normalment
una biblioteca, una sale de lec-
ture i consulta, terminals d'or-
dinadors, tellers de reproducci6,
sale de projeccions i audicions,
es a dir, tot aquell conjunt
d'instencies que fan possible
racc6s immediat i directe a les
informacions acurnulades. A
conseqUencia d'aquest proces,
biblioteques pedagogiques i cen-
tres de documented& es van
integrant en entitats pedage)gi-
ques superiors, aixe) es, en cen-
tres de recursos.

Sobre l'estreta relaci6 entre
la docurnentaci6 i la investigaci6
pedagOgica, el professor Sanvi-
sens reconeix que quan es
projecta o es fa una investigaci6
pedagOgica cal atendre, d'antuvi,
a la documented() que es disposa
o es pot disposar en un termini
oportii, ates que revoluci6 i

l'exit de la investigaci0 depen,
en bona mesura, de la quantitat
i qualitat de materials. Per aix&
s'imposa -cada vegada amb riles
Ornfasi- la necessitat d'asse-
gurar un acces correcte a les
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informacions aticulades al
voltant de biblioteques, centres
de documented() i centres de
recursos. Qualsevol omissi6 o
errada pot incidir molt negati-
varnent en l'exit de la investi-
gaci6 pedagOgica en questi6.

Un cop realitzades aquestes
precisions, el professor Sanvi-
sens parla de la irnportancia de
la documented() pedagOgica
-Sanvisens encara es dels qui
defensa l'actualitat i viabilitat
del terme pedagogic-, tot indi-
cant que aprendre a manejar
la inforrnaci6, a dominar la
informaci6, a utilitzar adequa-
darnent la inforrnacid -en sentit
progressiu, evolutiu, i enfront
de manipulacions falses i des-
viades- es una de les tasques de
la pedagogia nova, la mes avan-
cede, la que esta al servei de
l' home, la que veritablernent
educe» (pag. 31). Es reivindica
una utilitzaci6 conscient de la
documented& que entronca amb
una voluntat humanista de redu-
ced() perque, en el pensament
integrador del professor Sanvi-
sens, no hi ha cap mena d'in-
compatibilitat entre hurnanisme
i noves tecnologies.

Sanvisens, obert corn sempre
a qualsevol nou repte, respon
arnb aquest treball a les exigen-
cies d'un paradigma que -seguint
Lyotard- podem reconeixer corn
certarnent cibernetic, i fins i tot
postrnodern. La pedagogia entesa
corn a paideia o corn a Bildung,
aix6 es, corn a proces de for-
med& sernbla tenir les hores
comptades. Nornés si es vivifi-

ca, I accepta reported() de les
noves tecnologies, podra -mal-
grat totes les dificultats- so-
breviure perque no hi ha dubte
que el nou paradigma del saber
passe necessariament per la
inforrnaci6. Els bancs i arxius de
dades seran -i de fet ja ho
cornencen a ser- les noves
enciclopedies del saber. Per aim)
el mateix Sanvisens no s'esta de
proposar la figura professional
del docurnentalista pedagogic
encarregat de recollir, selec-
cionar, analitzar, classificar i

facilitar la consulta d'aquests
materials informatius.

1-tem d'esperar i desitjar que
el publicisrne del professor
Sanvisens es perllongui durant
molts anys rnes. De ben segur
que tots -joves i grans- en
sortirem beneficiats. Per6 bo
seria que mentrestant algO es
decidis a aplegar -tal corn va
succeir, per exemple, arnb
Jaume Vicens Vives- l'extensa
obra disperse del professor
Sanvisens per tal d'editar-ne, en
un futur, unes definitives i ben
rnerescudes obres completes.

2733

Conrad Vilanou

307



Temps d'EducacleS, 9 lr semestre, 1993

COMES NOLLA, G.: Lectura. y
libros para ninos especiales.
Barcelona, CEAC, 1992. Col.
EducaciOn y Ensetianza. (175
pegs.).

Tal corn consta a la contra-
portada, aquest Ilibre planteja la
qUesti6 de la lectura en l'infant
amb necessitats educatives
especials. Des d'aquesta pers-
pective l'autor s'ocupa tant de
les necessitats educatives en
l'embit de la lectura derivades
de deficits sensorials, motors i
psiquics, fins a les de l'infant
superdotat i el pertanyent a
sectors marginats socialment. El
Ilibre descriu determinats proce-
diments especffics utilitzats per
a l'aprenentatge de la lecture
d'aquells infants, encara que
l'objecte central del treball que
se'ns presenta no sigui tant
l'analisi dels processos d'ense-
nyament i aprenentatge, corn el
dels materials aplicables en
aquells processos.

Malgrat que en el prOleg, fet
pel professor emerit de la UNED
Dr. Jose Fernandez Huerta,
sembla rebutjar-se l'actual re-
forma del sistema educatiu i els
processos de progressive ade-
quaci6 del curri-culurn que se'n
deriven, es tracta d'un text on
s'analitza l'adequaci6 de dife-
rents materials de lecture a les
caracterlstiques prOpies de cada
infant, i cal agrair que el punt de
referencia el constitueixin
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majoriteriament materials a
l'abast de l'escola en el nostre
context.

ESCOTET, M. A.: Aprender para
el futuro. Madrid, Alianza Edi-
torial, 1.992.

L'autor d'aquest Ilibre -que
ha publicat durant els ültims vint
anys nobrosos estudis sobre
divorsos temes, i especialment
sobre comunicaci6 educativa-
ens ofereix ara una segona
versi6 d'un treball publicat
anteriorment per la Fundaci6n
Ciencia, Democracia y Sociedad.
L'obra que avui presentem
s'inscriu en la millor de les
tradicions pedagOgiques il.lus-
trades, fins el punt de gosar a
dir que ens trobem de vell nou
davant d'un discurs educatiu neo-
il.lustrat, ja que, Iluny del ca-
tastrofisme i del pessimisme
militant que de vegades sorgei-
xen en aquests temps de crisi,
Escotet -que coneix be la realitat
social del tercer m6n- ens
ofereix una proposta certament
suggestiva: aprendre es una
inversi6 per al futur.

Quan malauradament alguns
pensen que l'educaci6 es una
despesa a fons perdut (la mateixa
precarietat de la UNESCO aixf ho
sembla confirmar), reconforten
propostes corn la que ara ens
ofereix l'autor d'aquest llibre,
tot exposant un projecte per



Notes bibliogreflques

combatre la ignorAncia, la
malaltia, la destrucci6 de la
natura, la discriminaci6 i la
insolidaritat, és a dir, les grans
xacres que actualment afecten
la hurnanitat. L'educaci6 es
configura, d'aquesta manera,
corn a prActica per a la demo-
crAcia i per a la Ilibertat, en un
horitz6 tanmateix d'un huma-
nisme radicalrnent comunitari.
Tot gira, doncs, al voltant d'una
educacid entesa corn a anticipa-
ci6 d'un futur que ja és aqui, i

que, d'altra banda, confia en la
capitalitzacid de l'home per tal
de superar les grans desigualtats
econorniques i socials. I tot aim)
en un context de diferenciaci6,
de respecte, profundament
democratic, i que possibilita el
pluralisme cultural, ideologic i

social. Escotet -que resta obert
tant a les noves formes d'apre-
nenentatge corn a les possibilitats
de la tecnologia educative- de-
nuncia i remet contra el tipus de
formaci6 que proporcionen els
sistemes educatius actuals, a
traves d'una anAlisi critica
-psicolOgica i sociologica- de
l'educaci6, la universitat, els
mitjans de cornunicaci6, les no-
ves tecnologies i els paradigmes
politics, economics i socials, i

presenta una alternative peda-
gdgica certament radical, per a
un temps de crisi igualment ra-
dical, la qual reclama una edu-
caci6 permanent per a un home
que s'ha de moure en la pers-
pectiva d'una culture interne-
cionalista, interetnica i inter-
culturalista.

HERNANDEZ, F.; VENTURA, M.:
La organizaci6n del curriculum
por proyectos de trabajo. El
conocimiento es un calidoscopio.
Barcelona, ICE Universitet de
Barcelona / Gra& 1992.

Al

Aquest Ilibre presenta la
realitzaci6 d'una innovaci6 cur-
ricular en un centre. Resulta in-
teressant veure el proces de
canvi a partir de la reflexi6 dels
professors sobre la seva prOpia
prActica i el paper que juga l'as-
sessorament psicopedagdgic en
la innovaci6. Tanmateix, el
tractament globalitzat del cur-
riculum del centre s'explicita a
través dels projectes de treball.
En resum, aquest Ilibre és una
eina que aporta a professors,
psicopedagogs i a aquells pro-
fessionals de l'educaci6 que
treballen en processos innova-
dors de desenvoluparnent curri-
cular des de diferents Ambits, la
reflexi6 compartida de tots els
protagonistes d'aquesta expe-
riencia real.
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L. HEWARD, W.; D. ORLANSKY,
M.: Programas de Educaci6n
Especial. Barcelona, CEAC,
1992. Col. Educaci6n y Ense-
nanza. 2 Vols. (300 i 347 pp.)

(Edici6 original amb el titol Ex-
ceptional Children publicada per
Merry Publishing Company. No
figura el traductor).

Es tracta d'una obra estruc-
turada en format de llibre de text
i que introdueix el lector en alb
que els autors presenten com a
infancia excepcional. El primer
volum s'ocupa de l'organitzacio
de l'educaci6 especial als Estats
Units i d'abordar la problematica
psicoeducativa relacionada amb
el retard mental, les dificultats
d'aprenentatge, els alumnes
supprdotats, el treball amb pa-
res i la intervenci6 precoc. En el
segon s'aborden els trastorns de
conducta i de comunicaci6 i les
discapacitats auditives, visuals
i motores, reservant el darrer
capitol per tractar el tema dels
adults discapacitats.

Cadascun dels temes descriu
els fonaments psicofisiolOgics de
les disfuncions que s'analitzen,
els serveis que poden utilitzar
les persones afectades en el
context nord-america (els autors
pertanyen a la Universitat
d'Ohaio), la presentaci6 de
tecniques utilitzades en el seu
tractament, la descripci6 sin
tetica d'un cas, i acaba amb un
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resum dels continguts tractats.
Tambe se citen sovint recerques
recents sobre la ternatica ana-
litzada, motiu pel qual sobta
desagradablement que la versi6
castellana no inclogui biblio-
grafia.

PUIGDELLiVOL, I.: Programaci6
d'aula i adequaci6 curricular. El
tractament de la diversitat.
Barcelona, Grab. 1992. Col lec-
ci6 GUIX, nUm. 15. (109 pp.)

(Versi6 castellana: Programa-
ci6n de aula y adecuaciOn cur-
ricular. El tratamiento de la di-
versidad. Barcelona, Grab,
1993. Col. El lapiz.)

Es tracta d'un text breu que
presenta una opci6 concreta per
entendre el proces de desen-
volupament del curriculum a
l'escola. L'autor defensa que
aquesta tasca no ha d'esdevenir
un mer desenvolupament o apli-
caci6 de les finalitats, objectius,
continguts i orientacions meto-
dolOgiques dels DCB a l'escola i
l'aula, sin6 que ha d'anar en un
sentit contrari: a partir de
l'analisi de la realitat contextual
i histOrica d'aules i escoles s'ha
de construir un curriculum pel
qual les prescripcions del DCB
en siguin un referent, per6 ni de
bon tros l'essencial.

L'altra idea central és que
l'adequaci6 del curriculum a les
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necessitats dels alumnes cons-
titueix un proces inherent a tota
activitat educative amb con-
tintlitat des de les necessitats
menys especifiques a les que ho
sen més, idea a partir de la qual
s'analitza la seva avaluacid a
diferents nivells, les progressi-
ves adequacions del curriculum
que se'n deriven, l'organitzaci6
i l'us de situacions educatives i
recursos didactics adients i els
criteris i procediments per a
l'avaluacid de resultats i pro-
cessos i per a la presa de de-
cisions conjunta (escola, escola
especial, farnilia i administraci6)
en l'enfocarnent de l'escolaritat
de l'alumne amb necessitats
especials.

SOTO ARANGO, D. (Editora):
Resamenes anallticos en Historia
de la Educacidn Latinoamerica-
na. Santafe de Bogota, Universi-
dad Pedagogica Nacional, 1992.

Entre els actes organitzats
aprofitant l'avinentesa del 92,
es va celebrar el primer Congres
iberoamerica de docents i in-
vestigadors en histeria de
l'educaci6 Ilatinoamericana que
aplega una muni6 d'especialistes.
El llibre que presentem es un
recull de materials bibliografics
-degudament classificats i or-
denats- que foren posats a
l'abast del public a manera de
balanc de l'estat actual de la

docencia I investigacio en his-
tdria de l'educaci6 a Llatino-
america. L'obra -de consulta
obligada per a tots aquells que
es vulguin apropar a la realitat
educative Ilatinoamericana pas-
sada i recent- incorpora, a més
de les dades bibliográfiques, la
descried& fonts, continguts i

conclusions de cadascun dels
treballs (articles i monografies)
referenciats. La professora Soto
Arango ha esta una excellent
coordinadora, etas que en l'ela-
boracid d'aquest cataleg hi ha
collaborat més d'una vintena de
professors d'arreu.

SWANWICK, K.: Müsica, pensa-
miento y educaciOn. Traduccid:
Manuel Olasgasti. Revisi6 i notes:
Jurjo Torres Santomé. Presen-
taci6: Montserrat Sanuy. Ma-
drid, Ministerio de Educacien y
Ciencia/Ediciones Morata, 1991.

273Y

Tal corn es reconeix en la
presented() d'aquest Ilibre, la
pedagogia musical viu, a casa
nostra, una crisi de creixement
puix, mai corn ara, no han estat
tan plens d'alumnes els nostres
conservatoris i centres d'en-
senyament musical. D'altra
banda, hem de congratular-nos
del fet que la presancia de la
mOsica en l'ensenyament primari
i secundari sigui cada cop mas
palesa. Per aixd, cal agrair
l'arribada a les nostres mans
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d'una versi6 d'aquesta obra,
apareguda inicialment a Londres
l'any 1988 sota el patrocini de
la prestigiosa editorial Rout led-
ge, i que, donat l'exit d'acollida
que acosegui fou reimpresa dos
anys després.

L'objectiu de l'autor no és
altre que el de fornir una teoria
sOlida de l'educaci6 musical
partint de la praxi, aix6 és, de
la mateixa experiencia musical.
Aquesta teoritzaci6 es genera
des d'una perspectiva psicologica
donat que la müsica actua -se-
gons Swanwick- a través .de la
intelligencia. La seva pedagogia
musical descansa en darrer
terme damunt una reflexi6 de
caire psicolOgic, ates que les
vivencies musicals ultrapassen
el sentit estatic i artistic tot
afectant el mateix psiquisme de
l'infant i de la persona. La ITIC1si-
ca és quelcom més que una
manifestaci6 estatica. Tambe es
un Ilenguatge que actua univer-
salrnent corn a mitja de comu-
nicacid

A partir d'aquestes premises
-que d'altra banda sOn les que
assumeix el disseny curricular
de base per a l'ensenyament
obligatori de la müsica segons el
Ministeri d'Educaci6 i Ciencia-
Swanwick ens proposa la seva
teoritzacid, sabedor que l'edu-
caci6 musical s'ha de donar en el
marc d'una societat pluralista i

intercultural. Nornés ens resta
aconsellar la lectura d'aquest
Ilibre que tot conjuminant mU-
sica, pensament i educaci6
descapdella magnificament una
teoria de l'educaci6 musical irn-
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plicada a la mateixa praxi. No
cal ser un melOrnan ni un profes-
sional de la pedagogia musical per
Ilegir amb delectanca aquest
Ilibre, car fins i tot aquells que
no tenim una dida afinada hem
gaudit d'all6 més amb la lectura
d'una obra que, al cap i a la fi,
es un excellent tractat de teoria
de l'educaci6 aplicat, aix6 si, a
una Area de coneixement tan
fonamental, per() sovint oblidada
quan no bandejada, corn és la
musical.

TUR MAYANS, P.: Reflexiones
sobre educaciOn musical. Histo-
ria del pensamiento filosOfico
musical. Barcelona, Publicacions
de la Universitat de Barcelona,
1992.

L'obra que presentem te el
seu origen en una tesi doctoral
dirigida pel professor Sanvisens
i defensada a la Facultat de
Filosofia i Ciencies de l'Educacid
de la Universitat de Barcelona
l'any 1982, i que es titulA: Di-
mensi6n histOrica, filosOfica,
metodolOgica de la EducaciOn
Musical. L'actual edici6 -prolo-
gada per Manuel de Guzman- te
el merit de recollir, de manera
planera i didActica, els grans
temes que donen sentit a una
possible filosofia de l'educaci6
musical que, fins ara mateix, no
ha tingut tradici6 ni rellevAncia
en els nostres medis univer-
sitaris i academics. El professor



Notes bibliografiques

Tur Mayans, catedratic de
Didactica de l'Expressid Musical
de la Universitat de les II les
Balears, ha estat, doncs, un
autantic capdavanter, tot ofe-
rint-nos aquestes reflexions
sobre l'educaci6 musical elabo-
rades des d'una perspectiva
interdisciplinar, car estudia i

contempla no solament l'evolucid
histdrico-diacrdnica de la mOsica
i el seu ensenyament a travas
dels grans episodis de la cultura
-aix6 as, la cultura musical a
l'antiguitat, les civilitzacions

classiques, la civilitzacid cris-
tiana o l'especulacid musical
moderna- sind que també incor-
pora altres aproximacions de
caire antropoldgic, etnolOgic,
estatic i psicolOgic. Tot plegat
forneix una autantica enciclo-
padia pedagdgico-musical,
il-lustrada amb nombroses ci-
tes destriades a partir d'un
potent aparell critico-bibliogra-
fic, que sintonitza i harmonitza
perfectament i magnificament la
vessant teoratico-filosOfica i

educativa de la mOsica.
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NORMES PER A LA PUBLICACIO D'ARTICLES

1. Els articles s'hauran de presentar escrits a maquina, a doble espai i per una
sole cara (aproxirnadament 30 linies de 70 espais per foli).

2. L'extensi6 minima dels treballs haura de ser de 10 folis i la maxima de 25.

3. Es preferible presentar l'escrit en catala i, si pot ser, adjuntant el disket

4. La bibliografia s'incloura al final, ordenada alfabeticament per autors. Hi
constare: autor (en majOscules), titol del Ilibre (subratllat o en cursive),
ciutat de l'ediciO, editorial i any. Per als articles: autor (en majuscules), titol
de l'article (entre cometes), nom de la revista (subratllat o en cursive),
volum i/o nOrnero de la revista, mes i/o any, i pagines corresponents. En els
casos en clue en les referencies incloses en el text s'indiqui entre paréntesi
l'autor i l'any de la publicaciO. a la bibliografia l'any es posara despres de
l'autor i entre paréntesi.

5. En el cas que hi hagi figures, grafics o taules estadistiques caldra presenter-
les nurnerades en fulls a part indicant en el text el Hoc on s'hauran d'incloure.

6. Cal adjuntar algunes dades bio-bibliografiques de l'autor (unes 4 linies corn
a maxim) i l'adreca professional.

7. En un full a part s'adjuntara un resum de l'article d'un maxim de 15 linies en
castella, angles i frances, en un sol paragraf.

8 Per tal de poder ser indexat a diferents Bases de Dades, cal donar alguns
mots-clau de caire orientatiu.

9. Per garantir la qualitat dels treballs que es publiquin, la DirecciO i el Conseil
de Redacci6 sotmetran els articles rebuts a l'informe d'experts en cada
materia.

10 Els autors dels treballs que es publiquin rebran gratuilament 1 exemplar de
la revista.

11. La revista no es fare responsable de les idees i les opinions expressades en
els articles.

12. Els treballs s'han d'adrecar a la redaccciO de Temps d'Educació (DivisiO de
Ciencies de l'EducaciO de la Universitet de Barcelona, c/. Baldin Reixac.
s/n. 08028 BARCELONA), indicant l'adreca I el teléfon de l'autor
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TE,1 1r. semestre 1989, 308 pagi nes

Monografia: PAULO FREIRE

Presentaci6. Ramon Flecha
La relaciOteoria-prectica en la pedagogia de Paulo Freire. Jaume Trilla

- Freire ileducaciOdadults aCatalunya. Jaume Botey, Alfons Formariz
De l'apostolat educatiu. El context cultural de l'obra de Paulo Freire.
Claudio Lozano
La influencia de Paulo Freire en l'educaciO d'adultsals paIsos de parla
anglesa. Peter Jarvis
La practice educative. Paulo Freire
Discurs pronunciat a l'acte d'investidura corn a Doctor Honoris Causa
per la Universitet de Barcelona. Paulo Freire
Conversant amb Paulo Freire. Ramon Flecha
Bibliograf ia.

Tribune: EL PROJECTE PER A LA REFORMA DE L'ENSENYAMENT

El projecte de reforma del sistema educatiu. Algunes reflexions i
propostes. Miguel Martinez
La qualitat. de l'educaciO en el Projecte per a la Ref orma de
l'Ensenyament. Sebastian Rodriguez
Consideracions sobre el curriculum en el Projecte de Reforma de
l'Ensenyament. Vicen9 Benedito
Reforma educative i formed() del professorat. Francesc Imbernon

Reflexions 1 recerques

El futur de l'educaci6 (Reflexions d'un polones). Bogdan Suchodolski
Literatura tradicional, escola i territori. Gabriel Janor
CREI-Sants: Un model multiintervinent i contextual per a la formaci6
de Mestres d'Educaci6 Especial. Feliciano A. Castillo
Situacions vitals i components motivacionals de la personalitat de
base en la preadolescencia. Delio del Rincón

Recensions I notes bibllogrefiques

Versió castellana de la Monografia



TE,2 2n. semestre 1989, 400 pagines

Monografia: BASIL BERNSTEIN
Presentaci6. Jose Luis Rodriguez II lera
Basil Bernstein: Societat, llenguatge, educaciO. Jose Luis Rodriguez
Illera
El contacte del nen a alb la socialitzaci6 pOblica al parvulari i a
l'escola. Gunilla Dahlberg

- interrupci6, reproducci6 i colonitzaci6 pedag6gica de la vida quoti-
diana: classificaci6 i emmarcament de l'experiencia del treball i de
l'educaci6. Paul Atkinson
Poder, coneixement i sistemes educatius: introducci6 a les catego-
ries de Bernstein. Cristian Cox
Poder, subjecte i discurs pedagogic: una aproximaci6 a la teoria de
Basil Bernstein. Marie Diaz
La teoria de la practice pedagOgica de Basil Bernstein: On anern?A/an
R. Sadovnik
El curriculum en la societat tancada. Philip Wexler
La teoria dels codis. Una entrevista a Basil Bernstein. José Luis
Rodriguez Illera

- Notes bibliografiques sobre l'obra de Bernstein. José Luis Rodriguez
Illera

Tribuna: EDUCACIO I VALORS EN UNA SOCIETAT DEMOCRATICA
Presentaci6. Josep M. Puig
Educaci6 i valors. Josep M. Puig
Educar mowlment és educar democreticament. Victdria Camps
La sortida del propi jo per establir una relaci6 amb els altros. Josep
M. Rovira Belloso
L'ensenyament, ho vulgui o no, fa proselitisme. Jaume Lnres

- Pluralisme, tolerancia i obertura sOn valors que poderi adquirir
universalitat. Joan Mestres
Dotar l'educand de la capacitat de redecidir el que este be o malament
es donar-li una educaci6 progressive. Josep Gonzalez-Agepito
L'educaciO en valors pot considerar-se un aprenentatge innovador.
Rafael Grasa

- Taula rodona. Josep M. Puig

Reflexions I recerques
L'humanisme liberal. Pere Grases
Wittgenstein i Freinet, el fil6sof mestre i el mestre filOsof Pierre
Clanché
Concepcions i raonaments en l'Os de sistemes de referencia galileans.
Marina Castells
L'educaciO cientifica a l'escola primaria Fiorenzo Alfieri

Recensions I notes bibilogridiques

Versló castellana de la Monografia
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1r. semestre 1990, 290 pagines

Monografia: L'ENSENYAMENT/APRENENTATGE DE LLENGOES
ESTRANGERES

PresentaciO. Margarida Cambra i Miguel Llobera
Aprenentatge intercultural i competéncia discursiva Entrevista a
Claire Kramsch. Margarida Cambra i Luci Nussbaum
Dimensi6 educativa de l'aprenentatge del discurs oral en una Ilengua
segona o en una Ilengua estrangera. Miguel Llobera
La consciencia lingOistica i l'aprenentatge de les Ilengues estrange-
res a l'escola a Catalunya: Problemes i perspectives. MichelePendanx
Quin es l'esdevenidor de l'ensenyament de les Ilengues estrangeres
a l'escola elemental?. Michele Garabedian
"Bueno doncs, on commence? Plurilinguisme a classe de Ilengua
estrangera. L. Nussbaurn
Fonarnents per a la formaci6 del professorat de Ilengues. Henry G.
Widdowson
Bibliografia comentada

Tribuna: UNIVERSITAT I ADMINISTRACIONS PUBLIOUES

Elements per a l'analisi de les relacions entre la universitat i les
administracions pObliques. Serafi Antünez
Les relacions entre universitat, administracie pOblica i les necessi-
tats de recerca i de formaciO avancada. Ramon Juncosa
Entrevista a Eulalia VintrO. Serafi Anttinez

Reflexions recerques

Guies per a relaboraci6 d'un currOculum parcial (12-16). Geografia
i educaci6 per a les activitats de Ileure. Alberto Luis GOrnez
La Ilengua i la literature catalanes en els Ilibres de text de l'epoca
franquista. Joan Perera i Parramon
Investigar en organitzaci6 educativa: algunes aportacions dels
Estats Units. Naria Borrell Felip
Filosofia i pedagogia. Notes sobre una posictO limitrofa. Jorge Larrosa

Recensions i notes bibliografiques
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2n. semestre 1990, 290 pagines

Monografia: L'EDUCACIO FiSICA: A LA RECERCA D'UNA 1DENTITAT
PresentaciO. Conrad Vilanou i Torrano
Sobre l'origen de les activitats fisiques i esportives. Miguel Angel
Betancor LeOn i Conrad Vilanou i Torrano
Cap a una pedagogia de l'esport. Alexandre Sanvisens i Marfull
Fisiologia de l'exercici en l'infant i l'adolescent. Algunes considera-
cions. Dr. Joan Ramon Barbany
L'educaci6 fisica avui: Contingut. Finalitat i principis. Jaume Casamort

EducaciO fisica i educacie biologica. Josep Roca i Balasch
Aspectes biologics de l'esport en edat escolar Ferran A. Rodriguez
Educaci6 ffsica i globalitat de l'ensenyament. Teresa Lleixa Arribas
El material corn a mitja d'aprenentatge i de relaci6 pedagogica.
Javier Hernandez Vazquez
Enlairament. vol i aterratge. Els nous esports californians i els
adaptats: possibilitats educatives. Julian Miranda

Tribuna: LA FORMACIO PERMANENT DEL PROFESSORAT A L'ESTAT
FSPANYOL
- Presentacie. Maki Echebarria Aranzabal

La formaci6 permanent del professorat: la proposta del Mlnisteri
d'Educaci6 I Ciencia. Joaquin Prats Cuevas
Formaci6 permanent del prof essorat a Euskadi. Fermin BarcelO
GAloakano
Formaci6 permanent del professorat a Catalunya. Joan Badia i Pujol
i Irene Rigau i Oliver

Reflexions I recerques
Les bases de dades educatives i el .Thesaurus Catala d'educaci6-.
Joan Mallart i Navarra
La dissoluci6 de l'educant. Assaig d'arqueologia de la novel.la alemanya
de formacie. Anna Poca
La participaci6 dels diferents agents educatius en el desenvolupament
del curriculum: un enfocament democratic per planificar-lo. Albert
Cots
Bases filosOfiques per una cienc:a critica de l'educaciO. Una entre-
vista a Wilffred Carr. Jorge Larrosa Bondia

Recensions i notes bibliografiques
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r. semestre 1991, 270 pagines

Monografia: FORMACIO I EMPRESA
PresentaciO. Josep Maria Rotger Cerda
Formaci6 a l'empresa. Les relacions entre universitat i empresa.
Francesc Santacana i Martorell
Analisi de necessitats i planificaciO de la forrnaciO a l'empresa. Angel
Font i Francesc Imberndn
Recursos tecnolOgics i audio-visuals per a la forrnacid a l'empresa.
Antonio Bartolome Pina
Formació professional dins de l'empresa: LUn potencial de
modernitzacid?. El sictema dual a la RepUblica Federal d'Alernanya.
Wilfried Kruse
Les politiques de formacid de les empreses espanyoles. Oriol Horns
La formaciO a Franca. Serge de Witte
L'evaluaci6 de la forrnacid a l'empresa. Joan Mateo Andres

Tribuna: EUROPA: ESPAI I TEMPS PER AL'EDUCACIO, LA FORMACIO
! LA RECERCA

Presentacid. Frederic J. Company i Franquesa
La dirnensi6 europea a la universitat. Frederic J. Company i Franquesa
Tendencies de l'evoluciO dels sisternes de formaciO professional a
l'Europa comunitaria. Francesc PedrO
Algunes notes sobre la formaci6 del professorat. Salvador Carrasco
i Calvo
La recerca educativa a la CEE. Carme Vidal i Xifre
Apendix: Punts d'informaci6 universitaria europea a Catalunya.

Reflexions I recerques
Les didactiques entre la ciencia i la utopia. El oas de la didactica del
trances corn a Ilengua matPrna. Jean Paul Bronckart i Bernard
Schneuwly
Poder i participació ais centres escolat s. Una analisi de les Ileis de
1970, 1980 i 1985. Mariano F. Engutta
Educación moral i forrnaciO del professorat. JesOs Violar i Josep M.
Puig
La intelligencia artificial i la seva aplicacid en l'ensenyament .

Begone Gros Salvat.

Recensions i notes bibilografiques
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TE,6 2n. sernestre 1991, 280 pagines

Monografia: INTEGRACIO ESCOLAR
Presentacid. lgnasi Puiodellivol
Les fronteres de la integracid escolar. Ignasi Puigdellivol
lntegracid escolar. Moon K. Chang
L'educaci6 Especial en el Regne Unit. Seamus Hegarty
Autoconsciencia. Andrea Canevaro
Que hem apres de l'avaluaci6 del programa d'integracio escolar?.
Elena Martin, Gerardo Echeita, Cesar Coll, Alvaro Marchesi, Mer-
cedes Babio i Marisa Galen
El tractarnent de la diversitat a l'escola corn a reflex de l'evoluci6
de les concepcions psicopedagogiques. Caries Monereo i Font
L'opini6 dels professionals. Joaquirn Puig i Teresa Romeu
Reflexions sobre i des de la bibliografia. Merce Palleja Guinovart i
Caterina Lloret CarbO

Tribuna: PER UNA ALTR.4 LECTURA DE LES COSES. CONVERSES SOBRE
L'ANDROCENTRISME 1 EL SEX1SME PN L'EDUCAC1O

Presentaci6. Pi lar Heras
Punts de vista. Sobre reflexions i vivencies. M. Subirats, N. Perez,
C. Lloret, M. Moreno, M. de Borja, G. Sastre, A. Carreno, M. Palleja,
C. PanchOn, G. Alvaladejo, I. Porta, M. Rodriguez, A. Sopena, P.
Martin, A. Piguillem, I. Rigau

- La reforma de les ciencies socials en l'ensenyament secundariobligatori, un joc de paraules?. Amparo Moreno Sarde

Reflexions I recerques

Ciencia, tecnologia i escola: e;Corn es pot afavorir la col.laboraci6
entre professors i investigadors?. Miguel Anxo Santos Rego

- El sisterna educatiu &vent les drogues: proposta d'intervencid.Amando Vega
- La rnaconeria, escola de forrnaci6. La seva presencia a la Catalunya

del dinou. Bonaventura Delgado i Conrad Vilanou
La comunitat de filosofia I pedagogia linguistica a Ludwig Wittgenstein.
Anna Poca

Recensions i notes bibliografiques
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TE,7 1r. semestre 1992, 277 pagines

Monografia: INTERACC1O 1 INFLUENCIA EDUCAT1VA
PresentaciO. Cesar Coll

- lnteracciô, influancia educativa i formes d'organitzaciO de l'activitat
conjunta. Cesar Coll, Enric Bo lea, Rosa Colomina, Ines de Gispert,
Rosa M. Mayordomo, Javier Onrubia, M. Jose Rochera i M. Teresa
Segues

- lnteraccib educativa adult-infant en l'ambit familiar. Nivells d'analisi
i nivells de significaciO. Maria del Mar Gonzalez i Jesus Palacios

Tribuna: EDUCACIO PER A LA PAU
- PresentaciO. Carme Romia i Agusti

L'educacit) per a la pau corn a possibilitat. Ramon Quills
Cap a una Pedagogia de la Diversitat?. Merce Palleja
EducaciO per la pau fora de l'arnbit escolar. Alfons.Banda

- Educar en l'analisi i el tractament de conflictes. Angel Parra
- EducaciO per a la pau i resoluciO de conflictes. Xesüs R. Jares

Actualitat en l'educaciO per a la pau a Galicia. Jose Manuel Cid
Projectes d'educaciO per a la pau i els drets humans a Maxie. José
Sotelo
"Muna a Europa": Un projecte per a la comprensib intercultural i la
pau. Inongo-Vi-Macome
L'EducaciO per a la pau, pot ingressar a la Universitat?. Carme Romia

i Agusti
Relacilb d'institucions que treballen per l'educacib per la pau i els
drets humans.
Bibliografia general.
Abstract general.

Reflexions i recerques
Michael Foucault. Questions filosOfiques de l'educaciO. James D.
Marshall
Desenvolupament professional del professor universitari. Viceno
Benedito i Antoli
L'educacib i l'orientacib per al treball. Maria Llu'isa Rodriguez Mo-
reno
lnspecciO educativa I avaluaciO de centres i programes. Una proposta
des de la LOGSE . Miguel Sbert Garau Miguel Vivi?s i Madrigal

Recensions i notes bibliogràfiques
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Monografia: LA PEDAGOGIA UNIVERSITARIA
Presentaci6. Sebastian Rodriguez Espinar
Els processos d'innovaci6 a l'Ensenyament Universitari. Miguel
Angel Zabalza Beraza

- L'organitzaci6 de l'ensenyament a la Universitet o el sistema de les
capses xineses. Miguel Angel Santos Guerra

- Tecnologia i metodologia en l'ensenyament universitari. Antonio
Bartolorne Pina

- L'extensi6 universitaria. Rambn Flecha i Yolanda Tortajada
L'avaluaci6 de l'ensenyament universitari des d'un enfocament
institucional. Mario de,Miguel Diaz

- La formaci6 del professorat universitari: sinopsi d'un informe.
Virginia Ferrer Ceryerd
L'avaluaci6 universitaria: l'experiencia de la Universitet de Barce-
lona. Sebastian Rodriguez Espinar
Fonts d'informaci6 sobre l'Ensenyament Superior. Josep M. Rotger
i Francesc Martinez

2n. semestre 1992, 368 pagines

Tribune: EDUCACIO PER A LA PREVENCIO DACCIDENTS
- Presentaci6. Montserrat Fortuny i Gras

Reflexions sobre la prevenci6 d'accidents en la infancia. Dr. Joan
Picariol i Peirat6
Seguretat vieria i educaci6. Josep Lluis Pedragosa
La seguretat als centres docents. Teresa TillO i Barrufet
Educaci6 per a la seguretat I prevenci6 d'accidents a les institucions
educatives. Montserrat Fortuny i Gras
La responsabilitat civil del prof essorat. Margarida Muset i Adel
Recursos sobre seguretat i prevenci6 d'accidents. Pepita Bigorda.
Montserrat Fortuny, Montserrat Oueralt i Teresa TWO

Reflexions I recerques

Construir representacions compartides entre igual. Pilar Lacasa i
Pilar Herranz Ybarra
Estudi sobre la investigaci6 doctoral. 10 anys de tesis a Ciencies de
l'Educaci6 a la Universitet de Barcelona (1979-1989). Virginia Ferrer,
Julia Parrilla, M. Jose Rubio i Juana M. Sancho
La regulaci6 de la vide escolar: el dialeg a les assemblees. M. CintaPortillo i
Les observacions de classes al servei de la didectica de la llengua
estrangera. Margarida Cambra i Gine

Recensions i notes bibilogrefiques
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Adrega
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Professi6
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Presentació
Marta Balada MonclOs*

<,Si els sentits desenvolupen un paper tan crucial a la nostra vida
cognitiva, aprendre a utilitzar-los interligentrnent hauria de semblar
un compromis raonablernent important a la nostra agenda educativa.-

Elliot Eisner. Professor d'EducaciO Artistica, Univ. Stanford

En aquesta monografia, presentem cinc articles relacionats amb
la didactica de les arts plastiques. Donada la quantitat i diversitat
dels temes que sOn propis d'aquesta Area, corn a prirnera aproximaci6
es tracten alguns dels que ens semblen punts importants d'inquietud
i atenciO en les motivacions de molts especialistes davant la tasca
docent. L'aplicaci6 de la Reforma Educative ens ha fet plantejar de
nou rnoltes questions que tot ensenyant ha de reviser i ens exigeix
posar-nos al dia d'allO que ens permeti acomplir les expectatives
creades, i tambe per la incidencia de la nostra discipline corn a
materia troncal en diferents especialitats de nova creaci6. Creiem
necessari ampliar les nostres prOpies perspectives, amb el
coneixement i l'exposici6 de punts de vista diversos segons els
estudis realitzats, en trobar-nos davant de canvis importants corn
els que ara hem d'abastar.

The Getty Center for Education in the Arts, una de les fundacions
privades dels Estats Units (CalifOrnia) és en aquest moment centre
capdavanter en forrnar docents, dissenyar projectes i programes,
i investigar sobre la situaci6 i qualitat de l'educaci6 artistica, basant-
se en el fet que els valors propis de l'art han de ser una part
essencial en l'educaci6 de tots els nens. D'acord amb aquesta premissa,
i cornpartint aquest objectiu, situem corn un dels nostres principis
pedagogics aquesta idea de l'educaci6 per l'art i l'entenem corn una
educaci6 i forrnaci6 integral de l'individu amb l'expectativa que sigui
correctarnent adequada als diferents cicles de l'ensenyarnent.

Arnb aquesta rnotivaci6, aprehenern el terna, plantejant alguns
estudis i experiencies recents d'especialistes d'aquesta area.

Titular Escela Form Prof EGB UB Llicenciada en Belles Arts Dectera en Belles
Arts Departament processes de l'Expressio Plastica Pubiur acions L'Educacio Visual
a l'Escola. Ed 62 - Corn analittar una obia plaslica ICE-PPU UB

Adreca Escola Univ Formaci6 Prof EGB Ba Idirr Reocach. s/n Barcelona Tel 333
34 66 36 30 36 40
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A rarticle -Lama d'educacio artistica I la innovaci6 educati-
ve-, es presenta una concepci6 de la discipline contrastant el model
de l'anterior reforma educative arnb l'actual, i fent una sintesi dais
trets més significatius que s'han donat en la docencia en les dues
darreres decades. S'hi descriuen aspectes i dimensions que deter-
minen l'episternologia de la discipline entesa corn a tel, introduint
les aportacions que provenen de l'antropologia i que potencien el
pluralisme estetic per poder adoptar els models multiculturals,
comentant que seria el paradigma propi d'aquest moment de canvi; es
a dir, harmonitzar coherentment factors antropologics, sociologics,
filosOfics, psicolOgics i pedagOgics, a partir dels fets, conceptes i
sisternes propis de les arts visuals i la culture artistica. Els in-
terrogants que planteja l'autora, ens posen, als docents d'aquesta
especialitat, davant d'un questionari que ens permet reflexionar sobre
els propis dissenys curriculars i reflexionar o analitzar els seus
plantejaments, per tal d'adequar-los a les caracteristiques de la
nostra societat, on prenen una importancia de primer ordre el context,
la diversitat el pluralisme cultural, f et que implica l'adaptaci6 de
models curriculars oberts, que permetin fer adequacions multiculturals
per poder respondre a les necessitats del moment.

-Arts Plastiques i metodologia: descripciO d'un model didactic",
tracta, partint d'alguns models i cites significatius de l'eddcaci6
artistica, aspectes relacionats amb la seva metodologia didactica,
que tradicionalment ha estat mes implicita que explicita. En el context
d'innovaciO educative actual, aquest article descriu un model didactic
configurat a partir d'una ample experimentaci6 a l'ensenyament
priman, secundan i superior. La proposta versa sobre metodologies
basades en processos que desenvolupen el sentit creatiu, la sensibilitat
estetica, i permeten adquinr criteris sobre adequaci6 didectica. Es
fonarnenta entre altres autors, en Munari, Logan i De la Garanderie.
A l'estructura de l'esmentat model' es defineix la planificaci6 dels
processos que es proposen, aixi corn la seva consecuci6 i desenvo-
lupament. Les conclusions s6n una aproxirnaci6 a la valideci6 de
l'aplicaci6 realitzada amb estudiants de 1 r curs de Magisteri.

-CREI-SANTS: Educed& art i terapia,,, l'han elaborat dos dels
components de investigador d'aquest servei dependent de la
Universitet de Barcelona. Els autors descriuen el model que han creat
per Educaci6 Especial i en el qual es fonamenta el Centre de Recursos
Educatius Investigaci6 de Sants, dedicat a ratenci6 de nens, joves
i adults amb diferents tipus d'handicap integrats en grups heterogenis
de poblaci6. Expressa les darreres tendencies en tractament terapeutic
basades en Fart la creativital, justif icant la seva importancia en
el proces crensenyament-aprenentatge. D'acord amb el perfil del
treball artistic dissenyen els processos d'ensenyament i les formes
d'investigaciO tenint en compte resser, corn a entitat que ha de
f ormar-se. a partir d'una percepci6 plurisensitiva, sense patrons
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rigids I en un context en el qual s'interrelacioni l'art amb l'educaci6
En el text final inclouen un Manifest d'Art i Creativitat, que defensa
l'acces per a tothom amb la finalitat d'influir en l'opini6 püblica en
favor de la interacci6 dels col.lectius afectats per diferents tipus de
dificultats.

"Corn entenem l'art? El desenvolupament cognitiu del judici estetic
en les persones invidents», tracta d'una experiencia realitzada en el
marc d'un programa d'investigacid que pren corn a punt de partida les
aportacions de Parsons (1986), per elaborar una definici6 d'estadis
de desenvolupament que permetin la comprensi6 de l'evoluci6 del
judici estetic en persones invidents. L'estudi parteix d'uns objectius
i una metodologia centrada en la proposta d'aquest autor, que es
defineix i permet coneixer la configuraci6 dels esmentats estadis i
l'adaptaci6 que se'n fa per portar a terme l'experiencia. Aquesta
s'ha realitzat en l'ambit de l'exposici6 .Trobada en l'escultura» al
MAM de Barcelona, seleccionant 9 obres de diferents periodes i

estils, i fent la practica amb persones vidents i invidents. A les
conclusions s'assenyala la incidencia d'aquesta metodologia en el
desenvolupament del judici estetic.

.Valorar-avaluar» explica un model d'avaluacid i la seva
fonamentaci6 te6rica en el disseny curricular de primer curs de
Didactica de les Arts Plastiques, que s'imparteix a estudiants de
Magisteri de l'Escola de Sant Cugat de la Universitat Aut6noma. Des
de la problematica de clue, quan i corn avaluem es defineixen uns
objectius que posats a la practica seqüenciadament comprenen quatre
fases, d'acord a Lin plantejament metodolOgic molt acurat. Es tracta
d'una avaluaci6 de continguts per a la lectura dels aspectes més
significatius de l'obra d'art fonamentada en el coneixement que s'ha
adquirit durant el curs en la praxi. Des dels aprenentatges
procedimentals i l'analisi dels diferents elements, a la seva tectura
formal i connotativa. L'objectiu és la comprensi6 del Ilenguatge
significatiu de l'art a partir d'una experiencia personal especialitzada.

9
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L'Area d'educació artistica i la innovació
educative
Roser Juanola Terradellas*

An6 lisi de la situació

En tenim prou amb una breu analisi de la situaci6 de transici6
educative que travessern per plantejar tot seguit la pregunta seguent:
que canvia en realitat a l'educaci6 artistica? I, en conseqüencia,
tambe sorgeixen altres qUestions corn, es Onicament un canvi de
nomenclatura?; en educaci6 artistica, aconseguim posar-nos a l'altura
dels altres palsos de la CEOE?; s'esta seguint una relaciO amb el
desenvolupament de la innovaci6 educativa?

En realitat, no estem gaire acostumats a fer una reflexiO especi-
fica de l'ensenyament-aprenentatge de tots els camps de saber, de
manera que, abans d'analitzar on anem o quines aproximacions ted-
riques adoptem, cal preguntar-nos d'on venim o quins sOn els models
que han regit fins ara.

Abans de contestar els interrogants basics plantejats, intentarem
fer una exposiciO d'alguns punts que poden ajudar a entendre la filosofia
de la nostra Area en els dissenys curriculars, i a tenir una visi6
critica de les orientacions educativas marcades pel MEC I per les
comunitats autOnomes.

Les edicions dels textos de la Reforma Educativa necessiten un
comentari més ampliat per poder contestar les preguntes del
comencament. Aquestes respostes es troben implicites en el redactat
sintétic corn a orientacions educatives, pero és necessari, a causa de
la seva brevetat, establir unes coordenades de situaci6 que permetin
interpretar-les. La rnanera més aclaridora es donar a coneixer les
fonts i els models curriculars en els quals l'area s'ha basat i, aixi,
poder deduir les conclusions de referencia

Catew tlica de la Facultat de Ciencies de I Educacin Diplomada en Educacuo
Pnrnana Llicenciada en Belles Arts Doctora en Fulosolia I Llette,, Departarnont ac
Peaaaogia Didactica de la UAB

Adreca Facultat de Dencies de l'Educacud C/Emil Graho n 77 1 7071 Girona Tel
(972) 41 80 61 Fax (972) 41 80 GO



L'orientaci6 curricular de l'educaci6 artistica que apunta la re-
forma, conforme a les necessitats socials, cl6na un gir substancial
respecte als enfocaments existents, contrastat de la manera segOent:

a. El model de l'anterior Reforma Educative

Aquesta, propiciada per la Llei de 1970, es basava en un model que
potenciava el desenvolupament de la creativitat i l'autoexpressi6. Els
autors de referencia eren, principalment, V. Lowenfeld (1961) i A.
Stern (1962). Aquests varen divulger unes pautes didactiques basades
en les diferents etapes evoltAves grafiques del nen. SOn evidents les
limitacions d'aquestes aolicacions docents, ja que nornes tenen en
compte l'expressi6 plastica, en Hoc de l'educaci6 artistica, i

concebeixen Ia creativitat corn una qualitat inherent. El seu curriculum
desenvolupa una serie d'activitats practiques, per6 no inclou les
lectures teOriques. Malgrat la seva perspectiva incompleta, va ser
acceptat ernpliament, i encara avui resulta dificil substituir-lo per un
altre, potser perque la seva aplicaci6 practica no evidencia la
necessitat d'uns estudis teOrics.

b. El model de la Reforma Educative actual

Podriem dir de manera simplificada que te en compte les aportacions
de totes les ciencies de l'educaci6 de les teories constructivistes i
que fomenta la innovaci6 educativa amb els aspectes antropologics,
sociolOgics, psicolOgics i pedagOgics. L'educador es concebut corn un
investigador que actua en el proces educatiu, per6 que reflexiona i
relaciona els coneixements amb la feina quotidiana a les aules.

S'articula l'estructura interna de totes les disciplines amb
continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, superant les
diferencies de matéries te6riques" i "practiques.,.

Es procura que l'aprenentatge sigui significatiu i no transmissiu
per aix6 cal que els conceptes de nova adquisici6 s'incloguin en els

que l'alumne té corn a bagatge propi.

Marc de referencia general d'investigació educativa

Hi ha infinites concepcions de l'educaciO. Una d'aquestes es entendre
el proces educatiu com una activitat. Si estern d'acord amb aquesta
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idea tambe podem acceptar que existeixen fenOrnens I fets que es
desenvolupen des de la practice i que calen rnetodes per observar-los
i avaluar-los.

També, si partirn de les premisses que la innovavi6 educative
adopta un model que integra investigaci6, formed() i innovaviO, hem
de suposar que tindre Hoc un canvi en la forma de treballar dels
docents tradicionals i dels investigadors educatius.

La reflexi6 teerica de la practice es necesseria, aixi corn tampoc
no es pot distanciar l'estudi teOric de l'observaci6 participative a les
aules.

El pensament pedagogic s'ha transformat a les darreres decades
(70-90) i ha adoptat diferents interpretacions del perfil de l'educador
que van des de la percepci6 tradicional del mestre entes corn a guia
o pare, fins a la considered() de tecnic (Bloom), professional
(Shavelson), projectador de tasques (ShOon) o artista (Eisner).

En un estudi recent sobre la innovaci6 educative (Rue, J., 1992)
s'anornena un dels canvis més importants que s'han donat a la culture
docent. Podriem considerar els següents:

El concepte d'aprenentatge evolucionant del paradigma conductista
i psicogenetic cap a les concepcions constructivistes.

El concepte de curriculum adaptant-lo a la incorporaci6 de les
minories etniques al mateix temps que es vetlla pel reconeixernent de
la propia identitat cultural.

El caracter sOcio-cultural dels continguts i els recursos didactics
a la seva naturalesa significative i interaccionista.

La introducci6 d'importants innovacions rnetodolOgiques i

tecnolOgiques incideix a donar una nova dimensi6 didactica.

El concepte de grup-classe corn a sisterna social superant la
tradicional relaci6 mestre-alumne.

La diversitat i el tractament personalitzat que té en compte el
carecter més obert i democratic de la societat actual.

La relaci6 educaci6 i treball que procura que el nivell de forrnaci6
dels alumnes al moment de la seva incorporaci6 al treball sigui com-
plete tant en el vessant humanistic corn cientific.

El concepte d'educaci6 entés corn a comunicaci6 significative i

no corn a transrnissi6, deixant el caire elitista I privilegiat per la
considered() d'un dret social per a tothom

Tots aquests aspectes que es donen relacionats podem dir que es
concreten en

Interdisciplinarietat.

12,,, 27=4 12, leAv-s-V-.
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Contextualitzacid

Evolucid dels metodes quantitatius a la universalitat metodolOgica

Tanmateix, per assolir aquests tres punts basics cal reviser i

delimiter internament la prOpia discipline a fi de definir-ne
l'epistemologia i les bases que van donar Hoc a! curriculum.

Existeix un Hinder imprecis que fa dificil delimiter els conceptes
especifics d'una materia amb els de les altres que sOn similars.
Altrament, perque es pugui treballar de manera interdisciplineria cal
veure els punts en corn0 de les materies aixi corn la seva especificitat
i adequar una metodologia que permeti les convergencies i les
cornparacions que seran necessaries en cada cas i context.

Epistemologia

Tal corn hem comentat, la delirnitaci6 del camp d'estudi, la
fonamentaci6 i les bases epistemolOgiques de cada discipline de les
didectiques especifiques sOn temes d'estudi i d'investigaci6 inédita
en el moment present. La recerca de didactica de l'art, igualment que
la de totes les altres disciplines, intenta donar Ilum i resposta a tots
els problemes que hem plantejat. Cal dir també que ens hem de basar
en aportacions d'investigadors de didectica especifica els quals con-
testen els interrogants que sorgeixen amb la implantaci6 d'aquestes
noves disciplines.

Es pot considerar l'EA (l'educaci6 artistica) corn una sintesi de
diferents disciplines corn l'estetica, la histOria de l'art. la teoria de
l'art, etc., que s'ocupa de la reflexi6 i del coneixement teOric i

practic del <, fet artistic". Es per tent l'objecte d'estudi de l'educaciO
artistica ,,e1 fet artistic" amb tots els fenOmens i problemes que
l'envolten aixi corn tambe els dominis dels procediments i tecniques
artistiques. Els factors que s'impliquen sOn d'ordre:

- AntropolOgic (concepte de culture i relacid entre cultures).

- Sociologic (relacions amb el context i la societat).

- FilosOfic (divisi6 de les diferents disciplines implicades).

- PsicolOgic (caracteristiques de la personalitat creadora).

- Pedagogic (innovacid educative i dissenys curriculars)

Delimitant els aspectes de l'est,uctura interna de l'EA i amb
l'intent de marcar unes coordenades, citariem uns quants punts que

1 4
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L:nen per base l'estudi del professor R. de la Calle (1981) proposariem
un domini artistic justificant els apartats segOents:

a) L'estetica (en els seus vessants teOric i critic) este englobada
en sistemes filosOfics perque sempre ha estat entesa corn un
epifenomen de la metafisica, de l'etica i, mes tard, de la psicologia,
la sociologia o la lingOistica.

b) L'activitat artistica concreta sobre la qual es focalitza l'atenciO
i l'estudi de l'estetica, es desenvolupa en els denominats -generes
artistics», ja que a partir d'ella s'elaboren supOsits tebrics facilment
generalitzables a l'educaciO artistica.

c) Les experiencies artistiques s'orienten, prioritariament, cap a
uns certs corrents estilistics, en detriment d'altres tendencies mes
o menys convencionals.

La culture artistica este formada pels sistemes filosôfics, generes
artistics -amb les seves tecniques i modalitats prOpies- i corrents
estilistics. Aquests son els elements productius del denominat
artistic., nucli basic d'etudi i ref lexiO.

La contextualitat cal entendre-la diferenciant el que Os el context
artistic prOpiament dit i la situaciO extraartistica que l'envolta
(interaccions dels elements socials, politics i economics, etc.).
L'analisi dels sistemes escrits podriem esquematitzar-los en el quadre
seguent:

CONTEXT ARTiSTIC

FET ARTiSTIC

SITUACIO

Una analisi del conjunt dels components del fet artistic ens assenyala
l'existbncia cluna sène de subprocessos que la integren. Aquests
sOn:

1 5



NIVELL I AMBIT I FUNCIO

L SISTEMATITZACIO j
AXIOLOGIC ESTETICA

(TEORIA)1

1---- VALORACIO 1

VALORATIU CRITICA
(JUDICI CRITIC)]

,

GUST(CREACIO I
APRECIACIO)ESTIMATIU

(SENSIBILITAT)

PRACTICA FRUITIVA - PRACTICA APRECIATIVA

PRACTICA TEORICA

a) Subprocés poetic-product/a, que es desenvolupa en el -pol
creador i és "l'objecte artistic.

b) Subprocas estetic-receptiu, que s'origina en l'objecte artistic
mateix i que catalitza de ple l'activitat del destinatari.

c) Subprocés distributdor-difusor de l'obra artistica, que es dOna
al Harg de tot el fet artistic aconseguint tant el pol d'origen corn el
de recepci6.

d) Subprocés avaluatiu-prescriptiu. que presenta el seu centre en
el pol critic de les obres.

Una altra caracterist.ca de la rnorfologia de l'EA ens porta a
distingir dos nivells diferents i relacionats que sOn:

1) El niveli productiu-artistic, que ocupa el pla de "Henguatge
objecte- de la reflexiO estatica.

2) El mall teoritzant que dona Hoc a l'autoconeixerlient respecte
a l'art

El fet artistic esta interaccionat a tots els ni \ ells citats a manera
d'osmosi i dbna Hoc a una interconnexiO dels factors imphcats de tal
manera que podem distingir

1 6
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a) Ui dimensio estimativa que delimitana la relacio obra-recep-
tor I en la qual tindria Hoc l'anomenada educacio del «gust.,

b) Una dimensio valorativa en la qual tindria Hoc el judici" de la
critica d'art.

c) Una dimensiô axiolôgica en que tindnen Hoc les aproxirnacions
cientifiques de l'estetica en relacie a la tipologia entre els valors i
la realitzacie practice de l'objecte artistic.

La dimensiO estimative mereix un comentari més ampli a causa del
carecter de les seves funcions i que es troba vinculada a la previa
etimologia de l'estetica, es a dir, designa tota sensaci6 que condueix
a un coneixement connectat a la percepcie i a la recepcie. Histe-
ricament, l'estetica es troba vinculada al terreny emocional i a l'ambit
perceptiu. Es pot dir que en el pla estimatiu té Hoc al centre de
l'activitat estetica prornoguda en qualsevol experiencia receptive,
encara que de manera moR especial en el fet artistic combirant una
percepcie natural i comprensiva amb una percepci6 emocional. Per
tent, l'acumulacie de totes aquestes experiencies juntament amb els
condicionaments circumstancials (culture, modes, etc.) té Hoc a la
formacie del gust i el nivell directe de la sensibilitat.

Un model que pot adequar-se a la Reforma Educativa

Recentment s'ha f et un important avang qualitatiu de l'area
d'educaci6 artistica amb l'aplicacie de models d'innovacie educative,
sobretot pel que fa a l'ampliacie del seu camp d'estudi. Els estudis de
diferents autors que han investigat en educacie artistica, les recerques
dels quals han incidit no només en la didactica especifica sine tambe
en la Didactica general (Eisner, 1971, Shen, 1990), han donat elements
per elaborar models aplicats al nostre context. Un cas representatiu
es el de l'educaciO artistica corn a disciplina que supera en molt els
paradigmes anteriors, centrats més en el cultiu de les habilitats
manuals i de l'autoexpressib. Defineix l'objecte de l'area i estruc-
tura la discipline en les dimensions cultural, critica i procedimental.

Aquest paradigma insisteix en els aspectes culturals sense deixar
de banda l'experimentaci6 de les tecniques artistiques. que s'ocupa
d'integrar-les significativament. Coordina I construeix un coneixement
interaccionat i global de l'educacie artistica

Tanmateix, per6, les aportactons teOriques d'autors anglosaxons
cal que s'integrin a la nostra realitat i, per aquest motiu. cal que
existeixi una investigacid que apliqui aquesta innovacie educativa

1 7
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generant models que s'avinguin at nostre context politic, cultural
natural

Tenint en compte que en el moment present la innovaci6 educativa
de cada area s'ha d'emmarcar en les orientacions de la Reforma, as
necessari fer una interacci6 de l'estructura de la disciplina d'educaci6
artistica amb el nostre DCB (disseny curricular base). Aixi doncs,
podriem relacionar dquestes dimensions amb els tres tipus de
continguts que es plantegen: fets I conceptes, procedimens, i actituds,
i valors, creant un model apropiat (Juanola, 1991). En un intent
d'exposar-ho senzillament podriem dir que:

Els primers serien prOpiament els sabers que integren la culture
artistica referida a les arts visuals.

Fets.
Conceptes.
Sistemes conceptuals.

Els segons detinirien el saber fer, en el nostre cas, lectures i
produccions estatiques i/o artistiques.

Estrategies de l'aprenentatge artistic.
Tacniques artistiques.

- Habilitats grafo-motrius enfocades a l'aprenentatge artistic.

Els tercers, el saber ser, orienten la sensibilitat al mOn visual
apreciant i gaudint de les experiancies estetiques.

Normes de pluralisme estatic.
- Actituds de desenvolupament de la sensibilitat en relaci6 als

diferents contextos culturals.
- Valors fonamentals en la relaci6 Otnica. histOrica, social cul-

tural.
Habits.

La correlaci6 seria la segOent:

a. Els sabers o la dimensi6 cultural que comprenen els continguts
de lets i conceptes, i es planteja com resoldre problemes o preguntes
COM:

Quins elements intervenen en el fet artistic?
Quin es el paper dels artistes en la societat?
Com comprenen els nostres contextos culturals?
Quin desenvolupament histOric tenen les diferents manifestacions

artistiques de les arts visuals?

b El saber ter o la dimensi6 proci.dimental due ha de resoldre
aspectes com.

18

Corn discriminen els nens les formes i els colors?
Quines qualitats sensorials tenen els materials?
Quines tecniques artistiques hem d'experimentar?
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Quines modalitats o alternatives poden derivar-se de les tacniques
artistiques?

Quines habilitats s'han d'utilitzar per a cada tecnica?

c. El saber ser o la dimensi6 critica.

La dimensi6 critica s'ocupa que els educadors resolguin problemes
COM:

Corn jutgen els nens de cada etapa els valors artistics?
En quins pararnetres es recolza la valoraci6 estatica?
En quins mitjans socials, culturals i histOrics actua la realitzaci6

artistica?

Quan parlem de la formaci6 del mestre aquestes dimensions
conclouen en la dimensi6 didactica.

Saber comunicar o la dimensi6 didactica, sintesi de les anteriors,
esdevé per al mestre una resposta a les preguntes fonamentals que
guien l'ensenyament-aprenentatge centrat en:

Per qué ensenyem art?
Corn hem d'ensenyar art?
Qué hem d'ensenyar en el curriculum d'art?
Amb quins materials i amb quines activitats ensenyem art?
Corn verifiquem l'aprenentatge artistic?

Els interrogants plantejats van més enlla d'establir un gradacio
din.s la tipologia dels diferents continguts. Altrament, les variables
que hi intervenen, corn sOn les de context, la diversitat de valors i

cultures, les caracteristiques pr6pies, etc., sOn tan rellevants que
donen Hoc a una Optica plural i multicultural.

Sumari

La nostra situaci6 de politica educativa referent a la innovaci6
porta bastants anys de desavantatge, sobretot en relaci6 als paIsos
anglosaxons. Cal pensar que no trigaran a arribar-nos els paradigmes
que en aquells contextos s'han aplicat amb més exit i divulgacio.

En el camp de la recerca, alguns estudiosos dels nostre pals han
donat a conèixer alguns dels models més significatius, corn és el cas
de DBA (l'educaci6 artistica com a disciplina) Queda pert) molt a fer
en l'ambit de la formaci6 del professorat i de l'aplicaci6 experimen-
tal a les aules.
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Tambe cal dir que a part del fet que existeixi un marc teonc de
la DBA creat per diferents autors ford-americans. I adaptacio ara
aqui Os una tasca complexa, o el que equival a dlr. tenim paradigma
perd hem d'elaborar un model.

Una altra consequencia que porta el fet d'analitzar el paradigma
de la DBA, Os que cal considerar l'alteraciO que representa en relacio
a d'altres models que donen mes Ornfasi a la practice La introduccio
d'un marc tedric que ha d'entrar a delimiter les diferents ciencies
estetiques que configuren l'estudi del fet artistic dins les ciencies
humanes Os un tema que mereix un aclariment Important per l'oblit
i negligencia de que ha estat objecte durant tots els anys en que en
el nostre pais no hi havia una politica educative democratica

Potser el punt clau que fa que es puguin desenvolupar les teones
implicites dels professors és tambe la introducciO de les aportacions
provinents de l'antropologia. que potencien el pluralisme estetic per
adoptar els models multiculturals. Aquests apareixen corn una reaccio
contreria a les fonamentacions bioldgiques i freudianes utilitzades
per Lowenfeld que havien estat de maxima difusid entre els educadors
d'art.

Un altre aspecte que cal esmentar es la influencia d'algunes
metodologies de la tebrica dels curriculums d'EA

Reunint les reflexions anteriors. es defineix un camp d'estudi en
el qual s'iitrodueixen importants conceptes tegrics. critics i practics
d'igual importancia que redefineixen una idea global del que Os cultura
i educaciO artistica en confrontacig amb determinades visions
sectaries. L'interes del context, la diversitat i el pluralisme cultural
en una societat postmoderna sOn aspectes condicionants Per aixo cal
adaptar models oberts de sintesi i amb adequacions multiculturals a
fi de respondre a les necessitats del moment.
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Abstracts

En las decades de los En matiere de In the tielo of research
80 y los 90, ciertos recherche. certains during the 1980s and
estudiosos de nuestro chercheurs de notre 1990s. some important
pais han dado a conocer pays ont fait conne;tre models have been made
en el campo de la pendant la periode 80 known in our country.
investigacion algunos 90 des modeles such as DBA (Artistic
de los modelos mas parliculiérement Education as Discipline)
srgnificativos. por sigmlicatifs. comme le Nevertheless. there rs
elemplo. *Educacien D B A (leducation still much to do
artistsca como artistique comme regarding teacher
discipline discipli 'e)'. (D 8 A) training and experimen-
Sin embargo, en el II reste cependant tal application in the
ambito de la formacion beaucoup a faire dans classroom
del profesorado y en la le domaine de la The key factor allowing
aplicacion experiments/ ;ormation des the development of the
en las aulas. es mucho professeurs et pour implicit theories of
lo que queda por hacer l'application teachers is. perhaps.
La clave par. que experimentale dans les the contribution made
puedan desarrollarse classes by anthropology which
las teotias del L'element cle qui fa,: promotes aesthetic
prolesorado. quiz, sear, que les theories pluralism for the
las aportaciones del implicites des adoption of multi-
campo de ia antropolo- professeurs peuvent cultural models
gia, potenciando un etre mrses en The importance of
pluratismo estetico que application est peut- context, diversity and
perrnita adopter etre rintroduction des cultural pluralism in a
modelos apports provenant de Dost-modern society
multiculturales 1 anthropologie qui condition matters to
En una sociedad renforcent le such an extent that
posmoderna. la pluralisme esthetique approximations to open
importancia del marco afiri de pouvoir adopter models, synthesis, must
cultural. su diversided les modeles be adapted at the same
y su pluralismo son muiticulturels time as adaptation to
condicionantes que L importance du ,ie multi-cultvral
hablan de la convemen. contexte. la diversite context are made in
ma de adecuar modelos et le pluralisme order to respond to the
abiertos mechante culturel dans une reouirements of the
aproximaciones y societd post-moderne given moment
smtesis para Car conditionnent de tette
respuesta a las !aeon oue Von dog
necesidades del adapter des
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Arts plastiques I metodologia: Descripció d'un
model didactic
Marta Ba lada i MonclOs

introducció

En l'ensenyament de la plestica, les linies pedagdgiques que
s'han seguit tradicionalment s'han fonamentat en el desenvolupament
de la creativitat infantil, l'aprenentatge i domini de les tecniques
i els mitjans d'expressiO i la seva relaci6 o estudi de les arts plastiques.
En general les estrategies i sistemes metodoldgics que s'han emprat
han estat més implicits que explicits i, en moltes ocasions, desvinculats
d'una visid curricular que cohesiones tots els seus components. En
els darrers anys, és quan s'ha prodult el canvi més important,
reconeixent el perfil disciplinari de la materia i definint-ne tant els
aspectes cognitius, expressius i formatius, corn la irnportancia de
coneixer i utilitzar una metodologia didectica adient.

Sobre aquest aspecte del corn des que ens dediquem a la docencia
hem f et molts estudis exploradors per tal d'avaluar la incidencia de
la metodologia en el desenvolupament cognitiu, expressiu i formatiu
dels alumnes, segons la revisiO que feiem dels resultats obtinguts en
els processos i la realitzaci6 dels treballs. Per la nostra part, ha
estat després d' investigar-hi ampliament que hem pogut configurar
un sistema metodoldgic i confirmar-ne la validesa. Aquest article
descriu aquest model per l'especificitat de la discipline, tenint en
compte les diferents facetes que s'hi impliquen.

Algunes cites significatives

Referent a la metodologia en l'ensenyament de les arts plestiques,
tindria per a nosaltres un especial interes el principi pedagogic de
Rousseau, que el s. XVIII defensava l'uducaci6 visual mitjancant el

perque aquest exercici contribuis a desenvolupar la capacitat
cognitive de l'alumne, mitlancant l'observeci6 directa del natural.

27e 13
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D'aquesta manera ensenyava, observant, que es més educatiu el valor
del metode que l'habilitat de l'alumne en si mateixa. Una altra
referencia seria la del mestre Ebenezer Cooke. qui, al final del s.XIX,
en voler reconsiderar els principis de l'ensenyament de l'art en
escoles angleses. manifestava la importància de coneixer tent la
naturalesa del nen al qual s'ensenya corn el sisterna amb clue s'ensenya.

En el primer cas interpretariem que el metode es un mitja que
ajuda a adquinr coneixements, i una conseqUencia d'aquest son el
desenvolupament i adquisiciO d'habilitats. En el segon, que el docent
ha de saber i dominar a fons els sistemes que Ii permeten transmetre
coneixements. informacions o valors perque la relaci6 entre
ensenyament-aprenentatge sigui realment eficac. Creiem, en
conseqUencia, que individualitat i sistema d'ensenyament han de ser
afins o complementaris: s'han de correspondre, interpretant, doncs,
que en l' educaciO artistica. el metode és necessari, pere que ha de
ser flexible d'adaptar a la personalitat de cada individu i l'ensenyant
ha de dominar les estrategies metodolegiques adients a la discipline
en adequar-les a un coldectiu heterogeni. Aquestes serien per a
nosaltres questions de fons en voler tractar el tema de les estrategies

els metodes en l'educaciO visual i plastica.

Fem un breu repas els plantejaments metodolOgics que creiem
interessants I que s'han donat en la pedagogia artistica moderna,
destacariem la primera expenencia de l'Escola de la Bauhaus, que
es va donar entre 1919 i 1933. en tres periodes diferents: Weimar,
Dessau I Berlin. i Wingler (1975). Els postulats d'alguns professors
defensaven la descoberta mitjancant l'experiencia. com a essencia
del treball creatiu abans que recOrrer a l'habilitat. Temen la convicci6
que els metodes. I no pas l'art, poden ser ensenyats. Mitjaneant la
metodologia. és el mateix estudiant el que desenvolupa les seves
capacitats segons les aptituds que té. La docencia conreava alhora
una formacio teorica i practice. Determinats professors tenien un
perfil en el qual es combinaven tres qualitats que no sempre van
unides'ser artiste. pedagog I escriptor. Els apunts i litres de Gropius,
Kandinsky. Klee. ltten. Moholy Nagy i Schelemmer van fonamentar,
per prirnera vegada en els ensenyament artistics. teones i conceptes
sobre els elements plastics Argumentant les seves observacions,
exphcant les expenencies. anotant les seves reflexions i sobretot
fent una analisi del mOn real I de la representaciO artistica, van fer
possible una aproxirnacie teOrica al Ilenguatge visual . Aquests tex-
tos eis considerariem encara are, una font molt valida d'informaci6

documentacio En el seu moment. el seu estudi ens va parmetre
descobrir la importancia de fer l'ensenyament amb aquest doble
vessant. tenint en compte. a partir de Ilavors. aquesta dualitat con-
ceptual I expressive de les arts plestiques Aleshores es feia necess-ri
trobar metodologies que permetessin traduir als diferents graus de
lensenyament les adients per als ternes teOrics o conceptuals les
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valides per a la practica artistica I en aquest sentit, la tasca docent
dels esmentats professors fou una guia per iniciar la nostra.

El coneixement de l'obra d' autors corn Kepes (1969),.Knobler
(1970), Munari (1973-1985), Gtbson (1974), Gil lam Scott (1974),
Berger (1975), Arnheim (1976), Dondis (1976), Marco Ili (1978),
Germani-Fabris (1981), entre altres, ens va permetre afermar el
cos tedric de la disciplina. En aquest sentit assumiem ia necessitat
de dissenyar l'adaptaciO d'aquest cos tebric per a cada cicle de
l'ensenyament amb clue es treballava, elaborant diferents programes
i realitzant experiencies d'acord amb aquest plantejarnent. 'aiem
necessari possibilitar la introducci6 gradual dels conceptes basics
del Ilenguatge visual, en la mesura que l'alumne conreava el
desenvolupament i l'evolucid d'un Ilenguatge plastic propi.

lmportancia de la creativitat en la creació de models

Son molts els artistes, pedagogs o psicOlegs que valoren la crea-
tivitat corn un fet inherent a una educaci6 ben orientada i que s'ha
de considerar des de cadascuna de les disciplines.

Per posar alguns exemples, citariem De Bono (1973), que permet
descobrir que es el pensament lateral i corn esta intirnament relacionat
amb els processos mentals de la creativitat i l'enginy. Segons aquest
autor, seria suficient dedicar-hi una hora a la setmana per desvetllar
la capacitat creativa dels nens. Guilford (1978) ens recorda que la
creativitat Os la clau per a l'educaci6 en el seu sentit mes ampli i

complet. i afegeix, que aquesta responsabilitat ha de ser compartida
per l'entorn familiar. l'escola i la societat, i tenir en compte, a mcs.
que hi ha condicions que afecten el pensament creatiu i d'altres que
l'inhibeixen. Amb relaci6 a la naturalesa del pensament creatiu, co-
menta que s'han de potenciar les operacions d'investigaciO,
conceptualitzant les funcions de fluidesa. flexibilitat i elaboraciO en
les operacions de produccio creative.

Logan (1980). en el ilibre Estrategos para una ensenanza creativa.
defensa que lensonyarnent creatiu es caracteritza pels rnatodes
d'ensenyament indirectes que es basen en ,,l'art de deduir, pregun-
tar, suggerir. proporcionar pistes, indicar alternatives i integrar
Estirnula les capacitats associatives, posa en moviment les operacions
connotatives i fomenta el pensarnent creatiu (pag. 73).

Nishnth i Shucksmith (1990) creuen que un bon perfil de inestre
ha de tenir les qualitats de flexibilitat. apreciaciO irnaginacid.
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Marin lbatiez (1984) enurnera els indexs més utilitzats corn a
definidors I indicadors de la creativitat, que sen onginalitat, quantitat
de productes o fluidesa, elaboracie, sensibilitat pels problemes,
redefinicie, utilitzacions iriusuals, analisi i sintesi. Per a aquest au-
tor l'ensenyament creatiu és aquell que propicia l'aportacie d'alguna
cosa personal, valuosa i innovadora, dissenyant activitats que siguin
ocasions per fer aportacions originals.

El pedagog trances De la Garanderie (1990), quan fa esrnent de
la pedagogia de la imaginacie creadora, creu que_tothom te una resposta
a donar i que ha de poder comunicar-ho. Es, per tent, tasca i
responsabilitat del docent posar al seu abast els coneixements, els
mitjans, les tecniques i els metodes que ho facin possible.

Marin Viadel (1991) comenta que -poden assenyalar-se tres
caracteristiques generals de qualsevol mètode d'ensenyament de les
arts plastiques: activitat, individualitat i creativitat..

Els models curriculars en educed() artistica

El model anglosaxe d'Herbert Read ens va donar la idea que l'art
ha de ser la base de l'educacie i que sense aquesta l'educacie de
l'individu quedava parceldada. Va fer una classificacie empirica
dels dibuixos infantils i tamba va enumerar deterrninades etapes
evolutives. Les seves teories, recolzades tant en un pensament
filosefic corn psicoldgic, van tenir una gran divulgacie, i considerem
que aquesta aportacie feta el 1943 és totalment vigent quant a la
importancia de rebre una correcta educacie artistica.

L'aportacie de Lowenfeld (1947) es va caracteritzar per basar
l'atencie en el nen i en el seu desenvolupament creatiu, més que en
els mateixos continguts, pert) tenint en compte la importancia de
pensar, sentir i percebre, i també per les categories que va proposar
corn a etapes evolutives de l'art infantil.

Per a Arno Stern (1967), el model no era un sistema aplicable
a totes les situacions d'aprenentatge, alb important és l'adequaci6
que se'n feia per a les necessitats que s'evidencien a cada alumne,
donant-los referancies perqua poguessin desenvolupar al maxim les
seves CapaCihts. Aim!), expenmentat en la mesura que s'ha ordenat
el treball, afavoreix una millor qualitat dels resultats que s'obtenen
Un dels seus objectius és donar pautes per aprendre a treballar
Primer obliga a pensar, en segon Hoc a organitzar el treball i en
tercer demana acabar-lo correctament. Aquests tres autors han estat
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potser, en les darreres decades, els que han influit riles directarnent
en la formaci6 dels ensenyants i especialistes.

D'acord amb les idees de Lowenfeld es va aconseguir en molts
sectors educatius potenciar rautoexpressi6 i la capacitat creative
del nen i alhora se'n desvetllava i desenvolupava la sensibilitat ar-
tistica. Aix& pert), no implicava una sistematitzaci6 prOpiament
dita, que estructures gradualment la docencia en aquesta etapa, i si
be s'havia avaneat de manera important en alguns ambits docents
sobre aquest tema, no es tenia encara la visiO general que exigeix
reduced() artistica entesa corn a discipline, és a dir, corn proposava
Wilson (1975) en estructurar els continguts i les conductes que
corresponen a l'aprenentatge de les arts plestiques o, tanmateix i en
una altra linia, amb un curriculum propi corn creu Eisner (1985),

professor d'educaciO artistica a la Universitet de Stanford (Califernia).

Cal recordar que va ser als Estats Units, a partir de la decade dels
seixanta, quan reduced() artistica es va comenear a considerar corn
a tal, concretarnent al serninari sobre «InvestigaciOn y desarrollo
del curriculum en educaciOn artistica., realitzat a l'Universitat Estatal
de Pennsylvania el 1965. Posteriorment, l'any 1982, es va crear a
Los Angeles el "Getty Center for Education in the Art. per rnillorar
la situaci6 i la qualitat de reduced() artistica; principalment de les
arts visuals a les escoles. Es treballa amb projectes i investigacions
que es concreten, per exemple, en la creacib de l'Institut Getty,
per a professors d'arts visuals, on es duen a terme programes de
desenvolupament de professorat i prograrnes de disseny curricular
aixi corn els especifics d'avaluaciO i aprenentatge ( Marin, 1990)

El model de Bruno Munari

Un dels autors que creiern destacable quant a referencies metodo-
lOgiques per a reduced() artistica és Bruno Munari. Aquest artista i

dissenyador te una ernplia bibliografia sobre la didectica de l'erea que
denota un gran dornini i coneixement de la pedagogia de l'art i de la
metodologia didectica per a tots els graus de rensenyarnent, des dels
infants fins als estudiants de disseny.

Munan (1979) opina que el coneixemem instrumental i tecnic us
fonamental per al desenvolupament cognitiulexpressiu en el Ilenguatge
visual, i amb la rnateixa importencia assenyala que la soluciO inOdita
en l'educació artistica ha de sorgir de la creativitat, coordinada per
una metodologia correcta.
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La linia pedagogica d'aquest autor propose

Donar una inforrnacio necessana quan s'ha de treballar un
contingut.

Educar en un sentit creatiu i sensible.
- No donar models, sinO inputs que siguin motivacions.

Saber trobar un sistema d'ensenyament-aprenentatge. ja sigui
dissenyant-lo o be adequant, reelaborant o acollint-se a linies cfaltres
pedagogs o escoles.

- Fer propostes d'activitats obertes per al coneixernent ins-
trumental respectant les individualitats, per poder cercar solucions
personals. Trebel lar amb metodologies que permetin educar en aquest
s3ntit, estirnulant la creativitat i potenciant al maxim les facultats
individuals en benefici del coldectiu.

- Donar orientacions clares sobre el que ha de ser un plant( ament
didactic dels temes.

Coordinar correctament les metodologies.
Adaptar el curriculum a les individualitats i no a la inverse.

La metodologia de Munari se centra en cinc aspectes fonamentals:

Basar el metode en un principi informador, per poder valorar
que és encertat i qué equivocat, en els conceptes i en la praxi

Adaptar els programes als individus i no a la inverse, fent aixi
que sense vanar-ne els continguts i per mitja de la metodologia, el
sistema d'ensenyament permeti que tothom arribi a donar el maxim
de les seves capacitats. en una interaccila professor-alumne. alumne-
alumne, propiciant que l'esmentat sisterna sigui dinamic

Proposar processos de treball utilitzant en principi la intuiciô
Aquest es un valor en el qual nosaltres creiem tanmateix. i recolzat
en segon Hoc pel raonament. la reflexiC i l'analisi. es a dir, altres
factors que ens permeten desenvolupar el sentit creatij I imaginatiu.
La intuiciO com a punt de partenca perque doni pas a la recerca Iliure
i no condicionada. En la successiC dels processos que comporta cada
activitat poden trobar-se suggenments que indueixen l'alumne a
solucions finals valides

Potenciar la influencia positive de l'individu sobre el collectiu
Tenint en compte l'experiencia collective corn a font de rnotivacio.
Valorar que una idea original pot generar-ne d'altres

Tenir corn un objectiu terminal important. ei de coneixer per
saber apreciar La praxi. com a sistema pel qual s'investiga. s'apren
es valora. tant l'aportaciO que horn es capac de fer corn l'aproparnent

al treball dels artistes

'2 8
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Un disseny per tractar la diversitat en el sistema
d'ensenyament-aprenentatge

En tot grup-classe, edat i etapa, els docents sabem que hem de
treballar amb un coldectiu format per individus amb una determina-
da idiosincrasia i perfil caracterial. amb unes capacitats i habilitats
a desenvolupar que no sari, a priori, exactament iguals en tothom, i

que depenen de molts factors, influbncies o condicionants del desen-
volupament individual. Per tent. una caracteristica dominant es la
diversitat, i l'entenern corn un denorninador com6 de qualsevol grup.

Creiem necessari. pel que fa a la nostra discipline, que el disseny
del sistema ensenyarnent-aprenentatge es configuri d'acord amb uns
metodes flexibles i oberts, i que les estrategies metodolOgiques tinguin
en compte el tractament de la diversitat corn a factor ineludible.

Si haguessim de generalitzar per definir el perfil d'un grup-classe.
podriem resumir aquesta problematica en els punts seguents:

les dorninants de nivell en el grup;

les capacitats. habilitats i/o mancances individuals:

el problerna de la cornprensiO segons les capacitats de cada
estudiant;

els ritmes individuals.

Segons aquestes quatre facetes. hem de considerar quines sOn les
estrategies metodolegiques a seguir, quins metodes a aplicar perque
la seva incidencia en el grup afavoreixi els objectius que ens plantegem
i quetanmateix es tenen en cornpte en el marc dela innovaci6 educative.

Per a la fonamentaci6 te6rica d'aquesta faceta, l'autor que mes
ens ha interessat és Antoine de La Garanderie (1990), ja que, a
partir del seu estudi, trobern més ra6 de ser en el que fins aleshores
estructuravern sobre experiencies I criteris personals en relaciO
amb el tractarnent de la diversitat en l'ensenyament. Aquest pedagog
frances creu .en un programa de la pedagoaia de l'esser-(pag. 88).
per oexercir el bell ofici d'horne. (pag. 90). Pensa que els docents
hem de descobrir loriginalitat dels nostres alumnes i contribuir al
fet que ells mateixos es descobreixin. Parafrasejant un altre autor.
Peretti defense que./a gualtat es hasa, do let, on la Intel ltgencta
de la diferencia- (pbg. 91). Aquest autor formula la questiO que.
malgrat els esforcos. molts alumnes no aconsegueixen comprendre,
quan la cornprensie Os el resultat d'activitats rnentals duterminades,
ens recorda la incidencia de l'ensenyant davant els bons resultats

dels seus alumnes o el fracas escolar, addumt que la percepciO en si
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mateixa no es comprensiva, sing que la comprensi6 depen d'un gest
mental de reexpressi6 de la informed& fornida de la percepci6.

En la seva proposta trobem unes paraules clau: introspecció,
evocaci6 i comprensió. Aquestes permetrien una estructura

de gestos mentals-cormwals, que mitjancant uns determinats
processos possibilitarien a l'estudiant comprendre. saber aplicar i
saber explicar. Aix6 es posa de manifest quan en l'exposici6 dels
resultats del treball individual, pel que fa al grup, es produeix una
retroalimentaci6 col.lectiva a partir de les aportacions originals
individuals. Tots aprehenem de tots.

Un disseny per tractar la diversitat corn una caracteristica
propia de la discipline

El model que es descriu en aquest article pertany al d'una
especialitat i, corn a tal, te en compte el caracter expressiu de la
discipline. Aix6 vol dir que en la consecuci6 de la praxi cal potenciar
el pensament divergent perque aquest Ilenguatge exigeix respostes
originals, diferenciades i noves. Exigeix, corn ja hem dit, que siguin
obertes perque de l'aprenentatge dels fets, sistemes i conceptes,
procediments i valors, propis de les diferents materies de l'educacid
artistica, els estudiants sapiguen corn cercar i trobar idees, i corn
desenvolupar-les tegricarnent i practicarnent. Potser aquesta es una
de les facetes del professor que considerariem més important, el
qual mitjancant el metode pugui orientar l'estudiant en els processos
de treball, incentivant a cercar noves possibilitats tecniques en els
procediments plastics, perque cadascii s'identifiqui amb uns rnitjans
o uns altres, i procurant aportar una empremta personal en la
utilització dels instruments i les tecniques o el tractarnent dels
materials: sabent trobar, tanmateix, aquella tipologia d'irnalge que
arnb els mitjans emprats, respongui a la pr6pia sensibilitat i caracter
expressiu.

Els estudiants han d'assumir que un dels criteris basics per a
l'adequacib didactica de la discipline en el mOn de l'escola es
desvetllar, potenciar i tenir cure d'aquesta diversitat en la
representacib plastica. SOn diferents estrategies les que ho permeten
cat tenir-ho en cornpte des dels diferents vessants que té la materia

. Es basic saber corn traduir-ho perque tent a l'aula universitaria corn
a la de l'escola infantil, prirnaria o secundaria, cadasci) aporti en
paraules de De la Garanderie allb que té a dir
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Una questiO que permet reflexionar sobre la complexitat del perfil
de la disciplina es que inclou una ilista extensa de materies i continguts
que podem classificar en els ordres segUents:

Tbcnic: coneixernent, aprenentatge i aplicaciO dels sistemes i
procediments plastics, ja siguin bidimensionals o tridimensionals,
grafics, pictOrics, de modelatge, construcciO, infografia o altres.

Expressiu: elaboraci6 de missatges visuals Otilitzant les tecniques
corn a vehicles de cornunicaci6.

Morf osintactic: estudi dels elements del llenguatge visual dels
diferents conceptes i generalitats.

SOcio-cultural: coneixernent del patrirnoni artistic afermat en
la consciencia de les funcions, utilitzaci6 i aplicacions prOpies d'una
cultura visual.

Pedagogic: estudi de corrents, models i experiencies especifics
d'educaci6 artistica i l'art infantil.

Didactic: coneixement i domini del disseny curricular, continguts,
estrategies, metodes, recursos, tecniques i valors propis de
l'especialitat, necessaris per aprendre a ensenyar i per a la correc-
ta adequaci6 als diferents nivells de l'ensenyament primari.

El temari que correspon a aquests sis vessants exigeix practicar
la docencia fent Os de diferents metodes adients a cadascun d'aquests,
ja sigui cientific, expositiu, discursiu. indirecte, inductiu, deductiu,
seqUenciat, etc. L'estudi i revisiO de la bibliografia especifica publi-
cada en els darrers anys, aixi corn ara, en aquests moments
d'innovaci6 educativa, alguns treballs d'investigaci6 sobre l'area
permeten. a l'ensenyant, disposar d'una informaci6 que possibilita
estructurar continguts i proporciona a l'educador un marc de
referencies que Ii faciliten situar-se a partir d'una fonamentaci6 que
a poc a poc es va consolidant amb aquesta visi6 panoramica i complexa
de la seva epistemologia (Juanola, 1992). La coordinaci6 d'aquesta
panoramica i les seves interrelacions en la formaci6 inicial de mestres
exigeixen, insistim, una visiO metodolOgica adient que permeti co-
ordinar i assolir els seus continguts de la manera més motivadora
rigorosa possible.

Estructura del model didactic

Per configurar l'estruclura aprehenem de la linia pedagOqica de
Munari els punts segOents:
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Establir un principi informador en l'ensenyament de les arts
plastiques.

Coordinar les metodologies operatives per trobar solucions
creatives.

Actuar en la linia d'una pedagogia individualitzada.
Valorar la intulciô per a la recerca en la praxi.
Realitzar determinats processos de treball per trobar solucions

valides.
Afavorir experiencies col.lectives per a l'enriquiment indivi-

dual.
Coneixer per saber apreciar.

L'aportaciO de De La Garanderie permet centrar-nos en l'acord
d'afavorir:

L'atenci6, la reflexi6 i la mem6ria.
La introspecci6, la intuiciO i l'evocació.
Realitzar determinades representacions (mentals-gestuals) per

afermar les destreses i habilitats prOpies del treball plastic.
Prendre consciencia dels processos i procediments de l'activitat

mentP' que s6n fonamentals.
riacticar una pedagogia de l'esser.
Plantejar una pedagogia de la imaginaciO creadora.

De les propostes que fa Leslie Logan (1980), hem escollit les
seguents:

Estrategies basades en el foment del pensament creatiu.
Els matodes indirectes sOn flexibles per adaptar-se a la

personalitat de l'estudiant
MotivaciO, simulaciO. consulta i descobriment formen les bases

d'aquests metodes les neves caracteristiques sOn l'espontaneitat,
l'autonomia la comprensiO.

Entre els tres autors podem establir aquestes connexions.

Munari es refereix a la importancia de practicar una pedagogia
individualitzada, i De la Garanderie ho anomena una pedagogia de
l'esser els rnetodes indirectes de Logan sOn flexibles per adequar-
se a cada individualitat.

Munari i De la Garanderie defensen actuar a partir de la intuiciO
per passar posteriorment a la reflexiO

Tots dos creuen en la importancia dels procossos corn a mitians
per assolir coneixements. Logan enten els metodes indirectes corn a
processos, i tots tres pensen que les estrategies metodolOgiques son
camins que hi condueixen
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Fa Rana citar, en darrer Hoc, la proposta d'adequar l'estructura
del curriculum d'Eisner a la didActica de les arts plAstiques en con-
3clerar adient emmarcar els Ambits a les dimensions conceptual,
processual, critico-apreciativa i didactica, d'acord amb la investigaci6
realizada per Juanola (1989, 'Jag. 198-235), que inclouria la
diversificaci6 dels ordres tecnic, expressiu, morfosintActic, sOcio-
cultural, pedagogic i didactic, que nosaltres haviem configurat.

Descripcid del model

En l'elaboraci6 del Ilenguatge plastic, els processos que proposem
de fer en la praxi artistica creiem que s6n els que faciliten la
comprensi6 dels conceptes que s'expliquen i que impliquen una iniciaci6
o introducci6 global a la panoramica del Ilenguatge plastic per les
interrelacions que s'hi estableixen.

Ens sembla necessari afegir a continuaci6 el que entenem per
procediments I processos plastics, donades les accepcions que im-
pliquen aquests mots des de l'Ambit de les belles arts i en el nou marc
curricular. En arts plastiques utilitzem la paraula procediment per
referir-nos a diferents maneres de treballar amb les tecniques. Per
tant, entenem que les diferents accions que es realitzen per a l'execuci6
d'un procediment poden anomenar-se processos. Un proces inclou
diverses accions o fases, i el conjunt d'aquestes es un determinat
procediment.

Segons la nova nomenclature curricular, el mot procediment té un
valor de contingut i s'enten corn: un conjunt d'accions ordenades i
orientades cap a la consecuci6 d'una meta.. S'afegeix que s'utilitzen
els termes ,,clestreses., "tecniques., -metodes. i fins i tot
estrategies corn a sinOnims de procediment. (Coll et al., 1986).

Interpretem per tant, dues accepcions de procediment:

1) Per a [Ambit de belles arts donariem el valor de procediments
als continguts que es refereixen a les tecniques, tant pel que fa a la
teoria corn a la praxi: procediments grafics o pictOrics, per caar un
exemple, o dit d'una altra manera, les diferents possibilitats de
manipular i experirnentar amb instruments i materials.

2) Segons el nou marc curricular, hem de considerar-lo corn un
element essencial que forma part del bloc de continguts, conjuntament
amb els fets, sisternes, conceptes, actituds i valors. per a qualsevol
unaat didActica. AixO fa que l'entenguem corn a destresa o metode
que perrnet desenvolupar tecniques per les quals s'apren mitjancant
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l'experiencia. Procedirnent seria aixi un mitja que inclou unes accions
seqUenciades per les quals s'assoleixen uns coneixements D acord
amb aquest enfocament, per a nosaltres serien estrategies o varia-
bles metodologiques per als diferents processos que els estudiants
han de realitzar.

En sintesi, tot considerant les accepcions comentades. insistim
especialment en el fet de propiciar i afavonr el desenvolupament
d'aquests processos perque ens porten a coneixer determinats
procediments i, per tent, a desenvolupar unes actituds I valors per
assolir aprenentatges en el marc d'una reforma que ho introduelx
donant-li una importancia especial.

El perfil del model que hem elaborat es basaria en

Una pedagogia individualitzada.
Estratbgies que afavoreixen l'adquisiciO de determinades actituds

i aptituds.
Estrategies que afavoreixen la creativitat
Metodes i tecniques que fan comprensible l'adequaciO didactica
La realització de determinats processos per assolir la comprensio

dels continguts i introduir-se en la seva didactica

Es parteix d'una estrategia central en la qual es consideren les
caracteristiques del grup d'estudiants, les actituds I aptituds a
desenvolupar i el curriculum de la disciplina El disseny implica una
planificaciô de processos que responen a una estructura
desenvolupament que podem sintetazar en els quadres seguents

PLANIFICACIO DE PROCESSOS

1 DimensiO conceptual A IntroducciO de continguts

2 DimensiO processual B Plantejament de la

3 DimensiO processual C Elaboracio de la praxi

4 Dimensib critico-
apreciativa

D Exposicio dels resultais

5 DimensiO critico-
apreciativa Ana lisi dels resultat

Avakhicio

Dimensio didactica
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(1. Dimensió conceptual) I

A. INTRODUCCID DE C3NTINGUTS

FETS i CONCEPTES

SISTEMES

PROCEDIMENTS

Metode expositiu.... Recursos

Bibliografia

Projeccions

Textos

Mapes
semantics

Altres

2. Dimensi6 processual)

B. PLANTEJAMENT DE LA PRAXI

Fets, conceptes i sistemes

Procediments

Actituds i valors

Metodes indirectes

Fases que se segueixen en els processos

Estudiant

la fase Introspective
Intuitive

2a fase Executive
a) Preparatibria
h) Productive

3a fase Expositive

4a fase Analitica

5a fase Avaluativa

Professor

Discursive
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(3. Dimensue processual)

C. ELABORACID DE LA PRAXI

Estudiant

la fase

INTROSPECCIO
INTUICIO
EVOCACIO

AtenciO
I

Raonament

ReflexiO

Projecte praxi

2a fase. (I)

EXECU DE PROVES
RECERCA
ASSOCIACIONS
CONSULTES

Professor

Foment del pensament creatiu
Foment de l'aprenentatge
divergent
Foment dels canvis d'actituds
EstimulaciO d'aptituds-
capacitats

Pedagogia individualitzada

Autonomia
Espontaneltat_
Comprensio
Estimuls

ASSESSORIA
RECOLZAMENT, SUPORT
RESPECTE DEL RITME
INDIVIDUAL

RE1ROALIMENTACIO INDIVIDUAL

RETROALIMENTACIO COLIECTIVA

2a fase (II).

PRUVLS DEFINITIVES

I IZ ORIGINALS

3 6

ReexpressiO
de la
InformaciO

METODE DISCURSIU

(interaccions:)
Comportament creatiu
Tecniques indirectes.
Variables de reforo:
-adequade do la proposta a

la personalital de
l'esludiant.

-mteraccio
-accepted() d'idees:
-accepted() de r esforQ.
-valoracie de restore.

!ridded() de terniques.
-atri' ucro de confranca



(4. Dimensió critico-apreciativa)

D. EXPOSICID DELS RESULTATS

3a fase

Estudiant

PRESENTACIO DE LA RECERCA

DEL PRCOSS EXPERIMENTAL

APORTACIONS PERSONALS

I

RETROALIMENTACIO COL LECTIVA

Professor

InducciO a la descripciO

Observacions

Assessoria

E. ANALISI DELS RESULTATS

4a fase

Estudiant

DEDUCCIONS CONTINGUTS

PROCEDIMENTS I VALORS

Professor

Conscienciaci6 de les aptituds/capacitats
i habilitats. r Interpretacio

ValoraciO de la recerca cololectiva:
*variables aptituds/habilitats
*ritmes Apreciacio
*recerca

ComprensiO dels continguts

Adquisici6 de valors Valoracio
`canvis d'actitud

ELABORACIO DEL PROJECTE DE DIDACTICA
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F. AVALUACIO

5a fase

INICIAL (Aptituds-habilitats-coneixements)

FORMATIVA (Desenvolupament modificaciO d'actituds i
aptituds)

- SUMATIVA (Evolucib dels processos)

- Revisid del projecte segons les variables d'area
Plantejament i evoluciO individual
Dades i informaciO de l'alumne (tutories)

- Autocritica i autoavaluaciO

AVALIJACIO FINAL

Docencia

Activitats-processos

Estrategies metodolOgiques

*Analisi i revisions del disseny model

Conclusions

Corn ia hem esmentat antenorment. el model que hem descrit
s'ha experimentat ampliament en l'ensenyament primari, secundari

superior. Les continues revisions i analisis ens han possibilitat
dissenyar-lo i conf igurar-lo corn ara es presenta. El fet d'aplicar-lo
en dihrents ambits i cicles ens ha permes constatar que es mitjancant
aquesta seqUenciaciO de fases que els alumnes. en general. es veuen
capacitats per elaborar un Ilenguatge plastic propi, descobrint unes
determinades aptituds perque aquesta elaboracib sigui avaluable
positivament. També i paraleldament aprendre o. si mes no, coneixer
els elements basics d'aquest llenguatge d'acord amb els diferents
ordres que hem establert préviament i que gradualment s'han pogut
anar associant en les diferents fases seguides.
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Si hem de resurnir molt breument el que representa per als
estudiants realitzar aquests processos del model didactic que
presentem, podem cornentar que.

Descobreixen una manera de treballar en educaci6 artistica,
per la qual aprenen a tenir idees i trobar solucions personals a
problernes que exigeixen resultats creatius.

Les estrategies els ajuden a desvetllar les propies capacitats
i aptituds, i els per meten assolir aprenentatges rnitjançant els quals
superen els propis nivells inicials.

Valoren els processos corn un mitja que millora la qualitat del
seu treball i els fa conscients de les seves capacitats i sensibilitzaciO.

La metodologia els perrnet saber corn poden trobar solucions
pelt arnb una total Ilibertat d'acci6 i autoresponsabilitat.

Cc mprenen que l'expressi6 artistica individual és un Ilenguatge
que permet establir diferents nivells de comunicaci6.

Assumeixen la validesa de les aportacions individuals al coldectiu
i l'enriquiment que aim!) comporta per al feedback que es genera.

La planificaci6 dels processos i la seva sequenciaciO es alhora
un model que els dOna idees per a l'adequacio didactica en l'ambit
escolar.

Aquestes opinions son el resultat d'unes enquestes fetes a
estudiants de primer cicle de l'Escola de professorat d'EG13, despres
de fer l'experiencia en dos cursos consecutius per contrastar
resultats. El perfil que es definia segons la nostra avaluaci6 inicial,
es resurniria en aquests punts:

Manca generalitzada d'informaci6 sobre la discipline.
Desconeixement dels conceptes basics.
Manca d'habit en la praxi artistica.

- Dificultats per a l'expressiO plastica. inhabilitat, inexperiencia
inhibiciO.

Desconeixement de mbtodes creatius per a l'elaboraci6 del
Ilenguatge plastic.

Les hem abreuiat amb el desig de presentar les més significatives
corn a sintesi d'alguns resultats que hem obtingut en l'aplicaciO
d'aquest disseny.

En darrer Hoc, voldriem reiterar que aquest component del disseny
curricular, el corn, és substancial en tot ensenyament i creiem que
ho és tanmateix per aquesta discipline d'educaci6 plestica. Aplicant-
la correctament a l'aula, amb el perfil i les variables que exigeixen
les matéries, els objectius poden acomplir-se; Aquesta assignatura
es una de les que contribueix especialment a former de manera sen-
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sible I estetica tots els alumnes des de l'educacig infantil, fet que
implica formar per saberi poder gaudir de la cultura visual 1, per
tant, d'un aspecte essencial de la comunicacie social
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CREI-Sants: Educació, art I terapia
Feliciano Castillo Andres*
Francesc Xavier Escudero Gallego*

La manca de temps no ha fet possible publicar un Ilibre, tal corn
es mereixeria una experiencia educative corn la de CREI-Sants, tan
complexa i duradora malgrat les dificultats, i que ha sabut reunir
professionals i persones tan diferents. Si els ambits de la docencia
i la investigaciO presenten grans inconvenients per donar-se alhora,
la difusid dels treballs que s'hi realitzen no cornpta amb menys
dificultats.

Corn que el que si que hem publicat han estat nombrosos articles
a revistes especialitzades, tant de l'Estat espanyol corn d'altres
paIsos, sobre el rnodel que ens serveix de guia i la seva evolució
(recordeu el nürn. 1 de TE), ens veiern ara obligats a detenir-nos, per
be que sigui breurnent, en una de les forrnes de treball que han
caracteritzat i definit any rere any l'activitat del nostre servei.

Es de justicia agrair i'oportunitat que ens ofereix aquesta revista
universiteria de poder expressar les nostres reflexions sobre un
terna tan interessant i que, per diferents rnotius que s'aniran deduint
de les linies que segueixen, norrnalment es troba absent en els debats
i discussions psicopedarOgiques i educatives.

Corn que la necessitat d"explicar especificarnent la nostra
experiencia i el gust a fer-ho sOn molt grans, i ja en el titol s'anuncien
conceptes que, per ells mateixos, ens portarien a desenvolupar
multiples questions de caracter cultural, cientific i social, haurem de
delimitar l'objecte i el context a que ens referirem.

" Feliciano Castillo es Doctor en Pedagogia Catedratic del Dopartament do
Metodes d'Investigacio I Diagnostic en Educacie Director de CREI-Sants Publicacions
Ex.presion Temas de Fstudio Barcelona Ed PPU 1983 CREI-Sadts Barcelona Ed PPU
1984
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* Francesc Xavier Escudero os Llicenciat on HistOria de I Art Tome de gestie del
Servei d Int ormacto Cultural de Aluntament de Badalona Publicacions departa-
mento de Educacien Transterencia cultural e investigaciOni, a III Museeen Zabalkunde
Jardunaldtak Ed Gobierno Vasco Bilbao, (1983) pp 29-31 Catalog() no la Exponicion
antologica de Picasso Madrid Ed Ministorin de Cullum. (1981)

Adreca Alantament de Badalona ci do Mar 55 08911 Badalona
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L'objecte no es altre que explicar algunes de les idees, pensaments
i experiencies a l'entorn de la nostra actuaciO en el tractament
terapeutic a trues de l'art i de la creativitat; el context queda
definit pel nostre camp d'actuaciO: nens/es, mestres, futurs
professionals de reduced& families i tutors (professors de la
Universitet) que, tots junts, intenten aconseguir, seguint una
metodologia de carecter ecologic, una millor integraciO de les perso-
nes -nens, joves i adults- que presenten diferents tipus d'handicap,
alguns dels quals molt greus.

No podem eludir tampoc, tot i que sigui sense poder-hi aprofundir
corn caldria, d'escriure sobre la nostra filosof ia de reduced/5 i sobre
el paper que l'art i la creativitat tenen, de manera definitive, en el
proces d'ensenyament-aprenentatge.

En primer lloc, tal corn s'indica a l'index, farem algunes precisions
sobre el nostre model, donarem noticia de corn i per que s'integren
noves formes de treball terapeutic, utilitzant Oltimes tendencies de
l'art, explicarem succintament les activitats i les tecniques utilitzades
actualment i la seva avaluad6, I, finalment, deixarem entreveure
algunes perspectives de futur, tot subratllant alguns aspectes del
Manifest de rart i la creativitat que CREI-Sants este difonent i

sotmetent a ropiniO d'artistes, professionals de l'educaciO i

institucions d'objectius iguals o semblants als nnstres, aixi corn a la
considered/5 de la poblaciO en general.

1. CREI-Sants, un model renovat per la feina quotidiana

Tres objectius basics defineixen, des d'un principi, el model CREI-
Sants: coordinar la teoria i la practice, integrar la docencia i la
investigacig, crear un nexe d'uniO entre formed/5 inicial i formed/5
permanent. Al primer s'hi arriba a través d'un Ilarg proces d'acciO-
reflexiO, entes corn a unitat dialéctica a la recerca d'una autentica
praxi educative. Ens ajuda, en aquest sentit, la nostra afinitat als
treballs de P. Freire i la seva forma d'entendre reduced& Separada
de la practice, l& teoria no es més que verbalisme inoperant;
desvinculada de '3 teoria, la practice es activisme cec- (P. Freire,
1976). Perd tambe hi interve la prOpia congruencia de l'equip que
s'ha anat forjant amb el pas del temps, per al qual no es adequat ni
convenient, en una educaciO contemporania, independitzar
reciprocament treball i pensament corn a categories, ni subsurnir-les
indiferenciadament l'una a raltra,
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Podem deduir, segi nt amb el discurs de Freire, que la prameducative comporta «no crear dicotomia entre l'acte de coneixer elconeixement avui existent i l'acte de crear el nou coneixement, nientre ensenyar i aprendre, educar I educar-se (Freire, 1978)Aquesta es, doncs, la base fonamental de la nostra tasca quotidianala pram no nomes concerneix la integraci6 de la teoria i la practiceen un proces d'acci6-reflexi6-acci6, sin6 que dissenya la formad'investigar I d'ensenyar; ensenyar i aprendre junts a través delsproblemes que cal resoldre cada dia, segons els objectius proposatsen cada cas. En aquest sentit, el nen es converteix en professor,adquireix la «categoria» de professor ja qua, corn assenyala M.Soule, «El nen,és el pare de l'home; de tot elk) que el nen sigui, detot el que visqui i de corn ho visqui, de tot alld que aprengui se'nderivaran un home i una societat» (1982). El nen es el pare de rhomei el mestre del mestre.

Podem observer, en els tellers del nostre servei, corn dia rere dianeixen nous arguments per intervenir en conseqUencia amb el diagn6sticinicial, a partir de rexpressi6 i coneixernent del mateix nen, canviantpautes superades, observant un nen nou amb noves conductesapreses. Es el nen qui marca el cami i ens evita de caure en l'errortradicional de l'etiquetatge diagnostic.
Es tambe fonamental entendre que aquesta forma de treball suposa,no nomes radquisici6 de nous coneixements, sin6 tambe de nousmétodes per coneixer. Comporta, doncs, l'exercici d'un paper creador-transformador i de continua innovaci6.
L'espai de qué disposern i l'estructura temporal ens han permesd'aconseguir aquest objectiu en gran part, ja que, per inconvenientsd'organitzaci6 educative general, entre d'altres factors, el tercerdels objectius assenyalats -Greer un nexe d'uni6 entre la formaci6inicial i la formaci6 permanent- s'ha aconseguit en una proporcid mespetite.

Tot aixd que acabem de dir exigeix una analisi aprofundida sobrela integraci6 de les ciencies que concerneixen reduced& integracibi relaci6 multiprofessional. i sobre la globalitzaci6 de l'acte educatiua través d'una integraci6 tecnica. Aquest aspecte, el de la integraci6tecnica, ens suggereix un replantejament del concepte de nen, demestre, d'escola, d'universitat i, sobretot, ens exigeix la decisi6d'acords en la nostra forma d'actuar.

2. 7 9 b
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2 2. El treball terapeutic a través de l'art i la creativitat

Durant les darreres decades hem assistit a una gran proliferaciO

03
de formes de treball terapeutic De vegades n'hi ha prou d'afegir la

paraula terepia corn a suf ix pPrque cluedi patentat un nou model

d'actuaci6. El noFtre equip no ha estat alie a aquest fenomen I hem

0 anat seguint amb atenciO el naixement, proces, i mort. per
invalidesa o superaciO, de la majoria d'aquestes propostes. No obstant

aix6, aquest seguirnent ens porta a reflexionar sobre un quart objectiu

que hauriem d'afegir als tres que s'han indicat inicialment, i que este

format per una dualitat de conceptes: terepia-educaciO.

co Arribem a l'acord que l'educaci6 es la millor terepia i que aquesta

no pot entendre's fora de l'objectiu d'ensenyar-aprendre, sempre

buscant de millorar la vide de l'individu en el seu grup social. Ens
13 referim a l'educaci6 globalitzada, atenent tant els aprenentatges

instrumentals corn el desenvolupament de la personalitat, i entenent

el subjecte corn un tot. Entre d'altres factors, la globalitat de clue

parlem es fonamentaria en els punts segUents:

- Entendre l'esser hurne corn a entitat psicosometica, valorant les

interaccions entre les funcions psiquiques i les motores.

Concebre el proces de percepci6 corn a plurisensitiu.

- La plasticitat del SNC i les modificacions funcionals que es poden

produir a través del diferent tractament en edats precoces.

- La valoraci6 del context social i ambiental corn a part intrinseca

implicada en l'educaciO de la persona, amb mUltiples interaccions.

Afrontar una educaciO d'aquestes caracteristiques, que englobi

els aspectes terapeutics mes generals i que arribi a alto que és

especific a través d'un coneixement exhaustiu de la persona, exigeix

un professor determinat i unes tecniques i uns instruments que ens

permetin d'aconseguir els objectius proposats.

Havent parlat tambe en moltes ocasions del perfil i de la funciO del

professor, ens dedicarern ara a parlar de tecniques i d'instrurnents,

i es aqui on ens trobarern de ple amb el paper quo tenen l'art i la

creativitat, evidentment no nornés corn a tecniques o instruments,

sinO tarnbe corn a base de la perspective que fonamenta la nostra

filosofia de l'educaci6. Podriem distingir, almenys, tres formes de

relaciO entre l'art i reducaciO-

L'educario organitzada a traves de les tecniques artit;tiques

L'educaciO per a la captacio de l'art.

L'educriciO per a la construcciO de l'art
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En el nostre cas. aquestes tres formes s'interrelacionen amb
diferents valors, ja que ens proposem d'educar utilitzant diferents
tecniques artistiques, pretenern educar per a la captacie de l'art en
el sentit de millorar la percedcie estetica de la persona i perque a
vegades les produccions artistiques assoleixen la qualitat suficient
per ser enteses corn a tals. sent objecte de difusie pUblica, corn en
el cas de la nostra darrera exposicie Llits: art de tots i a tot arreu,
realitzada a Bancentro, o la que es féu al vestibul de la UB amb motiu
dels Jocs Paralimpics.

Pero parlem d'Art amb majOscules en un sentit ampli, i no ens
Iirnitern al visual i plastic exclusivament. Educacie-terapia estetica,
corn a teona i practice que enuncien tots els modes i formes
d'expressio. propugnant un enfocament de captacie integral de la
realitat Nomies en la mesura que reduced() es realitza dins d'aquest
sentit pie. la relacie harmenica i habitual entre l'esser huma i el men
exterior pot amber a construir una personalitat integrada, Os a dir,
Iligada a situacions i velars que obliguen" l'individu a resoldre's
amb independencia i solidaritat (Mantovani, 1969).

El nostre interes per redhead() de tecniques artistiques en educed()
terapia no es nou ni es producte de rarbitrarietat. D'una banda,

aquest interes neix en el mornent que s'inaugura el nostre servei,
influit per I experiencia realitzada a l'hospital psiquietric de San
Giovanni, a Trieste. quan n'era director Franco Basaglia. Aleshores,
i,intament amb el professor Francesc X. Escudero, ja haviem
desenvolupat la nostra pnrnera experiencia en aquest sentit a l'hospital
psiquiatric de Sant Boi i hi haviem implicat diferents museus, artistes
I professionals de la nostra ciutat. F. Rote Ili, col-laborador i conti-
nuador del prolecte de Basaalia. amb qui vaig tenir l'honor de passer
alguns dies estudiant el projecte de San Giovanni, determine
firofundament el nostre pensarnent (F. Rote Ili, La liberte 0 terapeutica?,
i983)i el professor Henry Pol de l'hospital Gliugliasco de Torino ens
aluda a col locar les primeres peces d'alle que arribara a ser una
profunda investigacie, començada fa mes de tres anys, i que corn a
primer fruit ens permet d'organitzar el master en Mediacie
Tk-uadeutica Corporal. dirigit per la professore Montserrat Costa i
aprovat recentrnent pel Consell de la Divisie de Ciencies de l'Educacie.

D'altra Panda. el nostre interes per redhead() de tecniques
artistiques a I educed() croix a traves de les abundants sessions
chniques i reunions de roordinacia de tellers en que coincideixen
profoss.onals i artistes rie diferents arees i, tot i que ens considerem
eticara Hum d assohr els obiectius proposats, estem ja en condicions
d tt iii tii ii riova forma de terapia globalitzada

Wins de tirar endavant. conve rernarcar que no tot tipus
d oducarioderadia a traves de l'art es positiu i recomanable. El fet
expressiu es justifica micialment per si mateix, per la Ilibertat i
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subjectivisme individuals que cal respecter sense fer interpretacions
arbitraries corn assenyala Breton en el manifest surrealista de l'any
1924, pert en la seva dimensi6 comunicativa i social exigeix una gran
implicaci6 i una presa de decisions si es vol ser congruent amb la
filosofia que presideix un projecte coldectiu.

L'educacid, l'expressi6 estetica i l'art acomodats a certs sistemes
de valors poden ser i sOn, desgraciadament, altament segregatius. Es
discrimina i es margina per les diferents maneres de ser i de concebre
la vide, per la forma ei'expressi6 de les minories culturals,
linguistiques, etniques.

Pel que fa al tractament que l'art i les seves possibles utilitzacions
tenen a la nostra societat, podem remarcar algunes idees que ajudaran
el lector a coneixer quins aspectes ens sOn repugnants en aquest
sentit i, molt especialment, des de la perspective de la nostra feina.
Aixi doncs, no acceptem ni ens identifiquem amb:

L'art corn a «part» discrirninada de l'univers, enfrontat a la
ciencia, que potencia un home escindit, una persona incomplete.

L'art corn a entelequia tebrica. separat de la practice creative.

L'art aliat, a les nostres escoles, del sexisrne, de l'edat corn a
factor discrirninador, aliat del que és coldectiu per darnunt de la

diversitat del propi individu.

L'art corn a patr6 rigid que cal irnitar, l'art dirigista.

L'art corn a cosa gratuita que porta a entendre el plaer corn a
banal i basa l'educaci6 en un procés permanent de frustraci6 i de
sacrifici.

- L'art corn a cosa accessOria, utilitzada corn a estrategia recorrent
al servei de la discipline escolar, corn a j6quer que repara els errors
de planificacid, o corn a simple passaternps intranscendent.

Més en concret, pel que fa al nostre model, no acceptern ni ens
identifiquern amb:

L'art corn a -inspector Gadget», al servei de l'espionatge»,
la delaci6 i l'etiquetatge diagnOstic, que evita considerar l'expressi6
natural i original de la persona a favor de patrons estandarditzats.

- L'art reduit exclusivarnent al tractament terapeutic, quan se
n'ignora la intrinseca funci6 benefactora i les conseqüencies positives
de benestar social que comporta.

En el nostre model s'intenta fugir, en definitive, de l'art corn a
residu, corn a dejecci6 de la persona, que separa l'obra del seu
creador, que l'enten corn a detritus i no corn una projecci6 sui generis,
i que s'aprofita, en moltes ocasions, corn a pur comerc i intercanvi
econ6mic.
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L'art es ernociO monvadora de Ilenguatges que creen nous
Ilenguatges, sentiments i pensarnent, que ajuda a coneixer el mon que
ens envolta I a madurar a traves de l'acte comunicatiu L'art es
material transformat I, sobretot, actitud, conducta canviant a traves
del coneixement del propi cos, de la seva identitat. Amb la utilització
de diferents suports i materials, el nen comunica la seva personalitat
autentica i només aixf pot arribar a una veritable socialitzacie, a una
integraciO on no es produeixin situacions d'excessiva dependencia.

Podriem dir que treballem fomentant les conductes de -pacte,,,
més que les conductes d'adaptaciá. Si es cert que el canvi de conducta
d'un nen ha d'entendre's corn una de les rnés grans creacions de
l'esser hurna, tambe és cert que s'ha de reflexionar sobre la
manipulaciO que l'educaciO pot significar en aquest canvi. Nornés un
nen lliure i acceptat. fins i tot amb una personalitat psicopatoldgica,
pot arribar a desenvolupar canvis equilibrats entre les seves
necessitats (algunes dificils de cornprendre o de justificar des de la
nostra perspective cultural, educative i clinica) i les exigencies del
grup en que ha de viure.

Pariem d'art. perO voldriem que quedes clar que parlem de la
nostra forma d'entendre l'art, en una experiencia que es transforma
diariament i que haure de continuar transformant-se per millorar i

arribar a acords més clars. No pretenem. doncs, generalitzar sobre
aquest tema tan arnpli, perô tampoc no ens reduirn, en el nostre
pensament, a una perspective exclusivarnent subjective, on podriem
situar la definiciO de Munari, B.: "Art és tot alld que la gent Consi-
dera art.. L'art, amb tote la seva complexitat, es definible, sempre
que es tingui en cornpte l'ampli espectre que va des de la creacid
personal en un temps. un espai i unes circurnstancies deterrninades.
fins a alltt que es més collectiu i convencional.

Pei-6 ens cal partir d'allô que és personal i subjectiu, si tenim en
compte ia situaciO de despersonalitzacie que existeix en la societat
i l'escola actuals. Una escola, a mes. on es repeteixen els mateixos
vicis i errors del passat. "L'home normal ens importa ben poc, ja que
el trobem arreu. es el maxim comu divisor de la humanitat.. (A. Gide,
1973)

3. Tallers del nostre servei a l'entorn de les activitats
artistiques I creatives: avaluació

Dins del conjunt d'activitats que realitzem, assenyalarem. en un
principi, aquelles que giren a l'entorn de l'art i la creanvitat, les
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quals s'organitzen a través de la metodologia del taller i que sOn
actualment, les seguents.

Taller de l'Objecte
Taller de Disseny. Volum i ConstrucciO
Taller d'ExpressiO Sonora: MOsica i Musicoterapia

- Taller de Dansa i Dansaterapia
Taller de Formaci6 d'Actors

Fruit d'aquestes activitats, neix la companyia de teatre BCN Doble,
que en certa manera permet coordinar i fins i tot avaluar els tellers,
ja que l'art dramatic engloba, a traves de la coreografia,
l'escenografia, etc., des de la dansa i el moviment, fins a les arts
plastiques, la mOsica i la resta de formes d'expressiO.

La finalitat principal del Taller de l'Objecte, en el nostre servei,
es d'ajudar en els aprenentatges basics, partint de la incidencia en
la maduraciO global de la persona; esta dirigit per la professora Rosa
Escudero, mestra d'EducaciO Especial, especialitzada en questions
d'aprenentatge i endarreriments escolars. Aquest taller ha sofert
molts canvis des que el professor Francesc X. Escudero el conegué i
l'experimenta a l'Atelier de l'Enfant del centre Georges Pompidou, a
Paris, l'any 1984.' L'estirnulacid sensorial i el desenvolupament
perceptiu afavoreixen les funcions d'atencib i mem6ria visual i

auditiva, l'analisi, simbolitzaci6 i representaciO a través del Ilenguatae
corporal i de la parla i, en sintesi, enriqueixen la creaci6 personal en
la resoluciO de problemes concrets i abstractes i fan d'aquest tipus
de taller un instrument riquissim; i aix6. tant pel que fa a la utilitzaciO
de diferents tecniques d'expressiO, corn per les possibilitats de
tractarnent dels diferents aprenentatges instrumentals que cxigeixen
les diferents matéries quo s'imparteixen a l'escola.

El Taller de Disseny, Volum i ConstrucciO intenta superar ['actual
concepciO de les arts plastiques a l'escola. a través de restabliment
de noves formes de comunicaciO estética, que abasten el disseny, la
construccid, el volum, l'arquitectura, el vestuari, el maquillatge...
Té en cornpte el nen d'avui en una situaci6 de contemporaneitat
raproxirna a les necessitats d'expressiO estetiques que exigeix un
grup social corn el nostre.

Se'ns presenta la paradoxa que el nen -rninusvalid,,, amb handicap,
no nomes esta més desates pel que fa a la cura personal, sine que se'l
reprimeix en aprenentatges basics que qualsevol individu necessita
per mantenir-se unit i amb convivencia amb el seu grup. La percepciO
de l'altre. i especialment la percepciO estetica de l'altre. es sens

(11 voged larnbc, A M J A,. L l,titlai 3 I.CCO/d Bdu Iona Ed 82
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dubte una de les pnrneres més grans fonts de marginacio Es que
potser considerern que el/la nen/a -o el/la love-, pel tel de tenir un
handicap, no pot o no ha d'accedir a relacions personals i sexuals, ni
establir, moltes vegades, una familia o gaudir de la vida de la rnateixa
manera, o semblant, qua la resta de la població?

Interessa, doncs. en aquest taller, a part de la producci6 estética
mateixa. que sigui un producte d'avanc personal, un avano en el
contacte amb l'altre, amb els altres. Aquest taller esta dirigit pel
professor Francesc X. Escudero, Ilicenciat en Histbria de l'Art i

tecnic de gesti6 del Servei d'Informaci6 Cultural de l'ajuntarnent de
Badalona, i compta amb la collaboració de la professora Natividad
Moreno.

Del Taller d'ExpressiO Sonora: Müsica i Musicoterapia se'n
responsabilitza la professora Dolors Torres, titulada per la Universitat
de Montpeller. amb un grup de voluntaris practicants. En aquest
taller es reconeix aquesta modalitat d'expressió corn una forrna de
producci6 hurnana que s'elabora gracies a la identitat sonora que
construeix el/la nen/a a partir de les saves relacions arnb l'espai
sonor, la cultura i l'educacie.

Des d'aquest punt de mira, alhora que a través de la producciO
sonora el nen pot projectar les seves ernocions subjectives. tarnbe
el pot ajudar a ordenar la seva realitat creant novas relacions a
partir de l'encontre suscitat pel contacte arnb l'art sonor i musical.

Amelia Boluda, directora del Ballet Conternporani de Barcelona,
juntarnent amb la professora Maite Dual, dinarnitza el Taller de Dansa
i Dansaterapia. La soya pretensib fonarnental és l'estructuraciO
ernotiva de la persona a partir de l'estructuraci6 del cos. sempre a
traves de l'organitzaci6 del movirnent, la seva coordinacio
sag:lantana. i la projecci6 de sentiments i d'idees. partint de l'analisi
dels quatre aspectes prirnaris i originals de l'expressie del cos to.
reflexos, coordinaci6 i equilibri.

El Taller de Forrnacie d'Actors, integrat exclusivarnent per joves
i adults. es dedica especialment a preparar els seus participants
perque puguin accedir a la companyia de teatre BCN Doble. Aixi
s'aconsegueix abordar tota la problematica social i laboral de la
integraci6 de les persones amb desavantatges. La seva professora.
Immaculada Ranedo, coneguda actriu. es prepara a l'Université Seine-
St. Denis, Paris VIII, i treballa al Theatre des Quartiers d'Ivry. amb
Philippe Adrian, i actualment s'ha integrat al nostre servei.

De tots vosaltres Os coneguda la companyia de teatre BCN Doble.
el norn de la qual neix del primer espectacle que va presentar. a
Dublin. al Festival d'Art i Creativitat, on obtingue un gran exit.
Barcelona perqué es la nostra ciutat: companyia perque estem junts,
treballern. aprenem, viatgem junts: Goble perque sorn dobles. perque
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a Ines de la nostra personalitat cadascu té la seva .cadira de rodes,
la seva virtut i/o dificultat especifica doble de dos, de doblatge,
d'interpretacio de l'altre, d'allo altre, doble corn la figura que es
reflecteix al mirall, doble d'un més un, d'ajuda: doble corn a
suggerirnent d'A. Artaud: doble corn el paper arrugat que pot desple-
gar-se amb un petit>, impuls.

La companyia. integrada per nens. pares, professionals amb
handicap o sense. amateurs. estudiants, etc.. és l'imica d'aquestes
,taracteristiques que existeix a la Comunitat Europea i ens permet,

traves de tecniques sisterniques, d'una banda, i de drarnatico-
giritowskianes. de l'altra. posar en contacte els aprenentatges de la
rosta de tellers I reflexionar sobre el proces terapbutic i artistic que
es duu a terme.

L a companyia a.. es troba en procés de professionalitzaciO. a
!laves de la participaciO en el projecte Integra, de la Comunitat

!opea. el qua! esta coordinat pel professor Feliciano Castillo, ajudat
per un bon nombre d'artistes de la nostra ciutat. PerO. a més. el grup
an leatre el Taller de Disseny. Volurn i ConstrucciO sen. en aquests
d,oments les activitats que ens permeten una més gran difusiO p0-

do la nostra forma de treballar

No son dificils de coosar tots els punts de vista i objectius comuns
,e unifiquen la dinamica de les diferents activitats que acabem de

encara que de manera molt .succinta. L'elecciO de l'una o
(in I altra per a la feina amb els/les nens/nenes i joves de CREI-Sants
Liepen del projecte global, del tractament de les caracteristiques
1:,rsonals I de l'heterogenenat del grup de cada taller.

Una do les qUestions en que forcosament ens haurem d'aturar una
inwa nies es el tipus d'art que generalment preferirn. Per be que es
Curt corn assenyala Mondrian (1937)- que -Vert es fonamentafment
d trit arreu, I sempre és el mateix, dues inclinacions humanes

Incipalrnent i diametralment oposades apareixen en les seves
ariades I mOloples expressions. Una aspira a la creactO directa de

Leilesa universal, l'altra a l'expressib estetica de si mateixa, es
d cit allo quo horn pensa I experimenta. La primera intenta repre-
-.taf a realitat objectivament, la segona, subjectivarnent. Aixi

velem en tota obra d'art iiguratiu el desig de representar la
t.ricsa objectivament de manera exclusiva a traves de fa forma i el

cool oh relacions que es compensen mutuament i, al mateix temps,
;wa tomptativa d expressar allo que aquestes forrnes, colors

dosperton en nosaltres Aquesta temptativa ha de redun-
.1.11 ii i 1--..ariament, en una exprossiO individual que vela la

rrrolitacio pura de la bellesa Tanmateix. ambdOs elements funi-
,.,11 individual) c;On indispensables perque l'obra desperti aquesta

1,) [-do ha do trobar la solucie encertada... Aixd no obstant, per
r,,,p(41,1(Thr quo oxigerx una representaci0 pura de la bellesa.
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l'expressio individual es massa dominant Per a I artiste la recerca
d'una expressio unificada per I equilibn de les dues posicions ha
estat I sera sempre una Iluita continua Ningu corn P Mondrian
entre cientifics I artistes, no ha aproximat tant aquests dos tipus de
realitats: realitats perceptives sobre el mate!, objecte o accio ob-
servada. Ning0 corn ell per endinsar-nos en el coneixement de
l'abstracciO que existeix entre la linia I el figurativisme que enclou
la taca. Pelt la nostra culture ignore normalment el sacrifici !

investigaciO ja feta. i sembla dommar-nos el greu fatahsme de
retrobar-nos amb problemes solucionats per altres o en vies de
soluciO.

L'escola exigeix al nen la rapida expresstO -copa de la realitat,
de la reahtat de l'adult que oblige a fer seva al nen que depen tam
de la nostra culture corn dels materials i temes arnb que se.is
obliga a treballar en les seves estatiques classes. Sempre hem dit que
[Ultima cosa que s'ha d'oferir a un nen per escriure és un paper ur.
ilapis. i és que certament Os que si l'escriptura ha de ser entesa no
corn a cbpia grafica d'un sistema collectiu de comunicacio. sino com
a expressib de tot un mOn interior, també es cert que la utiiitzac!o
del color i la seva combinaciO han estat excloses do l'escoia Com a
forma prirnaria i original del llenguatge més profund autenhc

Per aixO el nostre art parteix del respecte a ronginalital dor
del nen escolar, del nen artiste: respecte per allo que ens agi ada as
monitors, en la nostra culture particular. i d'allo que. tot i no adid-
dar-nos esteticament. continua representant haccio d expressib 1!!-
dividual de halurnne. amb totes les repressions I les influencifs
rebudes. Les prirneres mandales grafiques de cada noi.a so!.
dissenyades. en general. amb linies de diferents gru!xos
grafics mentre el material que se'ls aproxirna es el !lapis. ei retolacu !
o un petit pinzell: per6 quan el nen té la possibilitat d expressar-
a través del body-art. tatxisme. dripping, el gest gralic
oblige el professor. respectador de raprenentatae. a no air
patrons rigids ni estandarditzats d'interpretacio.

El mOn estbtic i comunicatiu del nen obte coder I sense
als desitjos i somnis de l'adult professor. pot ajudar-nos
cionar un m6n diferent. que tant necessitern

Tot i no rnenysprear ni ignorer la importancia de i art
ens inclinem per l'art més abstracte, subjectru I ndividuw .
intent d'equilibri en un mOn en el qual existeix priontailainow :3!;

figuratiu-realista. la cCola i l'esclavitud de l'origrnahtut
I evolucrO metodologica del professor I aixo cot primer iic it ii ,
els nostres alumnes I estudiants es troben en On IL.1),[,, a..
conternporaneltat. en sedon Hoc. perque qualsevor tt,tct.ir,.f 1.
terapeutic no ha de pretendre exclusivament lit pot aootj,,t.
personalitat d'un nen perque vrsqui democraticament .1(,
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sense inquietar el grup on viu, supeditat a un ordre establert sinb
que, encara que sigui dificil d'acceptar. el/la nen/a ha de
desenvolupar-se amb la Ilibertat de poder pactar emocionalment les
seves conductes individuals amb. les socials, exigint el dret que el
grup amb que pacta tambe modifiqui les seves, sempre i que interessin
de veritat, es clar, la vide d'aquest nen/a i les aportacions personals
que pot oferir. En tercer Hoc, perque de la mateixa manera que les
arts abstractes es presten, en gran mesura, a una especulaci6, aquesta
especulaciô afavoreix el fet de comprometre el neOfit en la valoraciO
de l'art abstracte. Es una valoraci6 necesseriament subjective, pert)
si es &ma en Ilibertat comporta un alt grau d'implicaci6 inteldectual
i emotive de l'individu.

El neOfit o persona poc culta coneix un criteri universal per
avaluar l'art figuratiu la similitud: aim), encara que tambe té una
dimensiO subjective personal. comporta una acci6 de patronatge, de
model a imitar, basat en la realitat copiada, poques vegades recrea-
da. gairebé mai creada. En aquesta linia es mou l'art classic, i no
solament Vert. sinO també la transmissi6 de la culture i els processos
d'ensenyament i aprenentatge. AixO exigeix que un nen hagi de ser
corn els altres per ser acceptat, i significa un error substancial per
a la manera d'entendre l'educaci6 I. especialment, la dels nens i

nenes amb handicap

Les arts abstractes ajuden. a més. a valorar les coses naturals,
les coses senzilles, a guanyar sensibilitat i a percebre and "clue ja
este posat en el rriOn,,, allO que es pot transformer sense grans
sof isticacions. Lart conceptual, el minimal, el body-art, etc.,
permeten la possibilitat d'expressar-se autometicament.
espontaniament, prescindint de censures culturals i de patrons rigids
d'aprenentatge, ajudant l'autoconeixement i la personalitzaci6, tot
trobant -a través del proces de creaciO, que es el fonamental- aquells
criteris en eis quals s'ha de basar l'acci0 educative i/o terapeutica.

Totes aquestes formes d'art inciouen un elevat grau de cornpensaciO
intrapersonal i afavoreixen una comunicació amb codis propis, de
manera que sostenen una idea d'educaciO per a la vida que desplaca
el concepte classic de terapia. Educar per viure, corn a mesura pre-
ventive. tambe evita la terepia quan l'handicap prove d'una male
educació

La globalitat de la feina que realitzem a p?.irtir de les Oltimes
tendencies de l'art ens perrnet, a mês. coordinar I equilibrar la
prOpia globalitat educative a través del taller, entes corn a
performance En aquest sentit. la creaciO permet la intervenciO real
del subjecte que, juntament amb el monitor i altres nens en interaccib.
entren en un proces d'analisi i en una reflexiO mei iiatitzada que porta
a la reorganitzacio i/o niodificaciO de la conducta . a l'-adaptacib-
pactada i al retrobament social.
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D'aquesta manera, trobareu en les actuacions artistico-
terapeutiques de CREI-Sants multiples referencies a l'art dels nostres
dies; les raons sOn Obvies: treballem amb nens, com ja hem dit,
contemporanis, nascuts a principi dels anys vuitanta, i hereos de la
gran eclosi6 que va suposar l'art conceptual, les Oltimes tendencies
i el seu ressorgirnent. Els temes, els models, ens els ofereixen ells,
els elaboren tot donant contingut a la seva ra6 de ser.

En les obres que extrapolen les tres dimensions, hi trobem
referencies als grafitti, a la transformaci6 d'imatges, al collage, a
les creacions de land-art, o al minimal, jugant amb l'espai real i la
seva projecci6 en l'espai imaginat, que pot ser recorregut o reinventat.
Hi trobern referencies al transvestisrne, a la manera de Gilbert &
George, no nornes del que s'enten corn a disfressa del cos, sine) del
transvestisme especial; al body-art, iniciat de vegades corn a
maquillatge o tatuatge (calcomanies...), i acabat en el més pur
conceptualisme, a l'estil d'Yves Klein: el cos i la seva empremta;
empremta que es l'altre cos. el reflectit, el plastic...

La nostra rnanera de pensar sobre art i creativitat no Os, ni de bon
tros, original: artistes corn ara Jackson Pollock o Josep Beuys han
escrit i vivenciat en la seva obra el que nosaltres fern cada dia en
molts dels tellers. Algu es preguntare, per que Pollock, per que
Beuys? Doncs perque ells utilitzaren la seva creativitat corn a rnetode
terapeutic per a l'autocuraci6; potser no estem tan Iluny del sentit
magic de l'art prehistOric i, corn Beuys, i'artista Os tarnbe el xarnan.
Un dels trets essencials que el caracteritzen, el xaman, Os el de la
rnalaltia, acompanyada del desig de curar-se a si mateix.

"La creativitat -diu Beuys (1985)- ens pertany a tots. i el concepte
d'art és aplicabie a la tasca humana en general... Aquest ampli concepte
de l'art es concreta. segons ell, en el principi basic de l'existencia.

AyaluaciO

Quan parlern d'avaluaciO cal diferenciar allO que constitueix el
control de l'eficacia del nostre model (avaluaci6 realitzada en la fase
preexperimental, l'any 1989 i ja publicada) d'allO que constitueix
l'avaluaci6 de les activitats referides. Par lent d'activitats, d'accions.
cal tenir en compte una avaluaciO que afecta totes !es persones
iniplicades. en els diferents papers que exerceixen: nens. professors.
futurs professors, familiars i tutors. L'avaluaci6 s'enten. d'altra
banda, corn a vigilancia i seguirnent sobre el proces educatiu en el
qual, en un temps Ilarg que integra diferents series. es compta amb
un principi i un -que es corresponen amb el principi i el final
de curs-, moments especialment rellevants per a l'avaluaci6 -per
I objectivitat que permet la distancia- i per a l'analisi professional
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tant de les sessions cliniques, corn de les reunions de coordinacio dels
professors d'activitats

La unitat d'avaluacio mes simple fa referencia al coneixement
dels aprenentatges dels nens a cada sessid. té un carecter sumatiu
i valora.els canvis del nen i la seva capacitat d'interacció en el grup,
sempre sota els criteris marcats pels objectius inicials i que es van
reconduint d'acord amb els canvis que s'observen. La manera d'avaluar
es senzilla, corn a tecnica, pero complexa quan s'intenta integrar en
el model contextual i es desenvolupa a través de la metodologia
observacional. Ja que parlem d'activitats a través de l'art i de la
creativitat, cal dir que quan hi ha un producte -visual. sonor, tectil-
aquest representa també una segona via d'avaluacid. i determina els
factors de creixement i de relacid intergrupal que l'«objecte artistic
representa (veg. el Taller de La Metamorphose de la Poupée). En
definitive. doncs. s'avalua el proces. els interventors i a creacid
artistica que va unida a cadascun d'ells.

S'utilitzen tres tipus d'observadors: l'observador en cabina,
l'observador directe i el video, corn a tercer observador. L'acord
interprofessional basat en l'enelisi dels tres tipus d'observadors ens
ofereix un alt grau de validesa fiabilitat. Els professors de cada
taller, juntament amb els seus collaboradors, després de reviser
els objectius i preparar la sessid abans que aquesta tingui Hoc. i

despres de prendre acords un cop acabada. envien els seus dictemens
a l'equip de diagnOstic perque corregeixi, si s'escau, el tractament
a seguir Els dictemens queden arxivats en carpetes perque la resta
de professors que treballa amb els rnateixos nens puguin comptar
amb dades que els ajudin a perfilar les seves prOpies observacions,
arnb antelacid a les reunions de coordinaciO i a les sessions cliniques.

4. Perspectives de futur: Mcnifest de CREI-Sants d'art i
creativitat en persones amb handir,..sp

Jugant amb allo que podriem definir corn a perspective. efecte, o
sensacid avancada del que es pretén aconseguir, haunem de dir que.
més que noves perspectives. tenirn desitios de liquidar velles
investigacions. algunes de les quals comencades fa molts anys 1, per
diforents matins. encara no acabades Es el cas. per exemple. d'una
de les investigacions mes interessants que. juntament amb la
professore Montserrat Costa. hem desenvolupat des de l'any 1980,
que consisteix a conformer un model globalitzat d'actuacid terapeutica

de carecter transdisciplinari que perrnet coordinar els dif erents
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suports i tacniques d'expressid. Les primeres conclusions que n'hem
extret ens han portat a organitzar el master en Mediaci6 Terapautica
Corporal i, sens dubte, aix6 ens donara la possibilitat d'aconseguir
metes molt més ambicioses.

En aspectes rnes tacnics que no pas metodolOgics, continuem amb
l'estudi de l'evoluciO cromatica i de la seva influancia en el procés
de desmutitzaciO, en nens amb psicosi, autistes, i continuern
experimentant sobre la interaccid de diferents subjectes amb handicaps
diversos, en grups heterogenis d'aprenentatge.

D'altra banda, el tet que CREI-Sants es dediqui actualment, també,
a joves i adults, ens enfronta amb el mOn de la integracid sdcio-
laboral, en el qual estem interessats a través del nostre grup de
teatre, i ens exigeix tenir-lo present. Perd, sens dubte, el debat
sobre art i educaciO ocupara un gran espai de la nostra tasca
professional, especialment, despras d'haver participat en el Projecte
12 de la Comunitat Europea. el resultat del qual Sera una nova exposici6
d'arts plastiques, que. es presentara al pOblic a l'edifici de les
Drassanes.

El fet de comptar amb el suport econOmic i logistic de Cova de
l'Aire. associacid no governamental en conveni amb la Universitat de
Barcelona, ens perrnet de tenir l'esperança clue, si no tots, almenys
molts dels objectius de futur que pretenem podran aconseguir-se amb
més facilitat.

Per acabar, volem incloure en aquestes pagines finals part del
manifest d'art i creativitat, publical per CREI-Sants i que s'ha dif Os
ampliament. i que ara sotmetem a la vostra consideraci6 amb l'interés
de poder-lo millorar.

Manifest de CREI-Sants d'art i creativitat en persones amb handicap

L'art la cultura sOn patrimoni de la humanitat. de tota la humanitat,
i per tant ning0 no pot ser privat d'accedir-hi, de descobrir-les. de
coneixer-les. de gaudir-ne i de construir-les.

La creativitat és una facultat de la persona que depen de la seva
sensibilitat, de la forma que té de percebre el mOn i de la forma que
lb de construir-lo, de la fon Ia de viure i de les formes en les quals
se l'ha ensenyat a viure

L'interes per l'art i la creatiyitat no Os. ni de bon hos. recent
Hem de reconeixer. perO. que actualmeht es dona una atenciO mes
gran pel que fa referancia a les persones amb d.ferents tipus d'handicap.
Sense haver aconseguit encara les pretensiuns politiques i socials
d'inteqraciO de les persones amb handicap al mOn del treball, aixi corn
la total accessibilitat als recursos I servers socials comuns a tots els
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ciutadans, la "questia» de I art I a creativitat queda relegada
injustament a un segon pla

Des del nostre punt de vista, I acces a l'art, en totes les seves
formes, i a l'exercici de la creativitat Os una qUestiO paral.lela, per
no subratllar-la corn a molt mes essencial. De tota manera cal entandre
aquest acces corn un dret fonamental de la persona, del qual es dedueix
un millor o pitjor desenvolupament personal i social que ens defineix,
en tot el conjunt, una millor o pitjor qualitat de vide.

Correm el perill que el tractament de l'art i de la creativitat en
persones amb diferents tipus d'handicap ens porti a crear un nou
ghetto. Lart i la creativitat de "minusvelids- i l'altre art, l'altra
creativitat.

L'art i la creativitat no representen per si mateixes un instrument
demillora per a les persones i la societat. L'art i la creativitat poden
ser un instrument marginador especificament de les forrnes de
cornunicacid estetica de les minories, de totes aquelles formes de
sentir i expresser que no es corresponen amb la "norma», la moda
o allb establert convencionalment.

Cal, doncs, emprendre un debat sobre allb que ha d'entendre's
fonamentalment corn a art i creativitat, i sobre recces i el seu
"consum- per part de totes les persones, aixi corn diferenciar aquest
extrem d'allO que ha de ser considerat una tasca professional.

Al Ilarg de la histdria han rivalitzat en categoria estbtica i qualitat
artistes amb i "sense» handicap, pub no s'ha gosat. davant la
presencia d'un Degas, Van Gogh, Renoir, Toulouse Lautrec... valorar
les seves produccions en atenciO al seu handicap. infravalorant-los
o supervalorant-los per aquesta rab.

En l'art i la creativitat no han d'existir ,,rninusvalues», les
limitacions sOn cornunes a tots els éssers humans i cadascun te els
seus avantatges i les seves dificultats

Pot considerar-se algO artiste pel fet de ser o no ser
"minusvalid»? El f et de no ser artiste professional, pot impedir a
tot aquell qui ho desitgi el gaudi del patrimont artistic, l'acciO de
crear. d'expressar-se esteticament, segons les seves possibilitats
i formes de percebre?

.Amb la intenciO d'influir en una millora de la situaciO de les persones
per mitja de l'art i la creativitat, volem ender l'atencig d'artistes,
politics, persones i institucions sensibles al tema perque recullin
aquest manifest. el facin objecte de reflexid. el modifiquin segons les
seves opinions i Ii donin una Oust() al mes gran possible aaquesta
manera. considerem que:

1. La culture, l'art i la creativ:tat sOn drets fonamentals de totes
les persones.
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2. No s'ha de discriminar cap tipus d'express ni de Ilenguatge
artistico-creatiu, valorant-lo segons el tipus de persona que el
produeix; en tot cas, s'ha de respectar.

3. S'ha d'eliminar tot determinant gratult en les ormes de
ter!, -crear- que la cultura establerta i els grans grups de poblacid
exerceixen de manera irracional sobre la subjectivitat individual o
sobre petits grups de persones.

4. Cal Iluitar per aconseguir un art mes sincer, més etic, alliberant-
lo, en la mesura del possible, de tot condicionament comercial i

econOmic.

5. Cal concebre l'art corn un instrument fonamental per als diferents
tractaments terapeutics, tot i que mai no ha de reduir-se Onicament
a aquesta dimensi6. L'art i la creativitat executades en Ilibertat
constitueixen per si mateixes un instrument de millora de la vida de
les persones i son moltes les possibilitats de desenvoluparnent que
presenten; l'accés al treball i a l'exercici professional n'es una mes.

6. Aix() anterior ens ha de portar a situar coherentment i a dife-
renciar el dret que te tote persona a accedir a l'art i a la culture de
manera creativa, aixi corn a la creativitat que un subjecte pugui tenir
en el context de les professions artistiques.

7. Es important aprendre a no equiparar el nivell més gran de
creativitat perque aquesta coincideixi amb els ideals estétics de la
majoria o de les minories privilegiades. amb els corrents artistics
més innovadors, etc. Aix() suposa donar entrada a nous llenguatges
menys figuratius, coneixer-los i desenvolupar-los.

8. Cal millorai les Ileis i complir les que ja existeixen sobre
recces de les persones amb handicap al patnmoni artistic: escoles
de forrnaciO. museus, etc.

9. Cal millorar ia forrnaciO dels professors, fent-los adquirir una
mes gran sensibilitat i experiencia que els perrneti ajudar millor les
persones en procés d'aprenentatge.

10. Cal motivar la nostra societat perque cooperi en la soluciO de
les dificultats que se'ns presenten, obrint canals de cornunicaciO.
Quant a aixd. caldna procurar un contacte més gran de les universitats
de les escoles de formacib amb les associacions d'-afectats!! i amb

els artistes i professionals I institucions que els rcpresentin

11. Ca! obrir noves limes d'investigaciO, amb el suport de
subvencions econOrniques més elevades i dels recursos pertments

12. Cal considerar que rad I la creativitat sOn instruments decisius
per a la integracid de totes les persones. sense que es dedueixi d'aixe
una despersonalitzaciO o dependencia de les formes estandarditzades
de comportament.

j
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13 Cal reforcar I animar les associacions que, actualment, amb
dificultats considerables, intenten ajudar les persones amb handicap
perque es desenvolupin mitjancant I art I la creativitat Correspon
tambe a les associacions el paper d'informar sobre els diferents
projectes que existeixin, potenciant les experiéncies que ja es
desenvolupen d'uns anys enca.

CREI-Sants, a més a més, entén que, de manera parallela al gaudi
de la culture. l'art i la creativitat que se'ns han transferit, tenim
l'obligaciO de preservar-les i conserver-les, i de generar nous
Ilenguatges i formes que siguin Ilegats a les futures generacions.
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Este articulo da
explicacion de los
objetivos fundamenta-
les del modelo
ecoldgico-contextual
en el que se base CREI-
Sants (Centro de
Recursos educativos y
de InvestigaciOn de
San(s), dedicado a Ia
atencien de niños,
jovenes y adultos con
diferentes firms de
handicaps integrados
en grupos
heteiogeneos de
poblacidn
Expresa las ultimas
tendencies en Irate-
miento teiapeutico
basadas en el arte y la
creatividad. y da
informacien de las
Oltimos actividades de
carecter sociocultural
que se realizan
El texto. finalmente,
recoge el manifiesto
del Arte y Creatividad
en personas con
handicap. con la
linalidad de influir on
la opinion pOblica en
favor de la integracion
de los colectivos
afectados por
dilcrentes tipos de
dificultades

Palabras clove
Alternatives terapeu-
tices Arte y creati-
vidad - Handicap
Educacion especial -
FormaciOn del prole-
sorado
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Abstracts

L'article expliqoe
quels sont les
objectifs
fondamentaux du
modele dcologique
contextuel sur lequel
se fonde le CREI-
Sants(Centre de
moyens pedagogiques
et de recherche de
Sants) pour travailler
avec des enfants. des
jeunes el des adultes
atteints de differents
types de handicap et
integres dans des
groupes de population
heterogenes
II indique les
dernieres tendances
en matiere de
traitement
therapeutique. fondees
sur l'art et la
créativité. et intorme
des dernières
activites 0 caractere
socio-culturel
Enfin. to texte reprend
le manifesto sur l'art
el la creativde chez
les personnes
handicapees din
d'influencer l'opinion
publique en favour de

integratron des
collectifs atteints de
differents types do
handicap

Mots-cles
Alter natives
therapeutiques Art
et creativite
Handicap -Education
speciale - Formation
des prolesseurs

The article lays down
the main objectives of
the ecologic-
contextual model on
which is based CRE1-
Santa (Sants
educational and
research resource
centre) which attends
the needs of children.
young people and
adults with different
types of disabilities
integrated into
heterogeneous groups
ol the population
The latest tendencies
in therapeutic
treatment based on
art and creativity are
described, and
information is supplied
on the socio-cultural
activities carried out
Finally, the article
publishes the text of
the manifesto on art
and creativity for
persons with
disabilities with the
aim of influencing
public opinion in
favour of the
integration of people
affected by different
types of difficulties
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Special education-
Teacher training

BEST COPY AVAILABLE

2 8 IL 2



Com entenen l'art? El desenvolupament cognitiu
del judici estètic en les persones invidents
Rosa Gratacós*
Fernando Hernández*

La proposta que es desenvolupa en aquesta investigaclo forma Dart
d un programa d'investigacig que pren corn a punt de partida les
aportacions de Parsons (1986), per elaborar una detiniciO d'estadis de
desenvolupament que permeti la comprensib de l'evoluciO del ludic!
estetic en persones invidents

A. Objectius d'aquest estudi

Els objectius del programa d'investigaciO es presenten dins d'un
marc d'hipotesis-preguntes que els orienten i articulen. En termes
globals s'han formulat els seguents, dins del programa general
d'investigaciO.

1. Es possible establir una correspondencia entre les propostes
explicatives aplicades al desenvolupament entre el judiet log (Piaget).
el Judie! etic (Kohlberg) i el judici estétic (Parsons)?

2 Els possibles estadis que configuren el desenvolupament del
judici estétic tenen relaciO amb els referents culturals sobre l'art
dels individus, a mes a més de ser una especificitat del mateix
desenvolupament?

3 Les diferencies en la formaciO I competencia dels individus
expliquen la seva aproximaciO als diferents estadis del Judie! estétic?

Rosa Grat.1Los Cdli (Pali( ti DioLoir a de los Ads
Departarnent Dda!WC.3 Oe a Mte-iica Les Ads Pia! Educacio Corporal

Adruca Fiesd GrataLos Douartament de Didactic:a du ,a Musica. Plastica Educacio
Cnrporai G Universilal Autonoma de Barcelona 08913 Bellateria (Barcelona)

Fernande Hurniindel Hernandel es Protes,:on titular de Teoria du la imatge do
co!orn Derndamoot Pr:0;190(.1in del Dibuiy
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4 Tenint en compte que els estudis sobre el desenvoluparnent
cognitiu del judici estetic s'han aplicat en relacio amb referents
pictdrics, succeeix el mateix amb altres referents artistics (escul-
tura, enginyeria, fotografia, arquitectura)?

5. Tenint en Compte que els estudis sobre el judici estetic s'han
realitzat prenent corn a punt de relaci6 referents pict6rics de tipus
figuratiu, succeeix el mateix amb referents pictOrics abstractes o
conceptuals?

6. Els actuals corrents estetics derivats del discurs de la
postmodernitat, amplien o limiten la referencia d'estadis especifica-
da per Parsons?

7. Es possible aplicar la perspective dels estadis sobre el judici
estetic en una mostra d'individus no vidents, prenent corn a referencia
elements escultOrics?

En aquest estudi ens centrarern en el desenvoluparnent dels objectius
2. 3. 4, 5 i 7.

B. Metodologia de l'estudi

1. Plantejament general

Seguint Parsons (1987), a la primera part del nostre estudi
tindrern corn a referents. per organazar la rnetodologia d'apropament
al que han de construir. els estadis del judici estetic. l'intent de
captar les idees dels individus mitjancant un qUestionari
semiestructurat i davant una serie d'obres artistiques, al voltant
dels aspectes de significaciO seguents.

( 1) la matéria del problema (bellesa. realisme. etc.) que fa
referencia al contingut de l'obra. al problema que per al receptor s'hi
aborda;

(2) l'expressió de les emocions. que es deriven de l'apropament
a les obres posades a la consideracid dels subjectes:

( 3 ) el medi . la forma 1 Vesta. que sOn percebuts pels diforents
subjectes corn a dorninants en les obres analitzades:

(4) /a natura del judici que comporta apropar-se als criteris de
fonamentaciO del judici del individus, etc.
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Segons aquest autor, aquestes idees capten force be la majona de
les concepcions de les persones quan parlen sobre art 1, a més a més,
s'adequen als estadis de desenvoluparnent. En aquest sentit, Parsons
ha detectat cinc estadis en el judici estatic d'una mostra de 300
individus de diferents edats, coneixernents artistics etc., que ha
denominat:

ESTADI I. Favoritisme

Es defineix corn el de la valoracid empetica tant amb la forma corn
amb la narraci6 de la representaciO. Besicament, es pretenen
assenyalar els elements que es poden reconeixer per associaci6 Inure
vinculada a una narració de la qual no esta exempta l'experiencia
personal de l'individu.

Des de la perspective psicol6gica piagetiana es correspon a la fase
d'egocentrisme i de no confronted&

Des de la perspective estatica no es produeix cap reconeixement
de graus.

ESTADI II. Bellesa i realisme

Es defineix corn l'estadi de la identificacid del grau de semblances
(mimesi) entre la representaci6 i la realitat. Este relacionat amb les
convencions resoltes per la represented() vinculada a l'art figuratiu,
i este associat a una habilitat formal i temetica de l'autor.

Des d'una perspective psicoldgica, la valoraci6 es vincula al
reconeixement i a la identificacid de l'obra artistica, i implica el
reconeixernent del punt de vista dels altres.

Des d'una perspective estatica, es produeix un reconeixement
dels d'iconicitat i habilitat corn a rellevants.

ESTADI III. Expressid

Es defineix en relacid amb l'experiencia causada en el receptor
per l'expressivitat reflectida en l'obra artistica. L'interes i la
intensitat garanteixen que l'experiencia sigui més genuine i sentida.
Aquesta comprensid afecta la idea d'art, el seu propOsit es expressar
l'experiencia d'algO. La bellesa del significat esdevé un factor secundari
al que s'expressa.

Des d'una perspective psicol6gica, aquesta etapa es recolza en la
interioritat de l'experiencia dels altres i en una trace per comprendre
els seus sentiments particulars: assumeix la transposicid
d'individualitats diferents.
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Des d'una perspectiva estetica es produeix una desvaloraciO de
les categories tradicionals aplicades a la representacio, ja que con-
sidera poc rellevants la bellesa dels subjectes i el realisme dels
estils de bellesa de l'artista.

ESTADI IV: Esul i forma

El que es destaca en aquesta etapa és que el significat de l'obra
artistica es més social que individual. Es produeix una identificaciO
dels trets estilistics classificats per les diferents metodologies de
l'estetica i de la hist6ria de [art. La interpretacie sobre l'obra recull
les relacions diferencials entre les paraules. els estils i la histeria
d'aquesta mateixa interpretaciO, sent tots aquests aspectes pOblics,
intersubjectius. Les valoracions fan referencia a moltes idees sobre
l'obra artistica: el medi utilitzat corn a tal, la textura, el color, la
forma. l'espai, que es el que el pOblic veu, l'estil i les relacions
estilistiques, clue és el que connecta amb la tradiciO.

Des d'una perspectiva psicolegica prendre perspectives de la
tradicie es cognitivarnent complex. ja que implica una dialbctica
interdiscursiva de diferents enfocaments interpretatius.

Des d'una perspectiva estetica. implica un reconeixement de les
caracteristiques generalitzables I diacrOniques entorn de l'obra ar-
tistica, distingint-les del subjecte i del seu mOn personal i concret.
Es idoni per a la critica artistica i pot ser utilitzat corn a via de
percepciO estetica.

ESTADI V. Autonomia

Ei que defineix aquest estadi és que l'individu posa en judici el
concepte i el valor de les construccions del significat de la tradici6
en el mOn de l'art. Valor que canvia amb la histeria i que ha de ser
sotmes de forma continua a un reajustarnent per tal de referir-lo a
circumstancies contemporames. Es produeix, per tant, una
conceptualitzaciO de la imatge, que posa en relaci6 el punt de vista
individual, que és critic i conscient. respecte a les classificacions
culturals

Des de la perspectiva psicolOgica, implica la integraciO racional
del judici personal en judicis socials diferents del propi i elabora una
argumentacie davant d'ells.

Des de la perspectiva estetica, s'incorpora plenarnent a les
propostes d'una estetica de la recepciO en la mesura que porta a
terme un discurs creatiu sobre l'obra artistica, arribant a produir
una innovacie interpretativa.
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1 1 Sobre la nocrO d'estadi

Cadascun d'aquests estadis implica una elaboracid de significacions
sobre l'obra artistica de més complexitat que l'anterior (en direcci6
cap al pensament formal), tant des del punt de vista estatic com
psicologic. Es produeix una evolució des de la dependencia en relaci6
arnb el que cc es mostra cc a l'obra fins a l'autonomia respecte a ell.
La utilizaci6 de la noci6.d'estadi demana algunes precisions. Seguint
l'enfocament de Kohlberg (19) en els seus treballs sobre el judici
moral:

a) Els estadis impliquen diferències qualititatives en la manera de
pensar. Dues persones en diferent estadi poden compartir un valor
semblant, per6 la seva manera de pensar sobre aquest valor pot ser
qualitativament diferent. Entre dues persones el valor pot assembler-
se, per6 el seu sentit pot canviar.

b) Cada estadi forma un tot estructurat. En els plantejaments de
Piaget, quan un nen creix i passa a l'estadi de les operacions concre-
tes, no modifica simplement les seves respostes selectives. Rees-
tructura tota la seva manera de pensar sobre temes corn: la casualitat,
perspective i conservacid. De la mateixa manera, en els judicis, tant
morals corn estetics, un canvi d'etapa implica una reestructuració de
corn es pensa, sobre una serie de temes i objectes que poden ser
sotmesos a judici.

c) Els estadis formen una seqUéncia invariant. Un nen no pot assolir
l'estadi de les operacions concretes sense passar pel pensament
preoperatori. De manera similar, en els camps morals i/o estétics,
la sequencia es defineix per la complexitat lOgica de cada etapa
successive. Un estadi posterior implica dominar operacions cognitives
que son ldgicament més complexes que les que caracteritzen una
etapa anterior. El pensament nornés es desenvolupa en relacid accedent
cap a un equilibri mes gran.

d) Els estadis scin integracions jerarquiques. Quan el pensament
d'una persona es desenvolupa d'una etapa a la segOent, el nivell més
alt reintegra les estructures que es troben a nivells mes baixos. Quan
un adolescent desenvolupa operacions formals, no s'oblida de corn
utilitzar operacions concretes. Quan se li presenta un problema sim-
ple utilitzara les seves operacions concretes. Si se li presenta un
problema més complex, tendira a utilitzar recursos de raonament
mes avancats.

El concepte d'estadi es troba en el centre de l'enfocament del
desenvolupament cognitiu. En intentar establir de forma empirica
l'existencia de sis etapes de judici moral, Kohlberg ha hagut de
demostrar que el desenvoluparnent del pensament de les persones
sobre temes morals es caracteritza per aquests criteris. El mateix
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succeeix amb els cinc estadis delineats per Parsons sobre el judici
moral Encara que ha utilitzat els mateixos suposits, ha desenvolupat
una metodologia diferent de la de Kohlberg. Per a aquest autor, els
exemples que dissenya i que presenta als subjectes contenen situacions
problemetiques que reclamen una resposta. Per a Parsons la situaci6
problemetica es produeix en la mateixa obra que es presenta en
consideraci6 a un individu, sent les preguntes al voltant de l'obra les
que "belluguen» les possibilitats del subjecte, en cada aspecte
definitori d'un estadi de judici estetic. En el primer cas se li planteja
,com» resoldria el problema plantejat a partir de possibles respostes,
i per que considera que aquesta es la millor manera de resoldre'l. Pel
que fa referencia al judici estetic, el problerna este implicit i les
preguntes que s'articulen al voltant de cada obra d'art s6n sempre
les mateixes. Les possibles respostes sOn les que expressarare cada
individu, i que despres es contrastaran entre si per configurar el
,,perfil de judici» de cada entrevistat.

2. Desenvolupament metodolOgic: ei context de l'experiancia I els
criteris de tria de les escultures

En aquest estudi es pren corn a referencia la recerca feta amb
motiu de l'exposici6 Trobada amb l'escultura», que va tenir Hoc al
Museu d'Art Modern de Barcelona, del 7 de setembre al 7 d'octubre
de 1989. En aquesta exposici6, als visitants (vidents i invidents)
sels proposava fer un recorregut acompanyats d'un monitor, davant
de la série seguent d'escultures, seguint aquest ordre:

( 1) Charles Korschann (Brno, 1972 ? --rxecoslovaquia).
Retrat del pintor hongares Mihaly de Munkacsy. (Abans de
1898).
Bronze. 69,5 x 38 cm.

( 2 ) Autor desconegut.
Maternitat.
Pedra. 57 x 33 x 40 cm.

(3) F. Javier Escudero Lozano (Lamasadera. 1871 ? -Osca).
Hivern, 1897.
Bronze. 79 x 40,5 x 3,5.

(1) Ch Korschann Retrat de M de Munkacsy Bronze REALISME ANECDOTIC
(2) Autor desconegut Maternitat Pedra CUBISME
(3) F Javier Escudero Lozano Hivern Bronze MODERNISME
(4) Enmanuel Fremiet Sant Jordi Bronze daurat REALISME
(5) Ennc Casanovas Roy Tors Bronze NOUCENTISME CLASSIC
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(4) Enmanuel Fremiet (Paris, 1824-1910)
Sant Jordi, 1891
Bronze daurat. 48 x 45,5 x 25 cm.

Enric Casanovas Roy (Barcelona, 1882-1948).
Tors, cap el 1933.
Bronze. 64 x 37 x 31 cm.

(5)

(6) George Busch (Hanau -Alemanya, 1862- Munic, 1943)
Pregant, 1895.
Talla. 68 x 47 x 47 cm.

(8) Rosend Nobas Val lbe (Barcelona, 1849-1891).
Bust de Dona.
Marbre. 76 x 50 x 33 cm.

(9) Lluis M. Saurnells Panadas (Gironella, 1915).
AstrOnoms, 1970.
Bronze, 54,5 x 33 x15 cm.

Aquestes escultures van ser triades d'acord amb el seu estil de
representaci6 i el poder d'evocacid que des de les seves formes
(estil), el tema i el material (textura) podien oferir al visitant que
en feia un reconeixement tactil.

Els visitants, en el seu recorregut per l'exposicid i davant de cada
escultura, tenien les preguntes segOents, d'acord amb el q0estionari
semiestructurat adaptat de Parsons (1987):

1. Descriu aquesta obra artistica.

2. De qua tracta? Es un bon tema per a una esCultura?

3. Quin sentiment captes en aquesta obra artistica?

4. Qua diries respecte de la forma? I de la textura? S6n adequades
per a aquesta obra?

5. Es una obra dificil de realitzar? Si ho es, qua es el que la fa
o no dificil?

6. Finalment, consideres que Os una bona obra artistica? Pots
explicar per qua?

Aquestes preguntes han estat adaptades al nostre estudi de la
manera:

(8) George Busch Pregant Talla REALISME ANECDOTIC
(7) Joan Gonzalez Pellicer Gall Bro..ze REALISME ESTILITZAT
(8) Rosend Nobas Val lbe Bust de Dona Marbre REALISME ANECDOTIC
(9) Lluns M Saumells Panades AstrOnoms Bronze REALISME ESTILITZAT
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1. Descriu aquesta obra artistica.

2. De clue tracta? Es un bon tema per a una escultura?

3. Que et suggereix aquesta escultura? Quin titol Ii posaries? Quin
sentiment podria expressar aquesta escultura?

4. Que dines respecte de la forma? I de la textura? SOn adequades
per a aquesta obra?

5. Penses que es una bona escultura?

6. Si haguessis de classificar les escultures, corn ho faries?

Amb tot aim!) es pretén fer una analisi qualitative de les respostes
per contrastar-les amb els plantejaments de Parsons, introduir-hi
variacions i reajustaments. i procedir al desenvolupament de criteris
explicatius de corn es presenta el judici estetic de les persones
invidents.

2.1 Caracteristiques dels visitants invidents que participen en
l'estudi

A l'exposiciO hi van anar visitants que podrien ser agrupats en
diferents tipus. En qualsevol cas, hem optat pels que apareixen en els
annexos 1 i 2 i que fan referencia a si tenen visiO o no. i al seu grau
en aquest Oltirn supOsit. A aquests Oltirns, a més d'entrevistar-los
(igual que es va fer arnb una mostra de subjectes amb visid), els van
sollicitar les seves caracteristiques personals i professionals per
poder establir algunes connexions en relaciO amb la pregunta plantejada_
en l'origen de l'estudi, relative a la competencia professional i cultural
corn a medi de , idici estbtic. Les dades obtingudes es resumeixen a
la taula segOent:

Edat Estudis/Professici Grau visit', Sexe ' 2

1 28 Prof. EGB CHV Nii SI NO

2 22 Mestre CHV fins
als 3 ays

F SI SI

3 40 Administratiu
Filol. Hispenica

CHV fins
als 10 anys

M c;1 NO

4 41 Filosofia i Lletres
B.E. Credito

CHV M NO NO

5 18 Estudiant de COU CHV M NO HO

6 24 Llicenciat Fisolofia
Ven. nOm. s

CP nii NC) HO

(1) Has resseguit l'escultura amb les mans?
(2) Has vicIlal una exposicin d escultura ultimament?
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7 33 COU Venedor CT F SI NO

8 32 Psicologia Venedor CP m SI NO

9 33 COU Venedor
cupons

CT m 51 No

10 39 EGB-1 2 BUP
Ven. cupons

CP M SI NO

11 23 COU/Ven. cupons CHV F SI NO

12 20 3r de Magisteri
Locutora Radio
Bade lona

CHV

.

F
,-.s! NO

13 21 Mestre CT F SI NO

14 22 EGB/Venedor CP F una
mica

NO

15 19 FP Telefonia
Estudiant

CP F NO NO

16 17 FP CHV Nii SI NO

17 22 EGB/Cupons CP F SI NO

18 23 Graduat
Telefonia/Cupons

CHV Si NO

19 35 Dr. en Hist brie
Tecnic de Biblioteca

CT to SI si

20 20 HistOria/Ven. CT Algu. NO

Claus: CT/Cec Total 719119/20113
CHV/Cec que ha vist 1/2/3/4/5/11/12/15/18
CP/Cec parcial (hi veu una mica) 6/8/10/ 1 4/ 15/ 17

3. Procediment d'analisi

El principal problema a l'hora de fer les entrevistes individuals
als visitants era que havien de respondre, sobre nou escultures, sis
preguntes per a cadascuna. Aim!) crea un dubte en l'entrevistador. si
l'important es obtenir les respostes a totes les preguntes o aprofundir-
ne algunes, de forma que es pugui obtenir una visio més amplia del
problema objecte de l'estudi. A més d'interessar a la persona entre-
vistada I no esgotar-la excessivarnent, es va dptar per recollir les
respostes a les preguntes, tal com els subjectes les manifestaven,
sense aprofundir-hi Aix() va portar a recollii una primera nista de
respostes, agrupades amb el criteri de cadascuna de les preguntes I.
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per tant, de les possibles referencies a les caracteristiques de cada
estadi que a través d'aque,,-es es vehiculen

La nista possibilitava una p-imera lecture I analisi de les dades,
ja que era possible assenyalar l'estil del grup predominant davant
cadascuna de les preguntes: es a dir, del perfH del grup d'invidents
objecte de l'estudi. No obstant aix6, aquesta primera aproximaci6
resultava incomplete, en la mesura que no permetia un recorregut
exhaustiu per cadascuna de les persones entrevistades que, a l'hora,
es pogues relacionar amb les seves caracteristiques individuals i

culturals, i amb la tipologia de cadascuna de les escultures que es
presentaven per al seu reconeixement techl i al voltant de les quals
tractava l'entrevista.

Aquest recorregut resta obert, s'assenyalen possibilitats, pert)
no s'han recorregut en profunditat en aquest primer informe
d'investigaci6. Malgrat tot, la mirada que guia els comentaris
realitzats en cadascuna de les agrupacions es la que ja plantejava
Parsons, i que es pot resumir com segueix:

Mitjancant un proces d'analisi de contingut, d'acord inicialment
amb els criteris establerts per Parsons, queden ubicats per
polaritzacions per trobar en les manifestacions (després del seu
buidatge) la transcripci6 dels enregistraments i les notes en cada
entrevista.

1. PREFERENCIA:

a. Experiència empatica de la forma corn a narraci6 de la
representaci6 i associaci6 lliure de les icones. Elements recognoscibles
mitjancant la creaci6 d'irnatges mentals en Iliure joc, creant una
narraci6. Punt de vista subjectiu, adelitadament subjectiu.

b No hi ha naffed() de la forma representada.

2. BELLESA I REALISME:

a. Gran semblance entre representaci6 i re,ilitat, basada en les
convencions resoltes per la representació, vinculades a l'art tradi-
cional-figuratiu. Reconeixement de graus d'iconicitat (de realisme),
i habilitat formal i ternetica.

b. No s'identifica bellesa amb representaci6 realista.

3. EXPRESSIO:

a. Emoci6 causada per la forma projectada en la representaci6
d'emoci6 del subjecte que l'ha creat. Els motius transcendeixen
subjectivament el significat convencional narratiu. El propOsit de
l'obra d'art és expresser l'experiència de l'artista.

b. No es capta l'emoci6 projectada per l'artista en l'obra
escultOrica.
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4 ESTIL I FORMA

a Gust personal diferenciador de la cntica I els especialistes
Identificaci6 dels trets estilistics en la histOria de l'art. Significat
social de l'escultura. Reconeixement del caracter generalitzador
objectiu i diacrônic (desenvolupament o successi6 de fets a través
del temps).

b. No s'identifiquen els trets estilistics (Ha. de l'art). No s'expressa
lopini6.

5. AUTONOMIA:

a. Conceptualitzaci6 de la imatge, conscient i cultural, buscant un
punt de vista individual i critic. Integraci6 racional al judici estetic
personal-intuItiu de judicis diferents. Relacions amb la culture
sincrônicament amb una creativitat en el discurs en relaci6 amb el
tema estudiat.

b. No busca un punt de vista individual i critic.

No s'identifiquen els trets estilistics (Ha. de l'art). No s'expressa
l'opini6.

PresentaciO dels resultats

C,rn ordenar les respostes d'aquest grup de 20 persones en
cadascuna de les preguntes i sobre cadascuna de les escultures? Amb
quins criteris es poden articular les 45 preguntes que emet cada
subjecte o les 900 que es recullen en tot el grup? El criteri utilitzat
per Parsons era il.lustratiu, és a dir, tracta va de definir el contingut
de cadascun dels estadis a partir de les respostes de les diferents
persones entrevistades. No hi ha, doncs, un criteri quantitatiu per
estadis, sin6 per respostes.

El nostre recorregut parteix d'una senyalitzaci6 individual per
establir el perfil de cada entrevistat, i tracta d'explicar la relaci6
entre les diferents respostes amb un determinat tipus d'estadi, en
relaci6 amb ca.ia una de les obres presentades.

C. Conclusions: el que hem awes fins aqui

D'acord amb les preguntes de partida, i tenint en compte que el que
aqui es presenta es una primera ordenaci6 que requereix un tractament
de les dades més exhaustiu i una analisi més detallada, si que permet
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respondre. en un primer apropament a aquestes questions, i obrir
nous temes que han de ser abordats en posteriors desenvolupaments.

1. Els possibles estadis que configuren el desenvolupament del
judici estetic tenen relacig amb els referents culturals sobre l'art
dels individus, a més a més de ser una especificitat del prop!
desenvolupament?

El grau de visig no sembla determiner l'estadi de judici estetic. En
tot cas influeixen més aspectes corn la formaci6 de lindividu o la
collaboraciO que dOna a la investigacig. La relacig amb altres
situacions en les quals pot detectar-se el nivell cognitiu dels subjectes
és una perspective interessant de continuItat, de care a establir la
relacio entre les diferents actituds cognitives de la persona.

2. Les diferencies en la formaci6 i competencia dels individus
expliquen la seva aproximacig als diferents estadis de judici estetic?

En aquesta investigacig s'observa corn la tendéncia dels individus
és la de mantenir-se en un determinat estadi, independentment de les
prel,untes que els puguin porter a una o altra direccig. En qualsevol
cas, aixO seria una evidencia de la constancia de la noci6 d'estadi.
per6 des del nostre punt de vista requereix una anelisi més detallada
de les dades i per procediments diferents dels que s'utilitzen aqui.

3. Corn que els estudis sobre el desenvolupament cognitiu del
judici estétic s'han aplicat en relacig amb referents pictOrics. succeeix
el mateix amb altres referents artistics (escultura, engir.yeria,
fotograf ia o arquitectura)?

- L'aproximacig a l'escultura es revela. des de la perspective que
s'ha realitzat l'estudi, corn a referent d'experiencies que permeten
elaborar un judici estetic de manera similar a corn es produeix arnb
elements de tipus visual. La tercera dirnensig en l'escultura no es un
problerna per a aquest tipus de treball. sing que enriqueix raportacig
dels subjectes participants.

4. Es possible aplicar la perspective dels estadis sobre el judici
estetic eli una mostra crindividus no vidents, prenent corn a referencia
elernents escultOrics?

- A rigual del que succeeix en les propostes sobre el ludic! mural
de Kholberg. Parsons tarnbe presenta una situacig problernatica, pert)
que no es troba en l'obra (que s'intenta homogeneitzar en els seus
estils), sing en la gradacig de les preguntes que rerneten a la possibilitat
d'elaborar un tipus de resposta d'acord arnb la categoria que es
treballa. o rnantenir-se en un estadi dorninaqt rnalgrat les preguntes.
AixO fa que el problerna es forrnuli en le:, preguntes i en la seva
intencib definidora cruna categona equivalent a un determinat estadi.

Finalment, cal assenyalar que el mateix recorregut efectuat
constitueix una experiencia de formacid d'educacid estetica per als
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que hi participen. Aim) es deu a l'arnbit de reflexi6 sobre Cobra
artistica que possibilita la progressive complexitat de les preguntes
que fan que els subjectes participants puguin iniciar-se en nous
problemes respecte de l'obra artistica. Amb una intencionalitat
formative explicita. aquest tipus d'experiencies es revelen corn un
recurs de gran utilitat per a la formaci6 estetica de totes les perso-
nes i. de forma particular. dels invidents, ja que contribueix a resoldre
situacions problematiques d'indole diferent de les de la seva
quotidianitat, a ampliar els seus recursos cognitius i a iniciar-se en
noves formes d'experiencia estetica.
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Valorar - avaluar
Miss On Forrellad Bracons*

Introducció

L'organitzacib del curriculum de les Arts Plastiques a la titulaciO
de Mestre en EducaciO Prirneria de la UAB es concreta, en el primer
curs, en una assignatura troncal obligatdria I. en els segOents cur-
sos, en un itinera:i optatiu que es diversifica en diferents assignatures.
Unes d'aquestes assignatures es basen en la reflexiO i l'estudi sobre
continguts critics procedimentals, d'altres en continguts critic-
culturals, i d'altres en continguts didactics.

Aquesta assignatura troncal, sota el norn de -Didactica de les
Arts Plastiques - es desglossa en dos grans blocs: el primer fa
referencia a l'estudi de l'estructura del Ilenguatge plastic, i el segon
a l'estudi entorn de l'organització d'aquesta area del saber dintre del
marc curricular de l'educaciO primeria.

Els alumnes als quals va adregat sOn nois i noies que. tot i tenint
uns referents culturals establerts. no estan motivats especialment
per a l'estudi d'aquesta rnateria, ja que el seu camp professional va
orientat especificarnent cap a la docencia i. per tent, no tenen
necessariament una in;ormaciai i experiencia especifica cap a aquesta
area del saber. Generalment. es plantegen les arts plastiques corn un
rnitja comunicatiu des dels aspectes ernotivo-intuItius. i no corn un
mitja objectiu significatiu.

Es. doncs, tasca de les primeres sessions docents establir una
serie de coneixements quo permetin uns referents comuns critico-
conceptual-procedimentals des de diferents vessants, teOncs,
experimentals i culturals, que els permetin estudiar la segona part

M AssumpctO Forrollad Bracons es prolessora titular de dubiox al Depaqament
de Didactica de la Musica los Arts Plastiques Educacio Corporal UAB

Adroca Departamont do Didactca de les Arts Plastioues Edifier G UAB 08193
Bellaterr a Barcelona
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del programa, en la qual es fa referencia a aquests continguts corn
a part de la didectica especifica.

Aixi, s'ha de preveure un tipus d'avaluaci6 que, recollint els
objectius que proposen els enunciats del programa, posi mes Ornfasi

en la cornprensi6 dels continguts que en les habilitats representatives.
S'ha de tenir present que aquesta valoraci6 es fa sobre un primer
treball d'uns alumnes amb poca experiencia en el camp de la
representacig plestica i. per tant, no es poden esperar representacions
d'un aft nivell. Un altre aspecte a tenir en compte es que ravaluacid
no sigui un fet aIllat en el proces d'ensenyament-aprenentatge, sin6
que dissenyi un model coherent permetent el Iligam amb les intencions
educatives posteriors.

Prèvies

Un dels problernes que es plantegen en reducacig artistica Os el de
revalued&

Que avaluem? La fidelitat en la representacig? Les destreses
tecniques? L'expressivitat de la composici6?

Quan avaluem? En cada una de les activitats proposades? En acabar
un tema? A final de curs?

Corn avaluem? Comprovant els coneixements i les habilitats amb
un examen? Valorant les diferents activitats segons uns criteris
establerts? Considerant, a partir de l'experiencia docent del
professor, l'esforg de l'alumne i la qualitat dels seus resultats?

Totes equestes questions ens en plantegen una altra. Per clue
avaluar? Quines sOn les funcions de l'avaluaci6? L'avaluacig -segons
C. Coll, 1987- este al servei del projecte educatiu, es part integrant
d'aquest, i comparteix els seus principis fonarnentals. La import, ciao

de revalued& la seva relaci6 amb tots els components curriculars,
ens proporciona una via de contrastaci6 i correcci6 del propi projecte
educatiu. Tal corn defensa Elliot W. Eisner (1987), el qua, corn i quan
avaluar concticiona el mateix programa, en prioritza els continguts i
n'ordena la sequenciacig
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Model te6ric en qua es fonamenta l'avaluaciô

L'avaluacid, tal corn defineix C. Coll (1987), ha de complir dues
funcions essencials: La de permetre ajustar l'ajuda pedagogica a les
caracteristiques individuals dels alumnes a través d'aproximacions
successives, i la de determinar el grau en qua s'ha aconseguit assolir
les intencions del projecte.

Concreta l'avaluaci6 en tres fases fonarnentals:

a) L'avaluacid inicial, que permet conaixer les caracteristiques
individuals i els coneixements previs de l'alurnne.

b) L'avaluacid formativa, que fa referancia a l'avaluacid del procés
d'aprenentatge: a mesura que l'alurnne evoluciona, la intervencid
pedagdgica s'ha d'acomodar a les noves situacions.

c) L'avaluaci6 sumativa, que consisteix a determinar si s'han
arribat a assolir els propOsits educatius del projecte pedagogic.

Ampliant aquest plantejament i fonamentant-lo amb models
avaluatius qualitatius basats en diverses investigacions sobre
l'educacid artistica, R. Marin (1987) ofereix una taxonomia que es
concreta en les caracteristiques segOents:

a) En el procés d'avaluacid és necessari tenir en compte, no
solament les conductes susceptibles d'observacid, resultants a curt
termini i previstes en els objectius del programa a desenvolupar,
sin6 també els processos de percepci6, comprensi6 i creaci6, els
efectes a curt i a Ilarg termini, i les conseqUencies i resultats irn-
previstos.

b) Es posa en dubte l'objectivitat dels instruments d'avaluaci6
tipus test o proves objectives, considerant que la seva suposada
objectivitat radica simplement en la seva despersonalitzaci6.

c) L'avaluacid ha de captar la singularitat de la seva situacid
concreta d'aprenentatge en Hoc de concentrar-se exclusivament en
els aspectes comuns. comparables o generalitzables.

d) L'avaluacid ha d'atendre els processos creatius i el
desenvolupament de l'aprenentatge, i no solament els resultats dels
productes.

e) L'avaluaci6 ha d'aproximar-se al maxim a la forma natural que
té el professor de valorar la classe, atenent més a la comprensi6 dels
significats que a la medicid de les variables.

Un dels maxims exponents d'aquest sistema d'avaluaci6 qualitativa
en l'educacid artistica és el professor Elliot W. Eisner. Es ell qui ha

8 1



definit dos dels aspectes riles subsistencials d'aquest model. l'un,
ref erint-se als objectius, i l'altre, referint-se al professor. Eisner
flexibilitza l'ambit dels objectius terminals i proposa uns objectius
que qualifica d'expressius, donant-los una entitat configurada pel
propi recorregut operatiu, pensament-sentiment-acci6, sent aquest
proces el principal protagonista de la formaci6. Concreta que les
activitats que fan possible aquesta expressivitat han de ser riles
evocatives que prescriptives i, en conseqüencia, imprevisibles quant
al recorregut i als resultats.

El professor, el defineix corn un critic. Ha de ser un expert capag
d'emetre judicis ben fonamentats en relaci6 a l'obra que analitza. Per
tant, el seu paper a l'aula ha de ser per il.luminar, fer veure,
apreciar, compendre... i no solament el producte, sine també el proces
de recerca i el de creaci6.

Aquest model promou un ensenyament / aprenentatge basat en
tres aspectes fonamentals:

a) El tipus de relacions que s'estableixen entre el professor i ls

alumnes: corn explicar. estimular, orientar, suggerir, avaluar...

b) La interacció que s'estableix entre els alumnes, cooperaciO,
contrastaci6 dels aprenentatges, intercanvi de material, ambient a
l'aula...

c) La qualitat dels processos i dels resultats: amb quin rigor es
treballa, quins resultats es busquen, quina expressivitat
s'aconsegueix...

Inspirant-nos en aquest model de la valoraci6 critica de l'educaci6
a través de la practica artistica, s'ha bastit aquesta experiencia.

Objectius

Les intencions educatives entorn de les quals es desenvolupa aquest
primer bloc del programa sOn.

1. Coneixer l'estructura del Ilenguatge plastic. Es essencial, per
treballar la nostra area de coneixement, la comprensi6 dels diferents
apartats en qua s'organitza aquest mitja d'expressi6. A l'hora de la
materialitzaciO formal, es fa palesa la quantitat de conceptes que es
treballen, les infinites combinacions quo ens ofereix la representaci6
plastica, les interrelacions que s'estableixen entre els diferents
conceptes que hi intervenen. Tambe la capacitat de fer i de decidir
es va posant a prova durant tot el proces representatiu. La concreci6
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formal permet conaixer teories i principis que s'han anat vestint
entorn de la representaci6 plAstica a través del temps, dels avencos
tacnics i cientifics.

2. Apreciar la utilitzaci6 d'aquest Ilenguatge corn a mitja.
significatiu. Si en el punt anterior s'estudia l'amplitud de la seva
estructura morfologica, en aquest es valora la seva capacitat
expressiva. L'obra d'art, tal corn diu S. Marchan (1981), no es
regeix Onicament amb criteris estatics d'organitzaci6 formal, sin6
tarnba per criteris dinAmics, és a dir, per aquells que depenen de la
voluntat de l'artista. I continua dient: l'art no és primariament
comunicatiu, sing que as essencialment significatiu, és a dir, suceptible
de ser interpretat.

3. Facilitar el contacte amb el mOn de la cultura, especialment el
de les arts plastiques. El propOsit d'aquest punt as posar a l'abast de
l'alumne l'obra d'art, que gaudeixi de la seva presancia fisica, que
Ii permeti contrastar els seus aprenentatges arnb obres de provada
vAlua, aixi corn també analitzar i interpretar els significats de diverses
estetiques.

Portar a la prActica docent aquests objectius és ampli i complex,
sobretot tenint en compte l'espai temporal de qua es disposa -40
hores lectives-. aixi corn el nornbre d'alurnnes per grup-classe.

Seqiiència

La seq0Ancia d'ensenyarnent / aprenentatge estA organitzada en
diferents fases, cada una de les quals té la seva prOpia avaluaciO.

la fase- Presentaci6 de la mataria, de les intencions educatives,
els objectius i matodes. Prirnera intervenci6 avaluativa avaluaci6
inicial.

2a fase- Desenvolupament del prograrna. Presentaci6 tebrica dels
tames a estudiar. Cada terna comporta activitats diverses, basades
en Ambits tebrics, procedimentals i culturals. Segona intervenci6
avaluativa - avaluaci6 formativa.

3a fase- Posada en com0 dels treballs realitzats. Socialitzaci6 de
la recerca individual. Tercera intervenci6 avaluativa avaluacib
expressiva.

4a fase- Activitat final de la seq0encia. AnAlisi d'una obra d'art.
Quarta intervenci6 avaluativa avaluaci6 sumativa.
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Metodologia

la fase- Avaluaci6 Inicial

Per a l'avaluaci6 inicial, el primer dia de classe es presenta un
qUestionari dividit en dos apartats de preguntes, referents a:

-Aspectes te6rics, preguntes que impliquen analisi.

-Aspectes subjectius -emotius, evocatius- amb preguntes que
impliquen judici i interpretaci6.

A partir del resultat d'aquestes preguntes s'obte una mostra de
la informaci6 i nivell (lexic, bagatge cultural, informacions de
procedencies diverses, lOgica, etc.) del grup, que permet valorar el
punt a partir del qual es pot comengar a treballar.

Un cop les respostes han estat valorades pel professor, es fa una
posada en corn0 dels resultats obtinguts amb el grup-classe, i es d6na
peu a l'aclariment de dubtes de l'alumne, inc6gnites o interrogants
que el mateix qUestionari li ha suggerit. Aquesta sessi6 permet
plantejar les orientacions, pautes de treball, aixi corn un itinerari a
través del qual s'aniran trobant les respostes a les inc6gnites
plantejades.

2a fase- Avaluaci6 Formative

Aquesta part de l'avaluaci6 es més complexa i comporta diversos
tipus d'intervencions.

Primerament, es presenten els temes a estudiar d'una manera
consecutive. Cada tema te una introducci6 tegrica a través d'una
classe magistral. Els conceptes que es van introduint en aquesta
explicaci6 tenen un suport visual a traves d'obres d'art que il.lustrin
el concepte. A continued& es fa una proposta de treball que reculli
els diferents conceptes de cada tema per aprofundir-los i consolidar-
los a partir de diversos procediments:

a) Definir el concepte a partir de lectures concretes en que aquest
es pugui fonamentar.

b) ll.lustrar els diferents conceptes a partir de dues possibilitats:

1. La representaciô plastica expressive, utilitzant tecniques
artistiques.

8 4
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2. Escollir reproduccions d'obres d'art de diferents artistes
plastics.

Aquesta metodologia implica un proces de recerca i experirnentaci6
que es basa tant en la teoria corn en la practice. Comporta una
contrastaci6 entre les diferents fonts d'informaci6 que permeten
ampliar i diversificar els interessos, i donar cabuda a les diferents
caracteristiques i peculiaritats de cada alumne.

En aquest proces es van desenvolupant simulteniament els diferents
procedirnents didactics: recollida de dades, representaci6 plestica,
classificaci6, etc. Aquest anar fent promou un aprenentatge en qué
cada alumne va trobant els seus itineraris personals a través de
contrastar la informaci6 que es va recollint i l'experimentaci6 que es
ve realitzant. Aix6, d6na peu a la intervenci6 del professor en les
diferents situacions del proces per poder suggerir, motivar, expli-
car, fer veure, intercanviar opinions tant tebriques corn practiques.
Aquesta interrelaci6 és el que fa possible l'avaluaci6. El professor
participa en el recorregut que fa l'alurnne en la seva tasca, aquest
seguiment proper del desenvoluparnent del pensament de l'alurnne,
des de la il.luminaci6 fins a la concreci6 final en la soluci6 del pro-
blerna a resoldre, és precisarnent la inforrnaci6 que et permet avaluar
a l'alurnne.

Al final d'aquesta part de l'avaluaci6, es realitza una visite a un
museu, en el qual es podran observer directament obres d'art. La
visite este estructurada seguint uns criteris per poder verificar tots
els aprenentatges realitzats, aixi corn per donar pautes per a rültima
fase de la seqUencia evaluative.

La visite en concret es fa al Museu d'Art Modern de Barcelona i
va a cerrec del mateix professor. Se situa l'alurnne en el plantejarnent
estetic de dos o tres moviments o corrents artistics i se n'observen
les caracteristiques rnés destacables a través de les obres de dos o
tres artistes de cada moviment.

A partir d'aquesta presentaci6 es fa escollir a l'alumne una obra
que Ii hagi interessat especialment (qualsevol obra de qualsevol
moviment).

De l'obra triada haure de fer-ne una descripci6 complete a partir
d'un qUestionari, organitzat en els apartats segUents:

a) Concreci6 de les dades de l'obra.

b) Est-) Os de l'obra escollida.

c) Descripci6 formal de l'obra a través de preguntes que impliquin
análisi.

d) Descripci6 subjective a través de preguntes que impliquin sintesi.

3 4
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Per valorar la visita i els resultats de les preguntes Os molt
interessant poder fer una posada en com0; dze fet, Os una activitat
que fomenta l'intercanvi d'opinions i permet verificar que una mateixa
obra no tO el mateix significat per a tothom, sin6 que la interpretaci6
personal pot matisar substancialment el missatge.

3a fase- Avaluacici Expressiva

Una vegada ja es tenen fets els dossiers que recullen els treballs
de cada tema, es presenten al col-lectiu, s'expliquen i s'argumenten
donant peu al fet que, tant el professor corn els mateixos companys,
puguin demanar aclarirnents i en vegin i valorin l'argument, aixi corn
els resultats. SOn sessions tan complexes corn enriquidores on es fa
evident el grau de judici que, a partir de l'experibncia personal, han
adquirit tots els alumnes.

Es interessant que el dossier, tot i que no es donen normes con-
cretes per a la seva realitzaci6, tingui tant una estructura formal
organitzada: ordre cronolOgic, index, bibliografia, etc., corn tarnbO
una presentaci6 acurada, unitat dels suports, criteris de retolaci6 i
cornpaginaci6, etc.

4a fase- AvaluaciO Sumativa

Al final del procOs, corn a culrninaci6 de tots els aprenentatges
realitzats i verificaci6 dels coneixernents adquirits, es proposa una
activitat basada a emetre un judici raonat sobre una obra d'art. La
proposta es basa en el fet que l'alurnne triI una obra de la qual ha de
donar la seva opini6. Aquesta ha d'estar argurnentada i s'ha de re-
ferir tant als aspectes formals corn als interpretatius

Per ajudar l'alumne en la seva tria i per atendre les diferents
personalitats i estetiques, el professor presenta un minim de 6 obres,
d'estils diferents, perque pugui escollir.

En aquest cas, no s'utilitza cap tipus de qüestionari. La resposta
s'organitza segons el criteri de cadascü.

El resultat final d'aquesta Ultima activitat es pot comparar amb
el resultat de la primera fase evaluative, i a traves de la contrastaci6
es fa pales el grau de coneixernents adquirits.
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Conclusions

Aquest model avaluatiu es dificil de portar a terme perque es basa
en un judici de valor, i perque aquest sigui acceptat ha d'anar recolzat
per una actitud rigorosa i fonamentada. és a dir, requereix criteri,
temps i dedicaci6.

L'avaluaciO no és important solarnent per als alumnes, També
hem de creure que ho és per al professor. La interrelaciO que
s'estableix en l'observaci6 i seguiment de l'aprenentatge de l'alumne
ens fa reflexionar sobre els nostres plantejaments, metodes. re-
cursos, tracte...Valorant-ne els resultats, podrem corregir-ne les
mancances, aixi corn l'eficacia.

La conducta del professor: serietat en les exposicions, rigor en la
critica, respecte a la diversitat, ordre en el rnetode, accessibilitat
en el tracte. etc.. permeten una interrelaci6 professor-alumne-
matOria-entorn, constructiva, respectuosa i critica. que facilita la
valoraci6 de l'avaluaciO.
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Abstracts

La propuesta de este L'objet de ce travail The work is concerned
trabajo es la de cbmo est de savoir with how to assess
poder evaluar la comment pouvoir appreciation of the
apreciaci6n de las évaluer l'appréciation plastic arts (their
artes plesticas (su des arts plastiques structure and
estructura y su (structure et meaning), bearing in
significado), teniendo signification), sachant mind that the students
en cuenta que los que les &eves the assessment is
alumnos a los que va concernés par cette aimed at are adults
dirigida esta evalua- evaluations sont and newcomers to the
cibn son adultos y adultes neophytes en medium.
nebfitos en el medio. la matière.

Key words-:
Palabras clave: La Mots-cles E-valuation Assessment of art
evaluaciOn de la de reducation education
educacibn artistica artistique.
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Presentacisi

Joan Mateo Andres *

La Universitat. en el nostre
pais. havia iniciat l'Oltim tram
del segle (i del mildenni) amb
una estructura clarament an-
corada en el passat. La inexis-
tencia d'autonorma univer-
sitaria, la massificaci6 a les
aules. els plantejaments cur-
riculars obsolets, la manca de
controls de qualitat, la poca
funcionalitat de la seva orga-
nitzacib. l'escassetat de recur-
sos, la improvisacid en la
formacto del professorat, etc.
eren alguns dels trets dominants
que la qualificaven i que exigien
algun tipus de resposta rapida i
drastica que permetés afrontar
amp garantia no nomes el futur,
sin6 el present mes immediat

La Lie de reforma univer-
sttana (LRU) per si mateixa no
arribava a resoldre tots aquests
problemes, perO si que posava a
disposiciO de la instituci6 alguns
instruments facilttadors del
canyi la innovacto

t 111,.,01.,lial
Mwodes d Investigacio

en Eaucac,d Actualment
I, Ic Cc.c it'', de

t de 1.1 lee. e,',Iat de tiarcellOnd
troballs pubhcaClons

le!e melodolddidueS de la
eri Iuedioe,

Era evident que una de les
urgencies que d'una manera més
decidida s'havia d'atacar, era la
necessaria acomodaci6 entre
l'oferta de titulacions univer-
siteries existents i la moderna
demanda social. Calia actua-
litzar-ne els plantejaments i

continguts, estructurant-les en
m6cluls més flexibles, respectant
amplis marges d'optativitat
perque les universitats en pri-
mer Hoc i l'alumnat després
poguessin adaptar la formaci6 al
seu propi context i necessitats.

En l'arnbit de les Ciencies de
l'Educaci6 i despres d'un periode
no pas mancat de tensions,
dubtes i negociacions es consoli-
den finalment quatre titols:
Mestre, Educaci6 Social, Peda-
gogia i Psicopedagogia, els dos
primers a nivell de diplomatura
i els altres de Ilicenciatura.

Semblava oport0 que Temps
d'Educaci6, corn a revista
portaveu de la Divisi6, oferis
als seus lectors una aproximaci6
descriptiva i alhora critica so-
bre les noves titulacions. Per
fer-ho es va sol-licitar als pro-
fessors Joan Perera, Josep
Gonzalez-Agapito, Sebastian
Rodriguez Miguel Martinez la
seva participaci6 a la secci6
Tribuna" de la revista, per la

seva reconeguda aportaci6 a la
definici6 dels titols abans es-
mentats i pel seu coneixement
en profunditat de tots els ele-
ments constitutius d'aquests.
Tambe hem inclOs l'aportaci6 del
professor Jaume Trilla, la qual
serveix de contrapunt critic als

9 1



Joan Mateo

elements de. reflexi6, més des-
criptius, dels altres autors.

Analitzar els objectius i

directrius dels titols, les seves
especialitats i el tipus i per-
centatge de troncalitat i opta-
tivitat que ofereixen, alertar
dels problemes que poden sorgir
en la seva implantaci6 i suggerir
possibilitats de millorar-los en
la practice, seran alguns dels
elements de reflexi6 que in-
clouran en els seus treballs.

Hem d'agrair al professor
Sebastian Rodriguez la seva de-
cisi6 d'accedir, tot i que no s'ha
tancat totalment l'estructuraci6
del titol de Psicopedagogia, a
comentar-lo, en benefici de la
coherencia general d'aquesta
Tribuna, amb tots els perills i

insuficiencies que el fet pot
comportar.

No voldriem tancar aquesta
presentaci6 sense un ültim co-
mentari sobre el periode enco-
ratjador que s'obre amb l'inici
de l'aplicaci6 de les noves titu-
lacions.

9 2
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El carni recorregut ha estat
excessivament Ilarg per a les
evidents urgencies socials, mes
de set anys des que es van
nomenar les primeres comissions
d'experts que els havien de
dissenyar. No sempre al Ilarg
d'aquest periode, les aportacions
de la comunitat universiteria han
estat Mures de la influencia dels
interessos corporatius. Sub-
sisteix, en definitive, el dubte
de si els plans donaran una
resposta valida a les necessitats
formatives actuals i si es podran
afrontar a partir de pressupostos
raonables per a la realitat eco-
nômica del pais i de la Ur.iver-
sitat.

La nostra posici6 pel que fa a
aixot es optimista, considerem
que en alio basic contenen els
elements necessaris per millorar
substancialment la qualitat de
l'oferta i confiem en els efectes
correctors de la prOpia practice,
i en la prudencia i l'afany dels
professionals que tenim la res-
ponsabilitat d'executar-los i fer-
ne el seguiment.
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El titol de Mestre: una
ocasió perduda
Joan Perera I Parramon *

1. Els condicionaments de la
LOGSE

Qualsevol an6lisi que es vulgui
fer sobre les directrius generals
propies del titol de Mestre i

sobre els plans d'estudis
resultants ha de tenir en compte,
en primer Hoc, uns condi-
cionaments previs que han
determinat de forma absoluta
l'orientaci6 i les caracteris-
tiques d'aquest titol.

En efecte, mentre que la
major part de titulacions
universitàries estaven condi-
cionades Unicament, des d'un
punt de vista legal, per les
directrius generals comunes a
tots els plans d'estudis, el titol
de Mestre havia d'ajustar-se, a

Professor Titular del Departament
de Didectica de la Llengua i la Literature
de la Universitet de Barcelona Va ser
responsable. corn a Director de l'Escola
Universiteria del Professorat d'EGB i

ponent del titol de Mestre. de
l'elaboraci6 del pla d'estudis d'aquest
titol a la Universitet de Barcelona.

Adrega- Escola Universitaria del
Professorat d'EGB - C/ Melcior de Palau,
140 -Barcelona 08014 - Tel 490 43 22.

4. ...;,4 f4.

més, al que disposava la Llei
Organica d'Ordenaci6 General del
Sistema Educatiu (LOGSE). D'aqui
sorgeixen dues caracteristiques
especifiques del tftol de Mestre
(el fet que el titol, tot i tenir la
consideraci6 de diplomatura, no
vagi precedit de la denominacid
de Diplomat en i el fet que sigui
un titol amb especialitats) i

taMbe les seves principals
limitacions (lligades precisament
a aquelles dues caracteristiques:
la durada i categoria dels estudis
i la indefinici6 en el model de
mestre que implica l'existencia
d'unes especialitats d'abast molt
divers).

Es important de tenir en
compte, doncs, que els aspectes
més insatisfactoris i negatius del
nou titol de Mestre no sOn
atribuIbles directament a les
directrius fixades pel Consell
d'Universitats sind que deriven
de la LOGSE.

Durada i categoria dels estudis

Quant a la primera de les
limitacions que he apuntat, la
major part dels sectors
educatius del pais -i espe-
cificament les Escoles Univer-
sitAries de Formacid del
Professorat- havien manifestat
reiteradament la necessitat de
dotar els estudis de formacid de
mestres d'una categoria de
llicenciatura i, consegOentment,
d'allargar-ne la durada a un
minim de quatre anys. Aquesta
reivindicaci6 es fonamentava en
raons d'indole diverse: per una
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banda, el paper central que la
!lei de reforma del sistema
educactiu atribueix al mestre,
paper que demana una formaci6
ernplia i polivalent que no es pot
garantir en uns estudis de
diplomatura; en segon Hoc,
l'experiencia dels Oltims vint
anys de formaci6 de professors
d'EGB, amb uns resultats que
demostren la insuficiencia de
tres anys per a encabir-hi tots
els aspectes formatius i

especialment per a dotar els
futurs mestres d'una practice
pre-professional adequada; en
tercer Hoc, la necessitat de
prestigiar acadernicament i

socialment un sector profes-
sional decisiu per al desen-
volupament d'un pais, al qual,
lamentablement, accedeixen de
forma majoritaria moltes per-
sones sense motivaci6, sense una
adequada preparaci6 i corn a
recurs ültim quan no poden o no
es veuen capaces de cursar
altres estudis.

Hi havia encara altres raons
de pes que justificaven la de-
manda d'una Ilicenciatura
(requiparaci6 dels periodes
formatius del professorat de tot
el sistema educatiu, la tendencia
dels paIsos més avaricats en el
camp de reduced& etc.); les
raons apuntades basten, per&
per a demostrar que no es
tractava d'una reivindicaci6 poc"
fonamentada o corporativista.
Aix6 no obstant, la LOGSE
consagrava el nivell de diplo-
mature per al titol de mestre i
impedia aixi que els rnestres als
quals encomanava el paper cen-
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tral en la reforma educative
poguessin tenir la formaci6 que
la mateixa Ilei els exigia.

lndefiniciO en el model de Mestre

M'he referit a una segona
limitaci6 derivada de la LOGSE:
la indefinici6 del model de mestre
que implica l'existencia d'unes
especialitats d'abast molt
divers. La llei estableix, pel que
fa a l'etapa d'educaci6 infantil,
que sere impartida per mestres
amb l'especialitzaci6 corres-
ponent (art. 10). Per a l'etapa
d'educaci6 primeria, en canvi,
aquesta mateixa Ilei es més aviat
contradict6ria: .L'educaci6
primaria sere impartida per
mestres, que tindran corn-
petencia en totes les arees
d'aquest nivell. L'ensenyament
de la MOsica, de rEducaci6 Fi-
sica, dels idiomes estrangers o
d'aquells ensenyaments que es
determinin, sere impartit per
mestres amb respecialitzaci6
corresponent (art. 16).
Aquesta arnbigua duplicitat de
funcions (competencia en totes
les arees, que es correspon amb
el que se sol anomenar mestre
generalista, i competencia en una
area especifica o mestre espe-
cialista) ha comportat greus
problemes a l'hora de fixer els
plans d'estudis concrets que
hauran de seguir els futurs
mestres. La Comissi6 d'experts
num. XV. que en el seu dia va fer
la proposta de titulacions de
l'embit de les ciencies de
reduced& ve adonar-se, des del
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primer moment, que era
impossible formar mestres
generalistes i especialistes
alhora i en nornés tres anys, i

per aquesta ra6 va fer una
proposta, que no va ser tinguda
en compte pel Consell d'Uni-
versitats, en la qual només es
contemplava la formaciO de
mestres generalistes (amb dues
branques, corresponents a les
etapes d'educaci6 infantil i

educaciO primaria) i es deixava
per a una formaciô posterior de
postgrau l'especialitzaci6 en
arees corn la mOsica o l'educaci6
fisica o en ambits corn el de
l'educaciO especial. Tot i la logica
del raonament de la CornissiO XV,
tambe en aquest cas les dispo-
sicions de les autoritats educe-
tives han anat per un altre costat
i obliguen a fer la quadratura del
cercie: formar especialistes i

alhora generalistes dins l'espai
d'una diplomatura.

No m'allargare més en
aquestas consideracions inicials.
Unicament volia deixar clar que
els problemes de base més greus
que presenta el nou titol de
Mestre no deriven de les
directrius del titol sin6 de la
LOGSE. No se si els qui van
aprovar aquesta Ilei eren
conscients que n'hipotecaven
seriosament l'aplicaciO des del
mateix moment que impedien
una renovaci6 de la formacib
del professorat coherent amb
els principis generals que la
mateixa Ilei formulava. (I només
m'he referit en aquestes rattles
a la formaci6 dels mestres: si
hagués contemplat tambe totes

les questions relacionades arnb
la forrnaciO inicial dels pro-
fessors de secunderia, les acu-
sacions serien encara molt més
greus.)

2. Les directrius generals
prOles del titol de Mestre

Entrant ja en l'analisi de les
directrius establertes pel govern
a proposta del Conseil
d'Universitats (Reial Decret
1440/1991, de 30 d'agost: BOE
11-X-91), em fixare en els
aspectes segOents: nombre i

caracteristiques de les espe-
cialitats, tipus de materies
troncals I percentatge de tron-
calitat.

Nombre i caracteristiques de les
especialitats

Si be, corn ja he dit, la LOGSE
esmentava algunes especialitats
dins del titoi Onic de Mestre
(Educacib Infantil, Llengua
Estrangera, Educaci6 Fisica i

Educaci6 Musical), no en limitava
el nombre a aquestes quatre. En
aquesta q0esti6 si que han estat.
doncs, les directrius les que han
determinat que hi hagi con-
cretament set especialitats
difere. Is: les quatre es-
mentz,es, més Educaci6 Pri-
merle, Educaci6 Especial i

Audici6 i Llenguatge.

, A
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Pel que fa a aquestes espe-
cialitats, cal dir que les cinc
primeres sOn coherents amb el
plantejament de la LOGSE (l'Unica
que no és esmentada especi-
ficament en la Ilei, la d'Educaci6
Primeria, no Onicament sembla
necessAria atesa l'orientaci6 que
s'ha donat a les especialitats
d'Educaci6 Musical, Educaci6
Fisica i Llengua Estrangera, sin()
que, corn hem vist abans, es
probablement la mes justificada
de totes). Quant a les altres dues
(Educed() Especial i Aud.ici6 i

Llenguatge) sorgeixen d'una altra
de les prescripcions de la Ilei: la
que estableix que per a intervenir
en qualsevol dels Ambits de
l'educaci6 infantil o primaria cal
posseir el titol de Mestre (i no
serveixen, per tant, altres
titulacions de rang equivalent o
superior que fins en aquest
moment eren valides: Ilicen-
ciatures en Peoagogia o
Psicologia, per exemple). Si les
administracions educatives
preveuen doter els centres
escolars de places de mestres
de suport per a infants amb
necessitats educatives especiais
o amb problemes d'audici6 i

Ilenguatge, es logic que es
prevegi la formaci6 d'espe-
cialistes que puguin complir
aquestes funcions. Tot I aix(),
l'especialitat d'Audici6 i

Llenguatge pot presentar alguns
problemes d'implantaci6 pel fet
que, en general, no compta amb
precedents dins els centres
dedicats a la formaci6 de
mestres I, d'altra banda, el perfil
de formed() coincideix en bona
part amb el d'una altra titulaci6
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de primer cicle de nova creaci6:
la diplomatura en Logopedia.

Tipus de materies troncals

El fet de tractar-se d'un Mot
Unic amb especialitats ha
provocat que en la determined()
de les materies troncals s'hagin
fixat unes materies comunes a
totes les especialitats i unes
altres de prOpies de cada
especialitat.

Les matéries comunes a totes
les especialitats tenen una
oriented() psico-sOcio-peda-
gOgica i constitueixen el nucli
basic de la formaci6 professional
que es pretén donar als mestres.
Se 'Is assignen un total de 40
credits, als quals es poden su-
mar els 32 del prActicum que,
tot i que figura dins les materies
prOpies de cada especialitat, és
com0 a totes elles i amb uns
continguts identics.

Quant a les matéries prOpies
de cada especialitat, podem di-
ferenciar dos tipus d'espe-
cialitats:

a) Les d'Educaci6 Infantil,
Educaci6 Especial i Audici6 i

Llenguatge, que tenen assignades
matbries prOpies i exclusives de
les respectives especialitats.
totes les d'Educaci6 Infantil sOn
especifiques per a la docencia en
aquesta etapa educative, les
d'Educaci6 Especial nomes con-
templen els aspectes referits a
les necessitats educatives
especials dels infants i les
d'Audicid i Llenguatge sOn les
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prOpies de la reeducaci6 dels
trastorns o mancances rela-
cionats amb el Ilenguatge i

l'audici6. No es preveuen, doncs,
per a aquestes especialitats,
materies troncals per a la
formacid corn a mestres
generalistes ni materies d'am-
plied() de continguts culturals o
instrumentals.

b)Lesespecialitatsd'Educacid
Primeria, Llengua Estrangera,
Educaci6 Fisica i Educacid Musi-
cal, que combinen les materies
referides al contingut i a la
didactica de les arees curriculars
de l'etapa d'educacid primeria en
general (Ilengua, maternatiques,
coneixement del medi natural,
social i cultural, educed() visual
i plastica) amb les rnateries
especifiques de les tres arees
vinculades a les especialitats
(Ilengua estrangera, educed()
fisica i educacid musical).

Aquest plantejament provo-
ca problemes greus a l'hora de
fixar els plans d'estudis tant en
les especialitats del primer grup
corn en les del segon. Pel que fa
a les primeres, la configuraci6
d'unes especialitats absolutes fa
molt dificil de pensar que
realment s'estiguin formant
mestres competents en totes les
arees del curriculum. En realitat,
per molt que amb les materies
de cada universitat es vulgui
rectificar aquest enfocament, el
resultat es que els mestres
d'aquestes especiehtets nornés
poden ser competents aixi
s'hauria de reconeixer en els
mecanismes d'acces al cos de

mestres- en les seves respec-
tives especialitats.

Respecte de les especialitats
d'Educacid Primeria, Llengua
Estrangera, Educed() Fisica i

Educed() Musical, el problema
fonamental es un altre: corn fer
possible una minima formaci6 que
asseguri, per exernple, que un
mestre d'Educacid Primeria
pugui impartir adequadament la
docencia de la müsica o d'una
Ilengua estrangera o que un
mestre especialista en Educed()
Musical pugui garantir una
docencia adequada de les arees
de Ilengua, coneixement del medi
natural o educed() plestica.

A la vista d'aquests proble-
mes es quan apareix més clara
rood() que havia proposat la
ComissiO XV de former, en el
periode de tres anys, Onicament
mestres generalistes, amb dues
branques: Educed() Infantil i

Educed() Primeria.

Percentatge de troncalitat

Un altre aspecte important a
considerar es el percentatge de
troncalitat. En el quadre adjunt
pot veure's el nombre de credits
troncals del titol de Mestre,
distribult per especialitats. Per
a fer el calcul del percentatge
que aquest nombre de credits
suposa respecte del total de la
carrega lectiva, considerarem
dos casos, ja que la cerrega
lectiva global pot varier molt
segons les universitats (entre
180 i 240 credits):

d 4 i)
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a) Que la carrega lectiva
global sigui de 180 credits
(nombre minim de credits que pot
tenir una diplomatura). En aquest
cas, la troncalitat se situa entorn
del 70 % del total de credits.

b) Que la carrega lectiva
global sigui de 210 credits
(terme mitja, al qual s'han acollit
moltes universitats, entre elles
la de Barcelona, per a la fixaciO
del nombre de credits global de
les diplomatures). En aquest cas,
la troncalitat suposa un 60 %
aproximadament del total de
credits.

La prirnera constataciO que es
despren d'aquestes xifres es
que, en qualsevol cas, es tracta
d'una troncalitat massa alta. Si
es descompta el 10 % de credits
de II lure elecciO de l'alumne,
resta per a la universitat un 20
o un 30 % de credits, marge molt
estret en el qual han d'encabir-
se les matéries obligatOries
d'universitat i les rnatbries
optatives

Tot admetre que en un titol
amb especialitats el marge
d'optativitat pot ser menor que
en els titols normals, no deixa
de ser preocupant que es limiti
la possibilitat dels alumnes de
confegir volunteriament una part
significative del curriculum. I

encara es més preocupant i la-
mentable que la troncalitat tan
elevada determini totalment
l'orientaci6 general del titol: poc
marge queda perque les
universitats hi incorporin les
seves prOpies opcions I puguin
oferir un pla d'acord amb uns
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plantejaments i uns interessos
autOnoms. La troncalitat pro-
posada nornés permet completer
credits en determinades
matéries, reorientar i equilibrar
alguns aspectes de les
especialitats, fer-hi reajus-
taments, etc. En cap cas no
permet optar per alternatives
clarament innovadores o per
plantejaments molt més inte-
gradors d'arees o interdis-
ciplinaris. I aquestes limitacions
sOn encara mes greus en els
casos corn els de les universitats
catalanes, que han d'incorporar
corn a matbries obligatories totes
les que fan referencia al
coneixement i la didectica de les
particularitats lingOistiques i

nacionals.

ValoraciO de le:, matéries
troncals

Quant a l'orientaciO de les
materies troncals, crec que no
se'n pot fer una valoraciO global
uniforme. Aixi, mentre que els
continguts de les rnateries co-
munes a totes les especialitats
(que coincideixen amb les que
havia proposat la CornissiO XV) i
la importencia que es clOna al
precticurn em semblen adequats,
no puc dir el mateix de les ma-
tenes pr6pies de Ies especiali-
tats. Sobretot en les especiali-
tats d'Educaci6 Primena. Llen-
gua Estrangera. EducaciO Fisica

Educed() Musical, hi ha una
dispersiO de matéries tan gran
amb un nombre de credits, en
alguns casos, tan exigu que fa
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molt dificil la confecci6 coherent
d'un pla d'estudis i la posterior
organitzaci6 docent. De que els
poden servir, per exemple, als
mestres especialistes en Edu-
caci6 Primäria. els 4 credits
d'EducaciO artistica i la seva
diclactica (que inclou tant els
aspectes d'expressi6 musical
corn els d'expressi6 plastica) o
els 4 de Llengua estrangera i la
seva didactica? Quina formaci6
es pot donar als mestrres
especialistes en Educaci6 Fisica
o Educaci6 Musical amb 4 credits
de Coneixement del medi natu-
ral, social i cultural o amb 4
credits de Matematiques i la seva
didactica? La proposta oblige a
adoptar, en aquests i en altres
casos, unes solucions hibrides
que produeixen sempre resultats
insatisfactoris: per més que es
faci, ni s'aconsegueix una bona
formaci6 corn a generalistes ni
tampoc corn a especialistes.

El nornbre de materies
troncals fixat per les directrius
és de 15 .en les especialitats
d'EducaciO Infantil i Educaci6
Primaria, 16 en la d'AudiciO i

Llenguatge, 17 en les de Llengua
Estrangera, EducaciO Fisica i

Educaci6 Especial i 20 en la
d'EducaciO Musical. Si hi afegim
les rnateries que puguin incloure-
hi les universitats, ens en
resultara un nombre molt elevat
que demostra la dispersi6 i tambe
la manca d'homogenellat dels
continguts troncals d'aquest titol

que obliga a una corn
partirnentaciO de rnateries amb
una assignaciO de credits molt
baixa o insuficient.

En relaci6 amb els continguts
de les Materies troncals de les
diferents especialitats, sernbla
logic el plantejament fet per a
les especialitats d'Educaci6 In-
fantil, EducaciO Primeria,
Llengua Estrangera, EducaciO
Fisica i Educaci6 Musical, que
esta en relaci6 directa amb les
materies curriculars de l'etapa
d'educaci6 infantil, en el primer
cas, i amb les de l'etapa
d'educaci6 primaria en les altres.
S'hi poden fer, aixO no obstant,
les segOents precisions.

a) En l'especialitat d'EducaciO
Primaria, s'hi troba a faltar la
materia de Literatura infantil i

juvenil, que si que apareix en
l'especialitat d'Educaci6 Infan-
til; i hi té una presencia ridicula
la materia d'Educaci6 artistica i
la seva didectica (4 credits), que
compren, corn acabo de comen-
tar, tant la formaci6 plastica corn
la musical (aquest darrer aspecte
val també per a les especialitats
de Llengua Estrangera i Educaci6
Fisica que tenen plantejada de la
mateixa forma aquesta materia).

b) En les especialitats de
Llengua Estrangera i Educacib
Musical es fa una compar-
timentaciO de materies que,
potser justificable des d'un punt
de vista teOric o per a una
formaci6 de Ilicenciatura. no es
correspon gens arnb l'orientaciO
que ha de tenir per als futurs
mestres D'altra banda. tant en
aquestes dues especialitats corn
en la d'Educaci6 Fisica es fa una
consideraci6 en nornbre de
credits totalment insuficient de

,) 4 /
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la materia Coneixement del medi
natural, social i cultural (4
credits)

c) En l'especialitat d'EducaciO
Musical, hi falta una materia
referida a l'area d'educaciO vi-
sual i plastica, que si que figura,
conjuntament amb l'educacid
musical, en les altres
especialitats d'aquest bloc.

Pel que fa a les materies de
l'especialitat d'Educaci6 Espe-
cial, s'han pres unes opcions que.
en alguns casos, poden resultar
problematiques. En primer Hoc,
el plantejament de materies Iligat
a tipus de deficiencies (defi-
ciencia auditiva, deficiencia
mental, deficiencia motora.
etc.). sense tenir en compte que
molt sovint aquestes deficiencies
estan interreiacionades i que les
metodologies d'intervenciO
educative han de ser globals o
conjuntes En segon Hoc. la manca
de matenes relacionades amb les
arees de l'ensenyament primari
(Onicament s'hi preveuen els
aspectes lingOistics). Aquesta
mancanca em sembla greu Si
tenim en compte que molts dels
futurs mestres daquesta
especialitat hauran d'intervenir
en centres escolars ordinans
atenent més casos de retards o
dificultats en els aprenentatges
per part dinfants sense
defi( iencies greus especifiques
que no pas casos d'infants amb
trastorns o deficiencies greus
I. en tercer bloc, una orientacIO
general de les materies ciaguesta
espccialitat tambe de les
d'Audicib Llenguatge- exces-
sivament clinica I psicologica. en
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detriment dels aspectes
pedagogics I d IntervenciO edu-
cative (aixo es veu clarament a
traves de les arees de
coneixement a les quals es
preveu que es pugui assigner la
docencia d'aquestes matéries).

Tot aixd a banda, hi ha un
aspecte concret, que afecta les
situacions de comunitats
autOnomes amb dues IlengOes
oficials. en club les directrius em
semblen particularment desen-
certades i fins i tot incons-
titucionals. En el cas de
Catalunya. per exemple, si tots
els mestres del pais tenen
l'obligaciO, segons estableix la
Llei de NormalitzaciO
de coneixer les dues Ilengues
oficials i han d'estar capacitats
per a ensenyar-les. no es pot
acceptar. com estableixen les
directrius en les materies de
Ilengua per a les especialitats
d'EducaciO Primaria, Llengua
Estrangera, Educacid Fisica i

EducaciO Musical. que l'alumne
hagi d'escollir Onicament una de
les dues IlengOes Per salver
aquesta incoherencia, les
universitats afectades han hagut
de fixer com a obligatOria
d'universitat l'altra Ilengua que
l'alumne no escull.
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3. La fixació dels plans
d'estudis

A partir de les directrius
fixades pel Conseil d'Univer-
sitats, cada universitat havia
d'elaborar el seu pla d'estudis.
Les limitacions i mancances
assenyalades en els paragrafs
precedents han fet que cada
universitat hagi intentat supe-
rar-les seguint uns criteris
propis, no sempre coincidents.
No m'es possible comparar, en
aquest moment, els plans d'es-
tudis que ja s'han aprovat i

implantat: ni m'ho permet l'espai
d'aquest article ni tinc a l'abast
els plans del conjunt de l'Estat.
Ara be, qui vulgui coneixer els
criteris que han seguit les
Escoles de Mestres i Facultats
d'EducaciO del Paisos Catalans
pot rec6rrer als nOms. 16A i 16B
de la publicaciO INTERAULA.
Butlleti de les Escoles Catalanes
de Mestres(Eumo Editorial. Vic,
set. i nov de 1992) on trobara,
a mes d'aquests criteris, els
plans d'estudis complets fixats
per aquests centres i unes
analisis comparatives dels di-
versos p., ..,pecialitat per
especialitat.

No podent, doncs, en aquest
apartat comparar plans d'estudis
diferents, em limitaré a expli-
citar els criteris generals que
han reqit la fixaciO del pla
d estudis de I'liscola Univer-
sitaria del Professorat d'EGB de
la Universitat de Barcelona en
alld que fa referencia a les

caracteristiques de les espe-
cialitats i a les materies obli-
gatOries d'universitat. (En els
quadres adjunts es poden veure
la distribuci6 dels credits del pla
d'estudis per tipus de materies i
l'estructura resultant del
curriculum de l'alumne.)

a) Especialitats.

Davant l'estret marge de
decisiO que permeten les direc-
trius i tenint presents els prin-
cipis que estableix la LOGSE en
relaci6 amb la tasca docent dels
mestres, es prengueren les op-
cions seguents:

Manfenir el caracter espe-
cific de les especialitats d'El, EE
i AL, sense incorporar-hi mate-
ries de caracter generalista.

Prioritzar de forma abso-
lute, en l'especialitat d'EP, les
matéries de carecter generalista
i mantenir el nombre minim de
credits fixats per les directrius
pel que fa a les materies que es
corresponen amb les especiali-
tats de LE, EF i EM.

Mantenir una proporci6
equilibrada entre les matbries de
caracter generalista i les
especifiques de l'especialitat en
els casos de LE, EF i EM (525
credits de matbries comunes de
base psico-sOcio-pedagOgica,
465 credits de materies de
formaci6 generalista, amb un pes
mes important de les arees de
Llengua i Matematique i 48
credits per a les materies
especifiques de les especialitats.
als quals cal sumer els 32 del
practicurn)

I
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b) Matèries obligatdries
d'universitat.

Ates que, en general, s'es-
tava d'acord amb el tipus de
materies troncals fixades per les
directrius i amb l'objectiu de
no augmentar gaire el nombre de
materies diferents que haurien
de cursar els alumnes. s'acorde
de tendir a augmentar els credits
de les troncals més que no pas a
incloure-n'hi de noves.

Quant a les matéries cornu-
nes a totes les especialitats.
bnicarnent s'hi incorpora la
d'InvestigactO Educativa (4'5
credits) i s'augrnentaren en dos
credits les rnateries de
Sociologia de l'Educacio i Teoria
i Hist dna de rEducacio (en to-
tal. 6 credits cadascuna). Cal dlr.
en relacib amb aquestes matenes
comunes. que. ates que ror.
ganitzaciO de la docencia es fare
per especialitets. en la prjctica
aquestes materies s'orientaran.
quan calgui. en funciO de
respecialitat: aixO Os el que
justif Ica que. en general. no
s'incloguessin matertes de
caracter psico-sOcio-pedagOgic
entre les d'especialitat.

Cal considerar tambe corn a
matéries cornunes de totes les
especialitats. rnalgrat que per
raons tecniques foren recollides
en la proposta de formes
diferents. les de Llengua Cata-
lana Llengua Espanyola. a les
quals s'assigna. despres de di-
versos alustdments. els
seguents credits Llengua Cala-
Jana 9 (El FP. EE AL) I 75 (LE.
EF i EM). Llengua Castellana 4.5
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(El, EP. EE i AL) i 3 (LE, EF i EM).

Quant a les meter:les oblige-
tOries d'especialitat. cal desta-
car els aspectes segOents:

Exceptuant el cas de les
llengües. no es va considerar
oportO de separar els « con-
tinguts de les .didectiques,,,
de rnanera que tots dos aspectes
es presenten sempre de forma
integrada.

A les especialitats d'El i EP,
es van igualar els credits de les
materies corresponents a les
arees curriculars de reducacib
infantil i primaria. potenciant.
en algun cas. matéries que
quedaven infravalorades en les
directrius.

S 5 0

Pel que fa a les materies
especifiques de les especialitats
de LE. EF i EM. en molts casos es
van reagrupar les que propo-
seven les directrius per fer
desglossarnents en assignatures
d'acord amb plantejarnents més
coherents segons la perspectivd
de la nostra Escola.

Finalment. en es espe-
cialitats d'EE I AL. a part d'un
increment de la rnateria d'Ex-
pressiO Plastica i Musical. s'hi
van incorporar diverses mate-
nes corresponents a rarea de
Matodes d'Investigacio i Diag-
nbstic en Educacio, les quals es
van considerar necessaries per
a reequilibrar el pes de les arees
psicolgqiques i peda gOgiques
d 'dquestes especia-litats. res-
ponent a una practica i a una
tradicio del centre Ilargament
expenmentades
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4. Consideracions finals

1. En general, els nous plans
d'estudis han estat aprovats
sense gaire entusiasme i gairebe
per obligaci6. Les esperances
inicials de fer uns plans re-
novadors i amb forge autonomia
s'han vist frustrades primer per
la LOGSE i després per les
directrius del titol, que es
basaven en un model de mestre
mal definit o imprecis i deixaven
poc merge de maniobra a les
universitats. Tot i que en alguns
aspectes aquestes directrius
plantegen novetats importants
(rood(' per una formaci6 de base
psico-secio-pedagogica o la
importencia del practicum, per
exemple), les limitacions es-
mentades al Ilarg d'aquest article
han provocat que no es poguessin
fer qUestionaments de fons i que
les discussions es limitessin a
garantir la presencia d'unes
determinades arees i a mantenir
situacions consagrades per l'Os.

2. Cal tenir en compte, aixO
no obstant, que l'aplicaci6 real
del pla pot millorar alguns dels
aspectes insatisfactoris que
presenta sobre el paper. El gran
nombre de materies (i encara
més d'assignatures) o la
dispersi6 que he comentat abans
poden trobar un corrector en una
bona coordinaci6 docent que
garanteixi un plantejament
coherent i interdisciplinari de les
matenes afins. Tambe pot ajudar
a una renovaci6 de la practice
habitual una correcta planificaci6
dels credits practics que tenen

assignats totes les materies, els
quals demanen un tractament
especific que pot ser molt divers
i que, en qualsevol cas, ha
d'implicar una major autonomia
i participaci6 dels alumnes
(tutories individualitzades o en
grup, treballs fora de l'aula,
préctiques en situacions educe-
tives reels o simulades, etc.).

3. Un aspecte problematic del
nou pla d'estudis és l'espe-
cialitzaci6 total des de l'inici dels
estudis. Les directrius han optat
per prioritzar la formaci6 com a
especialistes en detriment dels
aspectes ales globals que pro-
porcionen una visi6 amplia de tots
els factors i elements implicats
en el fet educatiu. Aquest enfo-
cament nomes pot ser compensat
amb una bona oriented() (tutoria)
als alumnes tant abans de l'ingrés
com durant la seva permanencia
en aquests estudis.

4. Pot contribuir també
decisivament a pal.liar man-
cances dels plans d'estudis una
organitzaci6 coherent i inno-
vadora del practicum. Es aquest
un dels reptes principals amb clue
han d'enfrontar-se els centres
de formed() a l'hora d'aplicar els
nous plans. Ara be, perque el
precticum pugui articular-se
coherentment no n'hi ha prou amb
la decisi6 dels centres. Cal que
les administracions educatives
s'hi comprometin i facin possible
l'existencia d'uns centres de
practiques amb condicions,
reconeguin la figura del mestre-
tutor i facilitin els contactes
entre els centres de formed() de
mestres les escoles d'educaci6
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infantil I primAria alhora que
permeten la incorporaci6 de
mestres en exercici en les
tasques de formaci6 que duen a
terme els departaments i cen-
tres universitaris.

5. Un darrer problema pot
plantejar-se, derivat no direc-
tarnent de les directrius ni de la
LOGSE sin6 de la transformaci6
o integraci6 de les Escoles de
Mestres en Facultats d'Educaci6
o similars. La creaci6 d'aquests
nous centres ha contribuit a
disminuir les queixes pels nous
plans d'estudis i, en alguns ca-
sos, ha fet oblidar que la
modificaci6 fonamental estava en
la requalificacio del titol de
Mestre i no en la requalificaci6
dels centres que impartiran
aquest titol devaluat. Tot i que
la creaci6 d'aquests nous centres
constitueix, sense cap mena de
dubte, un pas endavant molt
important, em sembla que cal
advertir de dos perills que es
poden presentar. Per una banda,
que molts professors, i els
centres globalment, se sentin ja
satisfets amb les possibilitats de
promoci6 personal que s'han
generat i aspirin Onicament a
deixar els nivells "inferiors"
per a dealcar-se als "realment
importants": els estudis de
segon cicle. Per una altra, que el
fet que en molts d'aquests nous
centres s'imparteixi el titol de
mestre juntament amb el de
Psicopedagogia (nornés de segon
cicle) converteixi aquella
diplomatura en el primer cicle
d'una Ilicenciatura posterior,
oblidant el carActer terminal,
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clarament professionalitzador,
intrinsec al titol de Mestre

6. S'ha perdut, en resum, una
oportunitat Unica per a renovar
a fons la formaci6 del profes-
sorat tant d'educaci6 infantil i

priméria corn d'educaci6 secun-
daria (en aquest darrer cas, el
model de formaci6 derivat de la
LOGSE es potser encara ales
inadequat que el dels mestres;
no m'hi he referit, perd, perque
no era l'objectiu d'aquest
article). Els nous plans d'estudis
permetran sens dubte millorar
alguns aspectes de la situaci6
actual. Aix6 no obstant, és la-
mentable que s'hagin malgastat
tants d'esforgos per aconseguir
uns resultats tan minsos.
Confiem que no calgui esperar
vint anys per a adonar-se de les
mancances del nou sistema de
formaci6 de mestres i per a
introduir-hi modificacions.
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Ouadre num. 1
Pla d'estudis de la Universitet de Barcelona
Distribucib dels crediis del pla d'estudis per tipus de materies

Mee es Ed..cado Educac,o

Primar,a
Liengua

Evangera
Educacid

Fisica

Educed()

Musical

Educed()

Especial

Audicie i

Llenguatge

-.-.;-:a s
zr..res

4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0

7,-.^:a s
.1e5ce7

7 8 8 0 8 8 8 8 9 4 8 8 8 4

TOTAL

TRONCALS

118 120 128 128 134 128 124

5 6 5 5 9 5 1 5 1 4 5 5 1 4 6

..:c'e .es 2 2 5 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 2 7

TOTAL

MATERIES

UNIVER.

79 77 69 69 63 69 73

TOTAL

MATERIES

01. ELEC.

22 22 22 22 22 22 22

I TOTAL

CREDITS

219 219 219 219 219 219 219

Ouadre num 2
Pia (.1 estudis de ia Universitet de Barcelona
Estructura del curriculum de l'alumne en credits

Es Ed !nf EP. LE. EF. EM. EE Aud I LIeng p

......" JnE,

5 (2.1°.:1 52 5 (24%) 525 (24%)

es

i?sc,e,: a !a'

122 (55 7°.-.) 126 5 (57.7%) 1175 (53'6%)

(10 2'-.1 18 (8 2%1 27 (12 3%)
_
,..t.- ., c e L...c., :: 22 (1C°01 22 (10%) 22 (10%)

2'9 219 219
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Joan Perera

Abstracts

En el analisns de los L'auteur analyse le plan The article analyses the
planes de estudios del clatudes du nouveau study plans for the new
nuevo titulo de Maestro diplOme de Maitre en title of maestro
el autor parte de los partant des conditions (scnootteacher), taking as
condicionantes previps prea/ables etablies pat la a starting-point the
establecidos por la LOGSE Lei sur lbrganisation conditions established by
(calegona del titulo y generale du systeme the LOGSE law of education
duraciOn de los estudios educate espagnol reform (category of title
-diplomatura de tres (categorie du dipldme. and duration of course -a

ancis e indefinicien sobre duree aes etudes three-year degree course-
el moaelo de maestro enseignement sur trots and an ei-delined model of
-ambnguedad en cuanto a ans --. mauvaise definition the schoolteacher
sus funciones como du rdle du maitre ambiguity regarding
generalists y como ambiguite quant a ses !unctions as a generic and
especialista-). que fonctions comme as a specialist
considera los aspectos generaliste et cornme professional) considered
mas insatistactories y spécialiste --). qui sont by the author as the most
negatives del nuevo pour lin 'es aspects les unsatisfactory and
Irtillo plus insatisfaisants et negative aspects of the
A Continuacion examma negates de ce nouveau new degree The author
con detane las (weep,- titie li examine ensuite then goes on to examine in
cos Propias del WOO y en detail les directives detail tne directives
bps su atenciOn en el spécitiques a ce dipiOrne Pertaining to the title
numero y CaracteristiCas en $ arrétant sur le discussing the number ano
ae las especiahdades el nombre et les characteristics of
Poo de materias caracteristiques des specialities, the type and
trencales y Cl porcontate disciplines. les maperes percentage of main-line
de troncaleiad (que appartenant au tronc subjects (considered here
considera excesivo y commun et leur as excessive and as
iimitador tanto de la pourcentage (qu a juge limiting both the autonomy
autonomia de las excessil et limitatif par of the universities and the
unnversidades come de las consequent de Fautonomie 00.Mb:blies lot options
posioilidades de des universites el des on the part of pupils)
optatividad de los matieres optionnelles After discussion of these
alumnos) proposees aux etuchants) mainline subjects. the
Tas una valoraC,On de Apres avoir evalue in's author then analyse; some
nas materias troncales matieres appartenant au of the criteria p. .-d by the
expone, comb ejeinolo de Pon,: cummun if aonno iin University of Barcelona tc
las posibilidades para exempla des possibilites draw up its own, as an
estabnecer un plan de dc fixation a un plan example of the
estuonos algunos de los detudes en exposant possibilities of setting a
ciitenos utilizados por la ceitains citeres su.vis study plan Finally the
Lleiversidad de Barcelona oar I Universite de article concludes with the
pa.; la elaboracion del Barcelona pour elaborei in, suggestion Of a number of
Sur:, sien L article se termine Possibilities !or improving
rinaimente concluye el sun quelques in practice approved study
artieulo con ones considerations ou Fauteui Plans, and alerts the
consworaciones en las suggere Certains moyens reader to some of the
cue formula algunas d'amenorer en pratique dangers which could anise
sugerencias para mejorar les plans cratudes adoptes over the creation which
en la prictica los planes et avertit des rrsques the author considers highly
de estudios aprobados y Poi/van-It surge de la positive. of faculties 01
aferta sobre algunos create), de Facultes education
neligros quo pueden d EilsolgriornOnl. Une
surge con la creacion de initiative qu'ii ruge pa, hey words University
Facultaaes de EducacnOn ailleurs tres .nteressante degiee - Higher education
11111! vor IC, ct.as Corp :ludy PIJI,C Silti,('Clc
,thea nnuy ,ntieecantes mots c; es I i Inc leachcr training

un,ersitaire Etudes
Palabras Clive Titulo superieures Plan!,
aniterstlari0 (-studios d'Olude$ Mapyipis
superiorrs Planes de Harnation des maitnas
estudios Materias -
Formacion de maestros
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Les novas titulacions

Algunes considera-
dons sobre el nou pla
d'estudis de pedagogia
Josep Gonzalez Agapito*

El proces seguit en l'apro-
vaci6 dels titols de pedagogia ha
posat al descobert algunes de les
profundes contradiccions de la
universitat espanyola, de l'ambit
pedagogic universitari i de la
nostra facultat en particular.

La Llei de reforma univer-
sitaria (LRU) és un Iloable intent
de superar els vicis i problemes
que des de feia molts anys ar-
rossegava la universitat a
Espanya i que la feien obsoleta.
Calla una universitat pOblica de
qualitat, honesta i OW social-
ment. El prearnbul de la Ilei Ii

encomana tres funcions: el
desenvolupament cientific, la

El Dr Josep Gonzalez Agapito es
Catedratic del Departament de Teoria I
Hist dna de l'Educaci6 de la Univers !tat
de Barcelona Actualment es Dega de la
Facultat de Pedagogia d'aquesta uni-
versitat Fou ponent del titol de Peda-
gogia Ha publicat diversos treballs
d'histeria de l'educaci6 catalana Re-
centment ha publicat. en col laboraci6.
Leer y escnba en Espana Dos siglos de
allabotizaciOn El sou donor Ilibre
publicat ha estat L Esc ola Nova Cala-
lana

Adreca Facultat de Pedagogia Um-
versitat de Barcelona. Avda Baldtri
Reixac. s/n 08028 Barcelona

formaci6 professional i l'ex-
tensi6 de la cultura.

D'antuvi cal assenyalar
l'ambivalencia de la reforma que
si d'una banda sembla inspirada
en la concepci6 universitaria
d'Humboldt, de l'altra no ha sa-
but, o no ha pogut o no ha volgut,
renunciar a ser una universitat
napoleOnica. I no és que neces-
sariament els conceptes hagin de
ser antagOnics, car si les uni-
versitats humboldtianes han
marcat quina ha de ser la funci6
de la universitat, les hereves del
centralisme frances han desen-
volupat una important estructu-
r a.

Aixi, d'una banda, es vol po-
tenciar la unitat de saber, la
identificaci6 entre recerca i

docencia, i l'autonomia univer-
sitaria hurnboltdtianes. D'aqui els
objectius de IlexibilitzaciO
curricular, pensament critic,
creativitat investigadora, es-
tructuraciO departamental... del
preambul de I'LRU. D'altra banda,
l'abast estatal dels titols que
justifica una forta intervenci6 en
els seus plans d'estudis, la
facultat corn a centre profes-
sionalitzador en norn de l'Estat,
el prof essor-funcionari... s6n
algunes de les notes napoleO-
niques de la rnateixa reforrna.

Aquesta ambivalencia s'ha
rnanifestat a l'hora d'elaborar
els plans d'estudis a l'arnbit de
les facultats.
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Els nous plans d'estudi
Fa ja una mitja dotzena d'anys

un estudi elaborat a la nostra
facultat per Vicens Benedito i

Dolors Millen emfasitzava una
evidencia en indicar que "els
estudis de Pedagogia estan
tancats en si mateixos, son
excessivament tedrics i super-
ficials, allunyats de la realitat
del sistema educatiu i sense
identitat professional". I, tan-
mateix, una certa indefinici6
havia presidit durant Ilargs anys
la Ilicenciatura de Pedagogia
d'ence de la seva creaci6 durant
la II Republica. No pas per la
manca de necessitat d'una
titulaci6 superior adrecada a
reduced& sin6 per una diver-
sitat de causes agreujades per
la ideologitzaciO i el mateix
disseny del sistema educatiu
franquista.

En arribar els socialistes al
govern central es recondui i es
pose en practice la reforma uni-
versitaria. Ningt) no pose en dubte
la necessitat de replantejar les
titulacions relacionades amb
reducaci6 que, fonamentalment,
eren formades per la Ilicencia-
tura de Pedagogia, respecialitat
de Psicologia Escolar i la diplo-
mature de Professorat d'EGB. A
mesura que es porta a terme la
reforma educative empesa pels
governs socialistes es feu més
evident el desfasament d'aques-
tes titulacions amb la realitat
socioeducativa. agreujada des de
l'aprovaci6 de la LOGSE.

Les titulacions ref erides a
rembit de l'educaci6 han estat
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sotmeses a un Ilarg, excessiu i
desgastador procés de debat i

reforma d'enca de 1986, el qual
no es conclogué fins a 1992. Sis
anys per aprovar unes noves
titulacions!

En aquest periode es perdé
l'oportunitat de convertir els
estudis de magisteri en Ilicen-
ciatura. Fet que hauria permes
donar a les seves especialitats
el necessari aprofundirnent tot
salveguardant la necesseria
forrnaci6 cornuna. Les raons sOn
evidents: d'una banda s'opta per
la fOrmula que menys gravaria
l'erari public i, de l'altra,
s'obvia la manca d'un projecte
coherent de formaciO del pro-
fessorat de secunderia, que les
facultats que nodreixen rense-
nyarnent secundari d'aquest
professorat (mancat de prepa-
rack!) professional) visqueren
corn una arnenaca.

Pel que fa al camp educatiu
l'inforrne tecnic del grup de
treball nürnero 15 del Consell
d'Universitats, ultra la diplo-
mature de Magisteri, propose la
creed() de tres Ilicenciatures de
segon cicle: Educaci6 Escolar,
Psicopedagogia i Pedagogia So-
cial. A rnés es proposava una
diplornatura en Educaci6 Social
A desgrat dels inconvenients del
disseny, sens dubte era una
soluci6 de certa coherencia.

Es dibuixaven dos diplo-
matures destinades a formar
tecnics especifics en els camps
formal i no formal de reduced&
i es concebien les Ilicenciatures
corn a arnbits d'arnpliaci6 de
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formaci6 i d'intervenci6 pro-
fessional especialitzada dels
mateixos mestres i educadors
socials.

Tambe s'acabava amb la
sobreposici6 dels camps profes-
sionals dels psicOlegs escolars i
els pedagogs terapeutes i orien-
tadors que s'aplegaven en la nova
Ilicenciatura de psicopedagogia.
I, de retop, amb les tres Moen-
ciatures s'acabava amb una
certa indefinici6 del camp pro-
fessional del pedagog.

Per refermar aquesta inter-
relaci6 del titols educatius es
propugna la creaci6 de centres
que els unifiquessin: les facultats
«d'educaci6, inversemblant
denominaci6 que sortosament una
minima cultura epistemolOgica ha
corregit per Facultat de Ciencies
de l'Educaci62, dins les quals cada
titulaci6 forma una secci6. Corn
es sabut els estatuts de la nostra
universitat ja havien creat un
Ambit interrelacionador amb la
Divisi6 de Ciencies de l'Educaci6.

Racionalitat i conflicte. Les
critiques a la proposta de la
Comissió XV

Potser sigui escaient veure
les principals critiques que
s'adrecaren a la proposta de la

(2) Car ninqu havia vlst paral lolament
facultats dr, !,alut o d'eco, alma

Comissi6 XV de desplegament del
titol de Pedagogia en tres novas
Ilicenciatures, per tal de corn-
prendre la soluci6 presa final-
ment pel Consell d'Universitats.

A l'hora d'analitzar criti-
cament la proposta de l'ano-
menada ComissiO XV cal tenir en
compte la mateixa inercia his-
tOrica creada dins la Pedagogia
universitaria i que és paral.lela
a la resta d'arnbits universitaris,
especialment de "Iletres-.
L'especialitat de Pedagogia, dins
les facultats de filosofia i Iletres
amb dos cursos comuns, es veie
impulsada per la creaciO dels
departaments amb la Llei d'es-
tructura de les facultats de
1965. Les antigues catedres es
constitueixen en departarnents,
els quals aniran tendint a
monopolitzar una especialitat
dins la Ilicenciatura. Aquest
proces s'accelerara a partir de
la Llei general d'educaciO que
d6na certa autonomia a les
universitats per a l'elaboraciO
de plans d'estudis, limitada per
l'aprovaci6 del ministeri. En les
universitats grans corn la nostra
rapidarnent cada departament te
la ,seva>, o saves- espe-
cialitats: sisternatica, orien-
tack!), terapeutica, organitza-
Gib... Prova d'aquesta tendencia
monopolitzadora es que les
assignatures d'altres depar-
taments en la seva especialitat
son l'excepci6 que confirma la
regla. Son, en general, especia-
litzacions rigides.

Una persona vinculada a la
reforma educativa empresa pel
govern socialista corn Julio
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Carabaria ha assenyalat corn la
divisid de la titulacid de Peda-
gogia proposada per la Comissid
XV era la culminaci6 del proces
d'expansid acadernica que,
partint de la cAtedra, passa pel
departament, després per l'es-
pecialitat i culmina amb la Ili-
cenciatura prOpia. De fet, la
cArrega docent de cada Area,
enclose psicologia evolutiva, a
cada titulacid aixi ho colitlrmava.
Per al catedrAtic de Sociologia
de l'Educacid de la Universitet
Complutense, aquesta multipli-
caci6 de titols era possible per
la inexistbncia d'un col.legi
professional de pedagogs que
defenses la unitat del titol i la
manca de perfilacid professional
de la pedagogia per part de
l'adrninistracid. Si d'una banda
cada Ilicenciatura proposada es
corresponia amb un departament
(excepte MIDE que apareixia corn
mes instrumental), d'altra ban-
da, semblava necessari fer
correspondre a cada una d'elles
amb perfils professionals amb
una demanda potencial. I as-
senyalava que "asi que lo que
rnenos puede decirse es que la
distinciOn de las tres Areas de
actuaciOn de los pedagogos es
lógicamente correcta, pero de
extensi6n empirica muy incier-
ta No succeIa aixi amb Ma-
gisteri, on la unitat i espe-
cialitzacid del titol eren ben
acotades per les demandes de
l'adrninistraci6 i dels sindicats.

Conclola Carabana que hi
havia una certa contradicci6 en-
tre la multiplicitat de Ilicen-
ciatures en Pedagogia i la seva
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reduccid a un sol segon cicle, ja
que els estudis de primer cicle
eren ja especialitzadors
professionalitzadors. Centrant-
se en el cas de Magisteri, feia
veure corn apareixien els titols
de primer i segon cicle corn una
juxtaposici6 d'especialitats: el
primer de docencia i el segon
d'activitats para i peridocents.

Pel que fa a la multiplicitat
de Ilicenciatures, ultra entendre,
corn hem vist, que obeien a
interessos de les arees de
coneixements, creia "dudoso que
vaya a responder a largo plazo a
los intereses de los alumnos".
ja que l'excessiva fragmentaci6
dels coneixements aniria en
detriment d'una bona forrnacid i
contribuiria a crear noves
discussions sobre les compe-
tencies dels titulats a les ja
existents3.

Una altra de les critiques que
s'adregaven a la proposta de la
Comissid XV era l'incompliment
del mandat de flexibilitat
curricular de I'LRU. La rApida
evolucid de la societat i del ma-
teix mercat de treball semblen
exigir donar preferencia a la
capacitat d'assimilar amplis
conceptes elaborats a partir
d'una varietat d'arees de conei-
xement. En el cas de les titu-

131 CARABANA Juho 'Apuntes so,
ciolOgicus subre l.i reforma de los
planes de esludio' a La relorma do
lOS estudies umversdartos de
educacon Unwersidad de la La-
guna. 1990 pag 44
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lacions educatives, que no tenen
un mercat ben perfilat profes-
sionalment. les especialitzacions
rigides no donen als alumnes prou
plasticitat formativa per ade-
quar-se a les demandes concre-
tes. De fet, les recomanacions
de la Comunitat Europea van en
el sentit de donar una amplia i
sdlida formacid basal polivalent
dins l'arnbit professional, capac
de complementar-se amb una
formaci6 especialitzada inicial i

altres en el futur.

No mancaven les oposicions
entre .els sectors més radicals
politicament que creien veure una
coincidancia de cada una de les
Ilicenciatures amb les parcel.les
de poder dels nous caps de brot
de l'educaci6 espanyola sorgits
amb la democracia i consolidats
en els darrers anys de govern
socialista. Aquests sectors
titIlaven la proposta de ser una
superestructura purament in-
trauniversitaria sense relaci6
amb les perspectives laborals
dels pedagogs i que dificultava
encara més l'accés a una primera
feina. Posici6 que compartien la
majoria d'organitzacions d'a-
lumnes.

Tampoc deixaren de fer sen-
tir la seva veu sectors conser-
vadors preocupats, corn havia
assenyalat Garcia Carrasco en
el seu conegut estudi sobre els
pedagogs. per formar més ina
-persona culta" que un

en pedagogia

Cronologia d'un entreban-
cat cami

En fer un balang, es pot dir
que la proposta del grup de
treball nOmero XV del Conseil
d'Universitats ha salvat algunes
peces importants i tamba ha vist
paralitzats aspectes importants.

Davant del resultat final,
caldria adonar-se que hi ha hagut
dos periodes en aquesta reforma
de calat profund.

El primer correspon a una
etapa que podriem anornenar d'un
cert despotisme il.lustrat. Dic
aix6 sense cap to pejoratiu, sin6
corn a referent historic de ma-
nera de fer una reforma. Ra-
rament una reforma profunda es
pot fer de bon grat per part dels
reformats i cal que la minoria
reformadora compti amb el po-
der i l'ascendancia social sufi-
cients per portar-la a terme. (No
és una simple coincidancia la
sorprenent devoci6 amb qua un
govern socialista auspicia la
commemoraci6 del centenari de
l'il.lustrat Carles Ill.)

Amb el ministre Maravall es
donaren les circumstancies per
escometre amb profunditat la
reforma universitaria ; l'edu-
cativa en general, les bases i

abast de les quals foren reco-
Hides pel ministre d'educaci6 en
el seu Ilibre La reforma educe-
ova Penso que s'ha valorat poc
la tasca i la contribuci6 de
Maravall, que acaba victima de
la contestaci6 social i les
manifestacions de tots lipus que

A. kj 5
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origina la seva decidida refor-
ma, malgrat les concessions que
feu en els darrers mesos de
ministeri.

El seu successor Solana obri
un nou periode de la reforma
presidit pel consens i el prag-
matisme. Simptomes d'aquest
nou clime sOn la perdue d'in-
flubncia dins el ministeri de
coneguts pedagoqs assessors
ministerials o la decisi6 minis-
terial i de la secretaria del
Consell d'Universitats d'ajornar
totes les titulacions conflictives.
entre elles les educatives.

La politica pactista iniciada ja
en les darreries del ministeri
Maravall obri la porta a les
pressions dels col-lectius i sec-
tors del sistema educatiu, amb
els sindicats a primer terme.

Fruit d'aquesta situaci6 fou
la desaparici6 de qualsevol
requisit de formaciO per assumir
la direcciO dels centres que
estigmatitzava en bona mesura
la Ilicenciatura en Educed() Es-
colar. El nou ministre Solana es
pose com a fita consensuar la
reforma amb els "agents so-
cials-. Fel que significa rau-
tomatica desvaloritzaci6 de les
posicions reformistes mes
avançades

Aquest ajornament propicia
un cert "podriment- de la si-
tuaci6.

Entre les variades oposicions
als nous titols es lroben les del
Col.legi Oficial de PsicOlegs la
majoria de facultats de psicologia
al de Psicopedagogia, I la
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d'amplis sectors de sociOlegs
de treballadors socials als
d'Educaci6 Social i Pedagogia
Social. Ultra variades propostes
en que diversos grups d'arees
de Pedagogia fan arribar al
rninisteri.

El mateix president dei
govern central Felipe Gonzalez
admetia, en el transcurs d'un
debat parlamentari, que els
corporativismes havien retardat
reproved() de bastants dels nous
titols.

Finalment, a les primeries de
1991 el Consell d'Universitats
fa pUbliques unes primeres
propostes de tftols que enclouen
les diplomatures de Mestre i

Educed() Social i les Ilicenciatu-
res de Psicopedagogia, i Orga-
nitzaci6 i Administraci6 de
rEducaci(). Fet que inicia l'Ultima
etapa d'un entrebancat carni, en
el qual la conferencia de degans
de pedagogia oferi un ambit de
consens interior (partidaris del
Mot multiple o Onic, les arees
de coneixement i els diferents
corrents organitzats) i exterior
de cara a l'administraciO. el
Consell d'Universitats i la
conferencia de degans de
Psicologia. D'aquest dificultOs
cami el lector pot trobar les
principals etapes, entrebancs i

recomposicions en nota a part.
Episodis que mostren la histOria
externa que mene vers la soluciO
donada a la fi (veure nota final).
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Les noves Ilicenciatures de
Pedagogia I Psicopedago-
gia

Després d'aquesta Ilarga ne-
gociaci6, a la fi el Consell d'Uni-
versitats opta per una Ilicen-
ciatura de primer i segon cicle
de Pedagogia i una altra de sols
segon cicle de Psicopedagogia.

D'un cantO el Conseil i l'Ad-
ministraciO es mantenien ferms
a instaurar la Psicopedagogia,
una de les novas figures profes-
sionals que demandava la refor-
ma educativa, i acabava amb la
duplicitat de competancies es-
colars entre psic6legs i pedagogs.

De l'altre, amb la Ilicencia-
tura de Pedagogia es pretenia
dotar de flexibilitat el titol, car
entenia que plans d'estudis di-
versos i especialitzats compro-
metien la flexibilitat que la re-
forma universitaria propugnava.
Aixi, també, es volia fer cas a
la inacceptable mutilaci6 en sols
l'ambit d'organitzaci6 i admi-
nistraci6, a les reivindicacions
de poder organitzar la pedagogia
social, a les critiques que des de
sectors progressistes es feien a
l'especialitzaci6 rigida, entre
d'altres, i organitzava una
Ilicenciatura de Pedagogia amb
la resta d'ambits pedagOgics.

La soluci6 donada s'entenia
que satisfeia una diversitat
majoritaria de posicions. Ac-
ceptava la proposta de mataries
aprovada formalment per la
majoria de facultats i presentada

per la conferancia de degans.
Aquesta proposta era de baixa
troncalitat de tal manera que
havia de permetre a les facultats
organitzar unes especialitzacions
flexibles i acordades a les
necessitats socials i de mercat
laboral.

Els dos eixos de la Ilicen-
ciatura en Pedagogia de la
Universitat de Barcelona

El pla d'estudis que ha aprovat
la Junta de la Facultat de Peda-
gogia es fonamenta en dos eixos:
adaptabllitat a la demanda social i
fonamentació en els interessos
dels alumnes.

Corn ja s'ha dit mas amunt,
en una apoca de rapids canvis
socials corn la que ens ha tocat
viure as necessari dotar els plans
d'estudis dels mecanismes
capacos de fer-los evolucionar
d'acord amb la demanda social i
les transformacions del mercat
de treball. Estem en temps de
transici6 i as imprevisible
determinar quines seran les
necessitats a qua hauran de
respondre els nostres alumnes
d'avui d'aqui a pocs anys.

Atendre els coneixements
fonamentals per a la professi6
és l'objectiu del tram obligatori
del pla d'estudis. Si es te present
que un pla d'estudis ha de tenir
una Ilarga vigancia temporal, les
assignatures optatives sOn els

2. 5 6
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elements mObils que permeten
donar respostes sensibles a les
noves demandes professionals,
originades per noves necessitats
socials.

Es necessari, doncs, dotar el
nou pla d'estudis d'un equilibri
entre una formaciO generalista
important, que sigui la sdlida
base professional en un mercat
de treball canviant i en evolució.
i una formaciO particularista, que
asseguri una formaci6 instru-
mental i concreta referida a un
Ambit d'intervenci6 pedagogica.

La facultat opte per concretar
aquest posicionament situant
aquells estudis que han d'asse-
gurar la formaci6 global en el 59
% dels credits totals. Tot con-
centrant el pes de laformaci6 ba-
sal en el primer cicle, on aquests
tipus d'assignatures conformen
el 70% dels credits disponibles.
Aixi el primer cicle esdeve
eminentment fonamentador2.

L'ampli marge d'optativitat i
Iliure elecci6 del segon cicle, si-

(4) No cal dir que moltes vegades no
ha estat f Acil conjuminar el
mantemment d'aquest equilibri
amb la deformacie professional de
respecialitzacie del professorat
Aixi es possible trobar qui es
proclama defensor d'una alta
optativitat i. ensems. reclamar
major obligatorietat del seu propi
camp professional per sobre de
l'identic tractament atorgat a les
malbrius troncals de cada awa do
Conetxement. les quals forcii
organitiades en assignaturos
respectant els croons fets arri-
bar a la ponen,ia pets membres
especialistes
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tuat en el 5 2 % , f a que el pla
d'estudis pugui ser un instrument
flexible i adaptable a les deman-
dessocials. Instrument que ha de
permetre a la facultat anar pro-
gramant aquelles assignatures
que responguin a les noves de-
mandes de formacid que f orgo-
sament s'aniran creant en els
anys a venir.

Situats els coneixements f o-
namentals per a la professiO en
una discr eta ampliaci6 de les
materies troncals5, la vasta op-
tativitat tambe ha de permetre
acomplir un altre objectiu: ade-
quer l'itinerari curricular als
interessos de l'alumnat. Per-
metenta I 'estudiant, ultra aque-
Ila preparacio basica, orientar
Ia seva formaci6 d'acord amb els
seus interessos, assessorat
tutorialment pel professorat. Fet
que es assegurat no sols pel
nivell d'optativitat que ha de
cursar-se, sin6 tambe per
l'of erta d'assignatures optati-
ves. que al primer cicle és
gairebe de tres per cada una que
cal cursar i en el segon cicle,
gairebe de quatre.

Diversitat d'especialització

Amb aquests criterts es
defugen els perills de l'espe-

(5) Establertes per los directrius
generals publicades al BOE de 27
d agost de 1992
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cialitzaci6 rigida Aixi, acomplint
les directrius de I'LRU el nou pla
de pedagogia as un pla generalista
que a través d'una forta opta-
tivitat as ampliament flexible per
adaptar-se a les actuals de-
mandes de formaci6 i a les
necessitats del mercat laboral
present i futur. Aquesta alta
cptativitat, defugint especia-
litzacions rigides, as el millor
servei que pot fer-se donada
l'evident indefinicid professional
que la funci6 del pedagog te
actualment. AixO no significa que
el pla no permeti especialit-
zacions, sin6 que, corn ja hem
dit, aquestes poden ser sensibles
a l'evoluci6 de la situaci6 pro-
fessional i als avengos cientifics
i tacnics a mesura que es pro-
dueixin.

De fet, a la vista del pla
d'assignatures, es pot advertir
que facilita un alt grau de
perfeccionament professional en
els camps de l'organitzacid i

adrninistraci6 educatives, la
pedagogia social, l'assessora-
rnent curricular, la formaci6 de
formadors...

Permet especialitzacions en
diagonal: per exemple, proveir
d'una forrnaci6 especialitzada
aquell alumne que vulgui adrecar-
se a l'organitzaci6 i adrninistra-
ció educativa en l'arnbit de
l'educaci6 social.

Si d'una banda el pla ofereix
un bon ventall d'assignatures de
carécter instrumental adrecades
a una bona professionalitzaci6
que eviti el perill d'indefinicib
d'anteriors plans, també tenen

prou presancia assignatures
formatives i rnetodolOgiques en
linia amb la funcid humboldtiana
de la universitat.

Algunes consideracions
finals

Aquest pla és fruit d'un ampli
consens rnanifestai amb la
rnajoria absoluta amb qué fou
aprovat. Un ampli consens irn-
plica un cert grau d'inflaci6, car
el consens s'obté augmentant el
cercle de consentirnent encloent
tot allb que els diferents ambits
academics han considerat irn-
prescindible. De tot l'aigua-
barreig de raons, perO tarnbé
d'interessos. que un pla d'estudis
suscita, la ponancia i la junta de
facultat ha sabut contrastar i

destriar suficientment fins a
assolir un pla d'estudis funcio-
nal i progressiu. Ha tingut la
virtut d'obrir un Ilarg i trans-
parent debat dins el si de la
facultat que no sols ha servit per
aclarir les noves assignatures
sind per plantejar questions de
fons de caire epistemolOgic,
instrumental i forrnatiu.

Ha estat discutit punt per punt
i tothorn ha tingut l'oportunitat
de sotmetre les seves propostes
no sols directament als nou
membres de la cornissiO, sin6 de
defensar-les i sotrnetre-les als
cinquanta membres de la junta
de facultat, oberta a tot el
professorat.
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De tota manera comenca ara
un rodatge que el posara a prove

que haure de produir les
correccions oportunes.

Es un pia audag i gens cemode.
El seu alt contingut optatiu
obligara el professorat a
mantenir un bon nivell de qualitat
i interes. Es un pla realista, no
expansionista, que descansa
sobre l'actual plantilla docent.

Es un pla que enfront de la
competitivitat universiteria
utilitza els nostres majors re-
cursos per fer una oferta atrac-
tiva per la seva possibilitat
d'alta i flexible especialitzacie
enfront de les altres universitats
del pais. El nostre model de
Facultat de Pedagogia articulada
en una Divisid de Ciencies de
[Educed() ens posa en condicions
de fer una oferta ampliament
especialitzada i amb tots els
avantatges de coordinacie del
model de centre uniformat i

sense cap de les seves proble-
matiques.

Pere, també. te un parell de
reptes sense els quals el seu exit
perilla. El primer: ser capacos
d'oferir unes prbctiques real-
ment professionalitzadores, in-
serides a la realitat i curosa-
ment guiades. A aquest objectiu
s'oposa, justament, el que ens
dena possibilitat d'especialit-
zacib: la grandaria del nostre
centre. Tambe la poca agilitat de
la mecanica de la nostra Univer-
sitet per establir convenis
flexibles I puntuals.

E.I segon repte. fruit també
de les nostres dimensions, es el
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perill de massificacie Un pla
d'estudis corn aquest requereix
una alta atencid tutorial de
l'alumnat. La dimensid personal
es la que fa que ens dediquem a
reduced& car aquesta parteix
del profund convenciment que una
de les forrnes millors de con-
tribuir al progres de la humanitat
es a través d'ajudar al progrés
de cada persona. Es aquest
l'ambit de la nostra galiniana
revolta, de la nostra revolucib.

Es per tot aixe que els nous
plans d'estudis han d'implicar
per al professorat un canvi pro-
fund d'habits. La mateixa Fa-
cultat de Pedagogia ha de ser el
primer exemple de renovaciO i

qualitat pedag6gica. La millor
critica a la universitat napo-
leOnica es superar-la.

Nota final:

Aquesta primera proposta de
titols I les seves directrius provoca
una frontal I airada mobilitzaciO dels
corlegis professionals de psicOlegs
que en una extensa carta del 5 de
marc al minister! i als degans de
Psicologia de les universitats espa-
nyoles exposen les greus amenaces
que al seu paper significa la proposta
del nou titol de psicopedagogia. A la
qual segueix una campanya d'anuncis
als principals diaris. Entre altres
consideracions. a la carta s'at Irma
clue 'el Colegio Oficial de Psicelogos
esta prof undamente alarmado por la
posible aprobaciOn del nuevo titulo
Considera que amenaza gravisima-
mente el tuturo de la profesiOn de
psicelogo en Espana (pag. 1). Ja que
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el 40% dels psicOlegs treballen en
I ambit educatiu, 'dicho nuevo titulo
competina por ocupar este 40% del
mercado de los psicelogos (pag. 3).
A la pagina 5 pot Ilegir-se: 'e;Es que
con dos arms y el curriculum previs-
to, un maestro va a poder aplicar la
Psicologla a la Educacien?. e:,Es que
al final de la nueva licenciatura ten-
dran una preparaci6n equivalente los
que proceden del magisterio y los
oue procedan de Psicologia?

També des de Treball Social es
renoven les suspicacies vers la
diplomatura d'Educaci6 Social.

Des d'alguns sectors de les arees
de coneixement de Pedagogia s'ela-
boron alternatives i propostes que,
tot i les seves aportacions positives.
no deixaven de traslluir corn aquestes
reaccions corporatives tambe es
produien de portes endins Fet que
qüestionava seriosament la capacitat
de negociaci6 de la totalitat del
colilectiu universitari de pedagogia.
El 25 de febrer de 1991 es reuni la
conferencia de degans de pedagogia
amb la voluntat de poder ofenr a
I administraciO un Onic interlocutor
per tal de treure de l'atzucac la
titulaci6. Fel que es tradui en linici
de les negociacions amb el ministeri
deu dies despres

La conferencia de degans elabore
unes esmenes als continguts de cada
una de les titulacions proposades per
la subcomissiO del Conseil d'Univer-
sitats i reclama rexistencia d una
Ilicenciatura en Pedagogia Social
Aquestes esmenes unitaries toren
aprovades per 13 facultats (Barce-
lona, Corunya. Euskadi. Murcia.
Salamanca, UNED i Vigo per unani-
mitat Complutense. II les Balears.
Granada Malaga. Oviedo 1 Valencia
per maiona) A la Universital do
Santiago. principalment amb els vots
dels estudiants. es dernana ci retorn
a titol unic

El 7 de marc tres degans comis-
sionats entre ells jo mateix,
presentem les esmenes al ministeri
en una Ilarga reuni6.

Per part del ministeri assisteixen
Alvaro Marchesi i Francisco de Asis
de Blas. aquest darrer representant
de radministraciO a la subcomissi6
del Consell d'Universitat encarre-
gada dels titols d'educaci6. S'accep-
ten les esmenes a la troncalitat
proposades. En caw. no s'accepta
la Ilicenciatura en Pedagogia Social.
Tambe el ministeri es reitera en la
voluntat de donar suport a la deno-
minaci6 d'Organitzaci6 i Adminis-
track) Educatives enfront de la
d'EducaciO Escolar que considera
massa difusa.

Les pressions I mobilitzacions del
colilegi de psicblegs i estudiants de
psicologia sen cada cop Ines
=portents. Corn a president de la
conferencia de degans de pedagogia.
el dia 18 se'm cornunica de forma
extraoficial que el Consell d'Univer-
sit ats no veu convenient tire,
endavant la Ilicenciatura de Psico-
pedagogia

Amb la mutilaciO de Pedagogia
Social i Psicopedagoala la proposta
de la comissiO XV deixa de tem!: tot
scold corn alternative a la Ilicen-
ciatura de Pedagogia existent.

Des de la presidencia de la
conferencta de degans de Pedagogia
s'empren una ronda d'entrevistes
arnb destacals membres de la
subcomissiO del Consell d'Univer
sitats exposant que son necessaries
les ties Ilicenciatures per cobrir
rambil pedagOgic i el malestar que
provoca la situacio entre les
facultats. Mentrestant es crea una
kola sensacio Win( eirtesa i du!,
d'algunes lacultats es reclania ci
retorn a titol unic. Tambe ho fan
algunes associacioqs de pedagogs
Posicie clue acorden els represen-
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tants dels estudiants de pedagogia
reunits a Granada el 15 16 d'abril
Enfront de la situacid creada, els
degans i estudiants acorden fer vaga,
que fou seguida per totes les facultats
el dia 17, vtgilla de la reuni6 de la
subcomissi6 de Ciencies Juridiques
Socials del Consell d'Universitats.

En aquesta reunig la comissi6
acorda l'aprovacig de les diplomatu-
res de Magisteri, Logopecha i Educa-
ci6 Social, i es dona un important
pas en acceptar la Ilicenciatura de
Psicopedagogia. aixi com iniciar el
procés corn a nova titulaci6 de la Ili-
cenciatura en Pedagogia Social.

La comiss16 dona un termini fins
a final d'any per proposar modifica-
cions. tel que d'una banda posposava
la decisi6 per a despres de les
elecclons I de l'altra oferia un termini
Ilarg per aproximar posicions amb
els psicOlegs. De fet. segons les
nostres informacions. recolzaren la
proposta. i especialment pel que fa a
psicopedagogia, els representants de
les universitats de Balears. Barce-
lona i Salamanca I els representats
de les comunitats autonomes que eren
els de Galicia i Valencia Hi presenta
objeccions la Universidad Complu-
tense. Aquest posicionament del
Consell d'Universitats. Iluny d'as-
segurar la Ilicenciatura de Ps(cope-
dagogia. dona una mes forta em-
branzida als que s'oposaven a la seva
existencia Cornencaren una sene
d accions. manifestacions I vagues
en contra

A cornencarnent de maig, dos
degans de Pedagogia ens varem en-
trevistar amb la Secretaria del
Consell d'Universttats en un intent
de desbloquejar la situacio creada
ferem la proposta que la subcomissig
quo entenia dels titols d educacio es
reunis amb representants cfc
Ps:culog,a i Peqagogia per lal
d'examirlar els possibles entrebancs
en que es Irobava el Idol de
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Psicopedagogia La proposta fou
acceptada i el dia 27 de maig ens
reuniem al Consell d'Universitats
tots els membres de l'esmentada
subcomissig i una delegaci6 paritaria
de les conferencies de degans de
Psicologia i Pedagogia. Reuni6 que
presidi la mateixa secretaria del
Conseil, la Dra. Elisa Perez Vera.
Despres d'un Ilarg i tens debat
s'aconsegui crear una comissi6 de
treball més reduida formada per tres
representants de Psicologia i

Pedagogia, respectivament, presi-
dida pel Dr. Antoni Clemente, membre
de la subcomissiO del Consell
d'Universitats.

Per tal d'examinar les propostes.
els dies 30 i 31 de maig es reuni a
Sant Sebastia la Conferencia de
Degans de Psicologia, mentre a la de
Pedagogia ho feiem el mateix dia 30
a Barcelona. Durant els mesos de juny
i juliol vaig reclamar amb insisténcia
la convocatdria de la reuniO, i.
finalment, es fixa la data del 24 de
juliol. Dotze hores abans de la reuni6
la delegaci6 de Psicologia comunica
al Conseil que no hi assistina. Fet
que posava en evidencia les
resistencies i dificultats que el tema
comportava.

El 9 de setembre em reunia amb
la secretana del Conseil d'Univer-
sitats per mirar de desbloquejar la
situaci6 de tots els tttols d'educaci0
pendents Calia trobar una sortida als
ambits de pedagogia social I psico-
pedagogia. Vaig insistir que des de
les nostres facultats consideravem
irrenunciable l'existencia d'aquest
darrer titol previst a la LOGSE El
Consell demanava una fOrmula que
pogues set consensuada amb
psicologia i. tarnbe. amb el cada cop
roes ampii sector de pedagogs que
plessionaven per retornar a la
litulacio (mica. aixi corn aquelles
universilats que exigien la pedagogia
social. rnalgrat l'oposici6 del

,-,74,,,,-,T.,y*44-11i,'. F.
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rn!flisteri a treure aquesta ilicen-
C

Fruit daquesta trobada fou el
como!ornis de convocar la cornissie
rnixta de osicologia I pedagogia per

dia 30 de setembre

La trooada fou presidida. corn era
orevst. pel Dr Anton! Clernente
desnres d una Ilarga i tensa jornada
de negociacio s arnba a fOrmules per
buscar sortida a I actual atzucac.
dde peguess.o ser acceptables pel
!,iajor nombre possible de sectors

ei:cats Sacerdaren suggenrnents
sube eis accesses des de Irs
d.o.einatures I de rnodificacio de de-

Acio; troncals que permetessin
nr, .oncHa ul tool d algunes arees

micologia No hi hague acord
gut: fa a .a denurninacie

t a dolegaclo de ps.cologia reitera
oji!.!s!cie resta a la consulta

a soya conterencia de degans La
is wuni a Madrid el 10 d'octubre

!rdorrna la soya total 000sici6 al
do Ps,copedagegia en carta

adrecada a la secretana General del
t;onsol, P ltuyersitats

Pe, Tie fa a les litulacions
,0 , Administraci6;1 Or (la rulIac

'trcia,;!nud Soc.a! la conferencia de
degans de pedagogia retie rencarrec

oldoorar cqnsensualament una
rpoposta de les z'es
!,obq.! la nova base de dolar-

-. c!cle comu a la
ia do !a nova Idulacio de
!-!! do la Intormacie Es prelenia

lorniuia transaccional entre
ton, nue vivafl I partibipablo

una termu:a encoberta
th. ,o do ia lhcenciatura en

quo abocava els ihcenciats
..1ontr, Ii poodar !!,o -,onse camp

tiohava mad-
ci goo sqls prospores [ambit

!!!!tan,t,,,i( if) I adnilrlIstraclo
LIte nil Ionia correspon-

01.,,, s de trphall rnais

D altra banda la proposta repre-
sentava recuperar la pedagogia so-
cial. que s'albirava corn un dels
camps amb més futur professional.
enserns que preservava l'existancia
de Psicopedagogia.

Aquesta proposta fou acceptada
per 11 juntes de facuitat o secciO de
pedagogia d'Espanya i significava
poder recobrar la unitat d'acciO del
collectiu greument amenacada, car
representava no renunciar a cap dels
camps professionals i preservar
equilibradarnent la unitat i pluralitat
del titol existent.

Aquest pla de matéries fou
trames al Consell d'Universitats amb
l'expressa indicaci6 que les tres
Ilicenciatures "forman una unidad y
por tante no seria bien aceptado que
selo se aprobaran alguna o algunas
de ellas".

Durant aquests dies la Dra Elisa
Perez Vera deixa la Secretaria del
Conseil d'Universitats i fou nomenat
el Dr. Miguel Angel Quintanilla.
Potser sigui moment de dir que cal
agrair a la professora Perez Vera
una extraordinaria sensibilitat per a
les titulacions d'educació que es
tradui en reiterades gestions prop
de l'administraciC I dels corlectius
on conflicte Sensibilitat que fou
continuada pel Dr. Quintanilla, que
conjumma la necessana flexibilitat
per trobar consens amb la impres-
cindible coherencia epistemolegica.

Davant de la radicalitzaci6 del
Col legi Oficial de Psicolegs en
contra de Psicopedagogia, i les
dificultats de l'administració de
donar Ilum verda a una solucie per a
Pedagogia Social. es reprengueren
les vlstes per informar tant el nou
seci elan general i el ministeri corn
alguns membros de la subcomissiO.
de la forma voluntat de mantenir els
tros grans camps professionals
pedagogics

6 /
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Pel febrer de 1992, en vigilies
de la reuni6 de la Cornissid corres-
ponent del Consell d'Universitats,
sovintejaren els actes, vagues
manifestos en contra de la titulacid
de psicopedagogia en els Ambits
gremials de psicologia i. també, en
algunes facultats.

El 12 de febrer, la comissi6 cor-
responent del Consell d'Universitats
decidia proposar dos titols de
Ilicenciatura per derivaci6 de l'antiga
Secci6 de Pedagogia. Una Ilicen-
ciatura en Pedagogia de primer i se-
gon cicle, i una Ilicenciatura en Psi-
copedagogia de segon cicle.

En la carta que l'enderna rn'adre-
cave corn a president de la confe-
rencia de degans J.M. Tourifián.
rnembre de la ponencia del Consell
d'Universitats, es fonamentava la
pr000sta en 'el reconocimiento ne-
cesario de la funci6n psicopedagOgica
y, por tanto. la conveniencia de de-
finirla corno estudio acadernico dis-
Onto al que se accede desde el pri-
mer ciclo de psicologia y de pedagogil
y en la conveniencia de recoger en
un solo titulo los demás Arentes
acadernicos de Pedagogla, dejando
a la autonomia de cada Universidad
la puesta en marcha de especialida-
des dentro del titulo de Pedagogia'.

S'inicia a continuacid. dins les
facultats. un proces de consulta del
contingut d'aquests titols. La
conferencia de degans es reuni a
Barcelona 1'11 de marc i elabora unes
esmenes cornunes per a ser pre-
sentades pels resoectius rectorats.
S'adreca un escrit al secretan del
Consell d'Universitats posant de
manifest el caire psicologista de les

120

matéries de Psicopedagogia I re-
clamava l'acces a segon cicle de
Pedagogia dels diplomats d'Educaci6
Social.

A partir d'aquesta prirnera
aprovaci6 cornenca una dura cam-
panya de rnobilitzacions, vagues i

anuncis a la premsa per part dels
sectors contraris a la Psicope-
dagogia, amb la finalitat d'impedir-
ne l'aprovaci6 definitiva.

Durant aquest periode d'esmenes,
i recollint les adreçades per les
facultats i seccions de Pedagogia,
s'incorporaren a les directrius
generals les propostes segOents:
l'acces a Psicopedagogia i segon ci-
cle de Pedagogia des d'Educacid
Social, incorporacid de la rnateria
troncal de tecnologia educativa a la
Ilicenciatura en Pedagogia. la
preset-Ida de les arees de Metodes
Diagnostic en Educaci6, i de Diclactica
i Organitzacid Escolar a diverses
matéries troncals de les quals eren
absents.

Un total de 90 esrnenes al titol de
Pedagogia i de 110 al de Psicope-
dagogia foren adrecades al Consell
d'Universitats. Reunit el Ple del
Conseil d'Universitats a Mallorca al
principi d'abril, es realitza el debat
sobre les esmenes a la sessid plenaria
de la Subcomissi6 de Ciencies
Juridiques i Socials, que fou presi-
dida pel Dr. Tourinan, el qual
s'encarrega de defensar els criteris
de la ponencia. Cap esmena refusada
per la ponencia obtingue mes de dos
vots. Portada la proposta al Ple,
aquest aprova les noves titulacions
de Pedagogia i Psicopedagogia el dia
6 d'abril de 1992.
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El autor describe en
este articulo el
proceso de elaboracien
del nuevo plan de
estudios de la
licenciatura de
Pedagogia de la
Universidad de
Barcelona. En primer
lugar, partiendo de la
indefinicien inicial y
del desfase que
presentaban los
estudios de pedagogia
con la realidad
socioeducativa, se
analizan la propuesta
de la Cornishon XV. las
criticas correspon-
dientes y los distintos
periodos de negocia-
ciOn. En segundo lugar.
se describe el plan
funcional. progresivo
y generalist& pero
con gran flexibilidad
gracias a la fuerte
optatividad. con
asignaturas tanto de
caracter instrumental
como formativo y
metodolOgico En
tercet lugar. se
apuntan dos retos
importantes las
practicas y la
atencien tutorial

Palabras clave
Nuevas titulaciones
Planes de estudio /
Pedagogia

Abstracts

L'auteur décrit dans
cot article le
processus
d'elaboration du
nouveau plan d'etudes
du diplorne de
Pedagogie (Licenciatu-
ra de Pedagogia)
propose par
l'Université de
Barcelone. Partant du
rnanque de definition
initial et du dephasage
des etudes de
pedagogie par rapport a
la realité socio-
educative. il analyse
en premier lieu la
proposition de la XV'
commission, les
critiques s'y
rapportant et les
différentes étapes de
la négociation II
(Merit en second heu le
plan d'études approuvé
par le conseil de la
Facultd de pedagogie
comme un plan fonde
sur les interéts des
étudiants. caracterisé
par son adaptabilité a
la demande sociale. et
comme un plan
fonctionnel, progressif
et generaliste, qui
presente une grande
souplesse en raison du
grand nombre de
matieres C option Ces
options peuvent Otre
des matieres
instrumentales. des
U V de formation ou
des U V
methodologiques
Enfin. deux delis
importants sont
evoques les stages et
le suivi

Mots cies
Nouveaux dipiOrnes /
Plan d etudes /
Pedagogic

In this article the
author describes the
process of drafting the
new syllabus for the
degra' in Methodology
at the University of
Barcelona First.
starting from the basic
lack of definition arid
the discrepancy
between methodology
studies and socio-
educational reality.
comes an analysis of
the proposal of
Commission XV. the
criticisms and the
different periods of
negotiation Second.
there is a description
of the syllabus
approved by the
Governing Body of the
Faculty of Methodology
in two broad aspect3.
its adaptability to
social demand and the
interests of the
students as its prime
consideration, a
functional syllabus.
progressive and wide-
ranging, but extremely
flexible thanks to the
substantial element of
choice, with subjects
which are instrumental
as well as educational
and methodological
Third. two maior goals
are identifieJ
practical work and
Personal tutorial Cafe

key words
New qualifications ;
Syllabus / Methodology
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Temps d'Educació, 10 2n semestre, 1993

La Ilicenciatura en
Pedagogia.
Histeiria d'un titol i un
titol per a la histhria
Jaume Trilla Bernet *

D'enca que l'autor d'aquest
article era estudiant de Peda-
gogia ha sentit parlar a basta-
ment (i ell mateix també hu ha
fet) de la necessitat de rees-
tructurar els estudis d'aquesta
carrera universitaria. Era una
necessitat que es podia justifi-
car tant des de perspectives
cientifiques i epistemolOgiques,
corn socials i professionals. Calla
que la universitat fes una oferta
d'unes titulacions relacionades
amb el camp educatiu que res-
pongués coherentment a les de-
mandes de la realitat social quant

Jaume Tri Ila Bernet. ex-director
de la revista Temps crEducaciel es
doctor en Pedagogia i professor titular
de la Facultat de Pedagogra de la
Universitet de Barcelona Es auto'. entre
altres. dels Ilibres seguents. Ensayos
sobre la escuela (1985. 1987). La edo-
caciOn informal (1986). La educacion
fuera de la escuela (1985. 1993)
Pedaaogia de I oci (amb J Puig) (1985
1987). Llibres escolars lanfastics
(1986). El prolesor y los valores con-
(rover/1(1ns (1902) ()an.; oduciirionos
(1993)

Adreça Departament de Teoria
HistOria de l'Educacid. DivisIO de
Ciencies de l'EducacIO du la Unwersitat
de Barcelona Avda Beldin Reixac. sin
08028 Barcelona

a nous camps de professio-
nalitzaci6 que reflectis l'estat
actual del desenvolupament de les
derides de l'educaciO.

El proces de reforma general
de titols i plans d'estudis de la
universitat espanyola, que esta
concloent en aquests moments,
va donar l'oportunitat al sector
universitari de l'educaci6 i la
pedagogia de fer realitat aquella
aspiraci6 tan Ilargament sentida.
Aquesta oportunitat, segons el
nostre parer, ha estat en bona
part desaprofitada. I ha estat
desaprofitada perque en el proces
de reforma s'han fet més
explicits els vicis de la comunitat
universitaria (grernialisme,
endogamia...) que les seves
virtuts. Abans, sempre era
possible donar la culpa dels
desgavells a altres instancies
alienes a la mateixa universitat
(el sistema, els politics, el
ministeri...): ara, amb uns
mecanismes formalment i am-
plament participatius i demo-
cratics. als universitaris no ens
queda més remei que assumir la
responsabilitat que ens pertoca.

En aquest article intentarern
fer una valoraci6 critica -sens
dubte, personalment esbiaxada-
d'alguns aspectes del proces i

dels resultats de la reforma dels
titols universitaris relacionats
amb l'educaci6 i, més parti-
cularment, de la Ilicenciatura en
Pedagogia ja que es aquesta la
que, a parer de qui aixO escriu
ha acumulat fins ara més
quantitat de despropOsits. (Cal
dir que la Ilicenciatura en
Psicopedagogia, a hores d'ara,
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encara no té el seu pla d'estudis
definit ) Partirem d'una con-
sideracid global de l'estructura
resultant dels titols relacionats
amb l'educaci6, que contras-
tarem amb la precedent. Després
entrarem en l'analisi concreta
de la Ilicenciatura abans esmen-
tada, tal i corn ha quedat final-
ment configurada en la Facultat
de Pedagogia d'aquesta Univer-
sitat

Som conscients que horn pot
pensar que no es oport6 posar
per escrit una critica corn
aquesta a un producte acabat de
néixer: que politicament potser
fel-a més adequat al mornent
daurar la pindola i silenciar-ne
els defectes: que el que farem
es tirar pedres sobre ia pr6pia
teulada donant arguments a uns
suposats "enemies de la peda-
gogia; o, tanrnateix. que aquesta
critica és només l'exercici del
dret -de picar de peus. per part
d'algü que no ha vist reeixir
algunes de les seves propostes.
Es possible que alguna rad pugui
tenir qui aixi pensi. De Iota
manera, abans de proseguir, i en
descarrec propi, ens interessa
manifestar algunes coses sobre
el tema. En primer Hoc, que la
comunitat universitaria. al
costat dels %/leis abans esmen-
tats. té tambe la virtut de
conrear la critica. La critica és
una de les qualitats més fona-
mentals del treball intellectual,
i malgrat que s'hagi de fer
recaure al damunt de la prOpia
institucle. sempre ha de preval-
dre el Iliure exercici de la criti-
ca per sobre J'int,iressos cor-
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poratius i conjunturals I, en se-
gon Hoc, tambe hem de fer
explicit que la major part del
que aqui escriurern ha estat ja
pOblicarnent dit (algunes vega-
des oralment i altres per escrit)
en les ocasions en clue hem pogut
fer-ho. Hem intervingut i par-
ticipat en el procés gairebé
sempre que s ns ha donat la
possibilitat de fer-ho. I ho hem
fet amb el mateix to i contingut
critic d'aquest escrit: fins i tot,
potser arribant a avorrir el
personal amb la nostra reite-
raci6. Durant el proces d'ela-
boraci6 del Pla d'estudis. la
nostra intervenci6 va intentar
en tot mornent ser constructiva
(criticament constructiva). Ara,
davant dels fets consumats, ja
nomes pot ser projectivament
constructiva: quan tornern a
tenir la possibilitat de reformar
els plans d'estudis -probe-
blement poc abans que bona part
dels cofactors d'aquest Pla
d'estudis ens jubilem-, potser
llavors podrem fer-ho millor.

1. L'estructura de titulacions
relacionades amb l'educacki,
abans i ara

Fins a [actual ref orma de
titols i plans d'estudis, roferta
universitana relacionada amb
l'educaciO i la pedagogia gairebe
es limitava respecialitat de
Pedagogia (amb algunes sub-
especialitzaeinns de segon ciele.
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segons les diverses universitats)
dintre de la Ilicenciatura de
Filosofia r Denotes de Educacrd;
alguna altra subespecialitzaci6
dintre de Psicologia (Psicologia
Escolar); la diplomatura de
Formed() del Professorat d'EGB;
diverses ofertes recents de
postgraduaci6; i la tasca dels ICE
en la formed() del professorat
de secundena i de reciclatge de
mestres, etc.

Aquesta estructura de for-
maciO de professionals relacio-
nets amb l'educaci6 gaudia de
bastants inconvenients que
insistentreent s'han posat de
relleu durant molts anys. Entre
altres, els segOents:

No responia a la necessitat
socialment reconeguda de pro-
veir formed() i titulaci6 adequada
per a la intervenci6 professional
en els nous camps educatius que
havia estat generant la realitat
social. (Aix6 era clarament
manifest, per exemple, en el cas
dels ambits educatius no formals
i socials.)

Els plans d'estudis dels
titols existents eren anacrOnics,
desfasats I inadequats respecte
a l'evoluci6 del coneixement
pedagogic i, sobretot, també
respecte al marc del nou sistema
educatiu dissenyat per la LOGSE.
Aix6 era particularment clar en
el cas dels plans d'estudis de les
ecoles de magisteri

Mai havien estat massa
clares (o, si més no, no estaven
secialment reconegudes en la
mesura pertinent) les sortides

professionals dels Ilicenciats en
l'especialitat de Pedagogia

Existia una notOria inde-
finici6 de les fronteres tant
cientifico-epistemolOgiques corn
de professionalitzaci6 entre les
diverses titulacions relacionades
amb l'educaciO. Aix() era parti-
cularrnent rernarcable en el cas
de Pedagogia i Psicologia, i ge-
nerava, a més a més de les Iluites
grernials corresponents i de
l'afany expansionista d'uns i

altres, una serie de duplicitats
dificilment justificables dins
d'una mateixa estructura uni-
versiteria.

L'estructura de titols
existent no donava la cobertura
adequada a la formaci6 pedag6-
gica del professorat de secun-
daria i d'altres nivells del sis-
tema educatiu (educació infantil
i superior).

Hi havia una notable des-
connexiO entre les estructures
academico-universiteries
encarregades d'impartir aquells
titols, malgrat que els seus
continguts i sortides profes-
sionals estiguessin tant inter-
relacionats. En el cas de la
Universitet de Barcelona aquest
problema quedava parcialment
pal-liat des de la creaci6 de la
DivisiO de Ciencies de l'Educa-
cio

Aquests i altres problemes
eren els que la reforma de titols
1 plans d'estudis havia d'afron-
tar. Cal dir que creiem que, en
termes generals i a malgrat
d'alguns aspectes perfectibles,
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la proposta original de la -co-
missiO quinze- del Conseil
d'Universitats partia d'un plan-
teig coherent per racionalitzar
els estudis universitaris rela-
cionats amb l'educaciO. Aquesta
proposta inicial establia, junta-
ment amb les diplomatures de
formed() del professorat, la
diplomatura d'EducaciO Social i

tres llicenciatures de segon cicle
(Psicopedagogia, EducaciO Esco-
ler i EducaciO Social). Es a dir,
aquest plantejarnent pretenia
dissenyar unes diplomatures
clararnent professionalitzadores
orientades a camps de treball
bastant ben delimitats i social-
ment reconeguts. i unes Ilicen-
matures (només) de segon cicle
que oferien possibilitats de pro-
mocid acadbmica i d'especialit-
zacid professional en altres am-
bits o funcions educatives als
titulats en les diplomatures an-
teriors.

La Ilicenciatura en Psicope-
dagogia podria acollir les pre-
cedents subespecialitzacions
d'OrientaciO, Pedagogia Tera-
pbutica i Psicologia Escolar,
integrant en un marc com0 les
aportacions respectives de la
psicologia i la pedagogia, amb la
qual cosa s'evitaven les dupli-
citats i la competéncia gremial
existents.

La Ilicenciatura en EducaciO
Escolar, polaritzada cap als
aspectes de gestiO organitzaciO
dins del sistema educaliu formal.
oferia un espai de formaciO
adequat a l'encara irresolt pro-
blema de les funcions directives
en les institucions escolars. En
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plantejar-se corn una Ilicen-
ciatura de segon cicle oberta als
titulats docents, marcava una
linia de possible continuRat en-
tre la funció docent i la de gestig,
amb la qual cosa es facilitava la
satisfacciO d'expectatives de
promoció i de mobilitat profes-
sional dels ensenyants, i es
neutralitzaven les possibles
rivalitats o reticencies entre els
docents i els actuals -pedagogs-
(especialitzats en direccid i

organitzaciO escolar).

Finalment, la Ilicenciatura en
Educacig Social potenciava
acadernicament aquest sector
educatiu en clara expansig, i Ii

donava possibilitats d'un supe-
rior desenvolupament cientific i

professional en continultat di-
recta amb la diplomatura cor-
responent.

En definitive, aquesta es-
tructura assenyalava uns sec-
tors i nivells cientifics i de pro-
fessionalitzaciO suficientment
acotats, responia a necessitats
reels i previsibles del mercat del
treball educatiu. obria expec-
tatives de promoció i d'una certa
mobilitat professional, i evitava
duplicitats i coincidencies ex-
cessives.

No cal amagar que aquest
disseny deixava encara alguns
problemes pendents. Per exem-
ple: la conveniencia, justificada
i ampiament reconeguda des de
les actuals escoles de magisten,
que la formaciO del professorat
de primeria assolis el nivell de
Ilicenciatura: o el tema encara
pendent de la formacio del
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professorat de secundaria, o el
f et que amb les tres Ilicen-
ciatures esmentades encara no
es cobria la totalitat de possibles
camps professionals i cientifics
de la pedagogia. De tota manera,
aquella estructura inicial era
coherent en si mateixa i faci-
litava la incorporaci6 posterior
d'altres possibles titulacions,
prôpies de cada universitat o
homologables.

El proces seguit des d'aquella
proposta inicial fins ara, en els
corresponents i successius
nivells de decisi6, ha estat un
cami de despropOsits que, en Hoc
de millorar i anar perfilant el
disseny original, l'ha desfigurat
notablernent. I aix6 fins al punt
que horn es pregunta si, a part
d'algun aspecte concret perO
important, corn Os el de l'es-
tabliment de la diplomatura
d'Educaci6 Social, el que tenim
ara es millor que and que teniem
abans i que tan justificadament
voliem canviar. Es clar que no
sempre el sol fet de renovar,
innovar, reformar... (paraules
tan carismatiques dins la
pedagogia) vol dir progressar o
millorar

Se'ns ha dit que l'aprovaci6
de les tres Ilicenciatures es-
mentades no era possible, per6
mai s'han donat motius, raons o
arguments minirnament plausi-
bles o presentables d'aquesta
suposada impossibilitat. Ni ens
ha quedat mai clar d'on procedia
realment l'oposicio. Persones de
la Facultat que han participat
molt directament en el proces
s'han dedicat constantment a

intentar justificar tots els des-
gavells successius, i han caigut
constantment en contradiccions
aclaparadores. Cada pas nou que
degradava el projecte inicial
s'intentava presentar o be corn
una millora objective o be corn
la consecuci6 de l'Unic possible,
atesa l'oposici6 de forces es-
tranyes contra les quals res no
es podia fer; a vegades es pre-
sentava de les dues formes
alhora.

Primer resultava que en Hoc
de tres Ilicenciatures de segon
cicle nornés se'n podrien acon-
seguir dues (la de Psicopedagogia
i la d'Educaci6 Escolar). Despres
es tornava a parlar del titol Onic.
Definitivament, es mantenia la
de Psicopedagogia i s'arribava a
la maxima expressi6 de la
inversemblança amb l'establi-
ment d'una Ilicenciatura corn-
pleta de quatre anys anomenada
Pedagogia. Es a dir, una mena de
titol Onic que no és Onic. Ens hem
esforgat per intentar entendre
el sentit d'aquest resultat final,
en que supera el planteig inicial,
quins avantatges te respecte a
aquest, d'on o de qui va partir
aquesta brillant propostal... Ens
hem preguntat sobre tot aix6 i

hem preguntat insistentment als
qui, per haver participat en el
proces, havien de coneixer i

justificar les respostes. Tot han
estat pilotes fora, culpabilit-
zacions de fantasmes i vaguetats
Per no haver-hi, no hi ha ni raons
convincents de tipus economic,
que sOn les que sovint resulten
determinants: l'establiment
d'una Ilicenciatura sencera de
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Pedagogia junt a la de segon cicle
de Psicopedagogia serà, Obvia-
ment, tant o mes car que el de
les tres Ilicenciatures de segon
cicle proposades inicialment.

Desconeixem si la proposta
final del titol de Pedagogia corn a
Ilicenciatura complete de quatre
anys va partir i va ser abonada
per suposats (i ingenus o inte-
ressats) amics de la pedagogia o
per declarats enernics d'aquesta.
En qualsevol dels casos, el re-
sultat es el mateix. Alguns, des
d'una mena d'Olimp pedagogic"
(similar al que denunciava Ma-
karenko) que desconeix la rea-
litat actual del mercat educatiu,
que es incapag de fer prospec-
cions realistes i sensates i que
en té prou amb un reconeixement
purament nominal de la pedago-
gia, creuen que la Ilicenciatura
que porta aquest nom salve la
presencia universiteria de la
pedagogia. El resulta;, segons el
nostre parer d'aferrissats amics
de la pedagogia, serà que, per
contra, aquest titol es una
trampa mortal, un invent que
només pot contribuir a la degra-
daciO del mateix nom ,,pedago-
gia.,, a la decadencia de l'esta-
tus universitari que el camp de
coneixements que representa
havia anat assolint a poc a poc
amb moltes dificultats.

Despres ja entrarem en anC-
lisis més minucioses d'aquesta
titulacib i del pla d'estudis
elaborat per la nostra Facultat
que culmina el lamentable proces.
Avancem, pelt, una constataciO

dos vaticinis generals sobre el
titol en qUestib
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Es tracta d'un titol profes-
sionalment indefinit I epistemo-
logicament de diffcil justificaciO
junt al de Psicopedagogia i al
d'EducaciO Social.

L'existencia paral.lela
d'aquests titols indefectiblement
reproduirà i agreujarà encara
més l'actual duplicitat i les Ilui-
tes gremials entre els respectius
titulats. I aixO, ambgreu perjudi-
ci dels que ho siguin en Peda-
gogia.

La Ilicenciatura, si algun
miracle no ho remeia, estä
condemnada a nodrir-se amb
contingents d'enessima opci6:
pitjor encara del que este pas-
sant actualment, ja que fins ara
no ha existit la competencia
directe de la Psicopedagogia i de
la diplomatura en Educacid So-
cial.

2b76

2. El Pla d'estudis del titol de
Pedagogia de la Facultat
homônima de la Universitat de
Barcelona

2.1. El proc6s d'elabotació

De portes endins (ens referim
a la Divisid de Ciencies de l'Edu-
cacid i, particulairnent, a la Fa-
cultat de Pedagogia), la trans-
formaciO de les directrius gene-
rals del Consell d'Universitats
(troncalitat, etc.: cotilla prou
discutible en molts punts) en un
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pla d'estudis concret I operatiu,
ha estat no solament lamentable
quant als resultats, sin6 tambe
pel que fa al mateix procés que
s'ha seguit.

Hem de dir que les conside-
racions que farem en aquest
apartat, les fern des de la pers-
pectiva d'un professor molt
interessat en l'assumpte, perO
que, fora de la Junta de Facultat
de la qual es membre, no ha
format part de cap altre Organ
preparatori o decisori en relaci6
al P!a d'estudis (ponencies i

comissions, Consell de Divisi6,
etc.). AixO vol dir que la infor-
maci6 de que disposem és nornés
la que directament se'ns ha posat
a les nostres mans pels conduc-
tes oficials i la que hem recollit
oficiosament de persones que
:nstitucionalrnent han tingut una
major participació.

Cal reconeixer, per comen-
gar, que tot el proces d'elabo-
raci6 del Pla d'estudis del titol
de Pedagogia ha hagut de su-
portar el Ilast de la indefinici6
inicial del perfil (o perfils)
professional i cientific a la
formaci6 del qual anava dirigida
aquesta titulaci6. Els termes que
definien el sentit del titol en la
formulaci6 procedent del Consell
d'Universitats eren, corn veu-
rem, extraordinariament va-
gues. Es pot dir, certament, que
tal vaguetat ja era fins i tot in-
tencionada I que el que es
pretenia era oferir un titol molt
obert, de manera que cada
universitat el poguOs orientar
fácilment segons el seu context
sOcio-professional. els seus re-

cursos docents, les seves
tradicions pedagOgiques, les es-
pecialitzacions que fins aleshores
havien treballat millor, etc. Aix()
podia tenir la seva justificaci6,
perO no hi ha dubte que en el
moment en que cada universitat
elabores el seu pla d'estudis
concret, era absolutament im-
prescindible haver definit pre-
viament amb molta més precisi6
el perfil o perfils als quals aquest
s'adrecaria. Aquesta tasca, pel
que fa a la nostra Universitet,
no s'ha realitzat. Ho compro-
varem en l'apartat seguent quan
fern l'analisi del preambul que
s'ha redactat del nostre Pla
d'estudis.

Si no es parteix d'una certa
imatge al mes clara possible de
quina classe de -pedagog» es vol
formar i per a que ha de servir
aquest -pedagog», dificilrnent
es pot saber quins coneixements,
competencies, etc. ha de posseir
i, per tant, quin ha de ser el pla
d'estudis que subministri tot
aixO a l'estudiant. Construir el
pla d'estudis des d'aquesta
indeterminaci6 del producte
terminal suposa fer-ho gairebé
a cegues: sense criteris que
perrnetin contrastar la perti-
néncia de matéries, assigna-
tures, nombre de credits, etc
En tot cas, suposa fer-ho amb
criteris tan vagues, difosos
retOrics corn la mateixa inde-
finiciO originaria del titol, o
amb criteris dificilment justi-
ficables corn sOn els purament
gremialistes de les Orees de
coneixement i departaments o,
fins i tot. els procedents dels
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interessos personals dels mes
involucrats en la tasca.

Aquest ha estat un dels mes
rellevants I notoris problemes de
relaboraciO del Pla d'estudis. En
certa forma. podriem dir que el
Pla d'estudis, per aquesta man-
ca de criteris seriosos I clars.
en les diverses fases de la seva
construcciO ha estat indiscutible
Indiscutible, obviament. no per
encertat sinO per arbitrari.
6des d'on questionar aquella
materia. I assignacio de tants
credits a aquesta assignatura.
l'obligatorietat o optativitat
d'aquella altra'? La gratuitat de
les decisions curnculars només
podia ser emmascarada. retO-
ricament. amb argumentacions
guides o inversemblants que al
seu torn emmascaraven rela-
cions de forca i interessos
particulars Aixo els sociolegs
de l'educaciO saben que passa
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sempre pero aqui ha passat amb
un exces impropi d una Facultat
que. a més a més. diu que vol
formar experts i assesors en
-disseny curricular": allb de
-la casa del herrero y el cuchi-
llo de palo- ha trobat a casa
nostra la més flagrant de les
constatacions.

D'ilLustracions de la manca
de cnteris presentables i con-
sistents que ha presidit la cons-
trucciO del curriculum. n'hi ha
forca. algunes de les quals aniran
apareixent en les pagines se-
gOents Hi ha un exemple. pero,
que no podiem deixar d'esmentar
aqui Un dels criteris que els qui
han defensat el Pla d'estudis
proposat han esgrimit amb més
emfasi durant la fase final del
proces ha estat el d'oferir la
maxima optativitat possible a
I estudiant. Nosaltres el creiem
encertat I [hem defensat amb
molta reiteracig Cal dir pero.
que aquest criten -important
d altra banda notoriament in-
sutcent- només fou realment
assumit per la comissiO o po-
nencia encarregada de fer la
proposta del Pla cfestudis en la
ultimissima fase del procés
L avantprojecte del pla de
inateries immediatament ante-
nor que se sotmete al Consell de

decisori establia una
obligatorietat desmesurada Per
!a msistencia oral escnta

(:ntru eI quals ens
comotem. en cosa de molt pocs
c1c Ia ponencia va rectificar
radicalment el resultat de la teina

pol clue demostra
id comp.ii auio entre uls dos
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projectes successius, havia
estat presidida pel criteri
oposat.2 Tanmateix. cal re-
coneixer que rectificar es de
savis; per6 sembla una saviesa
molt poc consistent i assurnida
aquella que capgira els seus
fonaments amb tanta facilitat. De
tota manera, més val tard que
mai, i si aquesta flexibihtat
s'hagués mantingut fins al final.
tot plegat hauria estat force més
reeixit.

A més de la manca de criteris.
un altre defecte atribuible al
proces d'elaboraciO del Pla
d'estudis ha estat la barreja de
competencies o d'intervencions
entre les liverses instancies
(DivisiO, Facultat) que havien de
participar-hi. Es possible que,
sobre el paper, les competencies
fossin clares, per6 en la
practice. en algunes fases del
prOces. hi ha hagut la suficient
confusiO corn perque horn
desconegués els destinataris
efectius del seus suggerirnents.
Aixi, per exemple. el dega de
Pedagogia, en la carta al
professorat esmentada en la nota
anterior, ens dernanava sugge-
riments al "pia de materies-.
Alguns varem destinar bastant
ternps a estudiar la proposta

(21 Compareu la Laoposta de Pia de
materqec rramesa pel dena dr.
Pedadowa a prolest,orat de la
1--acullat amb data 8 de febrer de
1993 amb ei Pia de matenes
aprnval Conseil de Divisie ?
de mat c. del Tlate ,tny Vege
aurbe la Carla del dega due

a id pr1111(.1a prOPOSta

ferem per escrit les contra-
propostes raonades que consi-
derevem oportunes. Sense que
se'ns oferis aleshores cap
possibilitat per defensar-les
personalment i institucio-
nalment, el "Iola de rnatbries-
fou elevat per la ponencia (que
no era de la Facultat) al Conseil
de DivisiO. Es a dir, se'ns demana
als professors de peu la nostra
opiniO i, a la vegada. el pro-
cedirnent impedia defensar-la de
forma efectiva en el moment en
clue encara es podien evitar els
fets consurnats. La politica de
rernetre la justificaciO dels
desgavells als fets consurnats en
altres instancies ha estat segui-
da en diverses ocasions.

Aquesta rnena d'inconve-
niencies cornpetencials ha estat
complementada i agreujada amb
algunes alteracions notOries del
sentit democratic de la par-
ticipaciO I de la represen-
tativitat. L'exernple més patent
es va donar en la Junta de
Facultat que aprova el pla
d'assignatures del titol, i fou
protagonitzat per la cornissiO
encarregada d'elaborar-ne el
projecte. encapcalada pel rnateix
dega de la Facultat. Aquest va
fer explicita l'aprioristica
decisiO de la cornissiO de voter
unanirnent en contra de qualsevol
proposta que alteres el projecte
presentat. Aquesta decisiO
cornportava diverses coses.
totes prou significatives del
deficitan sentit democratic del
proLes En primer Hoc, es
convcrtia la Junta en una pura
parea. no valien arguments ni

(
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raons, era inOtil qualsevol esforc
per convanger la Junta ja que
les decisions estaven preses per
endavant. En segon Hoc, la pos-
tura de la comissi6 era un signe
inequivoc de la nul.la confianca
que es tenia en la capacitat de la
Junta d'optimitzar la seva
proposta: semblava que per a ells
la Junta era simplement un
enutjts tramit reglamentari que
administrativament calia corn-
plir: és a dir, a més a més d'una
partdia. s'evidenciava un
menyspreu notable de la ca-
pacitat dels membres de la Jun-
ta per fer aportacions cons-
tructives. En tercer Hoc, la
decisi6 de la comissi6 de voter
sempre unanirnement, si be era
perfectament legal (cadascO pot
voter segons els criteris que
vulgui), no deixa de suposar una
certa perversit del vot personal

de la representatitivitat.
Sembla que un proces democratic
demana que horn emeti el seu vot,
o be segons la seva posici6 par-
ticular en cada cas o be segons
la seva representativitat. Doncs
be, corn alguns manifestaren
explicitarnent, no tothom va vo-
ter segons la seva opini6 parti-
cular en relaci6 a certes
propostes concretes. Pel que fa
a la representativitat, la dels
membres de la Junta és la dels
estaments respectius o, en el cas
del professorat -oficiosarnent.
atés el proces real seguit en la
seva eleccio- la del departament
corresponent Per tant, cap
membre de la lunta té el deure
de sotmetre el seu vot a una
comissig. ponCncia o altra
adscripcid del tipus que sigui, si

1 3 2

no es la de l'estament al qual
representa. Emetre un vot
cont7ari a la prOpia opini6 parti-
cular o que no es representatiu
de l'estament al qual supo-
sadament es representa, tot i que
es perfectament legal fer-ho, no
deixa de ser, corn deiem, una
mena d'alteracit del sentit dels
procedirnents democratics. I,

finalment, ni tant sols aquest
discutible criteri del vot unanim
de la comissi6 fou seguit con-
segUentment. El rnateix dega el
modifica quan es va haver de
votar una proposta contraria al
parer de la comissiO pert que
afectava directament assig-
natures amb les quals ell estava
personalment vinculat. Tot
plegat, va fer que, en algunes
votacions ajustades, el vot
unanim de la comissit fos el
determinant, i que el resultat
d'aquestes no reflectis, en
realitat, el parer majoritari de
la Junta, sint que fos la con-
sequència democraticament
perverse d'un arbitrari posi-
cionament previ. En relaci6 al
contingut de les propostes que
foren refusades en les ajustades
votacions a qua ens hem relent,
ning0 va manifestai la seva
oposicit mitjancant arguments
substantius i, fins i tot, nom-
brosPs persones que votaren en
contra per mor d'aquella decisi6
aprioristica manifestaren,
pCJblicament 0 privadament i en
la mateixa Junta o altres
posteriors, el seu acord amb les
propostes

1:1

l.a culminaciO de la devaluaci6
a que ha estat sotmesa la Junta

'
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de Facultat s'esdevingué quan es
convoce una Junta Extra-
ordineria per, exclusivament,
modificar, a causa de la pressi6
d'una instencia extrafacultativa,
un petit aspecte aprovat en la
Junta abans esmentada i

explicitament ratificat en una de
posterior. La maxima in-
versemblaca succei quan en
aquesta Junta Extraordineria el
dega sotmete a una votaci6
preceria -calgue endarrerir la
votaci6 per manca de quOrum-
una proposta diferent de la que
figurava a l'ordre del dia, minuts
abans de notificar que el nou
reglament de la Junta impediria,
a partir de Ilavors, modificar
l'ordre del dia a l'inici de les
sessions.

2.2. El preambul del Pla d'estudis

Tenint en compte el procés,
el resultat dificilment podia ser
gaire reeixit. Ens centrarem are
en l'anelisi del Pla d'estudis, fent
referencia concretament al Pla
d'assignatures, que és el que fou
competencia especifica de la
Facultat i el que realment te una
aplicaci6 directa. El Pla de
materies fou nornes un pas prey;
que, sortosament, el temps
s'encarregare d'enterrar en
l'oblit.

Comenearem pel preembul,
que és on calla lustificar el sentit
del titol, resumir les linies
mestres del Pla d'estudis,
explicitar els camps d'acci6 dels
qui aconsegueixin la credencial,
etc.

S'inicia el preembul mani-
festant que el "Pia d assig-
natures>, este concebut d'acord
amb :es directrius generals de
la Ilicenciatura en Pedagogia
establertes pel Conseil d'U-
niversitats, on s'assenyala que
aquesta "haure de proporcionar
una formaci6 te6rica i prectica
necesseria per a l'anelisi,
organitzaci6 i desenvolupament
de sistemes i processos
educatius". Ja hem dit que el
sentit general del titol, tal i corn
fou concebut des del Conseil
d'Universitats, era certament
dif 6quina altra titulaci6,
existent o possible, relacionada
amb l'educaci6, no podria
admetre igualment aquesta
definici6 genérica? Tot seguit,
el nostre preembul entra en
concrecions. Diu aixi: I entenem
que les funcions de tot (sic)
professional de la pedagogia
inclouen entfe d'altres: [les
posarem en forma de columna per
tal que s'aprecIi millor l'ambici6
del Pia]

-la planificaci6, gesti6,
organitzaci6 i supervisi6 d'ins-
titucions i serveis de caire
educatiu i social;

-la pedagogia social (anima-
ci6 i gesti6 cultural, educaci6
especialitzada i educaci6 d'a-
dults);

-la formaci6 en les orga-
nitzacions i en les empreses;

la formaci6 del professorat;

l'assessorament i el disseny
curricular de programes de
formaci6 i d'educaci6 reglada i
no-reglada,
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el diagnostic, l'avaluaci6
la supervisi6 en educaciO,

el disseny, la realitzaci6 i

l'explotaci6 de recursos tecno-
lOgics per a l'aprenentatge;

la recerca en educaci6;

etc..
L'«etc.. final -a part de

redundant ja que abans s'ha dit
"entre d'altres.- es corn una
rernissid a l'infinit de les
funcions de "tot professional de
la pedagogia.. Hem de suposar
que aquest «tot. es un lapsus
-prou lamentable en un text
important corn aquest. Si no es
tracta d'un lapsus, l'afirmaci6
que qualsevol professional de la
pedagogia ha d'assumir totes
aquestes funcions (i les «altres.
no explicitades) provocaria en
l'autor d'aquest article, corn a
pedagog que es considera, una
profundissima angoixa, i, corn a
professor de futurs pedagogs, un
sentiment d'impotencia acla-
parador. Anem a suposar, pert.
que certament es tracta d'una
errada en la redacci6, i que el
que es volia realment dir es
nornes que les funcions esmen-
tades constitueixen l'oferta ge-
neral del Pla d'estudis a partir
de la qual cada estudiant podra
fer la seva prOpia selecci6.
Malgrat que sigui aixi, hi ha aigu
que holiestament pot pensar que
amb una carrera de quatre anys
i arnb les possibilitats docents
(reels i previsibles) de la
Facultat es pot assumir una
oferta formative -te6rica i

practice- tan ambiciosa corn
aquesta? Per cert, que un
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membre de la Junta de Facultat
que gaudeix d'un prestigi prou
reconegut en l'Ambit de la
recerca educative, amb un
realisme encomiable, va pro-
posar -sense exit, corn era
d'esperar- precisarnent eliminar
del preArnbul la menci6 a la
"recerca en educaci6», ja que
pensava que el pla d'assig-
natures, tal i corn quedava
dissenyat, dificilment podia
garantir una forrnaci6 adequada
en tal Ambit. A vegades fa
l'efecte que en afers corn el
d'elaborar un pla d'estudis horn
cregui en el poder magic de les
paraules: sernbla que posar
retols sigui suficient per donar
consistencia a les coses.

A mes a mes, un simple cop
d'ull a aquella tirallonga de
funcions delete una serie de
contradiccions i duplicitats. Per
exemple, la referencia a la
pedagogia social (animaci6 i

gesti6 cultural, educaci6 es-
pecialitzada i educaci6 d'adults)
que se sobreposa explicitarnent
a la diplornatura d'Educaci6 So-
cial que imparteix la mateixa
Facultat. Sortir del pas dient que
els diplomats s6n els que es de-
dicaran a les tasques d'in-
tervenci6 i els Ilicenciats a les
de planificaci6, gesti6, recerca,
etc., no s'aguanta es miri corn
es miri. ,Com es pot pensar que
el Pla d'estudis de la Ili-
cenciatura, arnb uns continguts
molt menys especIfics que els de
la diplornatura, malgrat que la
carrera tingui un any mes, podre
capacitar per a tesques de mes
nivell que les d'aquesta? I, si

t
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efectivament fos aix, 6a qui
recomanar que cursi Ilavors la
diplornature Amb l'escAs
encarirnent d'un any més, el
Ilicenciat no solarnent sortirà
suposadament capacitat per a les
mateixes tasques que el
diplomat. sin6 que en el mateix
Ambit en podrà desenvolbpar
altres de nivell superior. A més
a més, el titol Ii permetrà tambe
dedicar-se a les altres funcions
pedagogiques no necessAriament
relacionades amb l'educacid so-
cial. (No és prometent la Iluna
corn les ofertes guanyen cre-
dibilitat i prestigi.) La distinci6
entre la diplomatura en Educaci6
Social i la Ilicenciatura en
Pedagogia Social, corn hem dit
abans, tenia ple sentit si la
Ilicenciatura era només de segon
cicle i corn a continuaci6 natural
de la diplomatura. Amb l'es-
tructura actual, tot plegat és un
poti-poti que crea falses expec-
tatives, corn tarnbe duplicitats
tant més indefensables corn que
sOn produkies per una mateixa
facultat.

qué no dir de la funci6
d ',,assessorament I el disseny
curricular de prograrnes de
forrnaci6 i d'educaci6 reglada i

no-reglada"? e:,Hi ha algu que
estigui convencut que un ritulat
en una carrera de quatre anys
estarà capacitat per assessorar
tot aix6? e:,No es obvi que
l'assessorament de qualsevol
cosa és una tasca quo requereix
experiencia de treball efectiu en
l'arnbit de clue es tracti, i que.
per tant, els Ilocs idonis de la
forrnacio per tal feina sOn els

postgraus, rnestratges, etc I no
una Ilicenciatura corn aquesta9

I aix6 del "diagnostic" que
tarnbe apareix en el Ilistat,
és una rnanera prou explicita de
provocar coincidencies amb la
Ilicenciatura en Psicopedagogia?
En definitiva, sembla que aquest
titol de Pedagogia el que pretén
es tornar a oferir-ho gairebé tot,
independentment de les pos-
sibilitats curriculars reels i dels
titols germans que, curiosarnent,
a mes a més, nosaltres mateixos
hem configurat. La Facultat i la
DivisiO vénen a ser corn uns
pares que fan tot el possible
perque els seus fills es barallin
entre ells. Corn hem dit abans.
amb el Pla d'estudis que hem
establert per al titol de Pe-
dagogia, hem configurat un titol
Onic que nosaltres rnateixos hem
volgut que no fos Onic: con-
tradicci6 només digerible si es
disposa d'un estOmac molt con-
siderable.

El preambul del Pla continua i
llavors s'autoproclarna dins
d'una tradiciO: "El present pla
d'estudis vol reprendre la nostra
millor tradici6 universitaria.
rnarcada per l'epoca de
l'autonomia republicana i pel Pla
Maluquer que en fou d'alguna
rnanera el seu restabliment
(Sigui dit entre parentesis que
esperem que la tradiciO de
l'aniecedent que se cita no faci
due. pel uon norn del nostre ac-
tual dega. aquest Pla d'estudis
acabi anomenant-se "Pla
Gonzale7 Agapito"). Sobre
aquesta vocac.6 per situar-se en
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la tradicI6 citada conve dir dues
coses.

La primera es que es tracta,
corn a minim, d'una indelicadesa
innecesseria vers al Pla actual
(o precedent, segons quan aquest
text es publiqui) I, sobretot, vers
destacadissims mestres nostres
que. al seu moment, van fer
aportacions valuoses a ague!! pla.
Es corn si es volgues enfosquir
expressament la histOria mes
recent. HistOria que no es altra
que aquella en que s'han format
bastants dels actuals professors
de la Facultat i en que quasi tots
hem desenvolupat la nostra tasca
docent. D'altra banda, yes per
on, resulta que el Pla que ara
hem sabut dissenyar ha acabat
per convertir l'anterior en mes
bo del que pensevem. Aixi doncs,
si volem considerar-nos prou
madurs corn a pedagogs, tampoc
es questi6 que caiguem en la
pulsi6 adolescent de voler matar
el pare, encara que sigui per
reivindicar-nos hereus directes
de l'avi i d'altres ancestres mes
primitius.

En segon Hoc, la referencia
al Pla Maluquer es una remissi6
purament voluntarista i, en gran
part, arbitraria. Practicament
l'Onica similitud que te aquest Pla
amb el Maluquer es la de
l'optativitat; i ja hem explicat
mes amunt la significative
histOria de l'optativitat del
nostre Pla. Per contra, el Pia
Maluquer tenia diferencies molt
considerables i not6ries respecte
al que hem creat. Per exemple,
pel que fa a la importencia que
es donava a les materies hu-
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manisiques, teoretiques I filo-
sOfiques en la formaci6 dels
pedagogs; materies de les quals
ha estat precticament espoliat el
Pla que s'autoproclama hereu del
Pla Maluquer. D'aix6 en parlarem
despres.

2.3. Assignatures, credits,
descriptors...

L'analisi concreta del Pla
d'estudis pel que fa a assig-
natures, credits i descriptors es
presenta extremadament dif
cultosa. Orientar-se en el
garbuix de formulacions gene-
riques, ambigUes i redundants
resulta una tasca gairebe im-
possible. Precissament, aquest
tipus d'expressions, que es el que
domina en la designaci6 d'as-
signatures i descriptors fa que,
d'una banda, qualsevol d'ells
pugui ser fecilment justificable
considerat ailladament, pert)
que, d'altra banda, contemplant
el conjunt, la imatge resultant
sigui una mena d'embolic forga
inextricable. La manca de
criteris suficients i explicits,
tant de caire epistemolOgic corn
curricular, crea aquesta apa-
renga (i realitat) de conjunt
desestructurat i arbitrari. Fet i
fet, per6, ateses la indefinici6
del titol i del perfil del producte
terminal a que s'adrega, la
plasmaci6 d'aquell en forma de
pla d'estudis no podia ser d'una
altra manera.

La manca de criteris, provo-
ca, com deiem abans, que un
seguit d'interrogants diflcilment
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puguin tenir una resposta
convincent Interrogants que fan
referencia al carActer obligaton
o optatiu de determinades
assignatures, a la seva se-
qUenciaci6 i al nombre de credits
que tenen assignats. Moltes
d'aquestes interrogacions sus-
ceptibles de fer al Pla d'estudis
no serien encara critiques; foren
simplement demandes d'in-
formaci6 per poder discernir
l'entrellat del Pla. Renunciarem,
perO, a aquest exercici ;nquisitiu.
En primer Hoc, perque faria
aquests papers inacabables; en
segon Hoc, perque, corn hem
reiterat, tenim seriosos dubtes
que aquest entrellat realment
existeixi. Per tant, ens limi-
tarem a assenylar els aspectes
que més notOriament se'ns pre-
senten corn a questionables. Pri-
mer els assenyalarem i després
els ildustrarem amb exemples
concrets:

Inflaci6 de determinats
Ambits de coneixement.

- Depreciaci6 d'altres Ambits.

- Assignatures amb deno-
minacions imprecises o difi-
cilment justificables des de la
perspective del volum dels
continguts particulars existents.

Descriptors massa gene-
rals, arnhigus i redundants,
alguns dels quals nomes responen
a modes i topics conjunturals.

Cal dir que, ates que la criti-
ca tambe cal fer-la des de
criteris explicits i que no ens
podrem remetre a la critica dels
criteris que justificarien el que

cnticarem (ja que no exis-
teixen), per la nostra part nornés
podrem basar-nos, o be en
criteris molt obvis o de sentit
cornü (per exernple, es de sentit
cornii que les duplicitats
emmascarades pel joc de la
sinonimia caldria evitar-les, o
que no es gaire aconsellable el
mimetisme de modes passat-
geres), o be en la contrastaci6
del que el Pla proposa amb el
volum real de coneixements
existents o amb el contingut
d'altres plans.3

Pel que fa a la inflaci6 de
determinats Ambits de coneixe-
ment, creiem que aquesta es
produeix sobretot en els se-
guents: didActica, organitzaci6,
i formaci6 del professorat.
D'assignatures que (be sigui per
la seva clara adscripci6 epis-
temolagica, per la seva ubicaci6
especifica en l'Area de coneixe-
ment o per la tradici6 de la casa)
directament s'insereixen en el
que es coneix com a didActica
tenim les següents:

Didactica i Curriculum (6
c., ob. 1 r cicle)

Estrategies DidActiques (6
c., obl. 1r cicle)

(3) Les comparacic is amb altres plans
no les larem per tonamentar la
nostra crttica, sing només per
oferir-ne una referència possible
Es a dir, &mar que. per exemple.
tat assignatura existent en el pla
antic ha estat suprimida i deva-
luada en l'actual, no diu res, en
principi, en contra de la nova
proposta Perb. en quaisevol cas.
el que cal exigir és que en el nou
pla es lush( iqui tal exclusiO o
devaluaci6

137



Jaume Trine

Tecnologia Educative (9 c ,
obl 1r cicie)4

Creativitat a través del
Curriculum (6 c., opt. 1r cicle)

- Materials Curriculars (6 c.,
opt. 1r cicle)

Disseny, Desenvolupament
i InnovaciO del Curriculum (9 c.,
obl. 2n cicle)

Assessorament Didactic en
Institucions Educatives (6 c., opt.
2n cicle)

- Curriculum a l'EducaciO In-
fantil (6 c., opt. 2n cicle)

Curriculum a l'Educacid
Primaria (6 c., opt. 2n cicle)

Curriculum a l'EducaciO
Secunderia (6 c., opt. 2ri cicle)

Certament, la combinatbria
de didectiques, curri-
culums,,, "dissenys-, "mate-
rials", "innovacions", etc. pot
donar molt de si, per() a la Ilum
dels descriptors se'ns fa
francament dificil creure que no
hi haura un exces de continguts
que necesseriament es reitera-
ran. Si comparem la presencia

(4) La mclusi6 d'aguesta assignatura
dms de repigraf espeedic de la
didactica podria ser discutible Si
ho fern arm. es precfsarnent per
adscrapcto formal a [area ho-

momma I per la seva conhnuada
bpi ligeranCla per tal d apru.
piarse-la en exclusiva No obstant
aixo. per evitar gue se'ns digui quo
inflern massa apuest ambit. nt, hI
alegirn les altres asygnatures
lecnologiques de segon mcle
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de ['ambit de didactica en
l'anterior pla respecte a la que
te en el nou, pel que fa a
l'obligatorietat del primer cicle5,
trobem que s'ha passat de nou
credits a vint-i-un.. Es a dir, més
del doble, la qual cosa resulta
encara més significative si tenim
present que el primer cicle del
nou Pla és nornes. de dos anys,
mentre que el de l'anterior era
de tres.

Amb l'embit d'organitzaci6
passa quelcom similar. Les
assignatures del nou Pla son les
següents:

OrganitzaciO i GestiO de
Centres Educatius (9c., oblig. 1r
cicle).

Politica i LegislaciO Educe-
tives (6 c., oblig. 2n cicle)

AvaluaciO de Centres, Pro-
grames i Professors (6 c.. oblig.
2n cicle)

PlanificaciO, OrganitzaciO i
GestiO de la Formació del
Professorat (4,5 c., opt., 2n
cicle)

Recursos Humans a les
Organitzacions (6 c.. opt., 2n
cicle)

DirecciO i AdministraciO de
Centres (6 c.. opt., 2n cicle)

(St For comparacions a inyell de sequn
r..rle ddied atosa I existonma
de subespec,ahlats en el pla an
tenor
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- Innovact6 Desenvolu-
parnent Personal i Institucional6
(4,5 c., opt., 2n cicle)

Models d'Organitzacions
Escolars (4,5 c., opt., 2n cicle)

Organitzacio d'Institucions
de Serveis SOcio-educatius (6 c..
opt.. 2n cicle)

.Tecniques de Gesti6 (6 c.,
opt., 2n cicle).

Els matisos diferencials en-
tre algunes d'aquestes assig-
natures sOn clars. En altres, per
més que es jugui sementicament
amb etiquetes corn organitzaci6,
gesti6. direcci6 o planificaci6,
se'ns fa dificil descobrir-ne les
prOpies peculiaritats.

La formed() dels professio-
nals de reduced() es un tema que
sens dubte s'ha posat de moda.
De pocs anys erica disposem
d'una certa bibliografia que
caldre distribuir acuradament
entre les diverses assignatures
que el tracten de forrna especi-
flea,' una de les quals, per cert,
sembla una parefrasi del titol
d'una de les obres Ries citades i
que recentment s'ha tradult al

(6)

(7)

Una ullada als descriptors dencla
clarament que es tracta d una
assignatura d organitracid mat-
grat que el seu titol no ho laci tan
explicit corn les altres
FormacrO d. Formadors

Empre,,i I 0,in,i( .0 del Pro
fessoral Pent,ampnt RefIcsiu

rmac,o del Protessorat en ei
Centre PlanificociO Organitzacio

Gestio de la FormacO del
Protessorat

castella Es tracta, d'altra ban-
da, d'un gran tema per a
postgraus i mestratges; es a dir,
per ofertes de formed() supe-
rior adrecades a persones que,
ultra el titol dorresponent,
gaudeixin d'experiencia pro-
fessional docent i de treball en
institucions educatives. L'acu-
rnulaci6 de continguts sobre
aquest terna en la formaci6 ink
dial de pedagogs es possible que
no deixi espai per a aquestes
ofertes de postgraduaci6. Els
nostres estudiants, si fan l'opci6
de triar les assignatures cor-
responents, malgrat que no
tinguin cap classe d'experiencia
docent, suposadament sabran tot
all() que es pot saber sobre corn
former docents. Es possible.
per6, que l'experiencia que
manqui als estudiants rad-
quireixin eficagment a través del
curriculum ocult de la carrera.
amb el qual, si més no, aprendran
sobre la practice com no han de
ser dissenyats els processos de
formed() de professionals
educatius.

Per contra. alguns Ambits de
coneixement en el nou Pla
d'estudis han estat objecte d'una
devalued() notable. Ens volem
referir. en concret, al conei-
xement propedeutic, de fona-
mentaci6 i de reflexi6 teoratica
filosOfica. Es a dir, a continguts

no especialitzats, per() que
serveixen de basement a
qualsevol area de les derides de
reduced() o Ambit d'intervencio
educative. Aquesta classe de
coneixement, juntament amb el
relatiu a les metodologies de
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recerca -el qual tampoc ha sortit
massa L5n parat- es precisament
aquell la presencia significativa
del qual estaria mes justificada
en un titol corn el que ens han
posat a les mans: ;a que el titol
gaudeix d'una originaria in-
definici6 ternatica i professional
tan gran, era d'esperar que,
almenys, s'esforces a oferir la
formaci6 basal i polivalent al més
stilida possible. Doncs be, el
resultat ha estat exactament el
contrari. La forrnaci6 de caire
tegretic ha estat, gairebe de
forma literal, bandejada. Aix6 és
ben notori si comparem el pla
d'estudis en questi6 amb els
precedents, incl6s l'arbi-
trariament reivindicat Pla
Maluquer. Respecte al pla
immediatarnent anterior i pel que
fa al primer cicle, de tres
assignatures obligatories que.
d'alguna manera, es podien con-
siderar cornplementaries i

sequenciades (Introducci6 a les
Ciencies de l'Educaci6, Teoria de
l'Educaci6 i Teoria de l'Apre-
nentatge) amb un total de 27
credits, es passa a dues assig-
natures (Teoria de l'Educaci6 i

Teoria de l'Aprenentatge) amb
un total de 12 credits. Pel que fa
al segon cicle, d'una subes-
pecialitat que compartia l'ambit
tebric amb l'histOric, s'ha pa at
a una oferta minsa i esmicolada
d'assignatures, cap d'elles
obligatOries. Si a tot aix6 hi
ajuntem la desaparacio de la
Filosofia i de la Metodologia a
primer cicle, la conversi6 de
l'Antropologia per l'Antropologia
de l'Educaci6 -conversi6 plausi-
ble en aquest cas, si no fos
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perque, de passada, ha estat
quantitativament dismuida-, i el
pas absolutament desafortunat de
la Filosofia de l'Educaci6
d'optativa de segon cicle al
primer cicle amb el mateix
estatus, ens trobern amb un
ambit te6retic i filosOfic
absolutament minvat i desga
vellat. Probablement, el des-
gavell més considerable es el que
ha consistit en l'eliminaci6
factual de la Teoria de l'Educaci6;
és a dir, de la materia que d6na
nom al cinquanta per cent de la
denominaci6 d'una area de
coneixement i d'una assignatura
que la Universitat de Barcelona
va introduir de forma capda-
vantera en els estudis de
Pedagogia,,precisament en el Pla
Maluquer. Es cert que el nou pla
conserva la denominaci6 de
Teoria de l'Educaci6 en una
assignatura de sis credits
testimonials. El que passa es que
corn que ha estat ubicada just al
primer semestre de la carrera,
aquesta assignatura no podia
complir una altra funci6 que la
que tenia assignada la desa-
paregdda (i no recuperada per
mor del vici procedimental que
abans hem esmentat) Introducci6
a les Ciencies de l'Educaci6.
Norries cal prendre la molestia
de fullejar qualsevol Ilibre en el
titol del qual aparegui l'expressi6
Teoria de l'Educaci6 per adonar-
se que el contingut que la
comunitat cientifica assigna a
aquesta materia es totalment
impropi del primer contacte de
l'alumne amb la Pedagogia. No
per altra cosa, en l'anterior pla
d'estudis estava a segon curs i

288?
' eSI,



Les noves titulacions

en el -torne-m'hi- Pla Maluquer
a segon cicle (Es ben curiOs que
els antecedents en la tradiciO del
quals ens volem. ubicar no facin
altra cosa que desmentir-nos.)

El cas dels descriptors de les
assignatures mereix un co-
mentari particular. Fora d'un
percentatge menor d'assig-
natures en que els descriptors
designen continguts o aspectes
ben identificables i diferenciats,
en la major part de casos els
descriptors descriuen realment
poc. A vegades, de tant genOrics
corn sOn podrien ser fAcilment
intercanviables amb moltes
altres assignatures. En altres
ocasions semblen simples
parafrasis del titol de l'assig-
nature. Corn ja este dit, les
reiteracions emmascarades per
les sinonirnies sOn continues. Els
rnodels- -paraules de moda-
apareixen arnb una profusi6
notabilissima. Hem comptat que
aquest terme surt 18 vegades;
si comptem que cada vegada que
surt, aquest plural es vol refe-
rir, pel cap baix, a tres models
concrets, resulta que tindriem
un total de 54 models pedagOgics
suposadament diferents entre si.
A mes a rnes, cal que tals models
siguin diferents dels epa-
radigmes- (terme tambe de
moda per6 un xic mes in-
teldectualitzat, per la qual cosa
no surt tant),
"estrategies», rnetodes- i

metodologies-, "tecniques- i
-tecnologies-... Si efectivament
tots aquest models, paradigmes,
estrategies, etc. sOn diferents
entre si, no ho podem saber, ja

que gairebe mai s'explicita, amb
noms I cognoms, quins sOn
aquests models, paradigmes, etc.
a que horn es vol referir.
Tanmateix, caldrA esperar els
programes.

Podriem continuer repassant
altres aspectes concrets del Pla
d'estudis, per6 ja hem dit abans
que no ens proposavem dur a
terme l'anAlisi minuciosa
-assignatura per assignatura- ja
que ens manquen el criteris de
referencia que haurien de justi-
ficar el sentit de cadascun dels
aspectes que el composen.
Nornes, per acabar, un inter-
rogant que no encertem a con-
testar-nos. Es refereix a un
aspecte tant important corn es
el del prActicum. El de primer
cicle, dotat amb sis esquAlids
credits, es defineix corn:
"Conjunt integrat de prActiques
que posin en contacte l'alumne
amb la realitat escolar»; oer
que nornOs amb la 4<realitat es-
colar-?, e:,no diu explicitament
el preAmbul que aquest titol
s'adreca tambe a la Pedagogia
Social i a l'educaci6 no-reglada?
El prActicum de segon cicle es
defineix corn: .Conjunt integral
de practiques que tendeixin a
proporcionar experiencia direc-
ta sobre administraci6, plani-
ficaci6 i direcciO d'institucions i
sistemes educatius.; totes les
altres bones intencions del pla
que no pertanyen a aquest Ambit
organitzatiu?

Malgrat tot, voldriem con-
cloure amb aiguna frase opti-
mista. Se'ns acut aquesta: al cap
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a la f. amb un pla d'estudis o
un altre, cadascO farà a classe
el que vulgui I, tanmateix, potser
coincidira amb el que sigui millor
per als alumnes. De fet, aquesta
frase no ens ha sortit gaire op-
timista ja que podria ser inter-
pretada en clau, fins i tot, fa-
talista; en termes de Lampedusa:
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canviar quelcom perque tot
continui igual A veure aquesta
altra 6podriem comencar a
pensar en un nou pla d'estudis?
Hi ha qui creu que dels errors
es pot aprendre molt: ara es-
tariem doncs en una immillora-
ble situaci6 per fer-ho molt més
be.
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Abstracts

De la actual estructu- Cet article traite de la This article deals with
ra que configure los structure actuelle des the present structure
titulos universitarios titres universitaires of university titles
relacionados con la ouvrant sur reiated to education.
educacien, y de la l'enseignement et de and to the form and
forma y resultado la forme et du resultat final result of the
final del proceso de final du processus process of drawing up
elaboracien del plan d'elaboration du plan a study plan for one of
de estudios de uno de d'études de run d'eux these (the Degree in
ellos (el de la (la Licence en Pedagogy). The author
Licenciatura en pedagogie). L'auteur considers that a lona-
Pedagogia). es de lo considere qu'une awaited opportunity
que trate este occasion longtemps has been lost of
articulo. attendue de construire constructing a serious
El autor considere que une offre de formation offer of training in
se ha perdido una pédagogique sérieuse pedagogy, coherent
oportunidad large- et cohérente, and responding to
mente esperada para répondant aux bosoms present-day training
construir una oferta de notre réalité demands All this
de formacien pedagO- educative, a éte becomes even more
gica sena. coherente perdue. C'est fort lamentable if we bear
y que respondiera a regrettable et in mind that the
los requerimientos de d'aulant plus absurde respoosbility for this
nuestra realidad que les responsables famlure bes precisely
educativa Todo olIn de cette situation sont with those bodies who
resulta aUn mas precisément les want to take over the
lamentable si se instances qui voulent training of specialists
considera que la assumer la formation in curriculum design
responsabilidad del de specialistes dans
desproposito recae en l'élaboration de Key words: Reform of
aquellas instancias curricula, university titles
que precisamente Study plans Degree in
quieren asumir la Mots-cles Réforme pedagogy -Faculty ol
formaciOn de especia- des titres pedagogy
listas en disehos universitaires - Plans
curriculares d'etudes Licence en

pedagogic Faculte de
Palabras clave pedagogic
Reforma de los Milos
universitarios -

Planes de estudws
Licenciatura en
Podagogia - Facultad
de pedagogia
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Temps d'Educació, 10 2n semestre, 1993

Llicenciat en
Psicopedagogia.
Un titol polemic?'
Sebastian Rodriguez
Espinar*

Un aclariment necessari

Necesseriament l'enfocament
i contingut d'aquest article ha de
diferir de la resta de treballs
que en aquest nOmero de la re-
vista aborden els altres titols de
l'embit de Ciencies de l'Educaci6.
La ra6 es molt simple: en aquest
moment encara no ha conclOs a
la UB el proces d'elaboraci6 i

aprovaci6 del Pla d'estudis del
titol de Ilicenciat en Psico-
pedagogia. Potser hauria estat
mes adequat no incloure-hi cap
comentari del Pla. La insistencia,
tal vegada en forma de ra6
estetica, perque no quedes el

Sebastian Rodriguez Espmar Os
Catedretic de Metodes d'Investigaci6
Diagndstic en l'Educaci6 I Director del
Gabinet d'Avaluaci6 I lnnovacig
Universiteria de la Universitet de Bar-
celona Autor de diversos treballs
investigacinns sabre rendiment
academic I orientat.ie educative Es
coautor coeditor de l'obra La evalucien
de las instituciones universitatias. pu-
blicada per la Secretaria General del
Conseto de Universidades

"buir d'un titol, la gestact6 del
qual no ha estat exempta de
polemica, ha minat la resistencia
inicial. Assumint el risc d'all6
que es provisional, el contingut
d'aquest treball tindre un elevat
ingredient tecnic, deixant de
banda opinions i argumentacions
de carecter disciplinari i apor-
tent elements d'informaci6 sobre
el proces, encara inacabat,
d'elaboraci6 d'aquest Pla
d'estudis.

En posteriors ocasions caldre
sotmetre a una análisi profunda
el producte final elaborat a la UB
i establir els corresponents
estudis comparatius de la resta
de plans d'estudi aprovats en
d'altres universitats, ja que s'ha
pogut comprovar, no sense una
certa sorpresa, que en algunes
universitats on no existia ni la
Ilicenciatura de Psicologia ni de
Pedagogia s'ha proposat el titol
de Psicopedagogia. Per una
vegada hi ha veritable creaciO:
alguna cosa surt del no-res.

(1) L'autor es membre. juntamenl amb
la Dra Maria Pla (Dept DOE) i la Dra
Mariana Mires (Dept PEE), de la
ponencia de la Divisio de Ciencies
de l'Educacie de la UB encarregada
de fer una proposta del Pla
d'Estudis de Psicopedagogia per
ser discutida en els seus Organs
estatutaris La informaciO que aqui
s'of oreix sobre el Pla Os fruit del
treball romunt dels membres de
la ponencia, si be les opinions
rent ocament d'aquest article no
necesseriament han de ser
compartits pets altres membres
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El context legal-administratiu
de la funció del futur Ilicenciat
en Psicopedagogia

Sembla evident pensar que en
la proposta d'una nova titulaciO
universitaria cal que hi hagi
certes condicions que vagin mes
enlla del mateix proces
autogenerador dels academics.
Sens dubte, la reforma educati-
va ernpresa ha suposat un sig-
nificatiu suport a l'arribada
d'aquest titol, si be és cert que
en la seva linia d'ascendents
(psicOlegs i pedagogs) haurien
pogut trobar-se els agents
reclarnats per a una intervencib
psicopedagOgica: pera no és
menys cert que es donava una
gran heterogeneltat en els plans
de forrnacib d arnbdOs a les
diferents universitats sinO tambe
una falta de cornunicaciO i

comprensió d'aquests dos ambits
disciplinaris Els testirnonis que
recollirn tot seguit nornés inten-
ten mostrar la necessit;it de
tro ar un unic rnarc de
ref encia per donar resposta a
les uernandes legals ireals d'una
onentacio psicopedagogica en el
sistema educatiu espanyol

Sens dubte. I apariciO da-
questa nova titulació corn a via
per solucionar la situacio previa
esta sotmesa a critica. Als aue

varri donar suport I a tots
,,quells que ara l'assumeixen ens
correspon donar proves del seu

ncer t i convencer per la via dels
lets aquells que només van fer

14 6

9

servir les paraules per des-
acreditar aquesta titulaciO.

ARTiCULO 60 de la LOGSE:

1. La tutoria y orientacien de los
alumnos forrnara parte de la funcien
docente Corresponde a los centros
educativos la coordinaciOn de estas
actividades. Cada grupo de alumnos
tendra un professor tut )r.

2 Las administraciones educati-
vas garantizaran la orientaciOn aca-
dernica, psicopedagegica y profesio-
nal de los alumnos, especialmente en
lo que respecta a las distintas opcio-
nes educativas y a la transiciOn del
sisterna educativo al mundo del tra-
bap, prestando singular atenci6n a
la superacion de habitos sociales
discrirninatorios que condicionen el
acceso a los diferentes estudios y
profesiones. La coordinacien de las
actividades de orientaciOn se Ileva-
ra a cabo por profesionales que con-
taran con la preparacien necesaria.
Ademas. las administraciones edu-
canvas garantizaran la reiaciOn
entre estas actividades y las que
desarrollen en este campo las admi-
nistraciones locales.

MEC. Proyecto para la reforma
de la enserlanza. Madrid: Centio de
Publicaciones del MEC. 1987

18. 12. El Ministerio de Educe-
cion y Ciencia. en su ambito de ges-
lion unificara en una sole
red los distintos servicios y equipos
que en la actualirlad dependen de ell
Serviclos de OrientaciOn Escolar y
Vocacinnal. Equipos Multipro-
fesionales. Equipos de Atención
Temprana. Equipos de Apoyo de Edu-
cacion Compensatona. etc

18 13 Parece acnnselable que
Indo contro esrolar 1:.nga ur, de-
partarnento de orientacien. Integra-
do por los protesores tutores y co-
ordinado por un jefe o director, que
sea protesor del centro, y tenga
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formaciOn especif Ica de carecter
psicopedagOgico.

MEC. Libro Blanco para la Refor-
ma del Sisterna Educativo. Madrid:
Centro de Publicaciones del MEC,
1989.

15. No es posible exigir de todo
profesor el conjunto de competen-
cies tecnicas para la tutoria, orien-
taciOn, eventualmente, apoyo o re-
fuerzo educativo que necesitan mu-
chos de los escolares... Parece, pues,
aconsejable que en todo centro es-
colar se establezca, a partir de cierto
nOmero de unidades, un departamen-
to de orientaciOn, integrado por
profesores y coordinado por un di-
rector o responsable del mismo,
integrado en la plantilla del profeso-
rado del centro y de ser posible con
titulaciOn universitaria superior en
Psicologia o Pedagoc.a...

18. En toda clase de centros son
funciones del Departamento de
OnentaciOn:

1. Favorecer el adecuado desa-
rrollo de la funci6n tutorial...

2. Contribuir al proyecto en sus
diferentes aspectos: proyecto
curricular, programa de integracion,
de reforma. de formaci6n del profe-
sorado, innovaciones educativas.

3. Promover la cooperaciOn en-
tre familia y escuela en la e.clucaciOn
de los alumnos.

4. Contribuir al desarrollo de los
elementos personalizadores de la
educaci6n: adaptauiones curricu-
lares, programas de desarrollo indi-
vidual, etc.

5 Ayudar a los alumnos a conse-
guir una buena integracien en el con-
tro educativo...

6 Informer, asesorar y orientar
de modo personalizado a los alurn-
nos

7 Intervemr en toda clase de
decisiones relatives a los alumnos,
principalmente en lo relativo a la
promociOn de un ciclo a otro y a los
refuerzos educativos.

8. Destacar a tiempo los posibles
problernas de aprendizaje de los
alumnos. .

25. Cualesquiera que sean el nivel
escolar y la demarcación geografice
de su actuaciOn, son funciones ge-
nerates de los equipos:

b) Asesorar y asistir a los
profesores en su funciOn orientadora
y tutorial.

c) Asumir las competencies que
las disposiciones oportunas les
asignen respecto a la evaluaci6n
interdisciplinar...

d) Favorecer y apoyar en los
Centros actividades y programas de
orientaciOn educative y profesiona!,
asi como aquellas que se encaminen
a mejorar la metodologia educative.
la calidad de los procesos ensenan-
za/aprendizale...

e) Prestar su colaboracien y
apoyo, en coordinacien con los
Centros de Profesores, en la ela-
boración y desarrollo tanto del
Proyecto Educativo del Centro, como
de posibles proyectos curriculares
en distintos embitos de innovacien..

f) Participar con la Admmistra-
ciOn educative en el análisis y estudio
del sisterna escolar.

g) Impulsar la cooperacien de los
centros educativos con las families.
instituciones

h) Contribuir al desarrollo
curricular, a la investigacien edu-
cativa.

Colaborar con los Centros de
Profesores en la formaciOn perma-
nente y apovo didaclico al profeso-
redo del sector

3
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j) Colaborar en la organizaci6n
de actividades de orientactOn de los
escolares y de informaciOn acerca
de opciones educative y/o profe-
sionales.

30. El desempeno de las funcio-
nes en los distintos servicios de
orientaciOn educative... requiere de
profesionales especializados y alta-
mente cualificados... Por esta raz6n,
el Ministerio de EducaciOn y Ciencia
impulsare la creaciOn de un Servicio
Tecnico de profesionales de
cualificaciOn psicopedagOgica para
dicho desempeno...

MEC. La OrientaciOn Educatiya y
la IntervencOn PsicopedagOgica.
Madrid: Centro de publicaciones del
MEC, 1989.

Se dan diferentes niveles de in-
tervenci6n que reclaman diferentes
niveles de competenclas profesiona-
les:

-De modo semejante, el centro
educativo en cuanto tal tiene res-
ponsabilidades institucionales... en
relaci6n con la orientaci6n e inter-
venciOn psicopedag6gica. Pero es
conveniente especializar y cuaiifi-
car estas responsabilidades en pro-
fesores orientadores en unidades o
en Departamentos de OrientaciOn, al
frente de los cuales haya un profe-
sor con cualificaci6n psicopedagOgica.
Finalmente, desde el distrito edu-
cativo. provincial o sectorial, es
preciso dar una repuesta plena. y
tecnicamente especializada, a las
distintas clases de demandas que en
el sector se presentan... a los efectos
del sistema de orientaciOn e inter-
venciOn psicopedag6gica, pasa prin-
cipalmente a traves de los Equipos
Interdisciplinares de sector, gene-
rales o especializados (pag. 20).

Es necesario en los Centros el
especialista en orientaci6n psico-
pedog6gIca:

148

-Algunos de los profesores
especificamente responsables en las
tareas orientadoras y de apoyo de-
ben ser profesionales especi-
ficamente cualificados. Es verdad que
todo profeso:, por el mero hecho de
serlo, es también orientador... Sin
embargo, no se puede pretender que
todo profesor domine un amplio es-
pectro de conocimientos, tecnicas y
métodos, especificos y especializa-
dos, que son objeto propio de la
competencia profesional que se ad-
quiere en los correspondientes es-
tudios superiores... Por ello, es
necesario poner a disposicidin del
sistema educativo profesionales
cualificados, que, ya integrados en
el propio centro escolar, ya actuando
desde el sector en estrecha colabo-
raciOn, hagan viable su funciOn y
compartan con los profesores las
funciones, complejas a veces, que
integran la orientaci6n,i (peg. 23).

Sembla lbgic pensar que la
demanda de graduats en
Psicopedagogia se centrara,
d'una manera especial, en el
sector escolar si a Catalunya
s'acompleixen les expectatives
de creaci6 dels departaments
d'orientaci6 en els centres de
secundaria, encara que el seu
camp d'actuaci6 abastara
d'altres ambits educatius no
escolars. La previsi6 de la
necessitat de graduats en el
sector escolar es de facil
determinaci6 per part de
l'autoritat finançadora.
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An Ansi del marc general de la
titulació a la UB

Amb excessive freq0encia es
creu que la posada en marxa
d'una nova titulaci6 i la gestaci6
del corresponent pla d'estudis es
una questi6 d'exclusiu caracter
cientific, i que no cal considerar
aspectes corn ara els de: tipologia
de possibles alumnes, volum de
l'oferta de places i demanda de
graduats, organitzaci6 estruc-
tural del pla i la seva sequencia
curricular, recursos docents
humans i materials, cost, etc.

Els punts que s'exposen a
continuaci6 han estat considerats
per la ponencia corn a marc de
referencia o context especific a
tenir present en el moment de
parlar d'assignatures i con-
tinguts concrets de formaci6. Una
altra questi6 sera si les diferents
persones i Organs que inter-
vindran en l'aprovaci6 del pla els
faran seus.

1) Sobre el volum i tipologia
d'alumnes

La Ilicenciatura de Psico-
pedagogia es un titol que no
amplia l'oferta de places per a
l'inici d'estudis universitaris.
Corn a titol hauria d'implicar un
financament especific i nou. La
caracteristica de tltol de nornés
segon cicle porta a l'establiment
de criteris especifics d'admissi6
i a la determinaci6 d'un nombre
previ de places ofertes.

Tres grups de possible acces

a) Alumnes del primer cicle
de les titulacions de Pedagogia i
Psicologia. L'oferta del tftol
s'enten corn a arnpliaci6 de la
titulaci6 elegida inicialment. El
seu cost es podria considerar
alternatiu al del segon cicle de
les seves trajectOries inicials.

b) Alumnes procedents de les
titulacions d'educador social i

mestre. Per a aquests alumnes,
recces a Psicopedagogia podria
tenir el carecter de continuaci6
natural d'estudis per accedir al
grau de Ilicenciat, si be es cert
que ja han consumit i cris-
tallitzatuna opci6 de formaci6
universitaria. Per a ambd6s
grups el legislador ha previst una
forma d'acces explicita pel que
fa a les exigencies acaderniques
(passarel.les) sense cap
garantia de place en la titulaci6.

c) Possibles alumnes ja
titulats en Pedagogia i Psicologia.
Corn a reciclatge es podria con-
siderar la seva situaci6, tant pel
que fa a la possible actualitzaci6
professional per als ocupatscorn
a consolidaciNampliaci6 per als
no ocupats. Per a aquest grup
s'haurien de determinar les
condicions d'acces, via conva-
lidacions.

Tot aixO ens porta a plantejar
dues alternatives en l'oferta de
places:

80 places i en torn de tar-
da-nit (Unica rnanera de donar
satisfacci6 als tres possibles
grups d'acces). Aquesta oferta
és la que podria assegurar millor

289ii
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la qualitat de la posada en marxa
de la titulaci6, si be podna ge-
nerar una forta pressi6 de la
dernanda.

- 160 places i en torn de tar-
da-nit. Un possible desdoblament
en torns de mati i tarda-nit
representara un increment de
cost considerable i que haura de
ser determinat. Aquesta oferta
podria resoldre millor la possible
pressi6 dels demandants de
plaga, si be crearia desajustos
interns en els departaments
encarregats de la docencia pel
que fa a la necessitat de nous
recursos humans.

2) Sobre la situacid actual dels
departaments (arees de
coneixement) implicats en la
troncalitat

El disseny previ i posada en
rnarxa de la titulaci6 de Psi-
cologia, realitzat sense consi-
derar l'existancia de Psico-
pedagogia (perque no es va deci-
dir paral.lelament), posa en
evidencia.

a) La duplicitat encoberta
d'una part significativa del per-
fil de formació del psicopedagog
en l'oferta d'optativitat que
l'alumne té a la titulaci6 de
Psicologia.

b) Aquesta of erta d'op-
tativitat recau en el Dept. de
Psicologia Evolutiva i de l'Edu-
caci6 -especialment a la subarea
de Psicologia de l'Educaci6-. Aim)
implica una situaci6 dificil
d'assumir -si de manera tran-
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ja que es produina des
de la mateixa universitat la
confusi6 en el perfil de formaci6
de dos possibles graduats de la
UB (psicoleg i pedagog).

D'altra banda, la desigual
situaci6 produYda, quant a
carrega docent, dels tres de-
partaments (Arees) majori-
tariament implicats en la tron-
calitat de Psicopedagogia, corn a
conseq0encia de la seva par-
ticipaci6 en les titulacions de
Psicologia, Pedagogia, Educaci6
Social i Mestre, podria produir
assignacions de docencia uni-
laterals en fund() exclusiva de
manca de docancia. Aquesta
situaci6 s'hauria d'evitar, pro-
curant-se un desenvolupament
harmonic dels tres departarnents
en els inevitables increments de
recursos docents que hauran
d'aportar-se per fer efectiva
aquesta titulaci6.

3) Sobre l'estructura del
curriculum de tormacid

La realitat dels marcs d'ac-
tuaci6 professional -diversos i

en ocasions poc precisos- hauria
d 'orientar la pertinenca i

validesa cientifico-professional
del contingut curricular ofert.
Una certa dosi de flexibilitat ha
de presidir el disseny malgrat
tractar-se d'una titulaci6 de
segon cicle. Aixi:

a) La totalitat de credits
obligatoris per a l'alumne no
hauria de sobrepassar la xifra
de 90 (60%).
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b) L'estructura, reflectida en
el volum d'assignatures neces-
saries per completer els 150
credits aixi corn en la seqüencia
del seu acompliment (itineraris
curriculars), cal que respongui
a criteris racionals i raonables.
Tot alb que sigui sobrepassar
l'exigencia de cursar l'alumne un
nombre total de 20 assignatures,
o no oferir un itinerari adequat
per a la possibilitat de cursar
titulaci6 en 6 quadrimestres (a
més de l'obligada de 4 qua-
drimestres), suposaria allunyar-
se de les caracteristiques,
interessos i possibilitats dels
futurs demandants de la titulaciO

c) L'optativitat haura d'o-
f erir-se emmarcada en certs
ambits tematics (3 o 4) que
responguin a uns perfils més
especifics de caracter pro-
fessional-ocupacional. En la
definició d'aquests perfils caldra
tenir en compte le necessitats
socials i la prOpia tradicio.
experiencia i competencia del
professorat de la UB.

d) El volum d'oferta d'aquesta
optativitat hauria de considerar

La participaci6 d'altres
arees de coneixement (depar-
taments) que. en la realitat de la
UB, siguin pertinents per
assegurar la major quantal
possible de l'oferta.

Que la ratio global rnitjana
d'ocupaciO de places d'optatives
per quadrimestre no se situi per
sota de 30 ro sobrepassi els 50

L'alumne haurb de poder-se
maul, ular en mOs d'un amblt/

perfil especific complet d'op-
tativitat, sobretot si empra
tambe el 10% de Iliure elecciO.

4) Sobre la posada en marxa de
la titulaciO

La previsio seria comencar el
curs 94-95. si es d6na la situaci6
següent:

a) Haver eliminat l'accés
natural a [actual segon cicle de
Pedagogia en les especialitats
d'Educació Especial. i Orientaci6
Escolar i Professional: pot ser
de dificil viabilitat poder abastar
simultaniament el 4t curs del pla
antic d'aquestes especialitats i

el primer any de Psicopedagogia

b) Haver implantat el primer
cicle de Pedagogia en el curs 93-
94

c) Haver pogut comDletar els
requisits de passareeles per
part dels alumnes de primer cicle
de Psicologia i Pedagogia (hem
de tenir en compte que els nous
titulats en Educacib Social
Magisteri no apareixeran fins el
curs 95-96).

SOn evidents les dificultats
per complir el punt c). per la
qual cosa hauna de suposar-se
que la posada en marxa en el curs
94-95 podria provocar un
collapse de convalidacions
d'antics Ilicenciats
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La proposta de contingut del
pia

El fet que la proposta de la
comissid estigui inacabada fa que
el contingut d'aquest apartat
calgui considerar-lo amb gran
cautela; no obstant aixe), el
consens en els aspectes
assenyalats en l'apartat anterior
fixaven alguns parAmetres en el
disseny del pla. La per:enca de
totes i cadascuna de les materies
troncals aparegudes a les
directrius generals del titol,
unida a l'escAs pes que en termes
de credits tenien, porta a la
proposta d'un increment lineal
del 50% en el nombre de credits
en totes elles (a excepcid de les
prActiques 25%), i a no proposer
cap altra materia obligatdria

d'universitat La taula seguent
recull la situaciô final pel que fa
a les assignatures obligatories
per a l'alumne (62%).

Pel que fa a la proposta d'op-
tativitat, encara s'ha de perfi-
lar i ajustar. Si be s'assumeixen
quatre grans matéries o Ambits
d'aprofundiment (assessorament
curricular, educació especial,
orientaci6 professional i
tecniques instrumentals), enca-
ra hi ha una manca de concrecid
quant al seu contingut definitiu
deguda a diverses causes:

- El fet de no haver desen-
volupat encara amb continguts
especifics i de manera detallada
la proposta d'obligatorietat i les
seves relacions amb la formaciO
previa d'acces al titol en les
matéries especifiques.

ESBORRANY DE PROPOSTA DE MATERIES DRUG/WORMS

MATERIA Tedrics
CREDITS
Practics TOTAL

DiagnOstic en EducaciO 6 3 9 (6)
Disseny. Des. I Innov del Curriculum 6 3 9 (6)
Educaci6 Especial 6 3 9 (6)

d'Aprendre I Intery 6 3 9 (6)
Interv. Psicop. en Trast Desenvolup. 6 3 9 (6)
Metodes d'Invest. en EducaciO 6 3 9 (6)
Models d'Onent I Interv. Psicop 6 3 9 (6)
Orientacid Professional 4 2 6 (4)
Psicologia de la InstrucciO 6 3 9 (6)
Practiques 15 15 (12)

TOTAL 52 41 93 (64)
(56%) (44%)

Percentatge d'obligatonetat 62% (93/150)

'Total de crecHs a les directrtus generals del titol
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El fet de no tenir desen-
volupada encara l'oferta
d'optativitat que s'ha proposat
en el titol de Pedagogia pel que
fa a certs Ambits de l'asses-
sorament curricular.

A la situació d'una certa
dispersiO temAtica observada en

les primeres propostes indi-
rectes provinents dels
departaments majoritAnament
implicats.

En consequAncia, la infor-
maciO que es detalla tot seguit
pot tenir un alt grau de pro-
visionalitat.

ESBORRANY DE PROPOSTA D'OPTATIVITAT

Assumint l'existencia de OUATRE blocs configuradors d'optativitat, es
presenta una primera formulacid de materies optatives (amb especificaci6
de possibles assignatures). L'objectiu d'aquesta primera formulaci6 és,
d'una banda, fer explicits descriptors especifics d'indole discipliner que
permetin la comunicaci6 entre academics; d'altra banda, fer palesa la
necessitat de deixar alguna cosa del saber per a d'altres moments de la
formaci6 del psicopedagog (formaci6 permanent).

Es parteix de donar per suposada una optativitat que pugui ser operative,
aixf com de la racionalitat en el nombre d'assignatures a cursar per
quadrimestre. L'optativitat este entre 120-150 credits (representa una
proporci6 entre 2,1 i 2,6 en relaci6 als 57 credits que l'alurnne ha de
triar).

PRIMERA FORMULACID DE MATERIES OPTATIVES
BLOC A. ASSESSORAMENT CURRICULAR

MATER IA CREDITS

ASSESSORAMENT CURRICULAR I NIVELLS EDUCATIUS
Tres assignatures podrien desenvolupar aquesta temetica,
considerant nivells obligatoris i postobligatoris. Els descriptors
de cadascuna de les assignatures prendran el nivell educatiu corn
la variable diferencial per abordar: enfocaments (models).
funcions, estratégies, organitzacid... de l'assessorament
psicopedagegic.

PSICOPEDAGOGIA DELS APRENENTATGES ESCOLARS
Dues assignatures podrien desenvolupar aquesta ternetica,
considerant tant els processos psicolOgics d'aprenentatge en
relaci6 als diferents continguts escolars, corn la concepci6
constructivista i les estrategies d'intervenci6 psicopedagOgica.

DIFERENCIES INDIVIDUALS I ADAPTACIONS CURRICULARS 9
Dues assignatures podnen desenvolupar aquest contingut; una,
enfocada a la conceptualitzacid: enfocarnents, estrategies i

rnetodologia; una altra, dirigida a l'anelisi de casos d'intervenci6
psicopedagegica i a les seves consequencies d'assessorament
curricular.

1 8

1 2
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BLOC B. EDUCACIO ESPECIAL
De manera orientative podna fer-se la proposta seguent

MATERIA CREDITS

DIAGNOSTIC I INTERVENCIONS ESPECIFIQUES EN
L'EDUCACIO ESPECIAL
Tres assignatures es podrien configurar a l'entorn de corvinguts
corn ara: atenci6 primerenca, trastorns de conducta, trastorns
del Ilenguatge, problernes farniliars...

TECNIQUES I RECURSOS EN L'EDUCACIO ESPECIAL
Dues/tres assignatures que tractessin ternatiques corn ara:
tecniques cognitivo-conductuals, psicornotricitat, recursos
informatics i tecnolOgics...

1 8

1 5

BLOC C. ORIENTACIO PROFESSIONAL

MATERIA CREDITS

DESENVOLUPAMENT I ORIENTACIO PROFESSIONAL
Tres assignatures es podnen configurar a l'entorn de tematiques
corn ara: educacie per a Ia carrera professional, informed()
acadernica i professional, diagnostic (psicopedagegic) en oriented()
professional.

FORMACIO PROFESSIONAL
Tres assignatures sobre temes corn ara. socioeconornia de les
professions, formed() professional, politiques cornuniteries
d'orientaci6 i formed() professional (atenci6 a les diferencies).

1 6,5

1 6.5

BLOC D. TECNICUES INSTRUMENTALS EN PSICOPEDAGOGIA

Tal vegada aguesf bloc pugui configurar-se corn una unica rnateria Si
tenirn en compte la flexibilitat i adaptabilitat que ha de tenir, aixi corn la
segura irnplicaci6 de diverses arees.
Amb un possible pes de 30-33 credits i generant assignatures que giressin
a l'entorn de continguts corn ara: avaluaci6 de prograrnes i serveis
psicopedagOgics, estrategies qualitatives de recollida d'inforrnaciO.
elaboracie i analisi de proves psicopedagOgiques. models qualilatius
d'investigaci6 en psicopedagogia....
El total de credits optatius sena de 135 o 138, que representen un index
de 2,4 en relaci6 a aquells que ha de curse( l'alumne (57)

1 5 4
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Algunes consideracions de
caracter organitzatlu

Una Ilicenciatura de segon
cicle ha de prendre el mOdul de
80 alumnes/grup per a assig-
natures obligatOries i tebriques,
i ha de satisfer una qualitat en la
dimensi6 de les practiques,
especialment en el component de
practiques. No crec que es pugui
considerar exagerat un plan-
tejarnent organitzatiu que
assumis el mOdul de 40 alumnes
a les classes practiques i de 20
alumnes en la preparaci6 i

supervisio de les practiques.

Si prenern corn a punt de par-
tida un volum de 160 alumnes en
un Onic torn i l'exemple
d'organitzaciO curricular que es

presenta, no es dificil determi-
ner el volum de carrega docent
(expressada en credits) que
representa el pla d'estudis
provisionalment proposat. A fi
de fer cornprensible la informaci6
a aquells que no sbn gaire experts
en aquests temes, considerarem
nornés el supOsit de la carrega
docent per a una Unica generaci6
(160 alumnes que entren i es
graduen). No és dificil, partint
d'aquest supOsit, calcular la
carrega docent per quadri-
mestres i per a una situacib
normal de ciclicitat de la
titulacib: es a dir, de 160 en el
primer any, per6 de 320 en el
segon i segOents (simultaniament
160 en el primer i segon any).
No cal dir que en la mesura que
s'alterin les dimensions dels
grups es modificara la carrega
docent.

EXEMPLE D'ESQUEMA D'ORGANITZACIO CURRICULAR

PRIMER QUADRIMESTRE

4 assignatures obligatories
4 x 9 c. = 36 credits

SEGON QUADRIMESTRE
3 assig. obligatOries
2 x 9 = 18
1 x 6 = 6
practiques I 6
1 assign optativa 6

credits

TOTAL 36 credits

TERCER QUADRIMESTRE

2 assignatures obligatOries
2 x 9 c. = 18
2/3 assign. optatives 13.5
Iliure elecci6 7.5

credits
C.

TOTAL 39 c.

QUART QUADRIMESTRE
practiques II 9
4 assign. optatives 22.5
Iliure elecciO 7.5

credits

TOTAL 39 crOcills

155



Sebastian Rodriguez

CARREGA DOCENT DEL PLA

ASSIGNATURES OBLIGATORIES
Credits teOrics 52 x 2 (grups) = 104
Credits prectics.. 26 x 4 (grups) = 104
Prectiques 15 x 8 (grups) = 120 328
ASSIGNATURES OPTATIVES
Primer quadrimestre RES (tot obligatori)
Segon quadrimestre 4 x 6 = 24
(només 4 assignatures de 6 credits i es garanteix una mitjana de 40
alumnes)
Tercer quadrimestre 8 x 6 = 72

4 x 4,5 = 18
(8 assignatures de 6 c. i 4 de 4,5 c. per satisfer les 480 places resultants
de 160 alumnes per 3 assignatures que cursen)
Quart quadrimestre 12 x 6 = 72

4 x 4,5 = 18 180
(12 assignatures de 6 c. i 4 de 4,5 c.
per satisfer les 640 places resultants
de 160 alumnes per 4 assign. que cursen)

TOTAL 508

Hem suposat que els credits de Iliure elecci6 els cursen fora de la titulaciti.

Hem volgut concloure la pre-
sentaci6 de la proposta/esbor-
rany del pla d'estudis de Ilicen-
ciatura de Psicopedagogia a la UB
amb aquesta qUesti6 ,,tan pe-
destre", pert) heus aci la im-
portancia que en el disseny d'un
pla d'estudis s'arribi a la con-
crecid d'aquests aspectes, ja que
ens ,,il.lumina" si proposem
alguna cosa viable o no amb un
cert nivell de qualitat. L'hora de
la veritat arriba quan es gene-
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ren les peticions de recursos, i

en aquest tema generalment es-
tern bastant fluixos en el sentit
d'anticipar el quadre de neces-
sitats.

En una propera ocasi6,
d'altres tindran l'oportunitat de
centrar la seva analisi en una
dimensiO nornés cientifica; al-
guns .ens dubte, estem exces-
sivament contarninats per la idea
de fer realitat elle) possible.
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En primer termino se
expone el marco
legal-administrativo
que encuadra la
funciOn del futuro
profesional que ha de
surgir de esta
titulaciOn. La LOGSE y
los documentos
tecnicos del MEC
avalan su pertinencia.
En segundo lugar, se
expone el marco
general que se
presenta en la U.B.
nemero de alumnos,
situacien actual de
Departamentos,
tradiciOn curricular
previa la propuesta
de estructura
curricular y la
secuencia temporal de
su implantaciOn
Finalmente, y asu-
miendo la
provisionalidad de la
propuesta, se
explicitan las
asignaturas y los
creditos que compon-
drian el curriculum de
formaciOn. Se
concluye con una
propuesta de organi-
zaciOn temporal del
curriculum del elumno.

Palabras clave
Desarrolio curricular -
PlanilicaciOn
curricular - Planes de
estudios Estudios de
psicopedagogia

Abstracts

Cet article presente
en premier lieu le
cadre juridique et
administratif
applicable aux futurs
titulaires de ce
diplOme. La Loi Sur
l'education (LOGSE) et
les documents
techniques du
ministere de
l'Education et des
Sciences avalisent leur
statut.
Vient ensuite une
description
d'ensemble du
fonctionnement de
l'Universite de
Barcelcne : nombre
d'etudiants, situation
actuelle des
clepartements.
curriculum
traditionnel.
proposition de
structure du
curriculum et &apes
de sa mise en place.
Etant entendu qu'il
s'agit d'une
proposition
provisoire, l'auteur
explicite les matieres
et les unites de valeur
devant composer le
curriculum de
formation, pour
proposer en conclusion
l'organisation dans le
temps du curriculum
de l'etudiant

Mots cles Mise en
-e du curriculum

P1,1 fication du
curriculum -
Organisation des
etudes - Etudes di,
psycho-pedagogw

First of all the article
explains the legal and
administrative
framework for the
staff who will hold this
qualification. The
LOGSE and the Ministry
of Education and
Science technical
documents will confirm
their status.
Secondly, there is an
explanation of the
general framework at
the University oi
Barcelona: number of
students, present
situation of the
departments,
traditional curriculum,
proposal for the
structure of the
curriculum and time
sequence for its
introduction.
Lastly, taking account
of the provisional
nature of the proposal,
the subjects and
credits which will make
up the training
curriculum are
specified. The paper
concludes with a
proposal for the time
scale for the student's
curriculum

Key words: Curriculum
development
Curriculum planning -
Organisation of studies
- Educational
psychology studies.
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Sobre la diplomatura en
Educació Social de la
Facultat de Pedagogia
de la Universitat de
Barcelona

Miguel Martinez Martin *

Aquesta col- laboraci6 pre-
ten donar compte d'allb que al
meu parer va ser més signifi-
catiu en el desenvolupament dels
treballs de la ponencia sobre
l'elaboraci6 del pla d'estudis de
la diplomatura en Educació Social.

El treball esta estructurat en
tres parts: la primera tracta dels
factors que van fer possible la
creacib d'aquest nou ense-
nyament i titol: la segona pre-
senta els tres Ambits d'inter-
vencib del tutor educador: i la
tercera planteja anti que crec que

Catedratic de teorta de l'Educacio
a la Facultat de pedagogia Va esser Dega
d'aquesta facullal entre 19861 1991 Va
esser el ponent del titol d Educador
Social fins I aprobacio del nou ense-
nyarnent Ha oublicat diversos articles!
Ilibres sobre Teoria de l'Eciucacie
EducaciO Moral anri corn presental

ponrriic' cii go treballs
1(,(12rCa sobre aquests ambit_

Adreça Departarnent de Tenr,a
His loria de l'Educacio FacultaI de
Podagogia Un versdat de Baicelona
Avda Bald, Reixac s/n 08028 Barce-
lona

han estat els limits I problemes
no resolts per la ponencia I que
requereixen, en alguns casos,
feina a fer i accions concretes
que facilitin el Iligam entre la
formaci6 a la Facultat i la
forrnaci6 en l'acci6 en els
diferents Ambits d'intervenci6.

No incloem la proposta del
Pla, ja conegut per molts i

publicat en altres llocs, ni
cornentarern el contingut de cada
materia o assignatura, perque
creiem que no es aquest el Hoc ni
el motiu de la peticib de
col-laboraci6 feta per la
redaccib de la revista.

1. Antecedents i factors que
van fer possible la diplo-
matura en Educació Social
a la Universitat de Barcelo-
na

El treball de la ponencia del
titol de diplomat/da en Educaci6
Social no es pot entendre sense
fer referencia a un conjunt
d'antecedents que van actuar
corn a motor i catalitzador de la
necessitat i la urgencia d'aquest
titol a nivell universitari en el
marc de les Ciencies de l'Edu-
caci6 I. especialment en l'Ambit
academic de la pedagogia

Crec que podem afirmar,
sense falter a la veritat, que la
Facultat de Pedagogia. aleshoies
Secci6 de l'aritiga Facultat de
Filosofia i Ciencies de l'Educaci6,
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va ser un «pal de paller. al
voltant de la qual un conjunt
d'institucions, col.lectius i

persones van apostar per la
creaci6 d'aquest titol. Certa-
ment, aquest paper d'aglutinador
va ser fonamental fins que el
«Grupo de Trabajo rig15- de la
.Ponencia de Reforma de las
Ensenanzas Universitarias del
Consejo de Universidades- va
fer public el seu informe tecnic,
moment a partir del qual les
iniciatives i propostes, per tal
de configurar curricularment
aquest titol, van ser nombroses
i variades.

L'any 1974 i per iniciativa
d'Alexandre Sanvisens, un grup
de professors i estudiants de la
Secci6 de Pedagogia va orga-
nitzar un seminari sobre la Fund()
del Pedagog, en col.laboraci6
amb !Institut de Cu !tura Hispa.-
nice de Barcelona. En aquest
Seminari. les refer-brides a la
funcib del pedagog en Ambits no
formals i informals i, en defi-
nitive, en Ambits no estrictament
docents i escolars, van ser
constants, i en les conclusions
es van reflectir, entre d'altres,
la necessitat de crear una
Facultat de Pedagogia a la Uni-
versitet de Barcelona, i de
reconeixer socialment i profes-
sional la figura del pedagog, tant
en Ambits escolars i docents,
corn socials i no escolars.

En el Congreso Nacional de
Pedagogia, celebrat a Madrid
l'any 1976'; en el Seminario
sobre Estudios en Ciencias de la
EducaciOn. Curriculum y Profe-
siones. a Salamanca l'any 19792,
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en el Congreso Nacional de Pe-
dagogia, a Granada el 1980,
diferents professors de la nostra
Facultat van desenvolupar amb
més exhaustivitat aquestes
propostes i conclusions, insistint
cada vegada més en la necessitat
d'abordar curricularment la
formaci6 del pedagog, no reduint
la seva funci6 ni, per tent, la
seva formaci6, als Ambits
escolars i docents. Certament,
el moment sOcio-politic i cultu-
ral permetia aprofundir en
aquestes consideracions, amb
més possibilitats de produir
canvis i d'aconseguir el que, de
bon principi, era considerat per
tots nosaltres corn limica for-
ma de sortir del reduccionisme
on es trobaven els estudis
pedagOgics, en limitar-ne l'ob-
jecte (l'educaci6) al context
escolar, i fer-hi referencia sem-
pre en els moments evolutius de
la infAncia i l'adolescencia.

Va ser amb motiu del 50e
aniversari dels estudis peda-
gogics a la Universitet de Bar-
celona, el curs 1982-83, quan
aquesta inquietud adquirf un
relleu especial, en comptar amb
el suport i les aportacions de tota

(1)

(2)

SANVISENS. A. MARTINEZ M..
PETRUS. A . RAVENTOS. F Functon
del Pedagogo en la snciedad actual
Barcelona Publicac!ones Ediciones
Un:versidad de Barcelona. 1976
SANVISENS, A "La Women') del Pe-
dagogo en la sociedad actual -
Studia Pedagogtca nOm 3, 4-1979
phg 31-54
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la Facultat3 En els parlaments
del 20 d'octubre de 1982 amb
motiu d'aquest cinquantenari, les
referancies a la necessitat
d'obrir els estudis pedagdgics, i
la formacid i practica dels
professionals de l'educacid a
ambits propers o coincidents amb
els que ara identifiquem corn els
relatius a l'educador/a social.
hi foren presents. D'igual mane-
ra, les intervencions i trajectd-
ries professionals de molts
professors de la nostra Seccid
de Pedagogia ja incidien en
aquests Ambits, i I ocupacid
professional d'alguns dels
nostres recent Ilicenciats ja
demostrava l'existancia real
d'educadors i de pedagogs
socials.

En el marc del cinquantenari,
en concret, des de !es Jornades
de ReflexiO sobre els Estudis
Pedagogics, celebrades entre el
20 i 22 de juny de 1983, amb
una destacada i nombrosa
participacid de professors de
tots els departaments, s'inicià
el treball que després es
concretaria en la ComissiO
lnteruniversitaria de Ciencies de
l'Educacid de Catalunya. la qual
va analitzar la situaci6 dels
estudis pedagOgics a Catalunya i
proposa els futurs estudis i

tit ol s4.

Les conclusions d'aquesta
ComissiO. que comptava amb la

13 1 DIVEHSOS AUTORS C,iquantenar,
dais estudrs oegagOgics Barcelo-
na Pubhcacions de la Universitat
de Barcelona 1984

presancia de professors dels de-
partaments de l'Autemoma, Gi-
rona i Tarragona, i també de la
nostra Facultat, foren decisives,
tant pel que fa a l'actitud d'e-
quilibri que va presidir les dife-
rents reunions, corn pel que fa a
la feina que els seus membres
realitzaren després en altres
forums, defensant i argumentant
les conclusions de la ComissiO, i
aconseguint que diferents
col-lectius d'educadors, les ad-
ministracions municipal, auto-
nOrnica i central, i també el
mateix .Grupo de Trabajo
rM 5,, del .Consejo de Univer-
sidadesi, entre d'altres, defen-
sessin propostes semblants,
propiciant l'atmosfera ideal per
a la creacid del nou titol5.

(4 ) SANVISENS. A . MARTINEZ. M
PUIG. J M . RAVENTOS. F TRILLA. J
La formacuin de los prolesionales
de la educaciOn Barcelona Publi-
caciones de (a Ur.versidad de Bar-
celona. 1984.

15) MARTINEZ. M -Diseño en la espe-
cialidad en Pedagogia Social-. a La
Pedagogia Social en la Universidad
Realidad y Prospective Madrid
UNED. 1986. pags 81-86
PETRUS. A -La Pedagogia Social en
1a Universidad de Barcelona- La
Pedagogia Social en la Universidad
Realidad y Prospective Madrid
UNED. 1986. pag 249-254
PETRUS. A -La formaciOn del pe-
dagogo social-, a Pedagogia So-
cial y educaciOn no escolar San
Sebastian Servicio Editorial Urn-
versidacl del Pais Vasco 1989. pag
37-50
CONSEJO DE UNIVERSIDADES
-Diplomado en EducaciOn Social
P,opuestas y alternatives Madrid
Secretaria General iel Conseio de
Universidades. 1990
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Crec que, en aquest sentit,
les Jornades organitzades els
mesos de marc, abril i maig de
1988 a Barcelona, i que van
comptar amb la participacid
efectiva d'especialistes en
educacid social de l'Ajuntament
de Barcelona. la Generalitat de
Catalunya, el Ministeri de Cul-
ture, la Universitet AutOnoma de
Barcelona i de la nostra Facultat
i Universitet, van ser decisives.

El document final de Ill de
maig de 1988 -elaborat a partir
dels textos de les ponencies
presentades per l'equip orga-
nitzador el 16 de marc de 1988,
i debatudes primer amb el grup
d'experts el 25 d'abril
despres, amb tots els assistents
a les Jornades- es l'indicador
mes destacable d'aquesta at-
mosfera, i va suposar el primer
document base per a l'elaboraciO
del Pla d'estudis de la diploma-
tura en Educacid Soder. Aquest
document propose diferents
Ambits d'intervencid de l'edu-
cador social que seri recollits en
la segona pat d'aquest escrit.

Hem de destacar dos factors
més que feren possible la irn-
plantacie el curs 1992-93 del
nou titol a la Facultat de Peda-

(6) DIVERSOS AUTORS
finales de las Jornada subre la
Formacien de Educadores y
Agentes socioriilturales Barcelo-
na Documento policopiado. 1988
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gogia de la Universitet de Bar-
celona.

El primer fa referencia a
l'activitat docent i a la dedicaci6
professional en Ambits de l'edu-
cacid social que un bon grup de
professors i professores dels
departaments de Teoria i HistOria
de l'EducaciO, i de Metodes
d'Investigacid i Diagnostic en
Educed& venien desenvolupant
des de feia anys.

El segon es una conseqUencia
de la feina feta per diferents
sectors de la Facultat al voltant
de la defense i necessitat
d'aquest titol, i de la pressid dels
col-lectius de professors/es de
Pedagogia Social de diferents
universitats de l'Estat -on la
nostra Facultat participa de
forma molt active-, i que, en
defensar la funcid del pedagog
social i la necessitat del titol de
segon cicle corresponent, ha
contribut al reconeixement de
la urgencia i implantacid d'aquest
titol de diplomatura.

2. Els ambits d'intervenció
de l'educador social

Els Ambits d'intervenci6 que
es plantegen com a propis del
diplomat/da en Educaci6 Social
seri tres: l'animaci6 sOcio-cul-
tural i la pedagogia del Ileure,
l'educaci6 de persones adultes i
l'educacid especialitzada.
Aquestes Arees de treball
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especific suposen, per6, les
questions de carecter general
segOents7.

La prirnera d'aquestes impli-
ca tenir en compte que tota acci6
educativa pressuposa la relaci6
existent entre la politica sOcio-
econbrnica i les respostes
educatives a preveure corn a
conseqUencia de les noves
realitats socials produIdes. Es
tracta, sobretot, de satisfer les
necessitats educatives origina-
des per les noves dernandes
socials.

Les accions educatives que es
poden realitzar en aquests ambits
tenen un objectiu cornü: el
desenvolupament comunitari. Per
aix6, el futur educador haura de
coneixer la realitat de cada
comunitat, tant per donar res-
posta a les necessitats especif
ques, corn per utilitzar i coordi-
nar intervencions que ja s'estan
duent a terme.

La questiO anterior parla per
si mateixa de la conveniencia de
dissenyar enfocaments inter-
disciplinaris. Es aquesta una
questi6 que ha de ser desenvolu-
pada des d'un punt de referencia
que tingui present tant els espais
de cornunicaci6 entre els
diferents professionals, corn les

(7) Els paragrats que segueixen han
estat red.ictats a partir de la
documentaciO docent elaborada
per Montserrat Paya I l'autor
d'aquest article. relativa a
l'assignatura d'EducaciO Permanent
de la qual sOn professors err la
diplomatura

.7 ,4 ' .

funcions, tipus d'intervenci6,
poblaciO, etc., especifics i

diferencials de cada profes-
sional, per tal d'evitar, en tant
que sigui possible, probables
interferencies, sobrecarrega de
funcions que no sOn les prOpies
d'un sector professional deter-
minat, etc.

Aquest punt reverteix sobre
ies institucions i l'Adrninis-
traciO, tenint una visi6 rnés cla-
ra i real del que cada comunitat
necessita i podent planificar les
intervencions concretes de for-
ma més racional i ajustada.

Finalment, cal no oblidar que
el context d'intervenci6 de
l'educador/a social es d6na al
bell mig del conflicte, amb les
lirnitacions que aim) comporta,
pelt també amb les possibilitats
que ofereix de dinamitzar i

contextualitzar les necessitats
sOcio-educatives al mateix
temps que s'estan generant.

2.1 L'animaciO sociocultural i la
pedagogia del. Ileure

L'animaci6 sociocultural va
dirigida al conjunt de la poblaci6
d'un territori, adrepant-se a
totes les edats i realitats
culturals. i afavorint la seva
interacci6, i també les iniciatives
de creaci6 cultural.

Per la seva banda, la pedago-
gia del Ileure, si be es va adrecar
inicialment a la infancia i redo-
le!irencia, s'ha estes tan-the als
altres sectors de la poblaciO,
quedant emmarcada pel que
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s'enten corn a animaci6 socio-
cultural, sobretot despres de
l'evoluci6 del concepte de temps
Iliure en el seu vessant postin-
dustrial. Malgrat aix6. s'ha de
subratllar el fet que majori-
tariarnent treballa amb dos
sectors de població: infancia i

joventut, d'una banda. i tercera
edat, de l'altra. en aquest cas
per tal d'estirnular les possibi-
Mats relacionals activitats del
temps de Ileure per al desenvo-
lupament personal.

Pel que fa referencia als seus
objectius. [animacie sociocul-
tural s'emrnarca dins una con-
cepcie de cuitura corn a desen-
voluparnent comunitari. corn a
innovacio creacie I corn a
qualitat de vide: i seria precisa-
ment el brocediment fonamentat
en l'accie i la participacie per
exernplificar aquest concepte de
culture. Es diferencia de la
difusie cultural en el fet que no
preten tant la dernocratitzaciO
cultural corn la dernocracia cul-
tural es a dir, no se centra tent
a facilitar l'acces de tota la
poblacio a les produccions cul-
turals vigents. sine que preten
estirnular la participaci6 I la
creacie cultural.

Per assoiir aquest objectiu.
l'anirnaci6 sociocultural treba-
lla juntarnent arnb altres agents
socials Una de les seves funcions
es la de possibilitar la cornuni-
cacie entre grups diferents de
merribres de la cornunitat. I la
d'estimular- los cap a l'autoor-
ganitzaciO i la planificacie per tal
que permetin donar resposta a
les necessitats I interessos
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constatats per aquests mateixos
grups.

Es tracta, doncs, d'una me-
todologia de participaci6. en tant
que facilita que la coldectivitat
prengui iniciatives, elabori
alternatives i les dugui a terme.
La seva tasca és la de dinernit-
zaci6 dels processes d'una
comunitat. considerant que els
membres d'aquesta sOn subjec-
tes i no objectes del desenvolu-
parnent social i cultural. Corn ja
s'ha dit unes limes més amunt,
es tracta, en definitive, de crear
culture.

Per la seva banda, la pedago-
gia del Ileure no té uns objectius
tan especifics. sin6 que se cen-
tre en el fet d'aprofitar les
possibilitats del temps de Ileure
en relaciO a d'altres objectius
educatius, tant formals corn no
formals i nforrnals. El lleure Cs
el marc de la intervenci6 i no
l'objecte d'aquesta. S'encamina
cap al de envolupament perso-
nal i el cornunitari. estirnulant la
capacitat diniciativa, les
actituds de collaboraciO i

cooperacie, la interacci6 arnb el
meth. el desenvolupament de
l'autonorma i de la solidaritat,
etc Aquesta darrera part suposa
no partir de posicions ideolOgi-
ques o morals determinades i si,
en canvi, possibilitar la cons-
trucciO de valors i actituds que
integrin la realitat social.

En aquest ambit d'intervenci6
s'ernfasitzen els processos de
presa de consciencia dels propis
interessos, canalitzant-los.
per6, a traves del grup d'iguals.
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D'aquesta manera, s'inciderx
tambe en relaboraci6 de projec-
tes personals que puguin ser
compartits, i tambe en la seva
posada en practice i autoavalua-
ci6, tenint sempre corn a mare
de referencia l'aprofitament dels
recursos i de les ofertes que el
medi ofereix. En definitive, es
tracta de combinar, al mateix
temps, autonomia i treball en
equip; coneixement de si mateix,
del grup d'iguals i de rentorn:
reflexi6, acci6 i valoraciO.

2.2 L'educacib de persones
adultes

Les necessitats i interessos
individuals de les persones a les
quals es dirigeix aquesta inter-
venci6 educative es poden sinte-
titzar en quatre caracteristiques
globals: mance d'escolaritat
basica en arribar a l'etapa
preadulta; formed() desfasada
pel que fa als nivells actuals
d'exigencia; canvi de vide que
demana un nou esfore formatiu;
i incorporaci6 a una formaci6
ocupacional o animaci6 socio-
cultural que necessita d'un
complement o bagatge formatius
previs

La finalitat de reducaci6 de
persones adultes es la d'acon-
seguir que es domini la prOpia
realitat sociocultural. L'educaci6
basica preten aportar la base
instrumental que permeti am-
ber a aquest domini.

La formulaci6 de l'objectiu
anterior pot conduir a fer-se una

idea erronia d'aquesta educaci6
de base, comuna. No es tracta de
proporcionar coneixements
informatius, mes o menys
estructurats, sin6 d'assolir ia
capacitat de formed() general
d'aprendre a aprendre. El que
interessa és que la persona adulta
sigui capac d'arribar a l'Optim
desenvolupament personal, so-
cial, familiar, civic, etc. Per
aquest motiu no es pot englobar
nomes dins l'educaci6 formal -el
que seria factible des d'un
enfocament molt determinat corn
ara robtenci6 del graduat esco-
lar, per exemple-, sin() que
s'inclou tarnbe dins de reducaci6
no formal -de forma especial- i
informal

Des d'aquest plantejament,
reduced() besica de persones
adultes es configura en un
projecte de formed() integral que
aten les diferents arees de
coneixernent, al mateix temps
que les posa en relacie amb
rexperiencia personal i global de
la persona adulta, i amb les
necessitats del rnedi sociocul-
tural on viu, integrant projectes
de desenvolupament cornunitari
i de participaci6 ciutadana.

Dos s6n els eixos que donen
unitat a les activitats de redu-
cació de persones adultes. El
primer consisteix a prioritzar
les necessitats educatives i de
formed() mes urgents. corn ara
l'alfabetitzaci6 funcional i

superació de barreres gut:
impideixen recces a aquesta
formed() de les persones
socialment i econOrnicament
menys afavorides El segon parla

291'0
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de la seva ubicaci6 dins el
concepte d'educaci6 permanent,
que dOna soluci6 de continuitat a
tota activitat educativa, i fa
possible que s'avanci en la linia
de desenvoluparnent comunitari
i de creaci6 cultural.

AixO implica prornoure l'au-
tonomia i capacitat d'iniciativa
de les persones adultes, i alhora
les capacitats necessaries per a
la recerca d'informaci6 i Os dels
bens culturals. lgualment parla
de la necessitat d'estimular la
consciencia critica i la coopera-
oi6 que s'exemplifiquin en pro-
jectes contextualitzats d'inter-
venci6 i millora de l'entorn. Es
tracta. en definitiva. d'unir
drets i responsabilitats.

2.3 L'educacid especialitzada

Els/les educadors/es espe-
cialitzats/ades van neixer corn
a f igura professional fa qua-
ranta-cinc anys a Europa i vint-
i-cinc a l'Estat espanyol, i es a
Catalunya on han tingut una
yesencia més significativa.

La linia d'intervenci6 que
caracteritza aquest ambit de
l'educaci6 social consisteix a
desplacar-se des de postions
centrades en el subjecte a
aquelles que engloben el conjunt
de la societat.

Considerant el marc previ
d'intervenci6 sobre situacions de
risc i d'accions reeducatives i

de reinserci6, el/la professional
de l'educaci6. especialitzada
treballa amb persones o grups
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clue, per factors socials, es
veuen limitats en el seu desen-
volupament personal i dificultats
per establir relacions enriqui-
dores amb l'entorn.

Aquests limits provoquen
dificultats en l'existancia diaria

interactuen amb caracteristi-
ques personals que agreugen la
situaci6 -corn una baixa autoes-
tima o components agressius- , i

s'exemplifiquen en conductes que
xoquen arnb la societat. Les cau-
ses d'aquesta problernatica
acostumen a ser socials, malgrat
que la interacci6 amb variables
individuals de tipus biologic i/o
psicolOgic dificulta més la
intervenciO.

Davant aixO, l'objectiu de
l'educaci6 especialitzada es do-
nar suport al procés de desen-
volupament de les capacitats
personals en el subjecte que
possibiliti la seva inserci6 acti-
ve a la societat dins el marc de
desenvolupament comunitari.

Es tracta d'una intervenci6
pedagOgica que incideixi en el
desenvolupament personal i en
l'estimulaci6 de la dimensi6 so-
cial centrada en les relacions
interpersonals. Aquesta via
d'actuaci6 doble es fa, pert), de
forma conjunta i sirnultania,
vinculant-hi tambe les institu-
cions -familiar, escolar, asso-
ciacions de la comunitat, etc.-.

Donades les caracteristiques
anteriorrnent ressenyades, es fa
pales que els contextos on es
desenvolupen les funcions prO-
pies d'aquest ambit de l'Educaci6
Social s6n molt diversos. Pot
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tractar-se de qualsevol situaci6
de la vide diAria on la relaci6
educative sigui factible. Tot i

aix6, es poden establir tres tipus
de contextos: el barri corn a
escenari, els nuclis institucionals
-familia, escola, casals, etc.-, i

les institucions especifiques
creades expressament per a la
intervenci6.

Tal corn es despren del que
s'ha exposat anteriorment, la
intervenci6 educative or-Copia
d'aquest Ambit es d6na sempre
en un marc no escolar amb per-
sones que es troben en situaci6
d'inadaptaci6 o marginaci6 per
diverses causes, perO on no s'ha
de perdre de vista el ca'Acter
global d'aquesta intervenci6,
tant pel que fa al concepte mateix
d'educaci6, corn a la relaci6 arnb
l'entorn col-lectiu quotidia. Aix6
implica treballar sobre el marc
institucional, si es el cas, i so-
bre el mateix entorn, transfor-
mant-losi es tracta d'un
context quotidie.

3. Una primera aproximació
als limits i aspectes no
resolts pel treball de la
ponència

El que segueix pot conside-
rar-se un recull dels limits que
la ponencia no va saber resoldre
de la manera que molts voliem.

1) Un dels problemes del
disseny curricular de la nova

diplomatura es, sens dubte, el
reduit nombre de credits de
moltes assignatures. No hem
estat capacos de corregir
aquesta tendencia que des dels
primers moments va caracte-
ritzar les primeres reunions de
la ponencia. Poden ser moltes les
causes d'aquest fet, pert)
indubtablement una de les més
notables, al meu parer, ha estat
l'actitud proteccionista de la
majoria de les Arees de conei-
xement i departarnents que
participaren en l'elaboraci6 del
Pla d'estudis.

Obviament, en moments
d'incertesa respecte a la dis-
tribuci6 de carrega docent defi-
nitive que tindrA un pla que s'esta
dissenyant, aquesta actitud és,
en part, lOgica, per6 excessi-
vament conservadora, i ofereix
forta resistencia a tot canvi en
profunditat.

Aix6 va anar acompanyat del
fet que la nostra ponencia era la
primera de comencar a caminar
en la Divisi6 de Ciencies de
l'EducaciO, per tal de construir
un nou ensenyament sense que la
creaci6 d'aquest suposes

d'un altre de ja existent.
Aquesta caracteristica va
recomanar als membres de la
ponencia que el proces de debat
fos molt obert, i s'ajornes fins
l'ultim moment l'adscripci6 de
les materies obligatories i

optatives d'Universitat. Aquest
ajornament va facilitar molt la
feina, per6 potser va afegir
actituds d'excessiva prudencia
en assignar més de sis credits a
les diferents assignatures.
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Un altre factor que contribui
al reduIt nombre de credits per
assignatura va estar motivat,
segons la meva opini6, per
l'interes de participar en
l'activitat docent relative a
aquest titol, de les arees de
Teoria i Histdria de l'Educaci6, i
de Metodes d'Investigaci6 i

Diagnostic en Educaci6. La pri-
mera d'aquestes arees defensava
amb tota coherencia la seva
presencia corn a fonamental i corn
a eix vertebrador del futur
ensenyament d'Educaci6 Social.
Lama de Metodes defensava, a
partir de la seva tradici6 docent
en Ambits propis de l'educacid
social, la lOgica presencia en el
nou titol. Malgrat aquest fet, en
altres universitats no fou el
mateix, precisament perque
aquesta tradicid, si existia,
estava vinculada a arees
properes a l'Educaci6 Especial,
ambit integrat en la majoria de
seccions de Pedagogia de l'Estat
dins l'area de Didactica i

Organitzaci6. Aquest noble
interes de les Arees esmentades
va comportar que, per tal de
garantir-ne la presencia, la
voluntat de contribuir al millor
aprofitanent dels recursos
existents i la possibilitat d'obrir
el nou ensenyament a enfoca-
ments més critics en el camp de
la pedagogia social, s'optés per
la partici6 d'algunes matéries en
assignatures d'un nombre reduIt
de credits.

2) L'elaboraci6 del Pla
d'estudis de la diplomatura en
Educaci6 Social va estar acorn-
panyada d'una caracterlstica que
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no podem oblidar estava onentat
no tan sols corn un primer cicle,
sin6 corn un propedeutic per a la
Ilicenciatura en Pedagogia Social.

Aquesta Ilicenciatura, que es
concebia de segon cicle i sense
un primer cicle de Pedagogia, era
i continua sent clau i fonamental.
Després de tenir practicament
acabat l'estudi de la ponencia, la
possibilitat d'aquesta Ilicencia-
tura es va veure cada vegada
més dificil, fins que va arribar
el moment definitiu en que la
proposta d'un titol de Pedagogia
en dos cicles tire per terra les
il.lusions i els esforcos de molts.
Corn a consequencia, i amb
l'aparicid d'un primer cicle de
Pedagogia al costat de la diplo-
matura, el sentit i esperit que
van inspirar l'elaboraci6 de la
diplomatura en el seu vessant
propedeutic, s6n dificils de cop-
sar sense tenir en compte el que
aci breument estem exposant.

La diplomatura tenia i te
sentit en si mateixa, pert) tambe
volia tenir sentit en un marc
d'intitulacions on no hi hauria
primer cicle de Pedagogia, i si
tres segons cicles: Psicopeda-
gogia, Pedagogia Social, i Or-
ganitzaci6 i Administraci6 Edu-
cative, i en el marc de les noves
demandes cientifiques i socials
en ['area de les Ciencies de
l'Educaci68 .

(8) SANVISENS, A La Urnversidad Es-
panola y las nuevas demandas
cientificas y socIales en el area de
las Ciencias de la EducaciOn Bar-
celona PPU, 1987
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Malgrat tot, l'existencia
d'una diplomatura corn la
dissenyada amb components
curriculars propedeutics pot ser
una condici6 necesseria, malgrat
no ser suficient per continuar
defensant amb forga, i de mane-
ra especial a la nostra Universi-
tat, el tftol o orientaci6 curri-
cular que més convingui, per tal
que els diplomats i les diplomades
en Educaci6 Social puguin ser
Ilicenciatsides o graduats/des
en Pedagogia Social.

3) Un dels aspectes que va
quedar insuficientment treballat
per la ponencia va ser el
PrActicum. Aquest es, al meu
parer, el defecte Més notable del
Pla aprovat. Després d'aquesta
aprovaci6, aquell veil desig
entorn que el Practicum estigues
orientat i emfasitzat segons el
criteri de cada alumna/e i les
demandes socials d'un dels tres
Ambits d'intervenci6 de
l'educador/a social, no ha estat
aconseguit corn tots voliern.

Les dificultats administrati-
ves i de gesti6 econdmica que
dificultaven i dificulten els
convenis amb institucions
publiques i privades, per tal
d'incorporar la seva experiencia
i les seves aportacions tebriques
i prActiques al nostre Pla de
formaci6 universitaria de
l'educador/a social, no han estat
superades encara.

No podem afirmar que el
nostre Pla sigui una garantia,
avui per avui, d'exit en aquest
sentit. La urgencia per tal que
pogues comengar el Pla el curs

1992-93 les dificultats es-
mentades van facilitar que
s'aproves la proposta elaborada
sense garantir alto que tots
coincidiem a qualificar d'impor-
tant i necetsari. El temps dirA si
la feina dels coordinadors del
PrActicum fará realitat all() que
nosaltres voliern deixar enlles-
tit tan aviat corn el disseny cur-
ricular de les matéries del Pla.
En aquesta tasca, la feina i la
capacitat de relaci6 i gestio de
la Facultat corn a tal sem essen-
cials.

4) Malgrat les lirnitacions
assenyalades, una de les accions
que la Facultat desenvolupe per
tal de garantir un nivell de Iligam
amb la prActica professional del
futur educador/a, va ser el
conveni que la Universitat signà
amb la Diputaci6 de Barcelona
corn a instituci6 representant de
l'Escola Flor de Maig, de Ilarga i
reconeguda tradici6 en la
formaci6 dels educadors/es
especialitzats/des a Catalunya.

Al Ilarg del periode 1986-
1990, existiren contactes amb
altres institucions corn l'Escola
de l'Esplai, l'IMAE de l'Ajun-
tament, i alguns coldectius
d'educaci6 de persones adultes i
d'educadors especialitzats, per()
nornés es va progressar de for-
ma definitiva en el cas de l'Escola
Flor de Maig. El conveni es va
subscriure per interes mutu
d'ambdues institucions, Univer-
sitat i Diputaci6. i suposava, des
de la nostra perspectiva de
Facultat, la incorporaci6 d'un
conjunt de professors a diferents
Areas de coneixement de la

i
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Universitet, amb el clar con-
venciment i acord mutu que
assurnirien, entre d'altres,
materies professionalitzadores
en el Pla d'estudis de l'educador,
i una part important del Prec-
ticum en l'embit de l'educaci6
especialitzada.

5) Dues questions urgents
hem d'afegir a aquestes consi-
deracions. La prirnera, les adap-
tacions dels actuals profes-
sionals de l'educaci6 social per
tal que puguin accedir als estudis
de la diplomatura, reconeixent
la feina feta i l'experiencia ad-
quirida, mantenint a la vegada el
nivell d'exigencia acadernica que
tot titol universitari de primer
cicle ha de comportar.

La segona, l'elaboraci6 de
propostes que facilitin l'exercici
professional d'aquests educadors
en el moment de la seva inserci6
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en el mercat de treball En aquest
sentit, la presencia de profes-
sorat dels nostres departarnents
en Organs de decisi6 tent en el
camp de l'Administraci6 corn en
ernbits de contractaci6 privets,
es fonamental, i contribuiria sens
dubte a l'assolirnent d'aquest
important objectiu.

En definitive, corn succeeix
sovint, la feina no este acabada.
De totes maneres, la qualitat dels
alumnes que han escollit aquest
nou titol en els darrers dos anys
i el fet que quasi la totalitat
d'aquests escollissin aquesta
carrera en primera opci6 sOn
indicadors, d'una banda, que els
qui defensevem el titol des de fa
anys teniern ra6 en la seva
necessitat, i tarnbé que la qualitat
docent i d'atenci6 a aquesta
diplomatura haure de ser
especialment conreada:
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Temps d'EducackS, 10 2n semestre, 1993

La Tecnologia de la Informació a reduced& la visis5
critica d'un talisme del segle XX
Bridget Somekh*

En examinar l'impacte de la tecnologia de la informaci6 en l'educaci6
a Gran Bretanya en el decurs de la darrera dècada, en primer Hoc,
em pregunto fins a quin punt l'ordinador ha esdevingut un talisma del
segle XX, com va passar amb el primer autorn6bil. Espero que aixO
em permeti aportar solucions a alguns dels problemes referents a la
formaci6 dels professors en tecnologia de la informaci6, ben coneguda
de tots nosaltres. He rebut la influència de l'excel.lent llibre de
Theodore Rozak, The Cult of Information (1986), en el qual compara
la nostra actitud envers els ordinadors amb l'actitud dels nostres
avantpassats medievals envers les reliquies de la .creu vertadera
(p.9). Un talisma, en una versi6 abreujada de la definici6 del Shorter
Oxford English Dictionary, Os .una pedra, un anell, o un altre objecte...
dotat dels poders ocults de les influOncies planetaries...(utilitzat)
...per allunyar el diable o per portar fortuna a qui el porta -Os a dir,
en sentit figurat, qualsevol cosa que actua corn a encanteri.o mitjangant
la qual s'aconsegueixen resultats extraordinaris. TO el seu origen
en les creences antigues en l'astrologia, amb implicacions de forces
paganes i d'all6 ocult. Es misteriós i en la nostra cultura es contempla
amb ambivalència (tant Nancy Reagan corn la Princesa de Gal.les,
suposadament, van recOrrer als astrolegs en cerca d'ajuda, per6
l'opini6 pUblica, en assabentar-se, va acollir .ambd6s casos amb
incredulitat i ridicul). Un talisma del segle XX, en una cultura atra-
pada entre la veneraci6 a la ciOncia en el modernisme la fragmentaci6
dels valors en el postmodernisme, ha esdevingut en part un joc i en
part un objecte molt seri6s. L'ordinador corn a talisma estimula la

* Bridget Somekh. investigadora al Centre de Recerca Aplicada a l'Educaci6 de la
Universitet d'East Anglia (Regne Unit), ha participat en diferents projectes de
desenvolupament del curriculum a traves de la recerce en l'acció Alguns d'aquests
projectes fan referencia a la unlined() de les tecnologies de la informed() I de la
comenicacin en l'ensenyament Ha estat cothrectora del projecte PALM Autonornia
de I aluinne en I aprenentalge amb ordinador) a East Anglia Ha dingo el projecte
INTENT (Formed() !metal del professorat noves tecnologies) subvencionat pel Conseil
Nacional de Tecnologia Educative I per cinc universitats angleses

Adreca CARE Univertsity of East Angina School of Education Norwich NR4
ANGLATERRA Tel 44 603.561161 Fax 44 603 259388
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imaginaci6, invoca la fe i és un objecte d'orgull o d'enveja Tambe és,
culturalment, un estranger i sembla una amenaga per a la civilitzaci6
tal corn la coneixem (vegeu la utilitzaci6 per part de Salomon de les
metafores de Golem, de Camelot o de la Terra Promesa, 1992).

La clau rau a entendre que els ordinadors Iluny d'esser eines
neutrals sOn -si els comparem amb els talismans- objectes d'emocions
profundes. Podem veure la nostra on:Via resposta reflectida en les
respostes dels nostres fills, alguns dels quals es passen Ilargues
estones de temps enganxats a la pantalla de l'ordinador i uns altres
dels quals han relegat l'ordinador a les golfes. Als voltants de 185,
Gran Bretanya tenia la proporci6 més elevada d'ordinadors personals
per cap del mOn, la majoria dels quals pertanyien a nens. Tenir un
ordinador era, en primer Iloc, molt important -era el regal desitjat
del Nadal: el simbol de riquesa, d'afecte patern i d'estatus mundial.
Els nens van acceptar els ordinadors de la mateixa manera que van
acceptar el cub de Rubik, el monopatf dels anys 70 o els hoolah-hoops
dels anys 60. Va comengar corn una i des del principi va
suposar un prejudici respecte al genere: més nois que no pas noies
tenien el seu propi ordinador o tenien acces a l'ordinador domestic
(Cu Iley, 1988), i fonamentalment els pares, en Hoc de les mares,
eren els qui anaven a la botiga a comprar-lo. Un cop a casa es podia
utilitzar per jugar -activitat que principalment desenvolupava les
habilitats psicomotrius (per exemple, en fugir dels monstres Pacman
i en menjar la fruita), mentre que suscitaven emocions besiques (por
als monstres, agressi6 en matar els atacants enemics i desig de
.vencer la maquina"). Aquests programes de loos els van dissenyar
fonamentalment els homes, mitjangant metefores del mOn de la fantasia
masculine. i van proporcionar un entorn competitiu, al capdavall
previsible, potencialment controlable i per tant segur, (corn a minim
per a nens i homes, vegeu Rosenthal, N.R & Demetrulias, D.M., 1988).
Alternativament, l'ordinador es podia utilitzar per programar, per
emmagatzernar i per seleccionar informaci6, per escriure, per solu-
cionar problemes -coses que requerien un esforg cognoscitiu inicial
per tal de dominar el hardware i el software, i prometien veritables
recompenses pel que fa als guanys cognoscitius i a l'augment de la
productivitat. Aquest segon tipus d'utilitzaci6 era molt més exigent
i complex que l'anterior i requeria una irnaginaci6 considerable per
saber per endavant quins tipus de problemes ens podria ajudar a
resoldre l'ordinador. Nomes alguns nens van deixar l'etapa dels jocs
per seguir aquest segon carni, perque sernblava que havia de compor-
tar -i de fet comportava- molt de treball i uns guanys indeterminats.
Fins i tot aquells que ho van fer, sovint no van passar de copiar a
l'ordinador llistats de programes de la seva revista informética
preferida (que, per cert, van impressionar adequadament els adults,
per als quals aquest simple proces era tan alie que els programes
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resultants semblaven magia) Les revistes van reforcar la parcialitat
pel que fa al génere atés que es coniercialitzaven de forma més o
menys exclusive per als nois.

Potser no es questi6 de sort el fet que molts adults, jo inclose,
que han acollit la nova tecnologia amb entusiasme, s'han dedicat a
jugar als jocs d'ordinador durant un periode de temps relativament
intens (si, una vegada vaig obtenir una puntuaci6 en el joc del Pacman
superior a la de tots els estudiants de la meva escola!). Pert, molts
adults, corn a consequencia de les responsabilitats professionals i de
recces restringit als recursos, nornés van tenir la possibilitat d'entrar
en contacte arnb el segon tipus d'utilitzaci6 de l'ordinador que tenia
la finalitat d'aconseguir guanys cognoscitius. A Gran Bretanya aix6
ha succeit concretament amb els professors, recces als recursos
dels quals ha estat molt lirnitat per l'assumpci6 tecita que els estudiants
han de tenir prioritat. Especialment al comencament, els pocs
ordinadors que hi havia es coldocaven a les aules, no a les sales del
personal, I els professors nomes tenien acces il.limitat als ordinadors
si es quedaven a l'escola despres de les classes o si es compraven
la seva propia maquina amb els seus diners. Tambe van entrar en joc
els factors territorials: a les escoles secunderies els ordinadors
gairebe sempre es trobaven al departament de Matematiques -sovint
eren propietat» d'un individu del sexe masculi que més endavant
esdevindria Cap d'lnformatica; a les escoles primaries, els ordinadors
tendien a trobar-se a la classe d'un membre del personal de sexe
masculi que, gairebe de la nit al dia, esdevenia 4expert informetic".
A ales a ales, igual que passa amb els nens, els homes podien accedir
als ordinadors domestics molt més sovint que les dones, donat que,
aparentrnent, era més probable que els homes consideressin
l'adquisici6 d'un ordinador per al seu us personal corn a una prioritat.
Potser el seu cost, en relaci6 a altres recursos, va ser en part
responsable de la potenciaci6 de la carrera que alguns professors van
experirnentar gracies a la seva associaci6 amb els ordinadors, tant
financerament pel que fa a les responsabilitats adquirides corn a
través d'una millora de l'estatus davant dels alumnes i dels pares.

Un resultat de l'ambivalencia regnant envers els ordinadors, i de
recces limitat dels professors, ha estat envoltar-los de subterfugi,
i augmentar considerablement els resultats inesperats que normalment
tenen Hoc corn a resultat de qualsevol innovaci6 educative. En el cas
de molts professors que van intentar ernbercar-se Onicament en el
segon tipus d'utilitzaci6, l'ordinador de seguida va ser relegat a les
golfes de la psicologia. Aixd es podia fer de diverses formes:
l'ordinador podia presentar-se corn un objecte d'estatus i podia deixar-
se als nens perque en fessin el que volguessin; podia rebutjar-se i

oposar-se argumentant que requeria molta dedicaci6 i que era
irrellevant per als objectius educatius; podia utilitzar-se per a un
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petit nombre de tasques trivials (generalment amb un software
d'.exercitaci6") justificables pel seu valor educatiu i que teniE,n
l'avantatge d'atreure l'atenci6 dels nens millor que cap altra activitat;
o es podia integrar amb pautes de docencia existents de tal manera
que utilitzés els seus avantatges de presentaci6 sense requerir cap
comprornis cognoscitiu (per exemple, produir .1a millor c6pia" d'un
escrit previarnent fet a ma, per penjar a la paret de la classe).
Davant l'entusiasme d'alguns col.legues que havien quedat bloquejats
pel concepte d'ordinador corn a joc, molts professors van adoptar un
punt de vista oposat: en alguns casos era una mena de pantalla per
arnagar el sentiment d'amenaga al seu estatus d'adults competents
als ulls dels estudiants. 1, davant el poder evident dels ordinadors per
potenciar l'estatus i les expectatives professionals dels seus
col.legues, uns altres van descobrir maneres de domesticar
l'ordinador perque es pogues utilitzar de formes no exigents
-convertint-lo en quelcom cognoscitivament impotent, en certa ma-
nera. En fer aix6, van sumar-se als seguidors de la moda sense cap
compromis real per utilitzar l'ordinador a fi de millorar la qualitat
de l'educaci6 dels seus estudiants (vegeu Olson, 1988). La decisi6
per adoptar o rebutjar l'ordinador sembla haver arrelat en la prOpia
imatge i en les afiliacions culturals de cada professor; pel que fa al
genere, la parcialitat de la societat respecte al fet que els homes, i
no les dones, participessin en la tecnologia (Cockburn, 1991, p.43)
va quedar reflectida, corn a minim inicialment, en el fet que més
professors que professores decidissin utilitzar els ordinadors; de la
mateixa manera, als nens, en Hoc de les nenes, sels ensenyava a
emprar els ordinadors a les il.lustracions dels llibres de text, dels
anuncis i de les revistes (Sutton, 1991, p.483), i els clubs d'ordinadors
de després de les classes van esdevenir un terreny exclusiu dels
nois, a excepci6 dels dies especials qualificats corn a .dies de noies".

Es interessant especular sobre el fet que una de les atraccions de
la utilitzaci6 dels ordinadors per part dels adults pot ser la recreaci6
de la concentraci6 total, i en molts casos els simples procedirnents
pas a pas, dels jocs infantils. Recordo que una vegada vaig veure un
documental de televisi6 sobre la feina d'un financer especialitzat en
les borses internacionals. Aquest executiu jove i molt ben rernunerat
arribava al seu despatx a les 8 del mati i en sortie a les 6 de la tarda,
després de passar tot el dia submergit en compres i vendes que
implicaven grans quantitats de diners. Completament absort en el seu
mOn de pantalles, a l'hora de dinar tenia uns beneficis no realitzats
d'alguns milions de Mures i acabava el dia amb uns beneficis no
realitzats d'un mili6, arreu del mOn, corn si jugues una partida
especialment atractiva de Monopoly, amb diners del monopoly. Aquesta
interpretaci6 este recolzada per l'exit de l'entorn WIMP en el qual
.finestres", orates,. i .rnenüs" ens permeten utilitzar
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les habilitats psicomotrius per tal de controlar manipular un mOn
similar als jocs de pautes i simbols. En aquest cas, la distinci6 que
he fet entre el plantejament de O'ordinador corn a joc" i un segon
plantejament més seri6s de l'ordinador corn a una eina cognoscitiva
i de presentaci6 esdevé confusa. Tots els ordinadors poden oferir
l'experiéncia dels jocs als usuaris habituals. Aixb potser explica
perque un petit nombre de professors han dedicat gran part del seu
temps, i sovint diners, a l'adquisici6 de tecniques de funcionament de
software, i a l'establiment i al manteniment de la xarxa informAtica
de l'escola. Per a aquests professors, l'ordinador potser ha recreat
un mOn d'evasi6 i d'absorci6 en el joc, que comporta recompenses
professionals, i el converteix en un entreteniment ideal.

Aquest ha estat, i es, el context de l'educaci6 del professorat en
Tecnologia de la Informaci6 a Gran Bretanya. La societat no va es-
perar que els professors es formessin abans que els ordinadors fossin
introdults a ies escoles. Els ordinadors van arribar i van crear el seu
propi estatus de talisma., sobretot perquO, per a la majoria dels
professors, eren misteriosos. El repte de l'educaci6 dels professors
en Tecnologia de la informaci6 ha estat trobar estrategies per superar,
o corn a minim reduir, els problemes resultants de les tematiques
multiples, de les emocions intenses, dels jocs de poder, de l'amenaca,
del subterfugi i dels resultats voluntaris. En la meva prbpia feina he
intentat enfocar aquest tema de dues rnaneres diferents. Primer,
mitjançant la recerca en l'acci6 per proporcionar suport als professors
en actiu perquO reflexionin sobre les teories i els objectius tAcits que
fonamenten la seva utilitzaci6 dels ordinadors, a fi que tinguin poder
per rectificar qualsevol desfasament entre les seves intencions i la
seva prActica real. En segon Hoc, treballant en estreta collaboraci6
amb els gestors veterans i els tutors de desenvolupament de personal
en l'educaci6 inicial del professorat per clarificar les ternatiques
multiples i obtenir un millor equilibri entre les necessitats individuals
i institucionals. Mes endavant parlarO amb més detall d'aquesta feina.

Un talismA converteix un joc en un ritual en proporcionar-li
significat cultural i en donar-li poder. Un bon exemple seria el joc
d'escacs en el qual les figures tallades en fusta personifiquen els
poders ritualitzats de la prOpia vida, o el joc del Mah Jong en el qual
la paret cerimonial no ha de tenir cap forat per evitar la intrusi6 dels
esperits del mal. Estar absort en un joc infantil equival a estar absort
en un ritual cultural: al capdavall, aquesta actitud Os seriosa. Quan
els nostres avantpassats gravaven simbols ocults en una pedra, ho
feien per superar algun problema fonamental del predicament hurriA
potser la mort durant el part o una collita dolenta. Els ordinadors
demostren perfectament el seu estatus de talismA en la societat
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occidental moderna per la manera corn els invoquem a fi de superar
els nostres problemes mes fonamentals. Comencem pel cas de la
psicologia cognoscitiva.

Un problema fonamental per a la psicologia cognoscitiva es produir
una teoria que descrigui adequadament la cognici6 humana. Quina es
la relaci6 entre el cervell i el cos? D'on venen el Ilenguatge i l'accie?
Bruner (1962) des- iu la dificultat que han experimentat el psicelegs
en fer front a aquust problerna en el men modernista:

"La psicologia va pagar el seu preu d'adrnissi6 a les ciencies naturals
en el segle XIX mitjancant un acord tacit que privava tant la rnent corn
la voluntat del seu armamenterium passat de conceptes explicatius-.
(p.1 71 )

Els primers psicOlegs consideraven que els conceptes de ment i
de voluntat pertanyien a la rnetafisica en Hoc de la der-Ida, perque
implicaven l'existencia de quelcorn mes enlle del cos: un esperit huma
que no es podia explicar de manera racional. El creixement de la
intel-ligencia artificial ha creat la necessitat de trobar una soluci6
a aquest problema. Si els ordinadors han de modelar la cognicie hurnana,
es essencial disposar d'una teoria de la cognicie factible. Potser, i no
Os sorprenent, la teoria que ha demostrat tenir més poder en l'Al
(Intelligencia Artificial) es L'ordinador corn a cervell". Corn diu
Johnson-Laird (1988):

"Abans de la informatica, hi havia una diferencia marcada entre el
cervell la rnent: l'un era un Organ fisic, l'altre una nul-litat espectral
que amb prou feines era un tema de recerca respectable. (Els adults en
podien parlar en privet a condiciO que entenguessin que realrnent no
existia )Despres dels ordinadors, no hi pot haver aquest escepticisrne:
una maquina pot ser controlada per un -programa" d'instruccions
simboliques, un programa d'ordinador no te res d'espectral. Potser
la merit és al cervell mes o menys el que el programa es a l'ordinador.
Pot existir una ciencia de la ment" (pp 7/8).

El mes interessant de tot aixO es que Johnson-Laird no qUestiona
la identitat del programador. En aquest cas, el poder de l'ordinador-
talisma consisteix a proporcionar una teoria factible que permeti que
"la der-16a de la rnent>, avanci sense minar de cap manera el paradigma
cientific actual. (Kuhn, 1970, pp.64/65). Atreu la imaginacie humana
amb poder suficient per desviar-la de les questions trencaclosques
sobre la relaciO entre els essers humans i un Prograrnador putatiu
semblant a Deu.

Aquesta teoria de la cogniciO no es neutral per() te molta influbncia
en la rnanera corn ens veiem en tant que essers humans. Reforoa una
teoria del pensament i de l'acci6 humans deterrninista, i no pas .de
Iliure albir", perque independentrnent de la sensacie que tinguern
d'exercir poders d'eleccie, de fet funcionern segons una serie
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d'instruccions predeterminades. Corn diu Purkle (1984) (quan corn-
pare la teoria del -cervell corn a ordinador» amb la teoria de Freud):

... en el cas de la informetica, la idea de la 'ment corn a prograrna'
s'endinsa en el sentiment de les persones de qui és rector quan aquestes
actuen. Ambdues ciencies ofereixen models de ment que tenen alguna
cosa a dir sobre fins a quin punt estern determinats per les forces
exteriors. Arnbdues influeixen en la manera corn la gent pensa respecte
a les seves frustracions i als seus desencisos, les seves relacions amb
la farnilia i amb la f eine

Aquesta caracteritzaciO de la -ment corn a cervell» es manté en
equilibri grades a una tender-Ida per dotar les rnequines de qualitats
humanes, al capdavall es la finalitat ültima de la Intel.ligencia Ar-
tificial. Turkle (op.cit.p.199) descriu dues respostes tipiques als
ordinadors, en una de les quals els nens, els fanatics dels ordinadors
i els informatics tendeixen a desenvolupar cert antropomorfisme:

Howard creu que si fern que el sistema sigui prou complicat, l'operaci6
sirnultenta de milions de programes en interacci6 podria crear en una
mequina 'la sensaci6 de sorpresa ...que fa que la majona de les per-
sones creguin que terv-m Iliure albir, fins i tot una Anima.

Hall i Cooper (1991) indiquen que hi ha una tendencia que aim)
passi amb més freqUencia quan la gent te problemes en utilitzar
l'ordinador, i tambe observen un efecte relacionat amb el genere,
segons el qual és més probable que els homes descriguin els ordinadors
en termes psicologics en Iloc d'objectius, en comparaci6 amb les
dones, quan han tingut experiencies satisfactdies. Els nostres mOns
de fantasia estan plens de robots i de sintetitzadors de la parla i ara
este molt de moda l'experiencia sintetica de les -realitats virtuals».
Ja el 1976, Weizembaum (pp.1-16) va descriure la manera corn els
seus col.legues consultaven el software ELIZA per resoldre els seus
problemes personals i professionals tot i que sabien que totes les
respostes havien estat pre-programades per especialistes informatics
que no tenien cap noci6 de psicologia. La manera corn dotem les maquines
de sentiments humans pot semblar atractiva, malgrat esser cOmica,
(un fenomen que no es lirnita als ordinadors corn sabem pel -sketch-
de John Cleese en el qual colpeja el seu cotxe amb un pal per haver-
se-li espatllat el motor, mentre l'escridassa: -Ja t'havia
advertit...!»). Hi ha quelcom Ileugerament més sinistre en la manera
corn culpem regularment -l'ordinador» de tota una serie d'errors,
des de l'obtenci6 inexplicada del saldo bancari d'un client, fins a
informaci6 false sobre les dades bancaries o els antecedents criminals
conservats en una base de dades. L'ordinador esdeve una excusa per
no assurnir la responsabilitat dels errors les conseqUencies dels quals
poden ser extremadament greus per als individus. El que encara es
rnés sinistre és que, al capdavall, la teoria del -cervell corn a
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ordinador» comporta una visiO reduccionista de la natura de la identitat
humana:

-Aquesta filosofia substitueix el concepte de l'anima immortal amb
una forma alternative d'immortalitat. Hi ha una possibilitat rernota que
els calculs d'una ment humana puguin realitzar-se mitjancent un mitja
que no sigui el cerve't. Un facsirnil o una personalitat hurnana pot
conservar-se en un prograrna d'ordinador. Totes les coses vives
transrneten als seus descendents un prograrna d'autoreproducci6 als
seus gens. Els essers humans, a més a més, poden deixar algunes
pistes sobre les seves personalitats als Ilibres, a les fotos, a les
teories, i a altres artefactes culturals. Estem familiaritzats amb la
idea d'interactuar amb aquests artefacZes per tal de recollir alguna
informaci6 sobre una persona morta des de fa molt temps. El concepte
de la interacci6 amb una representaci6 dinernica de l'intellecte i de
la personalitat d'un individu és suficientrnent original corn per ser
pertorbador. Planteja questions morals, metafisiques i cientifiques
prOpies. (Johnson-Laird, op.cit. p.391-2).

En altres camps, els efectes de dotar els orciinadors amb un poder
semblant al del talisme poden comportar consequencies més immediates
i practiques, que gairebe son pertorbadores. Un problema fonamental
per a aquells que treballen en el mon de la borta és encertar el
moment adequat per comprar i vendre accions. Es tracta d'un principi
d'especulaci6 informada: vendre al preu més elevat possible i comprar
al preu rnes baix (les apostes augmenten a través del sistema de
"fixaciO de dates. que permet vendre abans de comprar!). La millor
indicaciO de possibles canvis en els preus (a part de les dades que
podem obtenir sobre els resultats d'una empresa o l'estat de l'economia
a partir d'informaci6 publicada, de xafarderies o de feina de detectiu)
és la tendencia del mercat (quan el preu disminueix probablement
continuare fent- ho, i viceversa). El malson comenca quan ens
equivoquem de ple en apostar, conservem les nostres accions perque
el preu este disminuint, pert ates que no deixa de disminuir al final
ens trobern amb una gran quantitat d'accions a uns preu que han tocat
fons (o venem el que encara no ens pertany quan els preus bai> n i

comprem quan arriben al preu minim per tal de completer el pactu!).
Els mercats es mouen molt de pressa i, abans, l'activitat d'un
intermediari financer produTa constantment adrenaline quan aquest
intnntava desesperadament fer tractes al millor moment possible
(als problernes que suposava prendre la decisi6 correcta s'afegien
els problemes per atreure l'atenci6 d'un altre intermediari per tal de
poder actuar segons la seva decisi6). L'ordinador va oferir una soluci6
clara al problerna. Les compres i les vendes es podien prograrnar
perque tinguessin Hoc de manera autometica: les vendes, especialrnent,
es podrien estintolar rnitjancant un Hinder de preu baix, de tal manera
que les accions es poguessin vendre autometicament en assolir un
punt baix pre-determinat (independentment de si ens pertanyien o
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no). Es va posar molta fe en el sistema i aixO va donar Hoc a la pitjor
.crisi. financera des de la crisi de Wall Street els anys 30, es a dir,
el .Dilluns negre., 19 d'octubre de 1987, un ordinador va donar
l'ordre de vendre, va arrossegar altres ordinadors, aquests a la
vegada van arrossegar-ne altres... i aixi successivament... arreu del
mOn.

Els meteorOlegs britanics van tenir una experiencia desafortuna-
da semblant. El temps, corn tots sabern, sempre es noticia a Gran
Bretanya, aixi doncs, els nostres homes i les nostres dones del temps
sOn una mena de celebritats nacionals. A Gran Bretanya és molt dificil
preveure el temps, atesa la nostra posici6 al marge occidental
d'Europa, on patim l'impacte de tots els fronts climatics que venen
de l'Atlantic. Aix() vol dir que els meteorOlegs britanics s'enfronten
a un problema fonamental: estan molt ben considerats, per() tenen un
percentatge d'exit baix. Semblava que l'ordinador podria aportar una
soluci6. Mitjancant la recollida de grans quantitats d'estadistiques
durant cert periode de temps, els meteorOlegs van poder construir
un model informatic del nostre sistema del temps: a partir d'aquest
model podien preveure el resultat probable de qualsevol nombre de
combinacions de variables climatiques. El percentatge d'exit de les
prediccions del temps va augmentar. Al mateix temps va augmentar
la fe en el model informetic. Llavors, el 10 d'octubre de 1987, algil
va trucar per informer que a Franca hi havia un huraca i que semblava
que es dirigia cap a Gran Bretanya. °Hem rebut una trucada per
advertir-nos de l'arribada d'un hurace., va dir Michael Fish a la
televisi6 de la BBC, -pert no es preocupin, no es possible que arribi
aqui-. El pais es va aixecar el dia segOent amb escenes de devastaci6,
amb arbres desarrelats i teulades destrossades corn a consequencia
de les pitjors tempestes del segle. Simplement, la fe dels meteorblegs
en el model inforrnatic era tan cega que un hurace real que es dirigia
cap a nosaltres a través de la costa francesa no va tenir prou force
per questioner-1o.

L'ordinador tambe ha estat considerat corn una soluci6 potencial
per al problerna riles basic i més constant de l'educaci6: corn adaptar
l'ensenyarnent a les necessitats de cada estudiant en un sistema
d'escolaritzaci6 massificada. Tot i que pot haver-hi un desacord
considerable sobre la natura dels coneixements, i per tant sobre la
natura de l'aprenentatge i dels metodes més eficacos per ensenyar,
hi ha consens pel que fa a la importencia d'adaptar ant) que s'ensenya
amb allO que l'estudiant necessita aprendre. A Gran Bretanya, aquest
problerna s'articula de diferents formes, segons els dif erents punts
de vista de les persones sobre la finalitat de l'educaci6 i, per tant,
segons els diferents valors educatius. Per exemple, hi ha un desacord
basic sobre .qui decideix que necessiten aprendre els estudiants..
Aquells que creuen que la finalitat de l'educaci6 es preparar els joves
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per fer una contribuci6 valuosa a la nostra societat en la vida adulta
volen assegurar-se que els estudiants adquireixen els coneixernents
i les tecniques necessaris per satisfer les necessitats del mercat
laboral. Poden caracteritzar aix6 corn el dret dels estudiants a un
curriculum ampli i equilibrat, per6 de fet creuen en una selecci6 pre-
determinada i obligatOria d'inforrnaci6 i conceptes que han de ser
.Iliurats i avaluats en termes de rendibilitat. Aquest plantejament
ha esdevingut una politica nacional, recollida en la Llei d'Educaci6 de
1988 corn el nostre Curriculum Nacional. Estableix que es necessari
combinar l'ensenyarnent amb les necessitats dels professors per tal
d'assegurar-ne una bona motivaci6, reduir la perdua de temps per
part dels professors, i maximitzar els nivells d'assoliment dels
estudiants a l'hora d'aprendre el curriculum. En canvi, aquells que
creuen que la finalitat de l'educaci6 es encoratjar l'assoliment in-
dividual i maximitzar el potencial hume voldran assegurar-se que les
experiencies educatives valen la pena intrinsecarnent i que
contribueixen que els estudiants se sentin realitzats personalrnent.
Tambe poden caracteritzar aix6 corn el dret dels estudiants a la
igualtat d'oportunitats, pert) de fet creuen en un curriculum centrat
en l'alumne, en el qual els aprenents prenen el control del seu propi
aprenentatge (plantejant els seus propis problemes, prenent decisions
sobre els metodes de recerca i buscant solucions). En fer aix6,
experimenten la intensitat del compromis intel.lectual i adquireixen
els- processos intel-lectuals que constitueixen l'aprenentatge. En
aquest plantejarnent liberal i humanista l'émfasi en l'individu
pressuposa que l'ensenyarnent no nornés ha d'adaptar-se a les
necessitats de cada estudiant, sin6 que sOn ells qui l'han de deter-
minar.

L'ordinador, igual que un talisrne, ha inspirat fe i aspiracions en
persones que defensen ambdues filosofies educatives. En molts ca-
sos, ha atret tant la seva imaginaci6 que han rebutjat les preguntes
i les advertencies de coldegues més esceptics. Aix6 sovint ha estat
ben senzill de fer perque els que no hi creuen rarament tenen prou
coneixements sobre tecnologia per ser capacos de fer una critica
eficac. Les aspiracions s6n irresistibles: si nomes es materialitza
una petita part d'all6 que ens han promes, experirnentarem uns avencos
genuIns en oportunitat educative.

Els hurnanistes liberals diuen que la Tecnologia de la Informaci6
pot alliberar els aprenents. Els estudiants podran seleccionar les
seves materies d'estudi, accedir a la informaci6 necesseria a partir
de bases de dades situades localment en CD-ROM o en grans ordinadors
connectats al seu microordinador a través de cables de fibra Optica.
El seu entorn WIMP, amb una interfase de software estendard fAcil
de manipular, els permetre sintetitzar i analitzar inforrnaci6
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mitjangant recerques amb 'tine paraula clau i/o rutes d'hipertext,
prou flexibles per adaptar-se als seus estils d'aprenentatges preferits.
Amb un software generic potent -processadors de textos, bases de
dades multimedia, paquets de grafics, fulls de calcul i software de
control/model basat en Logo- podran plantejar els seus propis
problemes, enunciar i verificar hip6tesis, arribar a conclusions i

trobar solucions. A les aules d'avui dia i del deme, els nens treballaran
en collaboraci6 amb els seus companys i els seus professors.
recolzats per aquestes eines poderoses de la Tecnologia de la
Informaci6. Adquiriran poder perque el hardware i el software els
alliberaran de les limitacions del desenvolupament del control motriu
i cognoscitiu. Ampliaran la capacitat del seu professor per proveir
bastiments» per al seu aprenentatge, per tal que cada cop puguin
dedicar més temps a activitats de la seva ',zone de desenvoluparnent
prOxim" (Vygotsky, 1986; Bruner, 1985). Podran editar els seus
escrits rnitjangant un software d'autoedicid i irnpresores laser;
dissenyar, construir i controlar les seves invencions (algunes de les
quals poden fer guanyar grans quantitats de diners); composar i
tocar la seva prôpia mOsica (sense l'avorrit aprenentatge de
l'harmonia i del contrapunt); i potser fins i tot podran fer més coses.
A més. els estudiants disminuTts fisics podran aconseguir les mateixes
coses que els seus col.legues, perque un software de disseny especial
i a mida de l'usuari «amb un sol interruptor,, no nornés superara la
seva discapacitat, sind que tambe els oferire les mateixes oportunitats
de millora de l'aprenentalge que als seus companys. Tebricament, tot
aixd és possible.

Els capitalistes del Iliure mercat reclamen moltes d'aquestes coses
pert) tenen una perspective Ileugerament diferent. Els politics i els
professors seran capagos d'identificar les necessitats dels estudiants
i d'estructurar les seves tasques d'aprenentatge perque s'adaptin
exactament a les seves necessitats. Si un estudiant te un problema
en la matéria de maternatiques, un paquet interactiu de video o un
sisterna expert podra explicar i fer proves fins que el problema es
resolgui, en resposta a les necessitats precises de l'estudiant. (El
1985 vaig veure un dels primers programes d'aquest tipus als Estats
Units, una serie de sis video-discos interactius per ensenyar els
estudiants corn fer fraccions.) Els m6ns del treball i de l'escola es
fusionaran parcialment. Les escoles seran (i s6n) capaces d'oferir
als seus estudiants experiencia directa del Hoc de treball a través
dels Iligams amb la indOstria local i el comerg, utilitzant la nova
tecnologia per permetre els estudiants treballar en projectes
comercials conjunts amb l'empresa, i proporcionant formed() a les
escoles per als treballadors de l'empresa. El grau fins al qual cal
animar els estudiantes perque plantegin els seus propis problemes i
desenvolupin autonornia en la soluci6 de problemes i en la presa de
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decisions és discutible, pert es essencial preparar els estudiants per
al m6n laboral del segle XXI, on les maquines duran a terme les
tasques domestiques i on hi haura una recompensa per pensar
individualment i per ser capacos de treballar be en equip. La Tecnologia
de la Informacit permet el desenvolupament d'aquestes tecniques. La
rendibilitat de l'escolaritzaci6 millorara. Amb ajuda de la Tecnologia
de la lnformaci6 els professors podran dedicar fries atencit individual
als estudiants, malgrat l'augment del nombre d'estudiants per classe:
primer. perque els ordinadors augmentaran el temps de motivaci6
dels estudiants i el temps que estaran "treballant, la qual cosa
permetra que els professors dediquin més temps a ensenyar a alumnes
en concret i menys al control d'una multitud; i segon, perque els
materials per a l'aprenentatge obert, que consisteixen en paquets
multimedia de software, material de curs i documents impresos.
augmentara considerablement les oportunitats de l'alumne per estudiar
sol. i permetra els professors gestionar l'aprenentatge amb una
combinacit de periodes de temps per a l'ensenyament de contacte
sense contacte (Ja s'han fet alguns avencos en aquesta direccit en
l'educacit superior a Gran Bretanya. per fer front a l'augment
substancial del nombre d'estudiants sense contractar més personal
docent o. confiern. sense que augmenti el nombre d'abandonaments
d'estudiants.) TeOricament, aixO tambe es possible.

Actualment. a Gran Bretanya. hi ha certa confusi6 en el sistema
educatiu com a resultat de les ref ormes educatives més importants
des que es va establir l'escolaritzacit massiva a final de segle. La
introduccit de la Tecnologia de la lnformaci6 forma part integral
d'aquestes innovacions. A més. la societat en conjunt tambe esta
passant per un penode de canvis extraordinanament rapids i no
term gaire idea de corn sera la vida en les societats capitalistes
avançades del segle XXI. (Per exemple. ja hi ha indicis que la nova
tecnologia no augmenta la necessitat de treballadors en equip auttnorns.
podna passar que el cas contran fos cert i que les maquines fessin
rnés ofeines intel.ligents-, el que comportana un augment de f eines
dornestiques poc rernunerades. moltes de les quals podnen ser a
temps parcial o temporals). Algunes escoles han fet molts esfortos
per assolir les aspiracions de la Tecnologia de la Inforrnaci6esrnentades
mes amunt (tot adoptant una varietal d'escales de valor inspirades
de forma diferent en les dues perspectives filosofiques descntes).
pert s'ha avancat relativarnent poc en el sistema d'escolaritzaci6 en
general. Les dernandes per a la forrnaci6 de professorat s6n enormes

Els avencos en la Tecnologia de la lnforrnacio a l'Educacit britanica
han estat promoguts per la politica del govern No ha estat una po-
iitica especialrnent coherent. principalment perque la van dissenyar
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i posar en practice tres departaments diferents del govern, quesovint semblava que es fessin la competencia: el Departament deComerg i IndOstria (DTI), el Departament de Treball (ED) i el
Departament d'Educaci6 i Ciencia (DES, ara anomenat Departament
per a l'Educaci6 (DFE). Pere) hi ha hagut una mena de congruencia,
perque en aquest camp hi ha hagut un alt nivell de diversos tipus desuport durant més d'una decade. Les politiques per a la Tecnologia dela Informaci6 nornés sOn una part, tot i que una part significant,
d'unes reformes d'abast molt més ampli del sistema educatiu enconjunt. Aquestes inclouen dues reformes en la practice educative,corn l'especif icaci6 d'un Curriculum Nacional, i reformes enl'administraci6 educative que han passat el control de l'educaci6 deles Autoritats d'Educaci6 Locals (LEAs), responsables davant elsComites d'Educaci6 escollits localment, a cada escola en concret(sota el control del govern central). Els diners per dur a terme
aquestes reformes s'han obtingut tot retallant les subvencions delsistema educatiu en conjunt, aixi doncs, per exemple, el mantenimentdels edificis escolars s'ha negligit fins a tal punt que les teulades
tenen goteres i que els criteris de seguretat han baixat de nivell (finsi tot, hi ha hagut un cas recent d'un professor que es va trencarl'esquena en caure per un forat del terra de l'aula, vegeu Preston,1992). L'antagonisme i la frustraci6 expressats per alguns professorsa causa de la pressi6 que patien per tal que utilitzessin els ordinadors
s'ha associat clarament a la pardua de moral corn a conseq0encia deldeteriorament del seu salari, de l'escassetat de Ilibres i d'altresrecursos, i d'un atac constant per part dels politics i dels mitjans decomunicaci6 al sistema educatiu en general i als professors en concret.

La quantitat de diners procedents del govern central dedicats a laposada en prectica de politiques per a la Tecnologia de la Informaci6
en l'educaci6 ha estat considerable: un total de 177 milions de Muresesterlines en 12 anys. El DES va endegar el programa deMicroelectrdnica en l'Educaci6 (MEP) 1980-86 (23 milions de lliuresen 6 anys) per desenvolupar software i materials de formaci6. El DTIva incorporar el Micros en programes escolars el 1981 i el 1982 (15milions de Mures en 3 anys) que subvencionava la meitat delsordinadors de gairebe totes les escoles secundaries i primaries delpais. Altres iniciatives significants subvencions del DESprimer per a la MicroelectrOnica en la Unitat de Suport de l'Educaci6
(MESU) 1987-89 i després per al Consell Nacional per a la Tecnologia
Educative (NCET) 1989-; i de nou, per part del DES, la Beca de Suporta l'Educaci6 (90 milions de Mures en 6 anys) per pagar els Professors
Consultius en Tecnologia de la Informaci6 que treballen juntarnentamb els professors a les aules, i per pagar una quantitat considerablede hardware nou. El DTI va continuer dedicant diners a l'Educaci6 peradquirir hardware i software, a molt curt termini cada mes de marg
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ales o menys partint d'una base anual, per tal de fer bon Us dels

diners no utilitzats al final de l'any financer.

A més, l'ED va subvencionar considerablernent el desenvolupameht

de l'educaci6 professional i técnica, que incloYa una quantitat

substancial de fons per a hardware i software. La seva lniciativa
Educative de Formaci6 Professional i Técnica (TVEI) pilot en un nombre

redifit d'escoles del 1983 al 1987 (240 milions de Mures en 4 anys),

tenia corn a objectiu el desenvolupament de les habilitats técniques

dels estudiants, mentre que at mateix temps pretenia introduir canvis

radicals en els estils d'ensenyament i d'aprenentatge; aix6 va anar

seguit del projecte d'Extensi6 TVEI, 1987-97, que esta incorporant

tota la resta d'escoles al projecte amb una disminuci6 important de

fons per escola (900 milions de Mures en 10 anys).

La inspiraci6 d'aquestes despeses en Tecnologia de la Informaci6

a l'Educaci6 prove de ministres del govern ambiciosos, de
l'administraci6 radical conservadora Thatcher, que aparentment creien

que el desenvolupament de la Tecnologia de la Informaci6 podria

rejovenir les fortunes de la naci6 britanica... o, corn a minim, que
crearia una imatge pUblica d'ells mateixos corn a ministres dinemics

i ambiciosos. L'ordinador, corn a talisrne, sembla haver acaparat la

imaginaci6 tant dels ministres corn del public en general. El programa

del DTI que subvencionava la meitat dels microordinadors de les
escoles primaries, va tenir tant d'exit que va costar el doble d'all6

que s'havia estipulat. Els pares, els alurnnes, els directors i les

comunitats locals es van reunir per organitzar vendes de coses de

segona rna i per vendre bitllets de rites per aconseguir els fons
«necessaris». L'eufOria va ser tan gran que l'arribada de l'ordinador

a l'escola sovint era una ocasi6 important: un professor amic rneu no

s'ho podia creure quan un dia el director el va cridar perque anes al

seu despatx abans de cornencar les classes, li va ensenyar l'ordinador
que encara estava a la caixa iii va dir que un fotograf del diari local

arribaria a les 11.30 aquell matt per fotografiar els nens utilitzant
l'ordinador! El poder de l'ordinador corn a talisma pot haver augmentat
proporcionalment a l'escala dels problernes econOrnics nacionals. Si

Gran Bretanya pogués desenvolupar una indOstria inforrnatica (que
s'aixeques grades a l'adquisici6 per part del Govern d'ordinadors
britanics per a les escoles)... i si tots els joves poguessin adquirir

habilitats en tecnologia... potser podriem comencar a competir amb

l'exit force extraordinari de l'econornia japonesa. El meu college
Ian Stronach invoca el tema de la magia i del ritual en un document
titulat «Educed& Formaci6 Professional i Recuperaci6 EconOrnica: el
cas contra la bruixeria» (Stronach, 1989), en el qual cornpara les

reivindicacions fetes en un anunci del Programa de Formaci6 de Joves

(MSC, 1986) de dos anys de durada amb una descripci6 d'un ritus

d'iniciaci6 dels Indis Navajos. «Tracy Logan ...una tipica noia de 16
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anys, mitjancant el .programa de formaci6 subvencionat de dos
anys de durada del nou YTS. havia d'esdevenir la salvadora de la
naci6 .tot aprenent corn fer negocis Iluny (dels japonesos)..

Quins s6n els resultats d'aquestes politiques? Quant entusiasme
estava justificat i quant entusiasme roman encara a la Gran Bretanya
dels 90? En les darreres eleccions, l'educaci6 va ser un terna important
al calendari politic, i molts politics van associar el debilitament de
l'economia a un suposat deteriorament dels criteris educatius. Pert,
ara el debat se centra en els metodes d'ensenyament a les nostres
escoles (Alexander i col., 1992) i en el sistema de formaci6 de
professors (DFE, 1992). La recerca d'una soluci6 magica encara
continua, per() el poder de l'ordinador corn a talisme per inspirar fe
en els politics i reunir diners potser este desapareixent. Cal una
avaluaci6 no apassionada dels resultats d'una decade de politica: quin
es exactament l'estat actual del desenvolupament de la Tecnologia de
la Informed() en l'Educaci6 britenica?

Les politiques respecte a que cal ensenyar en relaci6 a la Tecnologia
de la Informaci6 i les persones que han d'ensenyar-la, a primera
vista, ja existeixen. El 1989, l'Inspectorat de Sa Majestat va establir
unes bases amplies filos6fiques liberal-humanistes per a la Tecnologia
de la Informed& a més de cinc objectius especifics:

i. Enriquir i arnpliar l'aprenentatge a traves del -curriculum, tot
utilitzant la tecnologia per recolzar el treball en calaboraci6, l'estudi
independent i la revisi6 de les idees inicials, aixi corn permetre que els
alumnes treballin a un nivell rnes exigent, tot elirninant algunes tasques
de rutina;

Ajudar els joves a adquirir confianca i plaer en la utilitzaci6 de
la TI, a familiaritzar-se amb algunes aplicacions quotidiaries i a esser
capacos d'avaluar el potencial i les lirnitacions de la tecnologia:

Prornoure la flexibilitat i l'amplitud de mires necessaries per
adaptar-se al ritrne cada cop més rapid del canvi tecnolOgic i per
aprofitar-lo, alhora que cal tenir presents les implicacions i les
consequencies etiques per als individus i per a la societal;

iv. Aprofitar el poder de la tecnologia per ajudar els alumnes amb
necessitats educatives especials o discapacitats fisiques a fi que
augrnenti la seva independencia i desenvolupin els seus interessos i les
seves habilitats;

v. Ajudar els alumnes mteressats a dur a terrne un estudi detallat
de la mforrnatica I a dissenyar sisternes de T I per solucionar proble-
rnes.(HMI, 1989,p.2)

Aquest document, potser corn a anticipaci6 d'una reducci6 de les
oportunitats en l'especificaci6 posterior del Curriculum Nacional,

iJRA t ;, T

189

. .



Bridget Somekh

posava ernfasi en la importencia del -paper critic de la Tecnologia de
la Informaci6 en la potenciaci6 del proces d'aprenentatge a tots els
nivells i a tota una Ai-none serie d'activitats que inclouen, encara que
van més enlla, el Curriculum Nacional.. (ibid, p.2). La Tecnologia de
la Inforrnaci6 es va incorporar al Curriculum Nacional de dues maneres.

Primer, corn a Objectiu d'Assoliment 5 en el curriculum de
Tecnologia:

"Els alumnes han de poder utilitzar la capacitat de la tecnologia de la
informaciO per:

Comunicar i manipular inforrnacid.

Dissenyar, desenvolupar, explorar i avaluar models de situacions
reals o imaginaries.

Mesurar quantitats fisiques i controlar el movirnent.

Han de poder emetre judicis informats sobre l'aplicaoiO i la importancia
de la tecnologia de la informacig i sobre el seu efecte en la qualitat de

(NCC, 1989)

Segon, corn a un dels temes transcurriculars, a traves de la seva
incorporaci6 a l'ensenyament d'altres rnateries del curriculum na-
cional, tal corn s'especifica als programes d'estudi i mes generalment
corn a una eina d'aprenentatge generic:

"La tecnologia de la informacid també ha d'estudiar-se a les mataries
centrals i a les basiques." (ibid, paragraf 5.5,p.25)

La intenci6 que cada professor esdevingui un professor de tecnologia
de la informaci6 es Ilegeix amb dificultat en la guia no estatutaria de
la tecnologia de la informed& la qual exigeix que les escoles tinguin
tant -una politica de la TI. corn -Lin pla de posada en practice de la
TI. que han .d'identificar les contribucions de les materies al
desenvolupament de la capacitat de la TI.. (NCC, 1990, secci6 CI)

Posar en practice aquestes politiques pel que fa a que cal ensenyar
i quins professors han de participar-hi s6n, evidentment, figues d'un
altre paner. Hargreaves (1991) ha destacat l'escala i la cornplexitat
d'allO que s'exigeix als professors. Les especificacions detallades
dels objectius d'assoliment de 3 materies centrals i de 7 materies
basiques per a deu cursos diferents, juntament amb un model
d'avaluaci6 continua amb Tasques d'Avaluaci6 Estandard addicionals
als 7, 11, 14 i 16 anys, ja es exigir prou (especialment per als
professors de primeria, que han d'ensenyar totes les materies).
(Juan s'afegeixen 5 ternes transcurriculars (sense incloure la
tecnologia de la informaci6), la logistica del problema es enorme.
S'especifica el contingut, pert' no l'organitzaci6 de l'ensenyament i
de l'aprenentatge, que en teoria clOna Ilibertat al professorat perque
ensenyi a través de temes integrats. Arnb tot, a la practice, aim!)
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esdeve complicat a causa de la necessitat d'assegurar-nos que s'han
cobert tots els objectius d'assoliment. D'altra banda, es pot estalviar
molt de temps si s'integra l'ensenyament a través de diverses
materies, i per als professors de primaria que han d'ensenyar tot el
curriculum, aix6 ofereix beneficis reals. (Quan Hargreaves va escriure
el seu Ilibre, hi havia 17 Objectius d'Assoliment a Ciencies, 14 a
Matematiques i 5 a Angles (les tres materies centrals), i 5
«branques» en l'Objectiu d'Assoliment de Tecnologia 5 per a la
Tecnologia de la Informaci6, que cal ensenyar i avaluar en deu cursos
des dels 5 als 16 anys. Aix6 ha estat simplificat i ara nornés hi ha
4 Objectius d'Assoliment a Ciencies, 5 a Maternatiques i 5 a Angles,
perd els professors de primaria encara han de fer front a un enorme
exercici de logistica.)

Els problemes practic.. de recordar tot el que cal ensenyar i de
trobar el moment i el Hoc per introduir-ho al curriculum s6n consi-
derables. La resposta al problema ha estat la producci6 d'un gran
nombre de fulls i de graelles de planificaci6. Ague Iles proddides
especialment per a la tecnologia de la informaci6 generalment inten-
ten combinar les referencies de «comunicar., «manipular
informaci6., «modeler», -mesura i control. i «avaluar aplicacions
i efectes. amb els objectius d'assoliment de les matéries centrals
i basiques. Per exemple, el paquet Focus on /T produIt pel NCET en
collaboraci6 amb la LEA de South Glamorgan (NCET, 1990) inclou un
full resum per a cada un d'aquests ternes, en el qual a la banda dreta
hi col.loca les materies i les codifica una a una segons el
«desenvolupament de les branques., l'«aplicaci6 principal. o
l'«aplicaci6 marginal.. L'Educaci6 Fisica, per exemple, rep un codi
d'aplicaci6 menor per a «manipulaci6 d'informaci6. i un codi
d'aplicaci6 principal per a «mesura i control.. Actualment, s'este
elaborant una segona serie de fulls i de graelles de planificaci6 per
recolzar l'avaluaci6 de la tecnologia de la informaci6 al curriculum
nacional (vegeu, per exemple, Planning for Assessment: IT and the
National Curriculum, de la LEA de South Glamorgan, 1992).

A part d'aquests problemes practics, hi ha un problerna mes greu:
els professors no tenen prou coneixements ni prou comprensi6 de la
tecnologia de la informaci6 per planificar tasques d'aprenentatge,
mitjancant equips de software especials, que ensenyaran (o exami-
naran) les 5 branques de l'Objectiu d'Assoliment de la TI al nivell
apropiat per a cada alumne. Murray (1992) en la seva recerca indica
que molts professors no van pocier adaptar activitats i software de
la TI a les branques del curricululn nacional ni van poder calcular el
seu nivell d'assoliment. Diu:

-Aquesta interrelaciO complexa entre les branques, els tipus de sof t-
ware i les activitats a classe de la TI posen on evidencia el let que cal
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una comprensi6 especialitzada si volem que els professors entenguin
i transmetin la capacitat de la TI tal corn esta definida als documents
del Curriculum Nacional.. (ibid.p.97)

Estem experimentant el Ilegat inevitable d'una politica que ha
invertit molts més diners en hardware i software que en formaci6 del
professorat. L'estudi de Murray deixa clar quin és el grau de necessitat
de forrnaci6 del professorat si es vol ensenyar el Curriculum Nacional
per a la Tecnologia de la Informaci6 de manera satisfactdria.

Si mirem en retrospective és fAcil dir que la politica no era eficac
-de fet, molts de nosaltres ja ho yam dir aleshores i experimentem
la false satisfacci6 de poder demostrar, deu anys despres, que teniem
ra6

Un tret curi6s d'aquesta negligencia general de la formaci6 del
professorat ha estat la diferencia del grau de negligencia entre la
forrnaci6 permanent i la inicial. Aquest es un tret de la politica de la
Tecnologia de la Informaci6 a l'Educaci6 que no es limita a Gran
Bretanya. L'enquesta de I'lEA demostra que nornés les persones
procedents de 4 d'un total de 14 paIsos podien respondre que: "tots
els professors que es Ilicencien actualment han estat formats (en TI)
durant la seva formaci6 inicial corn a professors." (Pelgrum i Plomp,
1991, op.cit.p.54). En el seu inforrne sobre el MEP (1987, inedit)
Richard Fothergill examina les raons que hi ha darrera aquest fet a
Gran Bretanya:

-Encara que l'estratégia inclola una referancia a l'activitat per a la
formact6 inicial del professorat, en general el MEP deixava de banda
aquesta area. En canvi, es posava Ornfasi en la formaci6 permanent
(INSET), Was que era l'area a la qual es podia causar més impacte en
el curt periode de temps disponible. Es confiava que les institucions
encarregades de la formaci6 inicial de professors triarien i utilitzarien
els materials i l'estil desenvolupats per a l'INSET-.

Sembla que el grau de necessitat de formaci6 era tan elevat que
els professors que Ilavors ensenyaven a les escoles tenien prioritat
respecte a aquells que encara estaven en formaci6. Pel que sernbla,
els politics, que han subestimat els problemes que aixd comporta, han
donat per suposat que els ordinadors i els materials en actiu serien
"escollits i utilitzats" a la formaci6 inicial. Mentre que el MEP va
dedicar els seus esforcos principalment a la 4ormaci6 de formadors"
per als professors en actiu, va deixar de banda la necessitat de
formar els formadors dels futurs professors. Es probable que el rijcli
del problema es trobi en les idiosincresies de la divisi6 de
responsabilitats entre els departaments del govern i les entitats de
financament. Mentre que el DES era responsable de l'assignaci6 dels
fons al sistema d'escolaritzaci6, no era responsable de la distribuci6
de fons a l'educaci6 superior, que era el terreny del Comite de Beques
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de la Universitet (mes tard Consell de Financament de la Universitet
i Consell de Finangament de Colleges i Politecnics), i corn a consequencia
d'aixd, potser no ha volgut o no ha pogut canalitzar recursos envers
les institucions per a la formaci6 inicial del professorat. Apart d'una
quantitat inicial del Departament de Treball (?) per a hardware el
198X (?), les institucions per a la formacid inicial del prof essorat no
van rebre cap suport per al treball de desenvolupament en la Tecnologia
de la Informacid fins despres de la publicacid de l'enquesta de
l'Inspectorat de Sa Majestat (HMI) (DES, 1988) i de l'informe del
Grup d'Experts per a la TI en Formacid Inicial de Professors (conegut
corn l'Informe Trotter, DES, 1989a). Aquest darrer recomanava que
les Institucions de Formacid lnicial de professors formulessin i posessin
en practice politiques institucionals per tal d'assegurar que tots els
futurs professors adquirissin coneixements basics associats a la TI
i les tecniques i la competencia per aplicar-los a l'aula; que aquestes
politiques fossin recolzades activament pel personal vetere de les
institucions; i que es contemplés la supervisid i l'actualitzacid
d'aquestes politiques de forma constant. Trotter va especificar les
competencies que els aspirants a professors havien d'adquirir, les
quals van esdevenir les competencies especificades en TI per als
professors acabats de Ilicenciar, en els criteris d'acreditacid per
part del Consell per a l'Acreditaci6 de l'Educacid del Professorat
(DES, 1989b). Des de Ilavors, el Conseil Nacional per a l'Educacid
Tecnoldgica (NCET), que treballa sovint en col. laboracid amb
l'Associacid per a la Tecnologia de la Informacid a l'Educacid del
Professorat (ITTE) ha creat un nombre de cursos per als professors
adjunts i els tutors en educacid inicial de professors. El NCET tambe
ha fundat el Projecte Inicial d'Educacid del Professorat i de Nova
Tecnologia (INTENT), 1990-92, del qual en sdc Coordinadora (INTENT,
1991).

Evidentment, assignar diners al hardware i al software en Iloc
d'assignar-los a la formacid del professorat va ser un pas totalment
logic per als politics, que aparentment consideraven l'ordinador corn
un talisrne amb el poder de produir avencos extraordinaris en el camp
de l'educacid. Corn riles fe tenien en el poder de la maquina per provocar
canvis en l'educaci6 per si mateixa, menys probabilitats hi havia que
s'adonessin de la necessitat de formar el professorat perque el pogues
utilitzar. Es possible que inicialment sernblés que l'ordinador podna
arribar a substituir els professors, que hauria d'estar disponible per
als estudiants per6 no requeriria cap habilitat psicolOgica dels
professors. I no s'ha perdut tot, ni de Iluny: Gran Bretanya actualrnent
gaudeix dels resultats satisfactoris de la politica dels avencos en el
desenvolupament del hardware i del software. El microordinador Acorn
BBC va introduir-se a les escoles britaniques perque era un dels tres
ordinadors especificats que podia adquirir-se amb fons del DTI a
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principis dels anys 80. Malgrat que l'empresa va patir greus perdues
quan va intentar penetrar al mercat america el 1987-88, ha tornat
a estabilitzar-se des que Olivetti la va comprar, i ara té un pacte
d'associacid limitada amb Apple. La maquina Acorn BBC ha tingut
dues influencies positives dares en la TI a l'educacid a Gran Bretanya:
ens va estalviar haver d'utilitzar el DOS (discutiblement, un dels
principals obstacles per als usuans de nous ordinadors i un estandard
per a tots els ordinadors IBM, encara que recentment ha millorat
considerablement gracies a la introducciO de la interfase "Windows"),
i el port del seu usuari ens permetia connectar-hi periferics corn per
exemple coixins sensibles a la pressiO (que actuen corn a teclats
alternatius) I tortugues i altres robots per a treballar en el control
de l'ordinador.

La maquina Acorn BBC. malgrat les grans limitacions d'un sistema
de 8 bits amb 32k de rnemOria, va oferir a ['emergent mclüstria
britanica de software per a l'EducaciO un entorn versatil. que inclola
una pantalla VDC en color. Els diners, l'energia i la irnaginacid que el
MEP va dedicar al desenvolupament de software, utilitzant antics
professors i educadors corn a dissenyadors que treballaven en
col-laboracio arnb programadors professionals. va produir un gran
nombre de paquets de software Van proliferar les petites empreses
de desenvolupament de software I molts centres informatics de les
Autontats Locals d'Educacio van introduir-se al camp del
desenvolupament de software. i aixi, quan va finalitzar el MEP, hi
havia moRes possibilitats per aquelles persones amb experiencia.
Malgrat que. inevitablement. part del software desenvolupat era
dulent. ja tecnicament o potser. el que es mes greu. pel que fa als
objectias i al disseny educatius. lii havia certs paquets de gran qualitat.
El seu nombre va augmentar a mesura que els dissenyadors i els
desenvolupadors provaven les seves idees a les aules i superaven els
fracassos Uncials d'imaginacio quo probablement son un tret constant
de i'aveng tecnologic (fixeu-vos en els dissenys de carruatges sense
cavalls produits pels primers dissenyadors d'autornObils) Quan
finalment es va retirar la subvenciO per al desenvolupament de soft-
ware (en acabar el MEP i el programa de suport de software de dos
anys de durada del DTI) moltes de les petites empreses van patir
fracassos I el desenvolupainent de software no ha estat l'activitat
central ni per al MESU In per al NCET posteriors al MEP. Amb tot,
algunes ernpreses van sobreviure juntament amb un o dos consorcis
L EA (especialment a Unitat Consultive de Hatfield i el RESOURCE a
Doncaster) i actualment existeix un Hombre considerable
d exce: twits paquets de soltwaie disnombles per a les escoles
billaniques a prelis molt mes baixos que aquells que l'abast del mercat
feta oreveure. corn a minim fins fa poc El posterior desenvoluparnent
de l'ordinador Arquimides d'Acorn. amb el nou sistema operatiu RISC.
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ha permes als creadors britenics de software educatiu partir dels
seus primers coneixements i experiencia i produir alguns programes
notables, corn el processador de mOsica Notate (Longman Logotron),
el paquet multimedia Genesis arnb aplicacions corn la Battle of the
Somme i Bonjour France: Ma Ville (Oak Solutions), i el paquet d'art
Revelation (Longman Logotron). Seguint les llicons d'Apple, Acorn ha
establert protocols per a la interfase Arquirnides, la qual assegura
que un cop hem apres a utilitzar el programa trobarem un entorn
familiar quan utilitzem programes nous. En definitive, l'ordinador
Arquimides és potent, té una gamma de software excel.lent dispo-
nible al mercat i es potencialment fedi d'utilitzar perque un cop els
professors dominen segurament experimentaran menys
problemes tecnics. Un estudi realitzat el marg de 1990 (DES, 1990)
va indicar que els Acorns BBC o l'Acorn BBC Master perfeccionat
representaven un 69% dels ordinadors a l'escola primeria i un 46%
a l'escola secundaria. L'ordinador britenic més utilitzat després
d'aquest en l'educaciO, la Maquina de Recerca Nimbus, compatible amb
IBM i que s'ha especialitzat basicament en r Os de software generic
potent, representava el 13% dels ordinadors a les escoles primaries
i el 21% a les escoles secunderies. L'Arquimides i l'A3000 (de la
mateixa serie) només suposaven el 10% dels ordinadors a les escoles
secunderies i el 3% a les primaries. Tanmateix, des d'aleshores
l'Arquimides ha augmentat la seva quota de mercat.

La politica del govern ha tingut un altre resultat positiu important,
relacionat amb el desenvolupament d'una base britenica forta de
creaci6 de hardware i de software: les empreses d'informetica
multinacionals gairebe no s'han establert a les escoles britaniques.
Grades a la subvenci6 Unicament d'ordinadors fets a Gran Bretanya
i grades al MEP i a la canalitzaciO del suport envers les escoles
(encara que fossin petites) a través de les Autoritats Locals
d'Educacib, el govern va eliminar els incentius comercials i va evitar
que empreses corn IBM. DEC-Digital i Apple s'introdulssin a les escoles
del pais. Els tipus de preocupacions manifestades freqUentment als
Estats Units i a Australia sobre els imperatius tecnicistes
funcionalistes dels interessos comercials a reduced() no tenen gaire
ress6 a Gran Bretanya ates que actualment el problema es relativament
insignificant.

Encara que és obvi que no té sentit disposar de bones maquines o
d'aplicacions de software potents per a reduced() si els professors
no sOn competents i no estan segurs de si mateixos en utilitzar la
tecnologia de la informed& tampoc no tindria gaire sentit que els
professors esdevinguessin competents si les seves noves tecniques
no tinguessin utilitzacions educatives valuoses. Aquest va ser un dels

2938

. .

195



Bridget Somekh

problemes inicials a l'hora de persuadir els professors del valor
educatiu dels ordinadors -el software disponible no era per si mateix
prou convincent. En jutjar el desenvolupament de l'us de la TI hem de
fer front al veil problema de que ve primer, l'ou o la gallina. Una
condici6 previa essencial per al desenvolupament professional del
professor és disposar d'un nombre apropiat de recursos d'alta qualitat,
encara que nornés amb aix6 no n'hi ha prou. Al principi, els professors
no homes no tenien gaire acces als ordinadors per al seu us personal
durant l'horari escolar, sin6 que generalment no podien disposar
d'ordinadors perque els utilitzessin els seus alumnes a la classe.
Quan una escola primeria adquiiia un ordinador, normalment es
col-locava en una taula de rodes i es traslladava a cada classe per
a tot un dia, o mig dia,.cada setmana (si la classe estava al pis de dalt
o a un altre edifici el professor probablement mai no veuria
l'ordinador). Quan una escola secunderia adquiria un petit nombre
d'ordinadors, normalment es col-locaven en un laboratori
d'informetica i els professors que els volien utilitzar havien de
reservar" l'aula negociant amb el professor d'Informatica que
tenia prioritat quan havia de fer els examens d'Informatica (observeu
la cientificaci6 dels ordinadors en l'us de la paraula ,daboratori,,
en Hoc de classe). Aquests eren els escenaris en els quals els jocs de
l'estatus i del territori abans esmentats podien desenvolupar-se i
florejar. Ara, el nivell dels recursos de hardware i de software ha
millorat considerablement (tot i que els patrons diferencials d'iis a
les escoles primaries i secunderies encara sOn els patrons d'Os
predominants). Les estadistiques del govern indiquen que el nombre
mitja d'ordinadors a les escoles primaries britaniques va passar de
.2,5 el 1988 a 4,3 el 1990, i a les escoles secundaries de 23 el 1988
a 41 el 1990 (DES, 1992). A Franca trobem xifres similars per a s
mateixos anys, amb un augment d'l a 2 ordinadors a les escoles
primaries, de 12 a 17 a les escoles secundenes inferiors, i de 18 a
30 ordinadors a les escoles secundaries superiors: pel que fa als
Estats Units, trobem un increment de 12 a 17 a les escoles primaries,
de 15 a 21 a les escoles secunderies inferiors i de 21 a 33 a les
escoles secunderies superiors (Pelgrum i Plomp, 1991, p21).

Tanmateix, la manca de hardware informetic basic encara repre-
senta un greu problema per a l'us eficac de la Tecnologia de la
Informaci6 a l'educaci6 britenica. Aix6 es especialment preocupant si
tenim presents les ambicioses politiques de curriculum. L'Informe
per a l'Oficina Parlamentaria de Ciencia I Tecnologia (POST. Annex
1. 1991) manif este la necessitat

Per tant, hem arribat a la conclusiu que el nombre minim d'ordinadors
necessans per satisfer les demandes del Curriculum Nacional ia
especificades ha d'assolir unes proporcions ordmador/alumne d1.25
a totes les escoles primaries d'1:20 a les escoles secundäries. Per
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aconseguir plenament l'objectiu d'utilitzar la TI per incrementar la
qualitat de l'aprenentatge a tot el curriculum, haurem d'obtenir unes
proporcions ordinador/alumne d'aproximadament 1:6 a les escoles
primaries i d'1:5 a les secundaries" (p.45).

De fet, la mitjana d'ordinadors per alumne a les escoles britaniques
de primaria ara as de 1:40 (comparat amb 1:67 el 1988 i 1:107 el
1985); i a les escoles secundaries as de 1:18 (comparat amb 1:32
el 1988 i 1:60 el 1985). Segons aim) semblaria que les escoles
secundaries tenen els recursos suficients per satisfer Unicament els
requisits estatutaris del curriculum, mentre que les escoles primaries
tenen una manca greu de recursos (vegeu també Coup land, 1990).

Els recursos de software no estan tan limitats per la manca de
diners corn per la competencia i les predileccions dels professors.
Segons l'enquesta del mes de marc de 1990 (DES, 1991, paragrafs
20 i 23) el processador de textos as el software més estas a les
escoles primaries i secundaries -superat nornés per l'us dels
.exercicis practics i dels trencaclosques dels nens de 5 anys.
Aquest as el segon tipus de software més freq0entment emprat
(excepte pel que fa a les edats compreses entre 13-17 anys), en
tercer Hoc tenirn el software de manipulaci6 de dades, seguit de prop
a les escoles secundaries pel software de disseny per ordinador.
Durant la setmana pravia a l'enquesta es van esmentar usos d'altres
tipus que no superaven un 10% de la mostra en cada cas. AixO pinta
un panorama més aviat depriment, especialment quan sabem que molts
professors encara utilitzen processadors de textos, no perque els
nens escriguin directament a la pantalla, tot aprofitant l'habilitat
d'esborrar i tornar a escriure facilment i de manipular l'estructura
de les seves composicions bloquejant i movent el text, sin6 com a una
maquina d'escriure per produir bones copies, ben impreses i per
exhibir-les a les parets de la classe. Sortosarnent, aquesta enquesta
es va fer fa deu anys, i.és possible que els desenvolupaments recents
de software, corn per exemple els paquets per a l'Arquimides que he
esmentat abans, hagin atret l'atenci6 dels professors i que aquests
s'hagin comportat de manera més aventurada.

El desenvolupament inadequat del professorat en l'Os de la
Tecnologia de la Informaci6 es, amb tot, un tret constant en cert
nombre d'enquestes i d'informes que s'han publicat en els darrers
dos anys. a nivell nacional i internacional. La recerca de Murray
abans esmentada va destacar la gravetat del problema a Gran Bretanya,
tot evidenciant l'abast de la manca per part dels professors dels
coneixements i de la competancia necessaria per ensenyar I avaluar
el Curriculum Nacional. L'Associaci6 Nacional d'Inspectors i

d'Assessors per a Inforrnatica en l'Educaci6 (NAACE,1990) va veure
quo nornés el 46% de les escoles tenia un coordinador de Tecnologia
de la Informaci6 .plenarnent competent"; i, en relaci6 a
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«l'ensenyament de la TI tal corn es descriu a les ordres estatuteries-
del Curriculum Nacional, l'evidencia que van recollir els va portar a
la conclusi6 que «no hi ha cap base de materies fiable, ni per a
l'ensenyament de la capacitat.de la TI, ni per a l'administraci6 de les
SATs (Tasques d'Avaluaci6 Estandards)-.

Tot i que l'inforrne de l'enquesta de l'Associaci6 Internacional per
a l'Avaluaci6 de l'Assolirnent Educatiu (IEA) a 19 sistemes educatius
(Pelgrurn i Plomp, 1991, op.cit.) no proporciona cap indici que ens
permeti fer un judici sobre el nivell de desenvolupament de la docencia,
implica que existeixen alguns problemes fonamentals. Despres
d'indicar que el model de «cascade- s'utilitza en un gran nombre de
sistemes educatius, aconsella que «les analisis futures tinguin corn
objectiu investigar l'eficacia d'aquesta estrategia-; i despres
COntinua: «la formaci6 relacionada amb els ordinadors fa referencia
principalment a les aplicacions, l'analisi de problemes i la programaci6.
Es extraordinari que els aspectes pedagogics/instructius siguin els
ternes menys cornentats, encara que els professors usuaris esmenten
aquests temes rnés sovint que els no usuaris.-

Tornem al problema de l'ou i la gallina, qui es el culpable del nivell
tan baix de desenvolupament de la Tecnologia de la Informaci6 a
l'Educaci6 britenica: rnanca de recursos o manca de forrnaci6 del
professorat? La quantitat relativament petita d'inversi6 inicial en
formaci6 del professorat en actiu i la no inversi6 en forrnaci6 inicial
del professorat s6n, sens dubte, dues de les causes principals. Els
primers micros DTI dels programes de les escoles primaries requerien
que dos professors de cada escola acceptessin l'oferta de fer dos dies
de formaci6: mitjangant un proces conegut amb el nom de -casca-
da... Se suposava que després tornaven a les seves escoles per
formar els seus collegues, per6 no s'especificaven el temps per
fer-ho ni la manera de fer-ho, i la «cascade- va perdre tot el seu
valor (vegeu MacDonald, i col. 1988). El nivell de subvenci6 era igual
de baix per a la formaci6 permanent a les escoles secunderies, excepte
en aquelles poques escoles que formaven part de la fase pilot del
projecte TVEI del Departament de Treball. Tanmateix, encara que
s'haguessin dedicat més recursos a la formaci6 en actiu, no es del tot
segur que haguessin estat eficacos. L'informe del HMI sobre el
prestigiOs projecte Education 2000 de capital privat. dut a terme a
sis escoles secunderies de Hertfordshire n'es un exemple instructiu.
Education 2000 incloIa entre els seus objectius:

-Proporcionar un entorn d'aprenentatge ric amb un Ornfasi especial en
la contribuctb de la nova tecnologia-
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oproporcionar el desenvolupament del personal a fi d'equipar els
professors perque treballessin en aquest entorn educatiu nou establir
un model que es perpetués per si mateix per a aquest desenvoluparnent
del personal (DES,1991).

Tanmateix, els guanys educatius, segons el HMI, despres de quatre
anys de fases "exploratOries, "pilots» i "principals» (1985-89)
han estat decebedors, corn a minim en relacib al desenvolupament del
personal:

-La formacib permanent s'ha centrat fonamentalment en la
familiaritzaci6 amb els ordinadors en l'adquisicio de tecniques de
processarnent de test. Cal una expenencia mes amplia si es vol
aconseguir la integracig total de la TI al curriculum L'Os de la tecnologia
no ha cornportat un canvi rapid o significatiu en els plantelaments de
l'ensenyarnent La tecnologla pot contriburr al proces de canto pero no
el provoca. corn algunes persones creien. Els esdeveniments que han
tingut Hoc han concentrat l'energia del personal. sense comportar nous
estils d'ensenyament.- (ibid pp.2/3. la cursive es meva).

Per conseguent. una altra explicaciO possible del baix nivell de
desenvolupament professional del professorat. segons l'informe del
HMI sobre l'Education 2000. Os que la gent potser pensa que la
Tecnologia de la Inf ormacie indueix canvis, pel simple fet d'utilitzar-
la Aix6 este directament relacionat amb la metafora del talisme que
he utilitzat -en aquest document: es creu que l'ordinador per si mateix
proporcionara una resposta al problema educatiu cent! al del canvi
d'estils de docencia. de tal manera que allb que s'aprengui s'adapti
a les necessitats de l'aprenent.

Sembla que cada cop hi ha mes evidencia que la formacibpermanent
ha de ser especial si volem que sigui eficac en el desenvolupament
professional del professorat en Tecnologia de la Informaccb. Pelgrum
i Plomp (p.68) destaquen .1a importencia de les interaccions constants
entre els usuaris de la innovaciO durant la posada en practice». i

assenyalen que Os un tret que es repeteix en la recerca dels processos
de canvi dels darrers cmquanta anys (resumit a Fullan. 1982) En el
rnateix inforrne posen Omfasi en el fet que cal experiencia practice
per tel que els professors adquireixin seguretat I cornpetencia

-Molts programes de formacib permanent insisteixen massa en els
aspectes tecnics dels ordinadors. mentre que no dediquen gaffe atencio
a la integraci6 dels ordinadors a la practica diaria de la classe a ies
tecniques per seleccionar I avaluar el material de cirrs Els professors
necessiten Tnolt supert per swam sett., of-Uhler-ea, 0.1T
d'incertesa les seves preoropanons sobre les Tetanal, cam.o.cols
alurnnelprote5sot ulc II Jc.tf,(aca, (Polgo,nt t Plump. op CI .
P 4)
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L'enquesta NAACE planteja el problema de proporcionar formaci6
permanent en un Ambit que evoluciona constantment. En cert sentit,
aix6 és una arnpliaci6 del problema de l'ou i la gallina, atès que el
desenvolupament tecnologic i el desenvolupament professional han
d'avangar en harmonia, o corn a minim al mateix ritme. Amb tot, pel
que fa als professors de totes les mataries», l'analisi del NAACE
considera aix6 corn un problema més fonarnental de relacionar l'Us de
les eines de la tecnologia i les necessitats conceptuals en cada dis-
ciplina:

"Donat que la capacitat de la TI ha de distribuir-se a través de qualsevol
i de totes les rnateries, tots els professors hauran de ser conscients
de l'aplicaciO de la TI a les seves prOpies materies. Aquestes qualitats
no poden adguirir-se a no ser que els professors estiguin qualificats en
la manipulacid de hardware i de software pertinents. Per tant, per a
ells l'INSET ha de ser un projecte espiral en el qual l'adquisici6 de
tecniques de TI comporti una sensibilitzacid del potencial de la seva
propia matéria. que al seu torn crei la necessitat d'assolir més coses
en l'Os de la TI (NAACE,op.cit., p.9).

La recerca duta a terme pel Projecte STCA sobre el grau d'eficAcia
de la formaci6 permanent sembla confirmar aquest punt. Es va fer el
seguiment de professors que havien assistit a cursos desprOs de tres
i sis mesos i es va veure que encara que els professors diguessin que
els havia agradat el curs i que havien apres moltes coses, no
necessariament havien progressat en la utilitzaci6 de la TI en les
seves classes. La conclusi6 va ser:

"Si no es tenen en compte els temes practics (mcloent-hi la gestio de
les aules) i tot el paquet de suport (incloent-hi el temps, el financament,
els recursos i recces). el resultat sera que els professors estaran
convencuts de la value de la TI, per6 no podran utilitzar la TI a les
seves classes" (STAC. 1991. p.2).

Un altre factor important és el bloc emocional i les preocupacions
que molts professors experimenten quan comencen a utilitzar la
Tecnologia de la Informaci6. la qual cosa planteja. tal corn diu l'informe
POST, problemes de la prOpia imatge i de la seguretat en si mateix,
aixi corn d'inforrnaci6 (POST. 1990, op.cit., p.33).
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Tres estratègles dobles: un model de formacló permanent
per a la Tecnologia de la Informació

Basant-nos en aquesta evidancia, el desenvoluparnent professional
del professorat en Tecnologia de la Informed() ha de tenir en cornpte
tres «estratOgies dobles":

Estrategia doble I:

L'adquisicid per part dels professors de coneixements tebrics
sobre l'Us de l'ordinador ha de combinar-se amb rnolta experiOncia
practice en l'Os del software. (Aix6, corn he dit anteriorment, no Os
facil quan l'accOs dels professors als recursos Os limitat).

EstratOgia doble II:

Al mateix temps que els professors adquireixen cornpetOncia en
l'Os del software i del hardware, han d'utilitzar els ordinadors a la
seva practice docent diaria. Aix6 ens assegura que han de fer front
a problemes de gesti6 de la classe associats amb l'Os de l'ordinador,
incloent-hi el problem.% de vegades complex, de la integraci6 de les
tasques dissenyades>, per l'ordinador amb altres tasques
d'aprenentatge dissenyades pel professor.

EstratOgia doble Ill:

Al mateix tempsque els professors experimenten amb les maneres
d'utilitzar la Tecnologia de la Informed() a la seva practice docent,
han de tenir moltes oportunitats de comentar els seus plans i els
objectius educatius en classes especifiques, i d'expressar qualsevol
reserve que tinguin sobre la value de les activitats relacionades amb
la TI. Aix6 tO en compte les possibles tensions entre la irnatge prôpia
i els valors d'un professor, i la seva imatge de l'ordinador i les seves
assumpcions intel.lectuals pel que fa als valors que suposa l'Os de
l'ordinador.

M'agradaria destacar dues iniciatives per al desenvolupament
professional del professorat en Tecnologia de la Informed() utilitzades
a Gran Bretanya, que incorporen, de manera diferent, aquestes tres
"estrategies dobles:

1. La Beca de Suport a l'Educacid (ESG) per a la Tecnologia de la
Informed& 1988-94. L'ESG proporcionava als professors que
utilitzaven la Tecnologia de la Informed& suport amb assessors
experimentats, que treballaven juntament a les classes. (Cada LEA
va establir un equip que incloia professors de prirnaria i professors
de secundaria de totes les matOries del curriculum.)
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2. El Projecte d'Autonomia en l'Aprenentatge de l'Alumne amb
Microordinadors (PALM), 1988-90 (Extensi6 PALM, 1990-92). El
PALM pretenia que els professors fessin recerca en l'acci6 sobre
quin Os feien de la Tecnologia de la Informaci6 amb el suport de
professors-facilitadors dirigits per mi corn a coordinadora del
projecte. El NCET va establir el PALM en associaci6 amb les LEAs de
Cambridgeshire, d'Essex i de Norfolk i la seva seu estava a la
Universitet d'East Anglia (Somekh, 1991, 1991; Somekh i Davies,
1991).

El programa ESG. 1988-94, ha estat, i es, una iniciativa de po-
litica major que implica totes les 107 (?) Autoritats Locals d'Educaci6
del pais. El Departarnent d'Educaci6 i Ciencia (ara el Departarnent per
a l'Educaci6) ha proveIt una quantitat substancial de fons tant per als
ordinadors (29 milions de Mures durant el periode 1988-91) corn per
als assessoraments al professorat (30 milions de Mures durant el
periode 1988-91). de tal manera que. amb una bona gesti6 dels
recursos, els professors han pogut disposar de formaciO permanent
juntament amb una millora de recces a les instal.lacions de Tecnologia
de la Informaci6. lnicialment, els fons de la DES depenien de la subvenci6
addicional de cada Autoritat Local d'Educaci6 amb un percentatge del
30% del total, i aquest element de subvenci6 local va augmentar
posteriorment fins al 40%. Durant els dos primers dies d'aquest
programa, es van nomenar prop de 700 assessors per al professorat.
L'administraci6 dels fons i l'organitzaci6 de la feina dels assessors
s'ha controlat localment i aix6 ha suposat modificacions a la practice:
per exemple, la quantitat de ternps passat a la classe per part d'un
assessor durant el periode 1988-90 oscillava entre el 10% i el
80%, encara que la majoria va establir una pauta de tres dies la
setmana a les escoles. Amb tot, un programa nacional d'entre una i
dues setmanes de cursos de formed() a l'any. coordinat pel Conseil
Nacional per a la Tecnologia Educative. ha comportat un nivell force
elevat de coherencia en els objectius i els propOsits. La value de
l'element de formaci6 permanent del programa ESG rau en l'estrategia
dei a l'escola una per una. Els professors aprenen a utilitzar
els ordinadors. a les aules, juntament amb un assessor que comparteix
els seus interessos d'especialitzaci6 (per exemple. primaria, Ciencies.
MOsica), i que es capac de converser amb ells sobre els prop6sits
educatius de l'Os de la Tecnologia de la Informed() en una classe
especial. i d'avaluar els resultats de la classe. En el seu informe
provisional (DES. op.cit..1992) els Inspectors de Sa Majestat obser-
ven que. a mes de la seva feina a les escoles, els as:.essors oferien
una gran varietat de modalitats i de nivells de treball (de formed()
permanent)" (p.13. para.48). Les poques critiques negatives fetes
al seu informe sOn testimoni de l'exit de l'estrategia, ates que estan
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relacionades amb els trets de la culture de les escoles sobre les quals
els assessors podien exercir un control molt limitat. Per exemple:

.La importencia de crear un clime apropiat era una cosa que no
sempre acceptaven totalment els directors o les LEAs.» (para.6,vii.)

- .La divulgaci6 i la consolidaci6 subseguents a les escoles han
resultat més dificultoses.» (para.6,ix.)

- .A algunes escoles, la male practice curricular representava
un enorme repte per a la introducció de la bona practice per part dels
assessors.» (para.6,ix).

El Projecte PALM, 1988-90, es va fer a una escala ales petita que
l'ESG, amb la participaci6 de nomes 24 escoles en tres LEAs. El NCET
va subvencionar una coordinadora (jo mateixa) i una Secretaria, amb
seu al CARE, suport a la mateixa escola (software, discos, etc.,
refrescos a les reunions un cop acabades les classes, diners per a les
substitucions dels professors que duien a terme la recerca) i tambe
dos congressos de cap de setmana per als professors participants.
Les LEAs van subvencionar un professor de la seva escola perqua
pogues treballar durant dos anys amb professors corn a facilitador,
i recursos addicionals (diferents segons les LEAs, pert, que incloYen
uns diners per a substitucions a dues LEAs i una petita quantitat de
hardware a dues LEAs, no a les mateixes dues). Apart de la seva
escala més petite, les principals diferencies entre els programes
PALM i ESG eren (i) que el PALM utilitzava la recerca en l'acci6 corn
a estrategia per combinar el desenvolupament del professorat amb el
desenvolupament del curriculum en Tecnologia de la Informaci6; i (ii)
que el PALM gairebe no proporcionava a les escoles ordinadors
addicionals (les que els rebien eren totalment a la discreci6 de
l'Inspector de la LEA competent). A través d'un ventall de métodes
(corn l'observaci6 a les classes, l'enregistrament de cintes de nens
treballant, les entrevistes amb nens i professors, la fotografia, els
enregistraments de video, les anotacions i els diaris), els professors
del projecte van recollir dades que examinarien i analitzanen més
tard, sense les pressions de la situaci6 docent. Els professors
treballaven en corlaboraci6 ja sigui amb els seus col.legues a l'escola
o amb un dels prof essors-facilitadors del PALM (Funcionaris del
Projecte). Van desenvolupar el seu Os de la TI mitjancant la planificaci6
d'estrategies d'acci6 partint de la base d'allO que havien apres de la
seva recerca. Aquest enfocament satisfeia perfectament els requisits
de la prirnera i de la segona estrategies dobles»: (i) es posava
ernfasi en el desenvoluparnent d'estrategies de classe, encara que hi
havia suport disponible per a la utilitzaci6 d'un software t d'un
hardware especifics -aix6 significava que els professors adquirien
tecniques de la TI quan, i perque, les necessitaven en la seva practice
docent: i (ii) l'émfasi en la recerca de col.laboraci6 de l'Us eficac
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de la TI assegurava un alt nivell de discussi6 sobre els processos
curriculars i permetria que els professors desenvolupessin el seu Os
de la TI juntament amb les teories i els valors en desenvolupament
per a la seva utilitzacid, els quals s'adequaven als seus valors
educatius previs. El projecte oferia un fort incentiu per a l'Os de la
Tecnologia de la Informed& pert el ritme i la direccid del
desenvolupament estaven controlats pel professor. Igual que amb
l'ESG, un dels factors crucials de l'estrategia PALM era la relacid de
treball entre el professor a la seva classe i el professor de suport
que venia de l'exterior. El projecte PALM ha publicat 36 informes
sobre la feina de recerca i de desenvolupament, realitzats pels
professors del projecte, a la serie Teachers' Voices. Estan redactats
en un estil facil de Ilegir, dissenyats per a altres docents, i sdn una
bona base de discussid per als temes pedagOgics plantejats per l'Us
de la Tecnologia de la Informaci6 (especialment, si tots els professors
que segueixen un curs de formaci6 llegeixen un estuoi i informen al
grup sobre els temes que planteja, vegeu Somekh, en premsa). La
serie inclou estudis d'un ampli ventall de temes: per exemple, treballar
amb un grup de nens i nenes de 9 anys per fer un diari (Fuller, 1991);
explorer els usos possibles d'un paquet de software d'Art a una
classe d'estudiants de 8 anys, per a molts dels quals l'angles és la
segona Ilengua (Marshall, 1990); investigar la value de ['Os del
software .processador de miisica" amb els estudiants de 14 anys,
pel que fa als seus avantatges i als seus efectes practics en la
creativitat (Osborne, 1990); recercar i desenvolupar el paper de
Coordinador de la Tecnologia de la Informed& tot recolzant els
col.legues perque la utilitzin en tot el curriculum, a l'escola secundaria
comprehensive (Griffin, 1990). El PALM tambe ha publicat un paquet
de materials que proporcioneninformacid i consell sobre la realitzacid
de projectes de recerca en l'accid (PALM, 1990).

Es pot discutir el fet que els governs, tant de Gran Bretanya com
d'altres palsos, no hagin sabut invertir prou diners en la formacid del
professorat perque consideraven la introducci6 dels ordinadors a les
escoles com un problema tecnic. A primera vista, tal corn ja he
suggerit, els politics de principis dels 80 poden haver assumit que els
ordinadors suposarien una alternative als tutors: ensenyant tecniques
i provant-les, en forma d'aprenentatge programat. En aquest cas, les
qUestions de pedagogia haurien esdevingut simples qUestions de disseny
de programa, i s'hauria considerat que les responsabilitats dels
professors eren simplement endollar, poser en marxa i carregar els
software. A un altre nivell, es poc probable que els politics entenguin
la complexitat de l'aula i de la vide institucional. Aquest context fa
que els temes pedagOgics que envolten la utilitzacid de l'ordinador
siguin tan complicats i tinguin tants nivells: els professors no nomes
han de planificar i d'organitzar 11,s dels ordinadors per part dels
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alumnes per a les tasques d'aprenentatge, sin6 que tambe han
d'integrar l'Os de l'ordinador amb altres tasques de classe corn a
part de les experiencies d'aprenentatge planificades d'entre 25 i 35
nens i nenes, i han de fer-ho dintre de les normes i de les prectiques
acceptades a la seva escola. Les tres .estrategies dobles» per a la
formaci6 del professorat descrites anteriorment s6n necessaries a
cause d'aquest context complex. Sabern, grades al treball seminal de
Jackson (1968) que, apart d'all6 que puguin aprendre, a la Glasse els
nens i les nenes aprenen a fer front al .retard, la negaci6, la
interrupci6 i la distracci6 social». I del treball de Doyle (1979) sabern
que els professors i els estudiants normalment negocien el curriculum
mitjancant un sisterna complex de concessions matues que podria
caracteritzar-se corn a -intercanvi gradual d'actuacions». En aquesta
situaci6, no es sorprenent cornprovar que els ordinadors de vegades
es poden utilitzar a les aules simplernent corn a part dels sistemes de
motivaci6 o de recompense. Els ordinadors, igual que els Ilibres, no
necesserianient sOn les millors eines de classe: potser els estudiants
hauran de concentrar-se intensament en els Ilibres o en els ordinadors
abans que no puguin experirnentar l'aparici6 de la creaci6 i la cognici6
que Prawat (1991) anomena, .l'estat d'enim culminant Optim que
presenten aquells que estan totalment absorts en una tasca especi-
fica». Els professors necessiten una tecnica pedagogica considerable
si volem que els ordinadors .canviin la natura de l'aprenentatge»
(DES, 1989b op.cit.) dins de les limitacions de les aules.

Pert) fins i tot aquesta analisi es massa mecanicista i no te present
les emocions profundes i el joc de poder que, corn he descrit al
principi d'aquest document, sorgeixen degut a l'amenaca i a la mis-
tica de l'ordinador corn a talisrne del segle XX. Si volem que el
desenvolupament professional del professorat en Tecnologia de la
Informaci6 sigui eficac, ha d'anar mes enlla de les competencies de
la Tecnologia de la Informed& i fins i tot mes enlle de les habilitats
prectiques i intel.lectuals necessaries per gestionar l'aprenentatge
i la pedagogia. Els professors han de comprendro el poder de
l'ordinador-talisrne dins del joc que habitualment forma part de la vide
social i institucional. Aquells que volen former part de la imatge no
tecnolOgica necessitaran el suport d'un grup, perque corren el risc
de perdre poder i poden experirnentar una sensaci6 d'arnenaca; aquells
que acceptin de l'ordinador patiran l'atac immediat, encara que
redull, d'aquells col.legues intimidats per les seves aules
d'informatica noves i pel nou argot tecnologic. El sistema normal de
jocs socials Os auto suficient perqua els individus pretenen que no
existeix. Tal corn va escriure R.D. Laing (1970, p.1):

Estan jugant a un joc Estan jugant a no jugar cap joc Si els demostro
que veig que de fel hi estan jugant, infringird les normes i em cash-
garan He de lugar al seu bc, he de ter veure que no veig el seu )oc-
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Quan les actituds ambivalents envers els ordinadors i els
subterfugis resultants esdevenen part d'aquest joc Imes extens, els
motius i els objectius poden arribar a ser molt dificils d'identificar.

El desenvolupament professional eficac del professorat en l'Os de
la Tecnologia de la Informed() nornes pot tenir Hoc quan els motius i
les emocions dels individus, i la dinernica del joc de poder institucional,
es tenen en compte. La tercera .estrategia pretén reduir les
tensions personals tot permetent que els individus integrin la seva
competencia en Tecnologia de la Informed() amb els canvis en la seva
prOpia imatge, d'ells mateixos i els seus valors. En altres paraules,
parlant dels seus plans pe,' a l'üs de l'ordinador, i sentint-se Mures
per expressar les reserves i compartir els problemes, seran capacos
de desenvolupar teories que clarificaran la finalitat educative d'all6
que estan fent i mantindran la seva motivacid. En el marc institucionat,
aquest proces ha de formar part d'una estrategia global per a la
gestid del canvi. Les necessitats dels individus, tent tacites corn
explicites, hauran de ser enteses i justificades, per() notnés de
manera que tinguin sentit dins de l'amplia politica del desenvolupament
institucional.

Al Programa de Formed() Inicial del Professorat i de Noyes
Tecnologies (INTENT), els tutors de desenvolupament del personal i
els directors procedents de cinc institucions de formed() inicial del
professorat han treballat conjuntament per recolzar el desenvolupa-
merit professional en aquest sentit. A traves del treball en estreta
collaboració, els tutors de desenvolupament del personal han pogut
ajudar els col.legues, tenint en compte les seves necessitats
individuals, dins del marc de treball d'un pla global de desenvolupament
encoratjat i recolzat (encara que no necessariament desenvolupat o
controlat) pel director. Mai no es poden superar tots els problemes
del canvi institucional, per6 es pot crear un clime de treball honest
i de col.laboraciO, que comencara a eliminar les pautes dels jocs de
poder institucionals: I aix6 afavorire el desenvolupament professional
i curricular efectiu amb la TI. (Per a una descripciO detallada de les
estratégies desenvolupades i els temes plantejats en una de les
institucions de l'INTENT vegeu Coveney, 1992a, 1992b; Vaughan.
1992a, 1992b: Rothery, 1992a, 1992b: Stratta. 1992; Bullock,.
1992; i Ghaye, 1992.)

L'ordinador, en part per la seva qualitat similar al talisme, pot
tenir el poder de provocar canvis radicals en el sistema escolar. La
nature anti-educative de les aules es, diria jo, una de les raons
principals per la qual es dificil que els professors utilitzin les eines
de la Tecnologia de la InformaciO per millorar la qualitat de
l'aprenentalge dels estudiants. El 1971. Illich va argumentar que
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haviern de "desescolar» la societat, que ell considerava corn un
mecanisme de control i de divisi6 social notablement anti-educatiu:

"L'escola s'apodera dels diners, dels homes (sic) i de la bona voluntat
disponibleper'educaciOi ,ames,desencoratjaaltresinstitucions perque
no assurneixin tasques educatives. La feina, el Ileure, la politica, lavida
de ciutat i f ins i tot ,ia vide de farnilia depenen de les escoles pel que
f a als costums al s coneixements que pressuposen, en Hoc de convertir-
se ells mateixos en mitjans d'educacid- (Illich, 1971, pp.15-16)

Amb la Tecnologia de la InforrnaciO disposern dels rnitjans per
desenvolupar un sistema educatiu alternatiu. TeOricarnent, ja no es
necessari que un professor treballi a una classe de 30 estudiants. A
Gran Bretanya. cada cop hi ha mes interes en idees corn I'aprenentatge
"flexible. o "obert., en el qual els estudiants treballen de forrna
mes independent. i tenen accés a un ventall de recursos que inclouen
una varietat d'eines de Tecnologia de la Informacib i un professor
(EATE. 1991). Amb un portatil relativarnent barat, prou Ileuger per
poder-lo transportar en una bossa, acces a biblioteques de "Ilibres.,
«fotos» i "mOsica. a través de xarxes informatiques en linia o CD-
ROM (a casa i a l'escola), i amb un «ensenyarnent. addicional per
part de sistemes experts que utilitzen installacions multimedia, els
estudiants podrien trobar-se amb els seus professors diariament per
a les tutories i passar la resta del dia aprenent de forma independent
(a casa o a l'escola). En un futur molt proper. l'obstacle perque aix6
succeeixi no seran els recursos, sinO les estructures socials, no sera
la manca d'eines potents disponibles, sine les rutines establertes, les
expectatives i les necessitats emocionals dels essers humans. Les
escoles a Gran Bretanya obren a les 9 del mati i tanquen a les A oe
la tarda, amb una pausa d'una hora per dinar, durant la qual els
estudiants es queden a l'escola i els professors se'n fan response-
bles. Recentment, s'ha intentat canviar aquesta pauta en concordance
amb altres paIsos europeus, als quals l'escola cornence a les 8 de
mati i acaba a les 2 de la tarda, sense pausa per dinar. La resisténcia
per part dels pares, de les comunitats locals i de la policia ha estat
considerable -simplement. les escoles a Gran Bretanya actualment
ofereixen un important servei social perque tenen els joves ocupats

sota control mentre els pares estan a la feina.

lndependentrnent de si estem cracord o no amb Mich en el sentit
que les escoles sOn anti-educatives i sOn un mitja per perpetuar les
estructures de classe de la nostra societat, és evident que hi hauran
poques rnillores fonamentals en la qualitat de l'ensenyament fins que
no hi hagi un canvi oname nt a I en l'estructura de l'escolaritzacib. El
desenvoluparnent professional del professorat és un factor crucial
per desencadenar els canvis necessaris en les oportunitats
d'aprenentatge dels estudiants, per6 al capdavall. els professors
estan lirnitats pel cnntext cultural i institucional dintre del qual
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interactuen amb els estudiants. Atés que as un talisma cultural tan
poder6s, nornés queda la possibilitat que l'ordinador pugui catalitzar
un canvi radical en aquest context: si la societat del segle XXI necessita
una ma d'obra més culta per mantenir el seus sistemes informatics,
les estructures de l'escolaritzaci6 hauran de canviar forcosament.
L'alternativa no as gens prometedora: si els professors i les escoles
no sOn capacos de produir una ma d'obra més culta dins de les
limitacions de les estructures actuals, potser serem testimonis del
desenvolupament d'uns sistemes informatics que nornés requereixin
un nombre redult de controladors molt cultes. Si aix6 as aixi, ens
haurem de sotmetre al malson d'Illich:

"Envoltat d'eines totpoderoses, l'home queda reduit a una eina de les
seves eines. Cada una de les institucions que havien d'exorcitzar un
dels dimonis primitius ha esdevingut un taut poc segur i que es tanca
automMicament per a l'home. L'home està tancat dins de les caixes
que fabrica per contenir els mals que Pandora va deixar escapar. Ens
embolica la negror de la realitat en la boira contaminada produida per
Ies nostres eines. De sobte, ens trobem en la foscor del nostre propi
parany (Illich, op.cit.p.10).

Vull ser optimista. Les estructures dels bancs, de la indüstria
manufacturera i de les empreses estan canviant radicalment (vegeu
Handy, 1989) -aixi doncs, per qua no hauria de canviar l'escolarit-
zaci6? Si podem assegurar una bona qualitat en el desenvolupament
professional del professorat amb la Tecnologia de la Informaci6, la
professid docent estara preparada pel canvi radical i el podrá dur a
terme. Per tant, acabara amb l'exemple d'un dels projectes educatius
actuals més interessants i innovadors a Gran Bretanya (Springford,
01:YLS0001). A Flag Fen, prop de Peterborough a Cambridgeshire,
uns arqueblegs estan excavant en una ',Ma" de troncs de fusta de
3000 anys feta pels homes que suporta un edifici de fusta ben
conservat, unida a la costa mitjancant un dic, al costat de la qual
s'han trobat "Lines magnifiques espases trencades i uns esquelets de
gos. empalats... aparentment sacrificats en algun tipus de ritual.»
(Springford, 1991). L'excavaci6 esta oberta als visitants, juntament
amb un museu que ta mas de 300 articles que inclouen joies i armes
de l'Edat de Bronze. La LEA de Cambridgeshire ha endegat un projecte
de collaboraci6 amb l'equip d'excavaci6, coordinat per Paul
Springford, un assessor educatiu que treballa estretament amb les
escoles del programa ESG. El Grup Directiu inclou Maggie Holling,
inspectora de la LEA d'HistOria i Paul Mitchell, el delegat d'educacid
a Flag Fen. Primer, es van establir comunicacions electrOniques que
utilitzaven el sistema Campus 2000 entre Flag Fen I un nombre
d'escoles de Cambridgeshire, la qual cosa permetia els estudiants fer
preguntes directament als arqueOlegs. Aix() va resultar especialment
OW a l'hora d'investigar i de redactar informes corn a resultat de les
visites a l'excavaci6. La necessitat d'un accas rapid a mas informacid
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va provocar la creaci6 d'una base de dades d'informaci6 al Campus
2000 que s'amplia i s'actualitza constantment. Des de Ilavors els
professors i els alumnes de Cambridgeshire cada cop realitzen una
feina més variada i innovadora sobre la culture de l'Edat de Bronze.
Per exemple, el projecte Flag Fen al College Community Coleridge de
Cambridge s'estenia a tot el curriculum, i inclola treballs, del camp
de la Ciancia, sobre els matodes per datar els objectes antics a
través de l'evidencia fOssil i la dataci6 amb carboni radioactiu; de
l'Art i de la Tecnologia, sobre els matodes de l'edat de bronze per fer
ceramica, tenyir i teixir; i de la MOsica, sobre la composici6 de
melodies per als instruments de vent primitius. El projecte va cul-
miner en una exposici6 que inclola un model a escala d'una casa de
l'Edat de Bronze que «havia de desinfectar-se regularment per evi-
tar que les seves parets empastifades de pintura.es desintegressin".
(Springford, op.cit.). Amb fons del Projecte de Desenvoluparnent de
Sensibilitzaci6 Europea de l'Oficina Central de la Comunitat Europea,
els vincles de les cornunicacions electrOniques amb Flag Fen s'han
estés al museu arqueolOgic de Moesgaard, prop d'Aarhus, a Dinamarca
(Campus 2000 apartat de correus 01:ElE002) on el material viking
i els objectes prehistOrics inclouen un «cos de fang... Altres grups
europeus que formen part de la xarxa del projecte inclouen: el museu
de cultura costaner de Roervik, a Noruega; l'escola primaria del
consell de De Bourne, a Leeuwarden, a Friesland, Holanda; i dues
escoles, Katrinedalskole i Sortedam, a Copenhaguen, Dinarnarca. El
Projecte Flag Fen és un exemple de corn la Tecnologia de la Informaci6
posa els estudiants en contacte amb els coneixements actualitzats
sobre l'Edat de Bronze, els ajuda en les seves recerques sobre les
tecnologies i la culture primitive, estimula gran quantitat de treballs
transcurriculars, i estableix una xarxa de connexions entre els nens
i les nenes i els arqueiblegs interessats en l'Edat de Bronze en altres
tres palsos europeus. Espero i crec que sera un bon presagi de la
nostra habilitat per fer bon Os de la Tecnologia de la Informaci6 a
l'Educaci6 en el futur.

Agrements

Vull donar les gracies a Gareth Davies i Paul Springford del
Centre de Tecnologia de la Informaci6 en Educaci6, LEA de
Cambridgeshire, per la seva ajuda en les discussions prelirninars
d'aquest document i per la informaci6 actualitzada que m'han donat
sobre les iniciatives actuals de les escoles de Cambridgeshire.
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El discurs regulatiu a l'Aula.
El gènere i el discurs regulatiu a la classe de
matemAtiques

Anna Escofet Roig*

0. Presentació

Aquest article pretén estudiar el discurs regulatiu a l'aula.
Concretament, es vol observer si determinades caracteristiques
socials en el grup d'alumnes porten a l'us diferenciat del discurs
regulatiu del mestre.

El nostre interes en aquest tema ve determinat pels estudis
que, des d'Optiques teoriques diferents, s'han fet sobre el Ilenguatge
i el sexisme a l'aula. Els estudis fets en territori espanyol diferen-
cien, generalment, dos nivells d'analisi, un primer nivell de
comportaments no verbals i un altre de cornportarnents verbals. Mentre
que el primer nivell te en compte la distribuci6 de nens/es a l'aula,
el tipus d'activitats que es porten a terme. els moviments dels
alumnes, etc., el segon estudia el tipus i nombre de frases dirigides
a nens/es, les preguntes, els comentaris, les amonestacions, els
elogis... A partir de l'observaci6 de la realitat, els estudis acaben
proposant unes pautes per eviler lUs del llenguatge i de les actituds
sexistes a l'aula. Tot plegat es molt interessant, pert) ens sembla que
pot ser estudiat amb més profunditat. Aix6 ens ha portat a pensar en
aquesta situaci6 des d'una perspective diferent. Nosaltres volem
estudiar aquest punt, pert, insistint nornés en una part del discurs
pedagogic i des d'una perspective teOrica concreta.

Anna Escof et ds Ilicenciada en Pedagogia per la Universitet de Barcelona
Actualment es protessora associada al Departament de 1 aorta Histeria de l'Educacio
de la Universitet de Barcelona I esta vinculada activament a la secci6 d'investigacio
de l'Institut de Ciencies de I Educacie de la mateixa universitat Investiga publica en
el camp de la sociologia de reducacio
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L'Cptica de la qual partim i que emmarca tedicarnent aquesta
investigaci6 es la teoria creada per Basil Bernstein els anys seixanta,
i desenvolupada fins a l'actualitat. Aquesta teoria s'inscriu en el
camp de la sociologia de l'educaci6 i fa una anelisi del sistema educatiu
com a eix fonamental de transmissi6 cultural.

Si ens centrem en el terna que titula aquests fulls, hem de comengar
per parlar dels dos tipus de discursos que aquesta teoria distingeix
a l'escola, el discurs regulatiu i el discurs instruccional. Dit de manera
poc elaborada, el discurs instruccional es aquell que engloba els
continguts que es transrneten a l'escola, mentre que el discurs regulatiu
fa referencia a la transrnissi6 d'un conjunt de normes, valors, actituds
... Es un discurs que té molt a veure amb tot all6 que no es explicit
i evident, que es relaciona amb els conceptes de poder i control i que
este intimarnent relacionat amb els mecanismes de transmissi6 i

reproducci6 cultural.

La nostra suposici6 es que el sexisme a l'educaci6 es un component
molt mes intrinsec a la relaci6 educative del que podern pensar
inicialment i que treballar per eliminar-lo significa questioner les
mateixes bases de l'escola i contribuir a la reflexi6 sobre el
trencament social necessari per a l'eliminaci6 de les diferencies
sexuals (per no parlar de les diferencies socials, culturals ...) no
nornes a l'escola sin6 també a la societat. I aix6 és ben dificil ja que,
des de la visi6 tedica que ens emmarca, la societat este dividida en
classes a causa de la divisi6 social del treball. Hem de remarcar que
aquesta divisi6 en classes de qué parlem no representa nornes una
distinci6 entre una classe rnitjana o burgesa i una Glasse baixa o
obrera, sin6 que la divisi6 es molt mes subtil i representa entendre
la societat corn una divisi6 en categories socials dominants i categories
socials dominades. La finesa d'aquesta descripci6 ens permet distingir
un continu de categories laborals i tambe ens perrnet repensar altres
situacions de manera molt clara, corn veurem a l'exemple que us
presentem a continued& proposat pel mateix Bernstein':

Si pensem en una familia, hi podern distingir diverses categories,
entre les quals hi ha la categoria genere (ex.: home-dona), la categoria
f uncle) (ex.: pare-fill), la categoria edat... i a mes, hi podern distingir
les relacions entre aquestes categories, corn ara la relaci6 d'edat
(ex. relaci6 pares-fills), la relaci6 de funcions (ex.- relaci6 entre
germans), i d'altres

( I ) t B Rider educacion y conclvncia Sociolowa de 1,1 tram:fruston cultural
Balcolona El Rowe. 1990 pag 31-33
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Aquest conjunt de categories pot ser entes corn una divisi6 social
del treball, que este definida per les relacions dins de cada categoria,
determinades pel control, i per la relaciO entre categories, relaciO
que alhora este determinada per les relacions de poder. Si les
categories s6n especialitzades (ex: pare-mare-nen-nena-edat) sOn
tarnbe molt diferents i portaran, en aquest exemple, a edats molt
especialitzades. Corn mes especialitzades siguin les categories. riles
diferents seran entre elles.

A l'exemple apareixen dos conceptes basics: poder i control. Els
principis de poder i control sOn traduYts en el proces de transmissiO
cultural en principis de comunicacid que alhora es distribueixen
desigualment entre les classes socials, posicionant i oposant aquests
grups en el proces de la seva reproducci6.

Poder i control es tradueixen en dos nous conceptes: classificaci6
i emmarcarnent. Par lar de les relacions entre categories ens porta a
parlar del terme classificaci6. Parlar de les relacions dins una
categoria porta a parlar del terme emmarcarnent. La classificaci6 fa
referencia a una jerarquitzaci6 en categories i a les relacions entre
aquestes. L'emmarcament es refereix als individus que estan
posicionats en cada una de les categories i a les relacions entre ells.
AmbdOs conceptes poden ester fortament o debilment marcats. Aixi,
si la classificaciO es forta hi ha un fort aillament entre categories.
i si l'emmarcament es fort hi ha un fort posicionament dins de cada
categoria. De manera inversa passa quan classificaci6 i emmarcament
sOn debils.

La regulaci6 que fan les classes socials de la distribuci6 del poder
i dels principis de control genera, distribueix, reprodueix i legitima
els principis dominants i dominats que regulen les relacions en i entre
els grups socials. Aquest procés ve determinat per la comunicaci6,
pert) corn que aquesta comunicaci6 es d6na en grups que estan
posicionats per la divisiO social del treball, no es produeix una relaciO
comunicativa ,<pura- , si es que pot existir, sin() que inclou una
transmissiO de principis que regulen la relaci6 entre els grups socials
i els situa i consciencia en la divisi6 social, en les relacions que
tindran en cada grup i entre els grups, i en les seves formes de
consciencia A l'escola, tambe produeix el mateix tipus de relaci6
comunicativa. Corn mes endavant veurem, la transmissi6 cultural que
te lloc a l'escola situa els diferents agents educatius en categories
socials dominants i categories socials dominades. Aixi, hi ha la
categona mestre i la categoria alumne, la categoria director i la
categoria bidell, i dins de la categona alumne tambe es produeix una
estratificaciO. En el cas que ens ocupa, la categoria social dominant
Os la pertinenca al genere masculi la categoria social dominada es
la pertinenca al genere femeni La nostra suposiciO es clue, pels motius
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explicats, l'escola tracta de manera diferent els nens i les nenes, i
ho veurem en una recerca feta per a observer aquest terna en relacid
al discurs regulatiu escolar.

Per aconseguir aquest propOsit ens basem en les teoritzacions de
Bernstein i en estudis prectics de col-laboradors i deixebles d'aquest
socioleg. Al Ilarg de l'explicacid dels fonaments teOrics es veuran
referencies concretes a aquests autors. Concretarnent, seri Mario
Diaz, Ana Morais i les seves collegues portugueses i Erni lia Ribeiro
Pedro. A més, hi ha referencies a d'altres autors que han treballat
seguint la teoria bernsteiniana.

Concretant ja una mica mes en la definici6 del discurs regulatiu,
i utilitzant paraules de Diaz (tesi doctoral, 1983), el discurs regulatiu
especific regula es practiques a traves de les quals es legitima i

manté una determinada distribuci6 de poder entre categories i un
ordre dominant regulatiu en el context de reproducci6 del discurs
educatiu.

Per poder entendre aquesta definici6 en tota la seva amplitud,
comengarem per explicar a les planes seguents cada un dels conceptes
basics que hi apareixen i el context teOric general en el qual s'inscriu
la mateixa. Aquesta sere una explicaci6 breu, l'objectiu de la qual és
centrar els termes fonamentals de la teoria bernsteiniana del discurs
pedagogic.

Un cop feta aquesta introducci6 a la teoria, ens centrarem en la
descripcid de la investigacid realitzada, per explicar-ne les hipdtesis,
la metodologia i els resultats.

1. Marc tebric

Aquest apartat inclou els conceptes basics que sOn necessaris per
poder dibuixar de manera clara el sisterna educatiu i per poder explicar
corn esdeve rnecanisme principal de transmissi6 cultural. Per
comencar, ja no parlarem més de sistema educatiu sin6 que utilitzarem
el concepte de dispositiu pedagOgic.

220
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1. El dispositiu pedagigic

El dispositiu pedagogic es la condicid neCesseria per a la producci6,
reproduccid i transformacid de la culture, i proporciona la grametica
intrinseca del discurs pedagogic a traves de tres tipus de regles.
Aquestes regles estan relacionades jererquicament i sOn les segOents:

Reg les de distribuci6. Regulen la relaci6 fonarnental entre el
poder, els grups socials, les formes de consciencia i practice, i les
seves produccions i reproduccions.

Reg les de recontextualitzaci6. Regulen la constitucid del discurs
pedagogic especffic.

Reg les d'avaluacid. Estan constituTdes per la practice pedagOgica
especffica.

Tot i que ara no aprofundirem en detall aquestes regles i la seva
important funcid en la constituci6 del discurs pedagogic, cal no oblidar
el paper que juguen i tenir-les en compte per fer determinades analisis
tedriques, i observer corn el coneixernent esdeve contingut, tant
instructiu corn regulatiu, a ensenyar a l'escola.

2. El discurs pedagOgic

Avancant un pas mes en un esquerna imaginari que ens porta de la
teoria a la practice, hem de parlar del discurs pedagogic. Ja hem dit
que hi ha una primera instencia teOrica, el dispositiu pedagogic, que
legitima el proces oe transmissid cultural. El pas segOent en aquest
esquema es la traducci6 del dispositiu en el discurs.

2E1 discurs pedagogic es una modalitat de comunicaci6 especialitzada
rnitjancant la qual s'efectua la transrnissi6/adquisicid de coneixernents.
Dit d'una altra rnanera, el discurs pedagogic Os el dispositiu dominant
per a la regulaci6 de la reproduccid cultural i educative (Diaz, 1983).

Seguint la teoritzaci6, el discurs pedagogic no pot ser identificat
amb cap discurs especffic, sin6 que es la base per a la generacid de
textos i practiques educatives recontextualitzades. Corn a base per
aquesta generacid, el discurs pedagogic té ordres constitutius: el
discurs instruccional i el discurs regulatiu. El primer regula la
transmissiO de competencies i habilitatF, especialitzades i el segon

(2) Bilit4stiiicB La construcoon social del discurso pedagdgico Ed Mario Dial Bogot3
El Griot. 1990
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regula la forma corn es construeix un ordre, relacio I identitat social.
AmbdOs tipus es tractaran amb mes profunditat posteriorment.

3. La practica pedagOgica

Abans d'entrar a parlar dels dos tipus de discursos ja esmentants,
ens sembla que hern de fer una referencia a la practice pedagegica ja
que Os la forma de realitzaci6 del discurs pedagogic i el medi de la
seva reproducci6.

Corn veiem, hem avaneat un pas hies en el dibuix de l'esquerna
irnaginari. Del dispositiu pedagOgic al discurs i d'aquest a la seva
realitzaci6 tangible. la practice pedagogica.

Aquesta prectica tarnbe conte de manera constitutive els dos tipus
de components esmentats en el discurs. Els components instruccional
i regulatiu del discurs pedagOgic sOn les categories determinants de
la practice pedagegica.

-Con este termino (prachca pedagOgica). generalmente. nos retel '-
mos a los procedimientos, estrategias y precticas que regulan la
interacciOn, la comunicaciOn, el ejercicio del pensamiento, del habla,
de la yisiOn. de las posiciones. oposiciones y disposiciones de los
sujetos en la escuela.-'

A mes dels components regulatiu i instruccional, hi ha unes regles
clue determinen les practiques pedagogiques. Aquestes s6n les regles
de relacie social i les regles discursives.

Les regles de relaciO social regulen la ubicaci6 de l'alumne en un
ordre legitim i especific amb respecte a normes legitimes o patrons
de conducta, de carecter o de relaci6 social. Les regles discursives
regulen el proces del discurs pedagogic a l'escola, es a dir, regulen
la selecciO, seq0enciaciO, ritme I criteris de recces del coneixement
escolar. AmbdOs tipus els podem trobar de manera clara als dos tipus
de practiques descrites.

4 El discurs I la practica mstruccional

Corn ja hem dit. el discurs instruccional regula la transmissi6 de
competencies I habilitats especialitzades. Dit d'una altra manere. el

(3) D,:.M .De to praclca pedagogica 31 text() pt;dayogico 1 Hevq,ta Peaagowa
Y sabervs Num 1 pag 15 Bogota
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discurs instruccional es una categoria de la practice pedagogica que
controla la transmissiO, l'adquisiciO I l'avaluaci6 del coneixement
especific (fets. procediments, practiques i judicis) basic per a
l'adquisiciO de competencies especialitzades (Diaz, 1983).

Les practiques instruccionals pressuposen l'existencia de
categories especialitzades de transmissors i adquisidors, amb
relacions especifiques entre els mateixos, determii lades, corn ja hem
dit, per les regles jerarquiques (o de relaciO social) i les regles
discursives.

Segons les variacions d'aquestes regles i de les relacions entre
transmissors i adquisidors, es produeixen diferents tipus de practice
instruccional.

Tot i que ara no s'explicaran, les esmentern: sOn les prectiques
instruccionals directes (o pedagogia visible) i les prectiques
instruccionals indirectes (o pedagogia invisible). En la pedagogia
visible, el tret principal es que l'educador centralitza a les seves
mans el procés educatiu, i els alumnes han de seguir les directrius
que els venen marcades, mentre que en les pedagogies invisibles el
proces educatiu segueix per un cami d'acords mutus entre educador
i educands.

5. El discurs regulatiu

Aquest regula la forma corn es construeix un ordre. relaciO i

identitat social de les categories i practiques en el context de
reproducciO.

Corn diu Diaz (1983), el discurs regulatiu a l'escola subratlla la
producciO d'una subjectivitat especifica a través de la producciO i la
reproduccid de normes i valors. que un cop adquirits, s'espera que
esdevinguin els principis generattus de les relacions i practiques
socials legitimades. AixO cornporta l'organitzaciO del coneixement i
la producciO d'actituds entre d'altres factors importants.

Respecte a les practiques regulatives. aquestes tenen la seva
funciO socialitzadora en valors, normes, practiques i motivacions
inherents a l'organitzaci6 del temps, espai i discurs de rescola. Espai
I temps son dos conceptes claus en les practiques regulatives i les
seves tipologies

Quant al concepte d espai. el primer a dir es que el discurs regulatiu
s'ha de situar en un Iloc de reproduccig (l'escola, tradicionalment, i
en aquest estudi tambe). aquest Hoc constituelx la dimensiO espacial
de la qual ara volem patter En aquesta dimensiO es donen un seguit
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de relacions espacials, desglossables en les relacions entre l'escola
i aitres contextos, i les relacions dins de l'escola. Quant a les relacions
entre l'escola i altres contextos, la primordial és la relacig amb la
familia, que pot estar rnés o menys emmarcada. Aixi, per exemple,
en aquest apartat -hi ha l'existencia d'APA, la invitacid o no
d'especialistes a fer xerrades, les activitats extraescolars i la seva
tipologia

Quant a les relacions dins de l'escola, la regulaciô de l'espai crea
diferents localitzacions en clue els agents educatius estan distribults.
En general, la distribucig forta de l'espai este basada en
caracteristiques fixes i especialitzades (edat, genere, discurs...),
aix() porta a relacions horitzontals fortes on el poder està investit en
relacions verticals.

Quant al concepte de temps, la dimensid temporal del discurs
regulatiu també diferencia les relacions transmissions/adquisidors.

Encara podem caracteritzar una mica més els conceptes de
discurs instruccional i regulatiu a partir d'un estudi sobre els mateixos
que va fer Ribeiro Pedro a la seva tesi doctoral. Basant-se en la
teoria de Bernstein i en conceptualitzacions de Lundgren, Ribeiro
arriba a desglossar els components del discurs regulatiu i del discurs
instruccional i observe corn l'Os que es fa de l'un i de l'altre varia
segons l'assignatura, la classe social predominant a l'aula i el grau
d'ensenyarnent (primari i secundari).

A tall d'exemple, adjuntem els punts que aquesta autora descriu
corn a claus en la interpreted() del discurs regulatiu°.

Gralic 1

I1 Sistema imperatiu Poder Fisic

Verbal

2. Sistema posicional Regles

3 Sistema personal IOrientat al mestre

Oriental a l'alumne

4 ) Rsr. Pint, E Social stratification and classroom discourse Estocohl I iher
Laromedel Lund 1981 nag 220
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Corn s'observa, Ribeiro distingeix tres nivells d'anelisi, que
corresponen a tres tipus diferents d'interaccions a l'aula. La diferencia
que hi ha entre elles es que la relacig entre els rols varia en la
importancia que es dOna a les relacions jerarquiques d'adquisiciO
d'aquests. Aixi, en el control personal cada membre crea el seu propi
Hoc i les relacions cc )unicatives sOn obertes; mentre que en el
control posicional els rols sOn assignats segons l'estatus i les relacions
comunicatives tambe estan d'acord amb aquest, de manera que el
sistema de posicions constitueix un medi de reproduccig d'aquestes
i de l'estabilitat compartida pel grup (Bernstein, 19, I).

Fins aqui, l'exposiciO del dispositiu pedagggic. A l'esquema en
recordem els trets constitutius basics.

Grafic 2

Transmissig cultural

Dispositiu pedagOgic

1Reg les de
distribucig

Reg les de Reg les
recontextualitzaciO d'avaluacig

Discurs pedagogic

Discurs instruccional Discurs regulatiu

Reg les de relaciO social / Reg les discursives

Practice pedagOgica Practice pedagOgica
v instruccional regulative

Recordem que. corn ia hem dit, en el proces de transmissib cul-
tural els principis de poder i control sOn traduits en principis de
comunicaciO que es distribueixen desigualment entre les classes
3ocials, posicionant i oposant els grups socials en el cruces de la seva
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reproducciO. Per tant, aqui radica l'explicaciO de la desigualtat dels
grups socials. En el nostre cas, la desigualtat de generes.

Aquests son els fonaments teOrics generals en que es basa la
investigacio, a continuaci6 expliquem la metodologia i les hipOtesis.

2. La investigació

Corn ja hern explicat, una de les dimensions del discurs pedagogic
es la regulative. El nostre centre d'interes ha estat l'estudi d'aquesta
difnensiO, centrant-nos en una aula de 3r d'EGB i en una assignatura
concreta, la classe de maternatiques. Per portar a terrne l'estudi,
hem estat a 6 hores de classe, observant i anotant all6 que passava
i enregistrant els dialegs que hi havia. Cal concretar, que per a la
nostra investigaci6 nomes ens interessaven aquelles situacions de
dieleg que eren iniciades per la mestra i dirigides a tota l'aula, una
part de la mateixa, un alumne 0 un grup d'alumnes perO exposades a
nivell general. Tot i estar recollides les altreS situacions, no han
estat tingudes en compte.

Un cop transcrites les cintes, hem codificat les conductes verbals
observades d'acord arnb dues caracteristiques. La primera es el tipus
de conducta linguistica usada i la segona fa referencia a qui va destinada
la conducta (nen, nena o grup). Quant a la primera part, ha estat
codificada de la manera seNent (veure grafic 3).

Concretant una mica mes, el sistema imperatiu es distingeix perque
fa visible les relacions de poder en que es basen les relacions
jerarquiques entre el transmissor (mestre) i l'adquisidor (alurnne).
El sistema posicional fa referencia a la regulaci6 de la conducta de
l'adquisidor d'acord amb unes regles especifiques que regulen
l'estatus, contextos especifics i invariencies culturals determinades
i legitirnades per un grup social. I per acabar, el sisterna personal
deterrnina relacions basades en l'individu i no en l'estatus, de manera
que els atributs rellevants de l'adquisidor sOn subjectivats.

A partir d'aquesta codificaci6, ja podem passar al detail de les
hipOtesis i a l'estudi dels resultats.
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Grafic 3

1. Sistema imperatiu -Poder

2. Sistema posicional

3. &sterna personal

Reg les

basiques

Avisos

Oriental
al mestro

Fisic

Verbal

negociaciO

explicaciO

generals

especifics
a l'estatus

ex: bufetada

manaments
ex.: calla!

amenaces
ex.: si no calles,
surts fora de
la classe

general

especifica a l'estatus
edat
sexe
relaciO d'edat

ex.. estem d'acord
en que els nens no
poden dir paraulotes?

ex.: si estem d'acord
en que els nens no
poden dir paraulotes .
a partir d'ara no
en direm

ex : no esta be dir
paraulotes.

edat
sexe
relaciO d'edat

ex.. els nens no
poden dir
paraulotes.

classe ordre
atenció

ex estic molt cansat a causa
del soroll que feu i no podrem
continuer treballant..

subgrup ordre
atenci6

ox estic molt cansat a causa
del soroll que feu I no podrem
contmuar treballant .

1-
b 3
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3. Sisterna personal
(cont.)

HipOtesis

Orientat a
l'alurnne

alurnne ordre
atenciO

ex.: estic molt cansat ja
que en Joan no calla i no podrern
continuar treballant

interpersonal classe
ex.: s; no pareu
de parlar, no
podreu pensar
les respostes.

alumne
ex.: si no pares
de parlar,
l'Anna pot
pensar
tranguirlament

intiapersonal cognitiu
afectiu
activitat

ex.: aquesta es una pregunta molt
dificil. perO ern sembla que la
Marta és capac de contestar-
nos-la.

La nostra hipotesi es que el discurs regulatiu es diferencia segons
el genere dels alunmes, tant a nivell quantitatiu corn qualitatiu. Corn
a categoria social dominant, el genere rnasculi rebra les realitzacio..s
del discurs regulatiu de manera diferent que el genere femeni, amb
mes quantitat: i a nivell qualitatiu en rebre mes basades en estrategies
de control personal.

Aixo s'ha d'explicar rnes. Si accaptern que, a causa de la divisiO
social del treball, el genere esdeve una categoria social, i tarnbé
acceptern que l'escola es l'eix de transmissiO cultural. podem explicar
el perque del tractarnent diferenciat dels alurnnes segons aquesta
categoric.

Seguint en la rnateixa linia. el tractarnent diferenciat dels alurnnes
d'acord amb la categona social genere es pot trobar a qualsevol
dimensio escolar, i el discurs regulatiu n'es una part ben interessant

important per analitzar Podein suposar que els nens rebran més
atenein que les nenes Es a dir, en la relacio grup-mestre. els nens
rebran més vegades que les nenes un enunciat linguistic procedent del

228



Reflexions i recerques

mestre. Aprofundint una mica mes. suposern que aquests enunciats
podran sec classificats dins del sistema personal en el cas dels nens
més vegades que en el cas de les nenes, la qual cosa continuara
dernostrant corn les nenes estaran posicionades rnés fortament en la
seva categoria social que els nens.

La mostra

Corn ja hem dit, les nostres dades es basen en sis hores de classe
de maternatiques d'una aula de 3r d'EGB d'una escola pOblica. Aquesta
escola te una pedagogia de tipus invisible i a l'aula hi ha 33 alurnnes.
dels quals 20 sOn nens i 13 sOn nenes, tots ells de parla catalana i
de classe mitjana Es important assenyalar aquesta homogenenat
entre els alumnes. ta que aixi les diferencies que hi puguin haver a
nivell de discurs regulatiu, seran mes facils d'analitzar segons el
condscionant social explicat.

Resultats

Per analitzar les dades obtingudes. hem aplicat la graella expli-
cada abans. que categoritza els enunciats linguistics emesos per la
mestra en un doble sentit en relaciO al tipus de control s al destinatari
de l'enunciat. Recordem que d'acord amb el primer tret, podem term-.

Sisterna de control imperatiu. que fa visible les relacions de
poder en qua es basen les relacions lerarquiques entre el transmissor
(rnestre) i l'adquisidor (alumne).

&sterna posicional. que fa referencia a la regulaciO de la con-
ducta de l'adquisidor segons unes regles especifiques que regulen
l'estatus. contextos especifics i invanancies culturals determinades

legitimades per un grup social

Sistema personal, que determina relacions basades en l'indsvidu
no en l'estatus, de manera que els atributs rellevants de l'adquisidor

sOn subjectivats

Segons el destinatari. podern distmgir el nen. la nena o el grup
Recordem tarnbe que nornes tenim en compte aquells enunciats
linguistics de la mestra que es produeixen en sitssaciO grupal Un
dairer punt a distingir es que hem tractat de rnanera diferenciada dor;
tipus d'enunciats lingUistics mes, l'un engloba els enunciats linguistics
arnb qué la mestra va explicant alto que s'ha de fer durant l'estona
de classe s Valtre engloba les intervencions que fan ets alumnes a
nivell grupal de manera espontania Ambdes els hem tractat de ma-
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nera diferenciada ja que considerem que sOn interessants de tenir en
compte corn a tals. A més, en el primer cas, el destaquem corn a
diferent i no englobable en cap tipus de sistema de control ja que la
mestra utilitza molts cops aquest tipus de relacid amb el conjunt
d'alumnes: si ho haguessim d'unir amb alguna categoria, ho posariem
amb el control de tipus personal, pent) en sentit estricte no considerem
que s'hagi d'unir.

Passem ja a l'anelisi de cada sessi6. Comparant els resultats de
cada sessid, amb proves de x2 podem fer els cornentaris segOents:

Quant als enunciats lingOistics dirigits als nens i a les nenes, en
analitzar cada sessid per separat podern observer que presenten
diferencies significatives a la segona i a la quarta sessi6 (p= 0,0274
i p=0,003 respectivarnent). Es a dir, en les dues sessions esmentades,
hi ha més enunciats linguistics dirigits als nens que a les nenes.

A més, el temps d'intervencid global en considerar totes les
sessions tambe presenta diferbncies significatives (p= 0,0091),
havent-hi en conjunt més enunciats linguistics dirigits als nens que
a les nenes.

Quant al tipus de sistema de control i a les diferencies observades,
hem de fer primer un comentari general.

Podem observer que gairebe no s'ha usat el control posicional, de
fet, nornes en dues sessions podem categoritzar els enunciats en
aquest sisterra, i a més, amb baixa freq0encia. Aix6 pot ser interpretat
des de l'Optica del tipus de pedagogia que practice l'escola, ja que,
en ser una escola amb pedagogia de tipus invisible, la relaci6 mestra-
alumnes es molt més negociada i, per tant. les estrategies de control
de tipus personal predominen.

Un segon comentari de caire global és l'oscil.laci6 que podem
observar en les frequencies d'un o altre Opus de sistema de control.
Aixi. per exemple, la sessi6 quarta presenta un nivell alt de control
imperatiu. Aix6 s'ha d'explicar segons el tipus de tasca que es porta
a terme aquell dia: per la mateixa dinArnica grupal, si l'activitat es
més Iliure. la mestra crida molt més a l'ordre que en activitats més
dingides.

Explicat aix6, passem ara a l'anAlisi de cada sistema de control.
Cal assenyalar que les estratégies de control de tipus personal no
presenten en absolut diferencies significatives, i que en les estrategies
de control de tipus imperatiu no hi ha una tendencia clara.

Quant al si.,terna de control posicional, ja hem dit que nornés dues
sessions presentaven estrategies de control d'aquest tipus. En ob-
servar-les, podem veure que en una d'elles hi ha diferencies
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significatives (p=0.0302), en el sentit que les estrategies de control
s'hen dedicat més a les nenes que als nens.

Un darrer punt a analitzar es el que fa referencia als enunciats
que els alumnes han dirigit de manera espontania a la mestra en
moments d'interes grupal. Val a dir que aim!) nornés ha passat a les
dues primeres sessions, i que les produccions dels alumnes han estat
del tipus d'afirmacions relacionades amb all6 que la mestra estava
explicant. En analitzar les sessions, veiem que en les dues hi ha
diferencies significatives (p=0,0018 i p=0,001) pel que fa al temps
total usat en cada sessi6, per& a més, les diferencies es mantenen
tant per al temps mitja per intervenci6 com per al temps global
corresponent a les dues sessions.

En general, i observant els resultats, podem dir que la nostra
hiptitesi tendeix a confirmar-se. Es a dir, el discurs regulatiu es
diferencia segons el genere dels alumnes, tant a nivell quantitatiu
com quaHtatiu. A l'apartat segOent entrarem més en el detall d'aquesta
tendencia.

3. Conclusions

El nostre objectiu ha estat l'estudi del discurs regulatiu i de les
diferencies que presenta en la seva realitzaci6 d'acord amb una
categoria social basica, el genere dels alumnes. Per fer-ho, ens hem
centrat en una aula de 3r d'EGB i en una assignatura concrete, la
classe de maternatiques.

La nostra hip6tesi ha estat que el discurs regulatiu es diferencia
segons el genere dels alumnes, tant a nivel' quantitatiu com qualitatiu.

En analitzar els resultats, hem vist certes tendencies que apuntaven
en aquest sentit:

Quant als enunciats linguistics dirigits als nens i a les nenes, en
analitzar cada sessi6 per separat podlern observer que es presentaven
diferencies significatives en dues sessions, en que hi havia més
enunciats linguistics dirigits als nens que a les nenes. Aix6 es mantenia
en considerar la globalitat del temps dedicat a cada tipus d'enunciats

Quant al tipus de sistema de control, en el sistema de control
posicional, una de les sessions presentava diferencies significatives.
en el sentit que les estrategies de control s'han dedicat més a les
nenes que als nens.
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Repassant els resultats, podem concloure dient que tot i que no
totes les sessions presenten diferancies significatives respecte a
cada un dels punts estudiats, hi ha certs punts que no es poden obviar.
El predomini d'enunciats linguistics dirigits als nens i la posicionalitat
de les nenes per sobre del nens, sOn elements que apunten en la
direcci6 de la nostra hipOtesi.

El fet que la hipOtesi no s'hagi pogut acceptar en tots i cada un dels
punts estudiats es deu, al nostre parer, a dues questions
metodolOgiques. La primera d'elles Os el baix nombre de sessions
estudiades. La segona fa referancia al tipus d'escola escollida per a
la investigaci6, una escola amb pedagogia de tipus invisible.
Possiblement la variaci6 d'aquest segon factor i l'estudi d'escoles
amb pedagogies mOs visibles on les diferancies socials sOn més
marcades, ens permetria aprofundir en la comprovaci6 de la hipOtesi.
Tot i aixO, ens sembla important remarcar que, fins i tot en una
escola pedagOgicament visible, hagim trobat certes diferancies
causades pel genere dels alumnes.

Tot plegat ens permet retornar a la idea original que guiava aquesta
Emmarcar-nos en la teoria sociolOgica bernsteiniana ens

permet estudiar i repensar l'escola, i la relaci6 educativa, des d'una
perspectiva que d6na molta importancia a les estructures que con-
formen qualsevol sistema. El sistema escolar esté estructurat molt
fortament, de manera que qualsevol relaci6 que s'hi dOna esta de-
terminada per les estructures. Un dels punts crucials a l'escola,
determinat per tant pels mecanismes de poder i de control que s'hi
exerceixen, Os el Ilenguatge. Sense relaci6 comunicativa no hi ha
educaci6 i ja que el Ilenguatge Os la base de la comunicaci6, també Os
la base de la relaci6 educativa. L'estudi del Ilenguatge, de les seves
formes i tambO de les seves estructures, es fa necessari per poder
pensar la relaci6 educativa.

La importancia de tenir en compte el factor sociologic (des de
l'Optica bernsteiniana) en la interacci6 mestre-alumne ens porta a
considerar que la desigualtat entre categories socials (classicament
nornOs considerem la Glasse social, per() hi ha dues categories socials
mas de vital importancia: el genere i la Ilengua materna) es pot
treballar a l'aula. Aquesta consideraci6 implica una reorganitzaci6 de
la relaci6 educativa, reorganitzaci6 que s'ha de fer en profunditat,
ja que l'escola no fa mOs que reproduir les desigualtats que es donen
a la societat. Repensar els conceptes d'espai i de temps, fer visibles
les jerarquies de poder i de control que s'exerceixen a l'escola de
manera implicita, reorganitzar el discurs de l'aula... sOn alguns dels
punts a qua una perspective sociolOgica ens fa sensibles.
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L'us de pedagogies de tipus mOs invisibles, en terminologia
bernsteiniana, o de tipus mes actives, en terminologia mOs classica,
pot permetre una millor adaptact6 dels alumnes a la nova realitat
escolar. A més, cal repensar la mateixa relaci6 educativa (jerarquies,
espais, temps...) i buscar models que permetin relacions menys
marcades en categories socials reproducci6, al cap i a la fi, de la
mateixa realitat i mOs obertes a la interacci6.

Elaborar propostes per millorar la interacci6 educativa a l'aula
des del punt de vista sociologic, ens permet aprofundir en el treball
per a l'educaci6 no sexista, ja que comprendre la realitat escolar
corn la reproducci6 dels esquemes socials ens permet introduir canvis
en la concepci6 de l'escola i dels eixos que la fonamenten. El treball
a fer es basa en una analisi en profunditat del Ilenguatge (el que es
transmet i el que s'adquireix), que es fonamental, i tambO passa per
una reflexi6 sobre les divisions socials que es viuen a l'escola, per
una reconceptualitzaci6 dels conceptes d'espai i de temps, i dels usos
del poder i control.

Ser conscients del silenci que s'imposa a les alumnes; fer visible
el joc de rols escolars: repensar els horaris, les assignatures, el
discurs a l'aula, les relacions amb els altres educadors,... el clima
escolar, en definitiva. Aix6 esta en la ma de tots, nornes es necessita
comencar
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Abstracts

Este documento Le but de cet ouvrage, This report presents a
pretende estudiar el qui étudie le discours study of regulative
discurso regulativo en regulateur dans la discourse in the
el aula. Concretamente, classe. est de classroom, attempting
se quiere observer si determiner si les to see whether some
determinadas caracte- caracteristiques of the social
risticas sociales en el sociales des eleves chatacteristics of the
grupo de alumnos conditionnent le student group
determinan el uso discours des determine the
diferenciado del professeurs differential use of
discurso regulativo La ligne de recherche regulative discourse
por parte del maestro. suit les travaux du Dr on the part of the
La optica desde la que Basil Bernstein et du teacher
partimos y que Sociological Research The research line is
enmarca tebricamente Unit de l'Université de based on the work of
este investigacion es Londres Dr. Basil Bernstein and
la teoria creada por Nous sommes partis the Sociological
Basil Bernstein durante de l'hypothese que Research Unit at the
los efts 60, y desarro- dans réducation le Institute of Education
!lade hasta la actuall- sexisme constitue une of the University of
dad part fres importante London.
Nuestra suposicion es de la relation We argue that sexism
que el sexismo en la pedagogique et qu'il in education is a very
educaciOn es un ne pourra être &mune important factor in
cornponente mucho qu'en remettant en pedagogical relations
mas intrinseco a la cause les fondements and that working to
relacion educative de de l'ecole eliminate it means
lo que podemos pensar quest:oning the entire

ts cies Discourstnicialmente. y que Mo basis of education
trabalar para ehminar- regulateur -Sexisrne-
lo significa cuestionar Dfdactique des Key words. Regulative
las mismas bases de la mathematiques discourse -Sexism-
escuela y contriouir a
la reflexion sobre el
cambio social necesa-
rio la eliminaciOn
de las diferencias
sexuales (por no
hablar dc las difereh
cies sociales. culture-
les, ) no solamente en
la escuela sino
también en la socie
dad

Palabra clove Discurso
regulativo -Sexismo-
Didectica de las
matematicas
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Temps d'Educacie, 10 2n semestre, 1993

Envers una anNsti sticio-semàntica de la pràctica
a l'aula
Emilia Ribeiro-Pedro*

Introducció

El discurs de l'aula ha estat un camp de recerca establert durant
molt de temps. Tal corn diu Cazden (1988:2) "l'estudi del discurs de
l'aula és l'estudi d'aquell sistema de comunicacib", tot fent referencia
a les relacions socials que tenen lloc a l'aula. Pert) tot i que podem
dir que una caracteristica comuna de la rnaioria dels estudis de recerca
de l'aula es que dedica una atenciO considerable al context social
d'alld que es descriu (vegeu, per exemple, Barnes, 1976), crec que
aquest context social nornés s'analitza localment corn si existis en un
espai social buit més ampli. Es a dir, l'aula no es considera corn una
part d'una xarxa institucional molt més complexa, sin6 corn un dieleg
quasi rnecanic entre participants socials en un entorn que disposa dels
seus propis recursos. Fins i tot quan s'utilitzen conceptes corn control
i poder per descriure les relacions entre els professors i els estudiants,
(el treball realitzat per Sinclair i Coulthard. 1975, n'es un exernple).
aquests conceptes s'utilitzen de tal forrna que no conceptualitzen la
natura social (i politica) d'aquestes relacions.

Aquestes sbn algunes de les raons per les quals l'estudi al qual
fa referencia aquest document em sembla force pertinent, malgrat el
fet que es va realitzar fa mes de deu anys, corn a part de la rneva
tesi doctoral (Ribeiro-Pedro, 1981). Es tractava d'un estudi sobre el
discurs de l'aula, és a dir, sobre la practice a la Glasse, ates que el
rneu Punt de vista era, i es, que bar carnent tota la classe és practice
verbal lingOistica, i al capdavall practice comunicativa en la qual els
participants han de ser capapos de representar papers especialitzats.

Va treballar amb B Bernstein I arnb V Lundgren en el desenvolupament ibis
instruments teems per a ranalisi del thscurs de l'aula Entre los seves publicacions
destaca Social Stratification and Classroom Discourse A Socaohnguistic Analysis of
Classroom Practice Lund CWK Gleerup. 1981

Adreca Universital de Lisboa Facultat do Lletres Opt d'Estudis Anglo moricans
Ciulat Universitana 1699 LISBOA
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De fet, la practice a l'aula es un tipus de practice especialitzada
institucional. Ser o no ser capa9 de representar aquests papers
especialitzats significa ser o no ser capa9 de construir el carni per
a l'exit de l'escola.

Aquest estudi en concret, que abans he esmentat, es concentrava
en la relaci6 existent entre l'estratificaci6 social i el discurs de
l'aula i tenia corn objectiu dur a terme una analisi sticio-sementica del
discurs de l'aula. Perque una analisi sOcio-sernentica? OLIO es una
anelisi s6cio-sernentica? Poder representar certs papers significa
poder produir significats apropiats i legftims. Aquesta es una condici6
basica per a la participaci6 de qualsevol persona en un context
qualsevol, per tant tambe al context escolar, amb els seus agents
especialitzats (professors/transmissors, estudiants/adquiridors, per
exemple), els seus significats especialitzats (saber, per exemple,
que molt sovint una pregunta formal es, de fet, una ordre i que el
professor és un interrogador que coneix les respostes per endavant)
i les seves prectiques especialitzades (la pauta de pregunta/resposta,
per exemple). Perd un context no existeix alat d'altres contextos;
ben al contrari, existeix en estreta relaci6 (visible o invisible) amb
d'altres. Evidentment, aix6 es cert pel que fa a l'escola. Les relacions
entre el context escolar i els contextos socials dels estudiants sOn
essencials, especialment durant els primers anys d'escola. En aquest
sentit, la producci6 contextual de significat este relacionada amb la
producci6 intercontextual de significat. I aixO crea una relaci6 de
continuitat/discontinultat potencial entre contextos. Quan analitzem
el discurs de l'aula cal tenir en compte aquests aspectes i, de fet,
aquest es el tema que tracta l'estudi al que fa referencia aquest
document. Niles concretament, es va fer un esforo per tal d'analitzar
la manera corn les prectiques comunicatives a les aules s'especialitzen
en practiques sOcio-semantiques i de quina manera aquestes practiques
sOcio-sernantiques es distribueixen i s'interpreten quan es te en compte
la procedencia social dels estudiants.

Dades

Es van recollir dades de tres escoles primaries de Portugal: una
escola de classe mitlana-alta. una escola de Glasse mitlana/baixa-
mitjana i una altra de classe treballadora (es a dir, una escola d'una
zona pobra) A cada escola, es van observer, es van enregistrar I es
van transcriure tres classes de portugues i tres classes de
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maternatiques. Per tant, en total, es van veure divuit classes. La
unitat d'analisi va ser el moviment, definit per la seva intenci6
especifica. El nombre total de moviments recollit va ser de 5.172.
D'aquests. 3.004 els va fer el professor i 2.168 els estudiants.

Marc de treball tebric

Ates que el meu punt de vista conceptual es que el Ilenguatge es
una practice social, vaig seleccionar corn a teoria guia, de la qual se'n
deriven el marc de treball conceptual i els rnecanisrnes heuristics, la
teoria del codi basada en les categories de poder i de control
desenvolupades per Bernstein (1980). En aquesta teoria es essencial
el tema de la reproducciO cultural de les relacions de classe a la
farnilia, a l'educació i a la f eine. aixi corn el tema de la interrelaci6
entre les institucions de producci6 i de reproducci6 cultural. En el
plantejament d'aquestes questions, Bernstein va rebre les influencies
de diversos tegrics: Durkheirn el va influir en la manera corn percep
les connexions entre els sistemes simbdlics, les relacions socials i
l'estructuraciO de l'experiencia: Whorf va proporcionar coneixements
generals per a l'estudi de les relacions entre l'estructura del llenguatge
i l'estructura de percepciO, C. Mead, que va afirmar que el nen
adquireix els valors de la societat juntament amb el sistema comb de
simbols que existeix en el Ilenguatge. va ser una font basica
d'inspiraciO: f inalment, la teoria rnarxista l'ha influIt en la manera
corn accepta que recces als sistemes simb6lics, el seu control, la
seva orientaciO i la seva transforrnaci6 estan regits per les relacions
de classe que existeixen a la societat.

A partir d'aquests factors que donen forma a la seva perspective.
Bernstein centra els seus estudis en la gestio del coneixement i en el
paper representat per la gesti6 del coneixement en la reproducciO de
les relacions socials i per la comunicaciO en la reproducciO d'aquestes
relacions. El Ilenguatge. corn a codi principal de comunicaciO, tambe
es el principal mecanisrne de socialitzaci6. Aprendre a parlar significa
per a cada nen apiendre una actitud arnb la qual fer front al mOn. amb
la qual fer-se un Hoc a la societat i arnb la qual interioritzar el seu
acces al coneixement. Tal corn diu Halliday (1973), el nen apren a
significar En la teoria del codi de Bernstein es essencial la necessitat
de mostrar de quina manera les relacions de classe generen.
distribueixen i legitimen distintes forrnes de cornunicaciO -un concepte
clararnent diferenciat del concepte de varietat 1 de competencia del

239



Emilia Ribeiro-Pedro

Ilenguatge AixO és el que Bernstein pretén fer mvestigar de quina
manera la regulacig de classes de la distribuciO de poder I la dels
principis de control On actives en la generaciO de principis'de
comunicaciO -dominants" i dominats". Per tal de dur a terme la
recerca, desenvolupa un model per a la teoria del codi que queda
il.lustrat en l'esquema segilent:

ESTRATIFICACIO SOCIAL

PODER CONTROL

CLASSIFICACIO MARC

COD EDUCATIU

CURRICULUM/PEDAGOGIA/AVALUACIO

PRACTICA A L'AULA

PROFESSOR

CODI

ADQUIRIDOR/ALUMNE

FAMILIA/COMUNITAT

Alguns deis conceptes del model ildustrat més amunt sOn essencials
per a la comprensid del treball a que fa referencia aquest document
Per tam. intentaré clarificar alguns d'ells La definicid riles general
de codi a partir de la qual poden obtenir-se codis especifics és la
seguent
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El codi es un principi regulador adquirit de manera tecita que
selecciona I Integra significats pertinents, la forma de la seva
realitzaci6 i contextos evocadors. En aquesta definici6 és crucial la
integraci6 de tres nivells analiticament diferenciats: significats (per
exemple, relacions referencials), mitjans de realitzaci6 (per exemple,
mecanismes de comunicaci6) i practiques interactives. La definici6
implica relacions de domini. Els significats pertinents impliquen
significats irrellevants (legitim/il.legitim), les formes de realitzaci6
impliquen formes apropiades i inapropiades (legitim/il.legitim) i el
mateix passa en el cas dels contextos. Per conseguent, el codi, des
d'aquest punt de vista, implica relacions de poder que classifiquen els
principis de comunicaci6 en una jerarquia de legitirnitat.

Per tal de crear codis especifics, Bernstein modifica la definici6
general:

Prectiques interactives (contextos)

Orientaci6 als significats (significats pertinents)

Producci6 textual (formes de realitzaci6).

L'orientaci6 als significats es defineix corn a relacions de
referencies privilegiades i que privilegien. Aquests significats sOn
privilegiats pel fet que tenen una prioritat contextual i privilegien
perque confereixen poder relatiu en una escala de dominant/dominat.
Per tal de definir els codis especifics, Ilavors, cal considerar una
realitzaci6 d'aquestes orientacions. Bernstein distingeix entre dues
orientacions: la primera implica una relaci6 directa entre els significats
i una base material especifica (orientacions limitades); la segona
implica una relaci6 indirecta entre els significats i una base material
espectfica. A més, argumenta que encara que aquestes orientacions
se situen, estan distribuIdes, s6n legitimades i es reprodueixen pel
metode de producci6, no s'originen en aquestes relacions. Creu que
aquestes orientacions tenen el seu origen en les agencies de control
social; en les cosmologies religioses de les societats simples
(orientacions elaborades) i en els sistemes d'afinitat (orientacions
limitades).

Després de diferenciar les orientacions als significats, Bernstein
especifica els principis generals que regulen les realit7.acions
d'aquestes orientacions. Considera que les prectiques interactives
d'aquest model consisteixen en dos trets analiticament separables:
la divisi6 social del treball i les relacions socials. Utilitza el concepte
de classificaci6 per escriure els principis de la divisi6 social del
treball i el concepte de marc per escriure el principi de les seves
relacions socials.
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La classificaciO es defineix al nivell mes general corn la relaci6
entre categories. La relaci6 entre categories ve determinada pel seu
grau d'aillament. Per tant, quan existeix un gran aIllament entre
categories. cada categoria es distingeix clarament, es delimita
explicitament i té la seva prOpia especialitzaci6 distintiva. Quan no
hi ha gaire aIllarnent, les categories sOn menys especialitzades i, per
tant. disminueix el seu grau de diferenciaci6. En el primer cas,
Bernstein parla d'una classificaci6 forta i en el segon cas parla d'una
classificaci6 debil Des d'aquest punt de vista. el principi de
classificaci6 ve deterrninat pel grau d'aillarnent. Si hi ha una
rnodificaci6 en la forge de l'aIllament, canvia el principi de
classificaciO. Aleshores, el tema central és saber que crea. legitirna,
mante i reprodueix l'aillarnent. Bernstein creu que la relaci6 de poder
area, legitima, manté i reprodueix i, per tant, el principi
de classificaci6. Els intents per modificar evocaran les
relacions de poder que provaran de restablir el princit_ i de classificaciO

Bernstein dana molts exempies de classificaci6 forta i debit. Les
relacions de genere poden ser mes o menys especialitzades i, per
conseguent, poden diferir en el seu principi classificador. Els discursos
educatius poden ser més o menys especialitzats i, per conseguent.
poden diferir en el seu principi classificador i el mateix passa amb
la seva divisiO social del treball. L'agencia del metode de produccia
pot ser més o menys especialitzada en funcions discretes i, per
consegOent. pot diferir en el seu principi classificador. També podem
parlar de relacions entre agents en terrnes d'un principi de
classificaciO. Per tant, el principi de classificaciO es realitza en el
principi de la divisiO social del treball, independentment de si les
seves categories sOn categories de discurs, categories de funciO,
categories de genere o categories d'agencia. D'aquesta rnanera.
Bernstein vincula la distribuciO de poder. els principis de classificaciO
i la divisi6 social del treball.

El marc fa referencia a la regulacib de les relacions socials que
Bernstein percep en terrnes de dos trets interrelacionats: un tret
interactiu i un tret de situaciO En aquesta teoria les relacions socials
crucials de la reproducciO de la culture estan en la familia. l'escola
i la feina. El marc. des d'aquest r nt de vista, regula la transmissiO,
l'adquisici6 i l'avaluaci6. indepenuentment de si es a la familia o a
l'escola. i les relacions de cornunicaciO entre elles. Per tant. el marc
regula les prectiques pedagOgiques i, consegOentrnent. els principis
de cornunicaci6 D'aauesta manera. el marc es una realitzaciO dels
principis de control

El marc fa referencia al control en les prectiques educatives
(selecciO. sequencia i ritme) cie les relacions socials. ja siguin relacions
de pares i fills o de professors i alumnes Quan el marc és fort, el
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transmissor regula explicitament els trets diferenciadors del principi
interactiu I de situaci6 que constitueixen el context comunicatiu, es
a dir, el context de l'aula (trets de situaci6), les practiques
comunicatives interactives (trets interactius). Quan el marc es debil,
l'adquiridor te mes control sobre la regulaci6. El marc regula alIô que
es considera comunicaci6 legitima en la relaci6 pedagOgica, i per
tant, elle) que es considera practice legitima.

Ara podem veure que la distribuci6 de poder constitueix els principis
de classificaci6 i, conseguentment, de la divisi6 social del treball, ja
sigui dels discursos o dels agents, professors/alumnes, i que el
principi de control constitueix el marc I, consegOentment, les relacions
socials de la practice pedagogica.

Amb la segOent formula general poden establir-se codis especifics
(Bernstein, 1980):

E/R
0

ie
± C/M

0: és l'orientaci6 als significats elaborats/limitats (relacions de
referencia privilegiades/que privilegien)

C: es el principi de classificaci6

M. es el principi de marc

(±): fa referencia als valors de C M respecte a la forge (fort/
debit)

i /e : i fa referencia als valors interns de M dins d'un context
comunicatiu, per exemple, familia, escola i f eine; e fa referencia als
valors externs de M, es a dir, a la regulaci6 de les relacions de
comunicaci6 entre contextos comunicatius, per exemple, familia/
comunitat i escola; escola i feina.

Bernstein considera que l'educaci6 formal sempre es transmet a
traves d'un codi elaborat perque la seva orientaci6 sempre es ela-
borada, pel fet que els seus significats (relacions referencials) sempre
tenen una relaci6 indirecta amb una base material especifica.
Tanmateix, les realitzacions queden determinades pels valors de marc
i de classificaci6. Aixi doncs, un codi elaborat no es necesseriament
un mecanisme reproductor de classes per a l'alienaci6 i l'exclusi6 de
la Glasse treballadora mes baixa o el privilegi d'una classe dominant.
Que ho sigui o no depen dels valors de classificaci6 i de marc que
controlen el proces de transmissi6 i d'adquisici6. El cod! s'adquireix
mitjangant elacions de marc i a traves de les seves practiques

46.1.
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interactives s'adquireixen tant el principi de classificaciO corn el de
marc.

Quan la classificaciO i el marc sOn molt forts, el coneixement
educatiu nomes es refereix a ell mateix aquest concepte de
coneixement pot tenir un efecte diferenciador en la motivaciO dels
nens per aprendre, segons la seva classe social. Quan els valors
interns de marc sOn molt forts, el ritme de transmissiO sere molt
fort i aixd posara en marxa el ritme d'adquisiciO previst, que al seu
torn actuare de manera selective en l'aprenentatge de nens que
provenen de diferents classes socials. A més, quan el ritme es fort,
l'alumne ha de fer deures escolars fora de l'escola, a casa. La Ilar
ha de secundar l'escola i proporcionar un entorn pedagOgic adequat.
Quan la Ilar no pot proveir aquest entorn, el nen pot no aprendre i aixO
probablement estara associat a la classe social de procedencia del
nen. Quan el ritme es fort, els nens que no poden seguir probablement
no assoliran una competencia plena en el codi i presentaran una
realitzaciO menys abstracta del mateix. Per tant, quan el marc és
fort, els seus principis de ritme probablement produiran realitzacions
diferents del codi, segons la procedencia social del nen i, d'aquesta
forma, el codi reproduira la divisiO (classificaciO forta) entre treball
mental i manual. Els principis de ritme no nornes determinen la natura
del text, el questionari pregunta/resposta de la transmissiO; tambe
re julen qui adquireix el text.

Quan el valor extern de marc Os fort, el professor te poder per
regular quina part, fora de l'escola, pot ser active en el context
pedagogic i per info. -nar dels seus continguts. Quan aixd es combina
amb una classificacie forta. nornes es consideraran de valor alguns
trets d'aquesta part: certs trets de l'exterior s'assemblaran a
l'interior de l'escola. Corn a consequencia d'aixO, els trets de les
families i de les comunitats de la classe treballadora probablement
perdran valor i es percebran de manera negative, amb la qual cosa
es poc probable que les competencies dels nens es realitzin en el
context pedagOgic i es consideraran corn a formes educatives no
legitimes. D'aquesta manera, el valor extern del marc regula qui te
veu a l'aula i, per tent, qui parte.

Xerxes per a l'analisi

Partint d'aquest marc de treball tebric, es va dur a terme una
recerca inicial de les dades recollides a les escoles primaries por-
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tugueses Les dades es van examiner per tal de respondre a questions
corn les que segueixen: Ouins s6n els significats que es produeixen a
les classes estudiades? Quin tipus de relacions de poder es poden
detectar a través de l'intercanvi cornunicatiu? Quin tipus de practiques
interactives es desenvolupen? Quins principis de marc es poden iden-
tificar? Quins valors es creen, es mantenen, es legitimen i es
reprodueixen mitjangant l'intercanvi entre els diferents agents a
l'aula? En el dectirs d'aquesta recerca inicial, es va veure que calia
fer una distinci6 entre el discurs instructiu especific(D.I.E.) i el discurs
regulador (D.R.). A més, calia desenvolupar eines per a una analisi
més sisternatica de les dades i per a una analisi que connectes els
nivells linguistic i semantic de descripci6.

Per fer la distinci6 entre el discurs instructiu especific i el discurs
regulador, he recorregut als conceptes de Bernstein pel que fa a
aquests termes. Especificament, de la manera corn els utilitzo, el
primer fa referencia al tema especific que s'ha d'ensenyar i d'aprendre
(el discurs de la classe de maternatiques. de la classe d'histOria. de
la classe d'educaci6 fisica), mentre que el segon te la fund() de
regular les relacions socials a l'aula i de transmetre els valors
morals. El discurs regulador. segons Bernstein (1975) pot estar
constituit per una combinaci6 o una especialitzaci6 de metodes de
control: imperatiu, posicional o personal. Corn més fort es el mare,
es hies probable que el discurs regulador estigui constitult per rnetodes
imperatius i posicionals: corn més dbbil és el marc, és més probable
que el rnetode personal s'utilitzi per crear un discurs regulador. Corn
més s'utilitzi el métode irnperatiu, mes acosturnat estara el nen a la
subordinaci6 a través de l'Os del poder explicit. Corn rries s'utilitzin
els metodes posicionals, més acosturnat estara el nen a les norrnes.
que regulen una classificaci6 forta de les categories socials, corn per
exernple, edat. sexe. relaci6 d'edat. alumne, professor, pares, etc.
Corn menys visible sigui la base de poder del control, rnés personal
es el control, és a dir. rnes disfressat. Corn rnes irnplicita sigui la
jerarquia, el control s'exercira rnés a través de la cornunicaci6
personal i aixO creare un Os especialitzat, que té rnoltes implicacions.
Quan hi ha possibilitats que aim!) succeeixi. segons Bernstein, és
rnenys probable que tingui Hoc arnb alumnes de classe treballadora i
rnés probable que tingui Hoc arnb alurnnes de classe mitjana. En aquest
sentit, en la tesi de Bernstein els nens prenen posicions diferents
segons el discurs de l'aula i en el mateix. AixO passe perque la seva
classe social de procedencia actua selectivament en les realitzacions
del codi elaborat de l'escola i. per tant, en allO que s'adquireix i que
es reprodueix a través d'aquest co&

Tal corn s'ha dit rnés arnunt, yam haver de desenvolupar eines per
a l'analisi sisternatica de les dades. En resposta a aquesta necessitat.
es van crear dues xarxes -arnbdues es van construir arnb l'ajuda de
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Basil Bernstein. La finalitat de la primera xarxa era proporcionar els
conceptes per a l'analisi del D.R. mentre que la segona provela els
conceptes per a l'arialisi del D.I.E. De fet, la primera xarxa es va
utilitzar per analitzar sisternaticament divuit classes de portugues i
de maternatiques a les tres escoles primaries. Els resultats de l'analisi
s'estudien en aquest document. La segona xarxa simplernent es va
validar mitjangant el seu us per a l'analisi de tres classes de portugues,
de les tres escoles primaries. En aquest document es presenta aquesta
xarxa i es discuteixen els resultats inicials, tot i que encara sOn
limitats.

Juntament amb les dues xarxes esmentades, es va desenvolupar
urw tercera per completer les dues primeres. Ates que els discursos
de l'aula no tenien Hoc de manera aIiiada, sin6 en un context especiiic,
una analisi detallada d'aquests discursos ha d'incloure l'analisi del
context en el qual tenen Hoc. D'aqui que aquesta tercera xarxa,
descrita mes avail, faci referencia al context pedagogic. Val a dir que
no la vaig emprar per a l'analisi de les meves dades a l'estudi .descrit
aqui i, per tant, no presenta resultats. Tanmateix, l'he inclose amb
l'esperanga que sigui OW per a altres academics que vulguin dur a
terme una analisi sisternatica de dades de l'aula.

Xarxa per a l'analisi de contextos pedagOgics

La comunicaci6 a l'aula te lloc en un context pedagogic. Aixi doncs,
el context pedagOgic es un context comunicatiu. Qualsevol context
sempre este format per uns trets de situaci6/interacci6. En
l'estructura del context pedagogic yam triar tres unitats d'analisi
(veure esquema a la pagina segUent):

1. Una unitat organitzativa.

2 Una unitat pedagOgica.

3. Una unitat material.

Tot context pedagOgic pressuposa una divisi6 de treball per part
dels alumnes, que regula les unitats pedagOgiques de transmissi6 La
divisi6 del treball per part dels alurnneS es fa explicita en la unitat
organitzativa, aixi corn en les relacions socials dels alumnes. Aqu7sta
unitat organitzativa pot estar constitukia per un sol alumne, un subgrup
d'alumnes o la classe. Dependra de la manera corn la jerarquia i el
control es facin explicits o implicits. Si la unitat es un alumne, cada
alumne treballa per si sol sense interacci6 amb la resta. Cada alumne
pot f er el mateix treball diferent. Si la unitat és un subgrup, mes d'un
alumne treballa conjuntament, per6 no la totalitat de la classe. La
unitat pedagogica fa referencia a les relacions socials pedagOgiques.
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Dins de cada una d'aquestes unitats podem fer una altra distinci6 per
veure si cada unitat es estable durant la classe o si hi ha variacions
durant la mateixa. El context pedagogic tambe pressuposa l'espai
assignat a l'alumne per a moviments. Si aquests moviments estan
dominats pel professor, l'alumne es considera passiu, pert) tambe es
pot assigner un espai a l'alumne per iniciar rnoviments. En aquest cas
un moviment es pot definir sepons les opcions disponibles. Aixi doncs.
si els moviments estan dominets pel professor, l'alumne te les opcions
limitades.

UNITAT
ORGANITZATIVA

pedagegica
del treball)

INTEGRAT

HOMOGENI

ESPECIALITZAT

UNITAT PEDAGOGICA
ALUMNE
(Relacions socials
pedagogiques)

UNITAT MATERIAL
(Instruments
pedagegics)

A1LLAT Estable/Variable

SUBGRUP Estable/Variable

CLASSE Estable/Variable

ALTRES Estable/Vanable

AiLLAT

SUBGRUP

CLASSE

ALTRES

AlLLAT

SUBGRUP

CLASSE

ALTRES

ACTIU Alumne/Relacions entre alurnnes

PASSIU Alumne/Relacions entre alumnes

LLIBRE DE rEXT Prof essor/Classe

PISSARRA Prof essor/Classe.
Professor/Alumne. Alumne/Alumne

29 3
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Podriem fer una altra distinci6 associant la xarxa de la unitat
pedagOgica amb la xarxa de la unitat organitzativa. Per treball
pedagogic hornogeni entenem que tots els nens realitzen la mateixa
activitat, per treball pedagogic integrat entenem que es fa una feina
interdependent, i per treball pedagogic especialitzat entenem que hi
ha activitats especialitzades per a cada alumne.

El tercer tret del context pedagogic fa ref erOncia a l'instrument
pedagogic, Os a dir, a la unitat material. Els instruments pedagOgics
poden variar, amb tot, els essencials sOn el Ilibre de text i la pissarra.
El Ilibre pot utilitzar-se per part del professor o de la classe. A
través de l'us de la pissarra poden interactuar el professor, la classe
i l'alumne.

Encara que podem obtenir hipOtesis simplernent a partir del context
pedagOgic, de fet Os dificil preveure quines s6n les opcions escollides
en aquesta xarxa. Dependra del discurs, de les practiques discursives,
que a la vegada (fern hipOtesis) sOn una funci6 de la composici6 social
de la classe i dels trets de situaci6 i d'interacci6.

Xarxa per a l'anali:, del discurs instructiu especific

Corn hem dit abans, el discurs instructiu especific (D.I.E.) f&
referOncia als principis d'allO que es transrnet i s'adquireix (per
exemple, portugues i matematiques). La xarxa del D.I.E. variara
necessariament segons el discurs instructiu especific. La xarxa que
yam desenvolupar per al D.I.E. Os la següent:

RELACIONS J P 0 -> It/et/Ill
CONSTITUTIVES A C -> It/et/Ilt

CENTRE RELACIONS
DATENCIO INSTRUMENTALS
GENERAL

RELACIONS
REGULADORES

ESTRATEGIES -

DIAGNOSTICAR

CENTRE FER HIPÔTESIS
DATENCIO
ESPECIFIC ILLUSTRAR

AVALUAR

INTERPRETAR
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A l'esquema, la primera opc16 es divideix en Pi A que signifiquen
pregunta afirmacid, cada pregunta I afirmacid es divideix en It. et
i lit, que indiquen limitat al text, elaborador de text i Iliure de text.

Definicid d'opcions

Aquesta xarxa permet una opcid entre dos sistemes primaris
basats en les estrategies instructives del professor: centre d'atenci6
central i especific. El sistema de centre d'atenció general fa referencia
a les relacions intertextuals dins del D.I.E. En el cas de la nostra
classe, el centre d'atenci6 especific es un Ilibre de lecture. Tanmateix,
cada professor te una opci6 de parlar o be sobre el concepte i la funci6
de la lecture, o be sobre el concepte i la funci6 d'un Ilibre en termes
més generals, o sobre ambdós. En termes mes generals, el text
instructiu especific pot situar-se en un concepte més general en un
moment donat, corn per exemple. el comencarnent d'una Ilic6, en el
decurs de la classe o al final de la classe. El sistema del centre d'atenci6
especific este relacionat am b els principis, les activitats i les
operacions especifics que formen la substencia del text instructiu i
que els alumnes suposadarnent han d'adquirir.

Pel que fa al centre d'atencid general, es dificil de crear amb
antelacid un sistema de ciassificacid concret i la seva xarxa, ates
que aix6 dependrá de la forma concreta del centre d'atenci6 general.
En el cas d'una de les nostres classes, de la qual yarn obtenir la
xarxa, corn a exemple il.lustrador, el centre d'atencid general es
posava en el Ilibre i el centre d'atencid especific en un Ilibre de
lecture especific. Les subcategories relacionades amb el centre
d'atenci6 general, de la xarxa descrita rnés amunt, constitueixen una
conceptualitzacid de la manera corn el Ilibre es tracta ideolOgicament:
que és el Ilibre, corn s'ha de cuidar, quina és la seva fund& etc. En
aquest cas, el sisterna primari es divideix en un altre sistema secundan
que presenta tres opcions: constitutive, instrumental i reguladora.
D'altra banda, el centre d'atenci6 especific es divideix en cinc opcions:
diagnosticar, fer hipdtesis, illustrar. avaluar i interpreter. Aquestes
representen la manera o les' maneres corn els professors plantegen
la substencia del text instructiu que se suposa que els alurnnes han
d'adquirir.

Resultats

Es van observer diferbncies entre les escoles de les arees mitjana-
alta. mitjana-baixa i de la zona pobra. Es va poder veure la realitzaci6
de totes aquestes opcions a les classes de portugues que van tenir Hoc
a l'escola de classe alta: quan analitzem l'escola de la zone pobra, les
eleccions de la subxarxa basicament es redueixen a l'avaluaci6. Tant
e! sisterna secundari del centre d'atenci6 general corn el del centre
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d'atenci6 especific es divideixen en preguntes I afirmacions De fet
preguntar es una estrategia per miciar, elaborar, avaluar I canviar
un text, un metode per enfocar i verificar. El model pregunta/resposta
pertany al loc tradicional del Ilenguatge de l'aula, i fa que el discurs
de l'aula sigui un artefacte mes aviat complex, on les ordres es donen
en forma de preguntes, on el que pregunta coneix les respostes i el

que respon es conscient que el que pregunta coneix les respostes. Les
preguntes i les afirmacions poden limitar-se al text, poden elaborar
text i poden estar Mures de text. La major part de les preguntes i
de les afirmacions de la nostra escola de la zona pobra es limiten al
text, per6 a l'escola primaria de classe alta hi podem trobar les tres
opcions.

Xarxa per a l'analisi del discurs regulador

La segona xarxa reiacionada amb els principis morals -Os a dir.
els principis a traves dels quals es constitueixen. es mantenen, es
reprodueiy en i es legitimen les relacions socials de transmissi6 i

d'adquisici6- es va dissenyar per tal d'analitzar el discurs regula-
dor. Encara que considerem que tots els discursos pedagOgics sOn

metodes de control, el discurs regulador fa que aquest control sigui
visible i es una condici6 necessaria per a qualsevol transmissi6. En
la xarxa prevista per a la seva analisi. es tenen en compte tres
sistemes principals: el sistema de control imperatiu, el sistema de
control posicional i el sistema de control personal. com es pot veure
en l'esquema de !a pagina segOent.

Els subsistemes de la xarxa regulen les funcions dels tres sistemes
principals.

Sistema lmperatiu

Aquest sisterna constitueix un metode que crea una relaci6 social
entre el transmissor (T) i l'adquiridor (A). Per exemple, A no to cap
opc16, excepte el desafiament explicit de l'autoritat. Les realitzacions
d'aix6 fan visibles les relacions de poder entre T i A. La seva funci6
no es explicar ni qualificar els arguments del comportament o
l'activitat que es requereix d'A, nomes manar. L'opci6 basica es el
castig verbal o el fisic. Quan el castig es fisic, te una realitzaci6 no
verbal. Implica un atac fisic per part de T a A i/o la retirada fisica
d'A d'una activitat, una relaci6 o un context. Aquesta opci6 es una
negaci6 plena de la persona Quan room() Os verbal. es realitza
essencialment a traves d'ordres i d'amenaces. En el cas de les ordres.
els trets de l'entonaci6 sOn importants per determiner el tipus d'ordre
Les ordres poden tenir moltes realitzacions lingilistiques, des de la
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1 SISTEMAi PODER
IMPERATIU

2 SISTEMA4
NORMESPOSICIONAL

3 SISTEMA
PERSONAL

ORIENTAT
ENVERS
EL PROFESSOR

ORIENTAT
ENVERS
L'ALUMNE

Fisic

Verbal

Argumentació

Anunci

Classe

Subgrup

Alumne

Interper-
sonal

Intraper-
sonal

Ordres

Amenaces

Explicit

Implicit

General

Negociacid estatus
Especific

ExplicaciO

jGeneral

Estatus especific

.1

Ordre i Cognoscalu/
Afectiu/Context

AtenciO 4 C/A/C

Ordre

Atencid

Ordre

AtenctO

Classe

Alumne

Reflexiva CIA/C
Cooperativa

Ref !exit.]

Coopciatiu
Salicitant

Cognos- Confirmar
citiu 1 Negar

Afectiu Confirmar
Negar

jAc t I- Confirmar
vital Negar

petici6 imperative a una peticid complexa. Tot i clue les arnenaces
norrnatrnent apareixen a un nivell explicit, corn a l'exemple ,0 pares
o rnarxes, poden assurnir realitzacions irnplicites corn T'estern
esperant, Thornash,, on l'entonaci6 juga un paper clau.
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De fet, el control imperatiu es distingeix per dos trets: (1) no es
realitza cap norma i (2) «A» no té cap opci6; per tant, es necessAria
l'afirmaci6 de les relacions de poder que fa explicita la jerarquia. El
sistema de control imperatiu fa visibles les relacions de poder en les
quals es basa la relaci6 jerArquica entre T i A.

Sistema posicional

Aquest sistema constitueix un metode de control posicional que fa
referencia al comportarnent i a l'activitat d'"A», a les normes
especifiques que regulen el seu estatus (edat, sexe, relacions d'edat),
a les normes especifiques que regulen un context especific o a normes
culturalment generals i inamovib!3 ue s'esperen de membres d'una
societat especifica i legitimades per aquesta societat. Aquestes normes
poden ser culturalment especifiques a un segment d'aquesta societat
(per exemple, "Un noi tan maco corn tu no ha de comportar-se
d'aquesta manera» o «Que diria el teu pare del teu comportament?»).
Aquestes normes poden simplernent anunciar-se o poden argurnentar-
se (per exemple, "Se suposa que els nens no ploren»). El tret distintiu
del control posicional es quo les caracteristiques interpersonals i

intrapersonals de les relacions de control entre T i A no sOn el centre
d'atenci6 explicit del control.

La prirnera (Jock!) es entre les normes argumentades i les normes
anunciades. Si una norma es argurnentada, Ilavors la mateixa norma
d6na una explicaci6 (per exemple: "No es just fer trampes»). Si la
norma s'anuncia, nornés es dOna l'enunciat de la norma (per exemple:
"A partir d'ara, he 6.widit que haureu de netejar els vostres pupi-
tres cada divendreS»). Dins de l'opci6 argurnentada, distingirn entre
dos argumentacions de la norma: negociaci6 (per exemple, "Podem
pc-,ar-nos d'acord pel que fa aquesta norma?») i explicaci6 (per
exemple, "Altrament tothom ho farà»). En el cas de la negociaci6,
l'argumentaci6 prove d'un acord previ respecte a la norma. Llavors
tindrem quelcom sernblant a "Aix() va en contra de la decisi6 d'ahir
que feia referencia als nens de la vostra Quan es proporciona
una explicaciO, per algun motiu es clOna l'argumentaci6 de la norma.
Tant la negociaci6 corn l'explicaci6 condueixen a subxarxes identiques.

Sistema personal

El sistema se centra explicitament en el transrnissor (T) i en
l'adquiridor (A) corn a individus, en Hoc d'explicitament en els estatus
formals de la relaci6. Mentre que en el control posicional l'objectiu
és un estatus formal i l'individu Cs l'argumentacio, en el cas del
control personal l'objectiu es l'individu i l'estatus es l'argumentaci6.
De tot, el control posicional esta invisiblement present al control
personnl. El transmissor tendeix a centrar-se en les intencions, les
motivacions, les aspiracions, la identitat i el pensament de l'adquiridor.
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El control personal funciona fent que l'adquiridor s'adoni quan per-
judica o pertorba un altre Un requisit basic per al control personal,
a diferencia del control posicional, es l'emmascarament de les
relacions de poder, d'aqui que aparentment s'obrin i es creYn relacions
que semblen menys jerarquiques entre T i A.

Obrim la xarxa amb una distinci6 entre l'interes centrat en el
professor i l'interes centrat en l'alumne. L'interès centrat en el
professor &ma Hoc a una xarxa regulada per la divisi6 social del
treball que te lloc a la classe: classe, subgrup o alumne. Cada una de
les opcions de la xarxa subsidieria condueix a una subxarxa identica.
L'interès centrat en l'alumne condueix a opcions intrapersonals o a
opcions interpersonals. L'opci6 intrapersonal es realitza a traves
d'una estrategia que se cent-a en trets subjectius d'un alumne o
en la seva activitat. lgual que en la subxarxa interpersonal, les
opcions inicials depenen de la divisi6 social del treball dels alumnes
que te Hoc a la classe en aquell moment. Cada una de les opcions
d'aquesta xarxa d6na lloc a una xarxa subsidieria identica. Aquest
sistema d'interes depen de la seva socialitzacial previa: requereix
que el nen sigui capac de crear i de mantenir les relacions de funcions;
requereix que el nen pugui produir i rebre el discurs necessari per
al metode; I pressuposa que l'adquiridor pugui fer front a un context
els limits del qual no s6n explicits, sin6 que poden ser confusos o
ambigus. La xarxa subsidieria intrapersonal te opcions que indiquen
els atributs de l'alumne que sOn el centre d'atenci6 per al professor:
cognoscitiu, afectiu i activitat.

Resultats

La xarxa semantica per a l'analisi de les estrategies del control
regulador es va aplicar a totes les classes de les tres escoles primaries
seleccionades. Els resultats es poden resumir de la seguent forma:

Es van poder detectar diferencies entre les escoles, tant pel que
fa a la distr ibuci6 dels tres sistemes principals de control -l'imperatiu,
el posicional i el personal- corn pel que fa a la distribuci6 de les
diferents opcions dins de cada sistema. Aquesta anelisi tambe va
tenir en consideraci0 la diferenciaci6 eventual de la distribuci6 dels
moviments reguladors entre els dos discursos instructius especifics
-portugues i matematiques. Podiem preveure que l'especificitat
d'ambdOs discursos instructius implicaria l'Us de diferents estrategies
del discurs regulador Amb tot, les diferencies entre la distribuci6
van ser insignificants.

Les estrategies del control irrperatiu van ser molt importants
dins de les estrategies de totes les escoles, pert) dominaven el discurs
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regulador de l'escola de la zona pobra Les estrategies de control
posicional van ser les menys frequents, pert tot aim!) temen cart
pes tant a l'escola de classe mitjana-alta corn a la de classe mitjana-
baixa. Moltes de les realitzacions linguistiques de les estrategies de
control posicional de l'escola de classe rnitjana-alta van reveler la
utilitzaci6 de principis argumentats, mentre que a les altres dues la
majoria de les estrategies de control posicional van ser essencialment
anuncis, i no es van argumentar els principis. Les estrategies de
control personal van dominar el discurs regulador de la classe mitjana-
alta i van ser menys frequents a l'escola de l'erea pobra.

A partir d'aquestes afirmacions, yam poder ider,tificar, a les tres
escoles. similituds i diferencies. Primer, a les tres escoles va ser
possible mostrar una funci6 similar de les estrategies de discurs
regulador: garantien la reproducci6 de cert tipus de coneixement, de
cert tipus de divisi6 social del treball i de cert tipus de sistema de
valors. Aquestes estrategies socialitzadores han d'adquirir-se
conjuntament arnb el discurs instructiu especific i a traves del mateix.
Aixi doncs, independentment de l'escola, la reproducci6 continua, no
s'ha de qUestionar la jerarquia i els papers han d'entendre's a mesura
que es transmeten.

Segon, la diferencia este en la manera corn es fa aix6, es a dir,
la manera corn els alumnes adquireixen allô que se suposa que han
d'adquirir. La diferencia rau en la constituci6 del proces de
transmissi6, la transmissi6 de poder. En el cas de l'escola de classe
mitjana-alta. el poder estava disfressat, els alumnes eren individus
amb veu, sels "persuadia,, perque entenguessin Inurement elk) que
havien d'aprendre -predominaven les estrategies de discurs regula-
dor personal. En el cas de l'escola de classe treballadora, simplement
aprenien una jerarquia, molt explicitament -predominaven les
estrategies de discurs regulador imperatiu. Encara que les bases de
reproducci6 seran les mateixes -els alumnes se socialitzaven en el
mateix codi social general independentment de l'escola i de la classe
social- la constituci6 d'aquesta reproducci6 diferia segons l'escola i
la classe social. Era diferent pel que la a les opcions sementiques
escollides i pel que fa a la nature de les seves realitzacions
lingOistiques. Per tant, tarnbe s'especialitzaven en un codi especial.
Evidentnient. jo era conscient de la importencia del professor i de la
necessitat de tenir en compte l'espai de que disposava el professor
per fer el discurs. Arib tot. aquest espai semblava ser més aviat
limitat

A totes les escoles la funci6 de les estrategies del discurs regu-
lador era la mateixa. posicionar els alumnes per rebre instrucci6 o
cert tipus d'instrucci6. A l'escola de l'erea pobra. el professor assumia
que les ordres podien satisfer aquesta finalitat -el posicionament
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dels alumnes per adquirir cert tipus d'instrucci6 A les escoles de
classe mitjana-alta el professor sabia,, que els alumnes eren capacos

corn més conscient n'era, utthtzava més estrategies elaborades,
l'Os de les estrategies de control personal i de les normes argurnentades
il.lustren aquesta afirmaci6.

Conclusió

La tesi projectada en aquest document és que qualsevol recerca
sobre el discurs a l'aula ha de considerar la classe corn a una rnatriu
de relacions socials histbricament incrustades i, per tant, corn a una
xarxa molt complexa de components socials i institucionals. Al mateix
temps, la classe s'ha de considerar corn a context organitzat on es
reprodueixen, es mantenen i es legitirnen els significats a través de
la divisi6 social del treball, entre agents que asseguren la qualificaci6
i la socialitzaci6 amb objectius i valors especifics. L'aula és, en
aquest sentit, un context s6cio-sernentic on els signiticats es
classifiquen i s'ernrnarquen dins de la realitzaci6 dels dos tipus basics
de discurs: el discurs instructiu especific, la natura del qual dependra
de la natura especifica del contingut del curriculum i el discurs re-
gulador la funci6 basica del qual consisteix a aconseguir la
normalitzaci6 dels significats legitimats.

Aquestes s6n caracteristiques universals de l'aula i del discurs de
l'aula, la realitzaci6 del qual varia ates que depen de la procedencia
social dels estudiants, de la continullat o de la discontinuItat
simbOliques entre el sell codi familiar i el codi escolar i de les
conseguents expectatives diferenciades del professor. Aquesta
variaci6 és la que pretenia analitzar l'estudi al qual fa referencia
aquest document, tot respectant les caracteristiques socials de
l'escenari institucional concret. El que es més important, per6, es
que va proporcionar eines per a la recerca del discurs de l'aula,
considerat corn a context sOcio-sernantic, en aquest camp de recerca.
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Temps d'Educació, 10 2n semestre, 1993

Planificació Universithria i Administració
Püblica. Elements conceptuals i antecedents a
l'Amèrica Llatinal*
Hugo Casanova Cardiel*

1. L'Administracki PUblica coni a camp disciplined'

L'analisi de la planificaci6 universitaria, ha estat empresa des de
diversos camps del coneixement; disciplines corn la pedagogia, la
sociologia i l'economia, Ii han ofert categories i han contribuIt a
estudiar-la.Tanmateix, a l'embit de l'Administraci6 POblica, son pocs
els treballs que s' han elaborat a l'entorn d'aquesta ternatica. En
aquest sentit, es pretén en el treball aproximar-se a l' estudi de la
planificaci6 universiteria des de la perspective de l'Administraci6
POblica, que es el camp disciplinari que més se li apropa. Tot aixO no
implica I exclusi6 de categories i conceptes d'altres camps
disciplinaris; amb aquestes notes es busca acostar-se als referents
conceptuals i histOrics que donen sentit a la practice i la reflexi6
sobre la planificaciO a l' America Llatina.

Corn a camp d'estudi, l'AdrninistraciO POblica ha estat interpre-
tada des de perspectives diverses que no sempre han contribuIt a

Nascul el 1957 l'autol en llicenciat en Administraciolmestre en Administracio
Publica per la Facultat de Ciencies Po litiques I Socials de la UNAM Actualment es
investigador del Centre d'Estudis sobrfi la Universitat professor de la Facultat de
Comptadoria i AdrninistraciO de la Univc lat Nacional Autonoma de Mexic Ha publicat
diversos articles sabre politica educa. .a superior a revistes especialitzades

Adreca Centro de Estudios sobre la Universidad UnwersIdad Nac,onal AulOnorna
de Mexico (UNAM) Edificio de la Biblioteca Nacional 4 piso Centro Cultural Un--
verrolario 04510 Mexico D1-

11. ) Una prualera versie) d'aquest treball s inclou al llibre PfoneacrOn Unaversitana en
Meyien La adminislracron publica y Ia UMW. 1970 1976. quo publicara la UNAM

(1) D'acord arab el enter d autors corn Waldo Guerrero en aguest text s'escriu
administracio publica per fer referencia a diverses accions governarnentals
AdrninistraeO Publica per rotertr-so al sou estudi
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desenvolupar-la Des de la fallida concepcid dicotomica -que separava
politica I adrninistracio- fins a la confusig conceptual entre objecte
i estudi -que designa amb el mateix terme discipline i objecte d'estudi--
l'administraciO ha enfrontat posicions tedriques que I han col-locat
en una situacid poc precisa a l'embit de les ciencies socials.

Els primers estudis referits a l'AdministraciO PUblica corn a camp
disciplinari, van ser realitzats per autors corn Wilson, Goodnow i
Willoughby als Estats Units, Moreland a Anglateri a i Weber a
Alemanya, els quals van contribuir, en diversos sentits, al naixement
de la discipline. Per() aquests autors van establir les seves
argumentacions en una concepcig errônia de l'administracid publica,
assumint una dicotomia entre politica i administracid que va confondre
els limits i el sentit de l'Administracid PUblica durant mes de cinquanta
anys.

Aixi, a -El estudio de la administraciOn assaig presentat per
Wilson el 1887. es va establir, a més d'un important antecedent a
l'estudi de l'Administracid POblica. el fonament de la dicotomia a que
hem fet referencia: - L'administraciO és la part més ostensible del
govern: és el govern en accid, es l'executiu. operant, l'aspecte mes
visible del govern... El camp de l'administraciô és un camp de negocis.
Este apartat de les disputes i lluites de la politica...l'administracid es
fora de l'embit propi de la politica. Les questions administratives no
sbn questions politiques":'

En el mateix sentit, W.H. Moreland assenyalava que ....la poli-
tica decideix sobre els objectius que seran aconseguits. l'administracig
posa la politica en execucib o per dir-ho d'una altra manera realitza

( 2) El 1967 la conlerencia sobre -Teoria y Practica de la Administracion Publica
convocada per I Academia Americana de Clencies Politiques Socials va arri-
bar entre d altres els acords seguents 1) L administracio publica es una dis-
ciplina acadernica. pero tambe es un camp d exercici 21El camp de Vadministracio
oubliCa no pot definir-se lora del sistema politic en contunt. 3) la voila bifurcacio
del govern clots assurnptes publics en politica implementacie es errOnia Veg
Enructue Gonzalez Pedrero Universidad politica y administracien Mexic UNAM
1970. pag 35 Els anys vuitanta Guerrero va classsilicar dues dimensions d'analisi
de I administraciO publica 1) corn a oblecte d estudi identilica i detineix les
relaciom. socials plasrnades en I acció governamental I 2) corn ,1 estudi de
oblecte sistematitza i exphca les categories que sorgeixen u aquesles

relacions Ct Omar Guerrero La Adrnumstracioo Pub/Ica del Estado Capitabsta
Madr.d Fontarhata 1981 {-):19 19 En el inatc,x tent.t yedeu E Jeannetti -La
lorrnacion prolesional de cionlistas politicos y de los administradores pubt.cos..
A F J Paoli (coord I Desarrolle v eroan,zacton de las c,encos sociales en tt./ex,
co Mexic LINAM-CIIII-M A Potrua. 1990

(3) W W.'. t. -Iho Study cif Administration- A F'htn:ai Sc,ence Ouartelly 11 1887
01 per P Mufloi Amilo Introduccon a la add Instfacon putuca 1Y1Ctxth FCE 1996
paq 16
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coses4 A Politics and Administration" Goodnow plantejava que
la voluntat de l'Estat s'expressava mitjangant la politica i s'executava
rnitjangant l'administracio. Aquestes dues funcions del govern poden
ser designades respectivarnent, per prop6sits de conveniencia, corn
a politica i administraci6. Politica es relaciona amb les politiques o
expressions de la voluntat de l'Estat. Adrninistraci6 es relaciona amb
l'execuci6 d'aquestes politiques"5 .

La dicotomia va ser, doncs, el primer intent per sistematitzar
l'estudi de l'Administraci6 PUblica, per6 les pretensions dels autors
d'aquest corrent per desvincular el govern de continguts politics i

per aquest cami dotar d'un caracter "aseptic" la discipline van
resultar frustrades. D'acord amb Guerrero'. la dicotomia, a Ines de
ser només descriptive i no explicative, no aprofundia en la divisi6 que
soste l'existencia de l'administraci6 pUblica: la separaci6 entre l'Estat
i la societat. Amb l'afany de replantejar l'estudi de l'Adrninistraci6
POblica des dels anys quaranta, autors corn Dimock, White i Gaus,
entre d'altres, van refusar el carecter dicotOmic de la discipline.
cosa que va donar Hoc a un nou concepte que buscava unit icar all6 que
estava dividit. La idea de politica pUblica, no obstant aixô, va integrar
en un concepte Onic la separaci6 entre l'Estat i la societat, I va
unificar el que és pUblic i el que es privet: per a Guerrero «...el
defecte de la politica oüblica va ser identificar all() que es inconfusible:
és a dir, és tan cert que l'adrninistraci6 pOblica es a la vegada
administracid i politica, corn ho és que ambdues integren una estructura
dual, per6 inconfusiblew' .

Cal fer referencia tambe a d'altres autors importants, corn ara
Dahl i Simon, que van questioner l'ortodOxia fins aleshores viscuda
a l'estudi de l'Adrninistraci6 PUblica. Poc témps abans de la decade
dels cinquanta. Dalh sintetitzava en tres punts la problematice de la
discipline: la impossibilitat d'excloure les consideracions normatives
corn havia suposat el corrent dicotOrnic, la necessitat de considerar
l'estudi del comportament huma i no nornés les questions tbcniques,
la poca solidesa de principis pretesament universals a partir d'estudis

14 I W H Moreland The Science of Public Anministrdlinn pad 414 ( per
rrero, op cit pay 36

( F Goodnow. Politics and Adnunit-Aratini, pAq per (3 Guerceic ui r

Pay 42
(6) 0 Guerrero. op cit pag 45-46
(7) lb , pag 48
(8) R A Dahl.-The Science of I Administration Three Problenu:- Public

Administration Review 7 I II (71 0 Waldo -Admmistracion Publica d / twirl()
podia Internacional de I,v; CU:Mt:las SOrlah's. Madrid Aguilar 1974 pug 67
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Tambe a final dels anys quaranta, Simon criticava els anomenats
principis de l'Administracio PUblica i, encara que questionava
ampliament la dicotornia politica-administració, proposava un esque-
ma semblant amb la distinció entre judicis de fet i judicis de valor9 .

Davant dels problemes d'identitat i creativitat dels anys seixanta
setanta respectivament, Guerrero proposa, corn a alternativa per

a l'estudi de l'AdministraciO POblica, un replantejament que prengui
corn a base la filosofia politica dels segles XVI i XVII, filosofia que es
fonamenta en la divisiO de l'Estal i la societat.

"rant Bodino corn Hobbes els segles XVI i XVII, respectivarnent,
van emprendre l'estudi de la monarquia absoluta partint de la
desvinculaciO entre la vida politica i la vida civil. Al mateix temps
Hegel i Marx van aprofundir en l'estudi de la divisiO entre l'Estat i
la societat. que ja Rousseau i Tocqueville enfocaven mitjancant l'analisi
dels sistemes republicans, sorgits de la societat davant del poder de
l'Estat" . Aquests autors coincideixen en dos aspectes que resulten
essencials per a l'administraciO pUblica: la divisiO entre l'Estat i la

societal. i el concepte de l'administraciO pUblica corn a delegaci6 de
l'Estat a la societat.

Aixi. corn a disciplina. l'AdrninistraciO POblica des de la seva
perspectiva més amplia estudia el govern, estudia l'administraciO
publica que sorgeix corn a forrna de mediaciO entre l'Estat i la societat
davant de la seva irresoluble separaci6. L'administraciO pOblica que
es constitueix en la delegaci6 de l'Estat en la societat i pren forma
en lexecutiu. es corn afirmava Wilson a final del segle passat: el

govern en acciO. Per tant, l'adrninistractO pOblica té una naturalesa
dual. imblica i adrninistracio- relaciona l'Es13t i la societat
mitjancant la direcciO administrativa i el domini politic. L'acci6
governamental de direcci6 implica l'harmonitzaci6 i coordinació
administrativa del conjunt social: l'Estat mitjancant l'administraci6
publica planifica enllaca l'aparell productiu de la societal (o si més
no fa de mitjancera entre els seus factors). De manera simultbnia,
l'adrninistracio publica té una posici6 de dornini politic que sorgr.ix de
les contradiccions socials I que il.lustra el caracter antagOnic entre

H Awn.o.sliat,ve Beniiv,or A Siudy ol Decdion-rnaking Process in
' I 11 pa') L)/3

0,;; Ii,iILiL C whoa objecle
Amt.) ))....w.t..), VII el1; I.C.POCII

vdt- .1 I ,11,1)`:1 Id Mai, id (11).. lpi.ri,i Aquosta tudcin ya conduir a
ilivadr .1 Id iierddd ..,11,1c1prit/dEla pur I irnproductoptal

( 11 ) atoors vo,cieti c(mplold rivisio our present.. l) Glicocro op
11() 110 111 I ??().;,,A.1
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l'Estat I la societat. La sintesi d'aquesta dualitat, expressada en fets
concrets corn l'educació pUblica, la salut l'habitatge entre d'altres,
constitueix l'acció del govern: l'objecte d'estudi de l'Administració
POblica

2. La planificació i l'Administració PUblica

Sorgida a l'esquema del racionalisme capitalista, la planificaciO es
va constituir d'origen corn un instrument regulador de l'activitat
econOrnica del capitalisme modern. Els plantejaments de Max Weber
a l'entorn de la civilitzaciO occidental i el desenvolupament del
capitalisme, van introduir el principi de racionalitat corn a element
caracteristic de l'activitat econdmica i politica capitalista. Concretada
en la recerca del benefici, la racionalitat deu la seva evoluciO als
avencos de la tecnica i es condiciona al seu desenvolupament, que a
la vegada es nodreix grades al mateix capitalisme per les possibilitats
de benefici que ofereix'2. A ['ambit de l'econornia, la racionalitat
s'oxpressa "quan discorre d'acord a un fi racional, o sigui segons un
p I a 13. Aixi mateix, cal una tecnica racional que "significa una
aplicaciO de mitjans que conscientrnent i seguns un pla esta orientada
per l'experiencia i la reflexici, i en el seu grau Optim de racionalitat
pel pensarnent cientific>.".

En termes politics, la racionalitat de l'Estat capitalista s'expressa
en el domini de la burocracia que, corn a quadre administratiu, es
compon de funcionaris i,dividuals caracteritzats per una serie de
regulacions'5 que permeten

Ia forma més racional d'exercir-se una dominaci(5. . amb preciSiO,
continultat. disciplina. rigor confiança. calculabilitat.. intensitat i

(12) Max Weber La Otica protestante I el estilo del capitalssmo Mem Premia
lora. 1981 pag 13-14

(1 3) Max Weber Economia y soctedad Vol I Mexic Fondo de Cultura Econemica, 1974.
pag 46

(1 4) lb . pftg 47
(1 5) Relacie amb el cárroc simplernent oblect.va. terarquia administrativa rigurosa.

compotències rigorosament fixades seleccionats Inurement segons la
qualificacie professional. retribuits on diners prestacions, el cArrec es I'dnica
o principal piofessio. persp, ctives d'ascens. separats dels mittants
administratius sense aproplacH5 del carrec. rigorosa disciplina vigilancia Cf
Mar Weber. ib . pag 176.
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extensi6 al serval, aplicabilitat formalment universal a tota mena de
tasques; i susceptibilitat tecnica de perfeccig per aconseguir
l'gptim en els resultats'6.

Conjugant aquests principis de racionalitat que es pretenen neutres
i objectius, la planificaci6 ha passat de plantejarnents ideals a una
realitat caracteristica de la nostra epoca, anant de l'Area econOmica
a tots els camps socials. La planificaci6 s'ha estes i promogut des de
l'esfera estatal i particularment s'ha convertit en un instrument del
govern i ha passat a complir funcions de direcci6 i domird.

Per a Karl Manheim -que desenvolupa les tesis weberiones-, "La
racionalitat d'una serie d'activitats presenta dos criteris: a)
l'organitzaci0 funcional per a un fi i b) una consegijent calculabilitat
des del punt de vista d'un espectador o un tercer disposat a interve-
n I r "". Segons Manheim, la planificaci6 constitueix una tendencia
inevitable de la societat capitalista, i en aquest sentit precisa un
carActer democratic. Aixi l'aposta es per una planificació democrAtica.
que consisteix a posar aquesta tecnica al servei de les majories, i

enfrontar amb la ra6 la irracionalitat social i confiar en la planificaci6
corn a instrument de canvi social'8.

Per a Habermas, que tambe ernpren el principi de racionalitat
plantejat per Weber, "la progressiva 'racionalitzaci6' de la societat
depen de la institucionalitzaci6 del progres cientific tecnic"9. Aixi,
la racionalitzaci6 significa l'ampliaci6 dels Ambits socials que queden
sotmesos als criteris de la decisi6 racional i de la industrialitzaci6
del treball social". Segons Habermas, la planificaci6 "tendeix a la
instauraci6, millora o ampliaci6 dels sistemes d'acci6 racional,;2'
que en termes de l'exercici estatal implica "El domini manifest d'un
Estat autoritari (que) es veu reemplagat per les coaccions manipu-
!adores d'una administraci6 tecnico-operativa'.

La racionalitat imposada amb bases cientifiques i tecniques
s'expressa de manera preponderant en l'acciO governamental

(1 6) Max Weber,ib . peg 178
(1 7) kart Manheirn El hombre y /a sociedad en dooca de crisis Buenos Aires La Pléyade

1969. peg 40-41 Cif per Cnstina Puga "Crilica de la democracia y discurso
planificador A Rovista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales abril-juny de
1986, nOm 124. peg 101

(1 8) Jose Medin,, Echayarria Discorso sabre politica y planeaciOn Mexic Siglo XXI.
1972. peg 109

(1 9) Jurgen Habermas Cioncia y Tecmca coma ..Idoologia- Madrid 1ecnnf, 1989. pag
53

(2 0) 'Es 1racla de la implantaciO del nous d'accio a or, la racional respecte a fins-
ib peg 53

(21) lb
(2 2) fb peg 90
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rnitjangant la planificaci6, la fi de la qual suposa atanyer la maxima
racionalitat i eficacia. Tanmateix, les tendencies evolutives de
l'activitat interventora de l'Estat, corn tarnbe la creixent
interdependencia d'investigaci6 i tecnica que converteix les ciencies
en la prirnera forca productiva23, han transformat la planificaci6 en
part de l'aparell de dominaci6 politica, que busca arnb base en la
"tecnica" legitirnar la seva acci6 i imposar-la corn a ideologia dins
del conjunt social.

La planificaci6 es constitueix, aixi, en instrument de legitirnaci6
per a l'Estat, que, davant la creixent incapacitat per justificar i

legitirnar la seva autoritat basada en normes positives, es veu obligat
a incorporar-se a un proces que en termes generals es jutja adequat,
racional i generalrnent intel.ligible, i ha de rec6rrer "cada cop més,
per leoitirnar l'autoritat a alio, que Luhmann ha denominat 'legitimitat
per procediment'"24.

En aquest sentit, la planificaci6 abasta en termes formals l'espai
que mitjanca entre les Ileis, que tendeixen progressivament a fixar
els darrers objectius, i la complexa acci6 executiva que necessita
senyals especifics d'actuaci6, constitu'its per: "els prograrnes i plans
que es converteixen en el moment principal de l'acci6 del govern"25.

La planificaci6 corn a funci6 és considerada per d'altres autors
"inherent al procés de governar"26 i institucionalitzar-la és (el fet
explicit i conscient de planificar) caracteristica del capitalisme
modern, on la planificaci6 es projecta corn un instrument de govern
"racional".

A l'administraci6 publica capitalista, la planificaci6 va sorgir sota
una modalitat "indicativa" o "flexible", es va diferenciAr de la
"imperativa" que va caracteritzar la planificaci6 centralitzada
socialista2'. La planificaci6 "indicativa. sorgida a Franca va nodrir

(231 J Habermas. op cit pag 81.
(24) Hans N Weiler -La economia politica de la educacien y el desarrollo-. A Reyista

Perspectivas Vol XIV. nOm 4 Paris Unesco. 1984. pág 490
125) Giorgio Pastor, A N Bobbie niccu,nano do F'oliticd Mexic Sig lo XXI. 1985. pag

19

(26) P Munoz Amato. op ca . Nig 105 I N Ardito et al -La planiticacion para el
desarrollo y los instrumento, reales de accien gubernamental- A ILPES. 0EA,
BID Expertencras y problemas de plamticacton en America Latma 2a ed Maxic
Siglo XXI. 1979, pág 107-109
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de manera particular l'anomenada planificaci6 -global» o del
«desenvoluparnent», que es va prornoure als paisos subde-
senvolupats28. Principalment a partir de la postguerra, palsos
occidentals corn Franca, Italia, Anglaterra i Alemanya, van generar
programes sectorials que implicaven el desenvolupament en algun
grau de la planificació, cosa que va consolidar de mica en mica aquest
proces corn un mecanisme racionalitzador de l'acciO del govern.

(27) La planificaci0 o planejarnent central va sorgir a l'URSS el 1929 en desenvolupar-
se el primer pla quinquenal. es va estendre despres de la Segona Guerra
Mundial a la resta dels palsos socialistes El caraCter centralitzat de reconornia
socialista atorgava qualitats especifiques a la planificaci6 centralitzada que la
diferenctava radicalment de la generada als paisos occidentals_ El licclonario
Critico del Marxismo defineix la planificacio corn -un proces voluntari d'adaptaci6
de la producciO a les necessitats socials. definides corn aquelles que una
col lectivitat pot I desitja satisfer. ates el nivell de la seva tecnica i de la
importancia dels seus rnitjans de produccig. V A Guillen La planificacion
central Mem. UNAM. 1986. peg 3

(28) A [America Llatina. la planif icaciO global.. va sorgir en la perspectiva
desenvolupadora de la década dels an,ys seixanta. que suposava corn a model a
seguir el dels patsos capitalistes. peir a la qual cosa es requeria ajustar
modernitzar les estructures econOmiqjes subdesenvolupades En aquest sentit
els Estats Units van crear l'Aliança per al Progres (ALPRO) arnb la finalitat
explicita de -Procurar una vida millor a tots els habitants del continent. (peg
32) La -Carta de Punta del Este.. irnpulsada en el si de l'Organitzacio dels
Estats Americans oferia abundosos prestecs per als paisos de [America Llatina.
condicionats a -la forrnulaciO i execuci6 d'un programa de desenvoluparnent
(pag 39) Aixi. la necessitat de planificar quedava .suggerida des de l'exterior.
cosa que va generar un planelament formalista i al vapor. veg Alonso Aguilar
Monteverde Problemas Estructurales del Subdesarrollo Mem UNAM. 1979
L'Institut Llatinoamence de Planificaci6 EconOrnica (ILPES) assenyala tanmateix
que la ptanificaci5 va sorgir grecies a una nconsciència creixoni i al
reconeixernent del plJnejarnent corn a instrument eficae per orientar les re
forrnes estructurals. corn tarnbe la creixent cornplexitat de les I uncions del
sector public que requereixen un mare de coordinaci6 \tog ILPES Discusrones
sabre planibcaciOn Inforrne de un sernmario 16a ed (Santiago de Xile. del 6 al
14 de juliol de 19651 Mexic Siglo XXI. op co . pág 9-11
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3. La planificació de l'educació superior

Administraci6 de leducaci6

En la seva dimensie pOblica l'educacie se situa a l'ambit de l'accig
de l'Estat29,concretant la seva existencia rnitjancant l'adrninistracig
de l'educacie. De la mateixa manera que l'adrninistracie pUblica fa de
mitjancera entre l'Estat i la societat, l'adrninistracie de l'educacig
enllaca el sector educatiu de l'Estat I la societat L'adrninistracie de
l'educacig superior, consegUentment, vincula el sector corresponent
de l'Estat i la societat: i no obstant assurnir a l'arnbit universitari
trets especifics, conserva les caracteristiques essencials de
l'administraciO de l'educacie. Segons Sander, l'adrninistracie de
l'educacie coordina les activitats del subsisterna educacional de
l'Estat, per a l'assolirnent dels objectius socials"'"

La dualitat de politica i adrninistracie, prepia de l'adrninistracig
pOblica, que expressa funcions de direccie i dornini, es concreta en
l'accie del govern cap al sector educatiu per rnitja de l'adrninistracib
de l'educacie.

L'estructura organica i institucional del sector educatiu, el seu
cos burocratic, els recursos destinats a l'educacig. corn tarnbe els
rnecanismes d'operacid, constitueixen els principals factors de
l'administraciO de l'educaciO, que en una complexa relacie articulen
de rnanera concreta el sector estatal amb Ia societat.

L'adrninistracie de l'educaciO s'expressa de rnanera especifica a
les institucions educatives, on es rnaterialitza la relacie entre el
sector educatiu estatal i la societat dernandant d'educacie. Aixi. les
institucions erliicatives es constitueixen en un dels espais on es
verifiquen i conlronten les accions governarnentals arnb les dernandes

(29) En relacte a raccte educahva de estat. le,res Minna quo -Durant el seple XIX
especialment el segle XX l'educac to elm convert4 cada vegada mos en ut:d

tuncIO de I estat Corn a tal educacm es sub,udania de I ostat. acirwst la
regenr. l'organitia I la certitica- C A Torres -La oducacion y las tenria%
Estado (Implucaciones en la investigacion sobre politica educativa)- A Rey
Pethles Educatwos Nurn 1 nova option Mexic UNAM 1983 part ;96

mateix temps Tedev_o planteta clue a l'Arner,ca Llateta el det.envolupdment
educalm va e;lar vinculat riles al yslerna poltic identoqu ruio II !;,tothd
producitu- en el Midi I Idol Vd lent, ue (taper pfold(rrio,l0 d I .111,,lacc if. de
les demandes educatives- J C c'ciecru El rol del E,4ado en la educactor, A
Rev Petspectlyas Vol XIX num 4 Pans UNESCO (TM part 4%

(30) B Sander -Administracien de la educaeuon y ham-Ammar:Ann !:nc..14 A Rev I.,
tducacton OEA num 65. 1973 pag 75
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socials, dernandes que, al seu torn, impacten l'exercici quotidia de
govern, atorgant caracteristiques particulars i distintives a
l'administraci6 generada a cada instituci6 que, no obstant aix6, en
termes generals conserva els trets propis de l'adrninistraci6 pübli-
ca3

En aquest sentit, l'administraci6 que es desenvolupa a !es
institucions d'educaci6 superior ha estat objecte de diverses anAlisis
que, sobretot a partir de la dècada dels setanta, prenen corn a
referent l'Administraci6 PUblica corn a camp disciplinari del fenornen
adrninistratiu universitari32.

En termes retrospectius els plantejaments a l'entorn de
l'administraci6 de l'educaci6 i l'administraci6 de l'educaci6 supe-
rior, han tingut un parallelisme amb els generats a l'administraci6
pOblica. La dicotomia entre politica i administració va prendre cos al
sector educatiu assignant un valor instrumental a l'administraci6 de
l'educaci6, on l'administraci6 es redtfia a executar els principis dictats
per la politica. Des d'aquesta idea, l'administraci6 de l'educaci6 era
concebuda corn un conjunt de tecniques que garantien la racionalitat
i l'eficibncia de qualsevol instituci6 educativa. En aquest sentit, Sander
proposa un esquema d'anAlisi33que resulta molt il.lustratiu quant a
l'impacte dels enfocaments gerencials a l'Ambit educatiu, que d'altra
banda encara s6n vigents a certes institucions.

A partir de la dècada dels seixanta, sorgeix un corrent que
qUestiona aquests enfocaments, i obre un vessant mOs ampli a l'estudi
de l'administraci6 de l'educaci6 i visualitza el seu camp disciplinari:
el de l'administraci6 publica. Aquesta visiO sustentada en els
enfocaments contextuals de l'adrninistraci6 pUblica d'autors corn Feital

(31) Arnb aquesta perspectiva partint del caracter public de l'educaci6. resulten
frustrats els intents d'analitzar l'administraci6 de l'educacig partint dels
principis de I administraci6 privada o empresarial

(32) Entre els autors d'aquesta interpretació trobem els brasilers Feital Pinto
Benno Sander t el mexica Carlos Pallän Figueroa

(33) L'esquema descriu quatre criteris que han oriental en termes histOrics
radministraciO educacional a) Rendibilitat, nodrida de l'anomenada adrninistraciti
cl('ntifica. b) Rendinient, basal en el corrent administrattu de les relacions
humanes. c) Adaptabilital. vinculada amb el corrent del desenvolupamen(
organitzacional. i d) Pertinenca. relacionada amb les ciencies socials i culturals
yeg B Sander i.GestiOn y adrninistracitin de los sistemas educacionales pro-
blemas y tendenciasv A Rev Perspectivas UNESCO. vol XIX. nOm 2.1989, pap
243-245
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Pinto34, determine dues dimensions per a ranelisi de radministraci6
de reducaci6 interne I externa En aquesta lima, a partir d'una
recapitulaci6 d'alguns autors35, Pa Hen presenta una nova proposta on
integre quatre factors: interns, institucionals, interinstitucionals i

externs, la interrelaci6 dels quals es empresa per radministraci6
de reducaci6 36. El carecter politic de radministraci6 de reducaci6
es ratificat pel mateix Sander, que en el seu "paradigma
multidimensional), situa les quatre dimensions que, interactuant entre
si, integren radministraci6 de l'educaciO: econdrnica, pedagogica,
politica i cultural".

L'administraci6 de reduced& en suma, implica igual que
radministraci6 pUblica, politica i administraci6, exercint a l'embit
educatiu en general i a l'universitari en particular, les funcions de
direcci6 i domini que caracteritzen radministraci6 pUblica.
L'administraciO de l'educaci6 fa de mitjancera entre el sector educatiu
de l'Estat i la societat 1, corn l'administraci6 pUblica, te dues
dimensions: corn a camp d'exercici i corn a objecte d'estudi.

Planificacib de reducaciô

Davant la creixent racionalitzaci6 de l'Estat i particularment de
racci6 governamental a Occident, la conseqUencia obligada a rembit
educatiu va ser la planificaci6 de l'educaci6 que va tenir un impacte
especific al nivell educatiu superior. Les altes expectatives en

(34) Rogerio Feital Pinto realitza un estudi els anys seixanta sobre trenta autors
Ilatinoamericans on destaca la rellevancia d'all6 que és politic de radministraciO.
demostra que factor primordial de ref ectivitat de les instilucions pObliques

es la funcionahtat politica... Les categories identificades a la seva analisi sen
internes o organitzacionals i externes o sociopolitiques Veg B Sander ..Ad-
ministraciOn de la educaci6m. op. cit . pag 67-69.

(35) Pallan repren textos de Jaime Castrej6n. Darcy Riveiro. Olac Fuentes, Benno
Sander i Rourke i Brooks. que coincideixen en l'agrupament de tres factors
sobre radmintstraci6 do reduced() superior interns, institucions i externs C.
!Dalian. Bases pare la admirustraciOn de la educaciOn superior en America Latina
el caso de MtlxIco Mem. INAP, 1978, [Dag 28-32

(3(5) Els factors interns s6n els mitjans determinats por la instituci6 (normes.
fecniques i procediments) Els factors institucmnals s6n les ( malitats
determmades per la instituci6 (docencia. investigaci6. difusi6) Els factors
interinslitucionals sOn elements diversos determinats per la instilud6 quo
obeeixon a molivec.ions del medi social i interrelacions amb d'altres institucions
Els factors externs sem elements que provenen del sistema social i constitueixen
el marc on es desenvolupen els fres primers (politics, juridics, economics.
socioldgics. culturals) Veg. C Rattan, op cit pag 32-35

(37) B Sander ..GestiOn y administraciOn de op. cit pag 245
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l'educaci6 corn a factor de desenvolupament, van impulsar el naixement
d'un mecanisme que es pretenia objectiu t neutral amb el propOsit
central de donar eficiencia i racionalitat a l'acci6 governamental. Les
fites en aquest sentit van ser definides a l'acabament de la Segona
Guerra Mundial, a l'entorn de la .reconstrucci6,, i el desenvolu-
pament», plantejaments que van tenir una gran rellevencia per als
organismes internacionals38acabats de crear.

Als palsos europeus la necessitat de la reconstrucci6 va motivar
que els seus governs recorreguessin ai mecanisme de la planificaci6,
amb la pretensi6 de manejar de manera eficient el financament inter-
nacional39 .

En el mOn, i particularment a ['America Llatina, es va promoure
intensarnent la ideologia del desenvolupament, el fi prioritari de la

qual era el creixement del producte interior brut. Aquest prop6sit,
des de la perspective ,<desenvolupadora, s'aconseguiria pel cami
de la industrialitzaci6, el qual a més d'aquestes inversions, requeria
ma d'obra qualificada: sota aquesta logica, l'educaci6 quedava
connectada en una posici6 funcional davant l'econornia.

Els primers intents per planejar l'educaci6 van sorgir a l'America
Llatina el 1956 durant la Segona Reuni6 Interamericana de Ministres
d'Educaci6 que es va celebrar a Lima, Per640. En aquesta reurn6 va
ser recomanada per primer cop a nivell regional la idea del planejament
de l'educaci641. Entre 1957 i 1960 es van succeir d'altres trobades
convocades per la UNESCO: a Nova Delhi, Washington i Bogota prenien

(38) Organitzaci6 per a la Cooperaci6 Econernica Europea (OCDE). Banc Interamerica
de Reconstrucci6 Foment (BIRF), Organitzaci6 d'Estats Americans (CEA). Banc

Interamerice de Desenvolupament (BID) dependent originariament de la Lliga
de les Nacions postenorment Organitzaci6 de les Nacions Unides (ONU), la United
Nations Educational. Scientific and Cultural Organization (UNESCO). veg M Perez
Rocha Educacien y desarrollo. la /deo/ogle del Estado Mexicano Mexic Linia, 1983.

peg 134
(39) P H. Coombs. -6Que es la PlaneaciOn Educative? Una caracterizaciön inicial-, IIEP,

Paris. A. Antologia de planeacien educative. Cuadernos de PlaneaciOn Univer-

sitaria. 3a Opoca. any 3. nOm 1. abril 1990). pag 30.
(40) La -Declared() de Lima establia la necessitat del -plantejament integral, .

recomanant als governs dch. Estats membres de l'OEA la preparaci6 d'-un pla
integral d'educaci6 que abash( tots els melts educatius,, i l'establiment els
ministeris d'educaci6 d'-un departament de planejament destinat a formular els
plans integrals,. -Declaraci6 de Lima-. maig de 1956. a Dlez Hochleitner. -La
planificaciOn de la educaciOn en America Latina- Seminario-taller de integre-
cion de ()studios sobre el estaclo del planeamiento educativo en America Latina

y el Caribe Vol II Ponencias Caracas CINTERPLAN. 1990, pag 15
(41) H Diez Hochleitner, -Una mirada regional., A Los problemas y Ia estrategia ael

planeamiento de la educaciOn La experiencia en America Latina Paris Institut
Internacional per al Planejament de l'Educacio. UNESCO. 1964, peg 49, cit per
M Perez Rocha. op cit peg 135
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forga les idees de -planejarnent sisternatic,, I planejament inte-
gral» de l'educaciO, idees que van culminar en la Conferencia Ge-
neral de la UNESCO el 1960 amb el pronunciament oficial sobre
l'educaci6 corn a factor de progrés42, i el reconeixement «(del)
programa de planificaci6 educativa corn el de maxima prioritat entre
les activitats d'aquesta organitzaciO"43.

El paral.lelisme entre l'administraci6 püblica i l'adrninistraci6 de
l'educaci6 es va ratificar a l'America Llatina a partir de la decada
dels seixanta, amb la correspondencia entre l'anomenada planificaciO
per al desenvolupament i la planificaciO educativa. Els plantejaments
de l'Alianca per al Progres creada el 1961 al si de l'OEA, emfasitzaven
la funci6 educativa, instant cada pais a -adopter un pla integral
d'educaci6 per aconseguir objectius precisos a la decada segtlient, a
ft d'elevar el nivell cultural dels pobles»44. Corn s'ha dit abans, les
inversions que oferia l'ALPRO quedaven condicionades a l'elaboraci6
de plans, els quals van ser desenvolupats per els governs de l'Arnerica
Llatina de manera forrnalista buscant respondre a les condicions
externes i sense un suport real en les particularitats i necessitats
locals".

A la decada dels seixanta proliferen les accions entorn de la
planificaciO educativa En l'ambit internacional es van crear dos
organismes dedicats a promoure aquest enfocament: la Secci6 de
Planejament Educatiu de l'ILPES i l'Institut Internacional de
Planejament de l'Educaci6 (IIPE) de la UNESCO. Aixi mateix es van
succeir una serie d'esdevenirnents que sota diverses modalitats
imposaven un esquema al qual se sotmetien els pa'isos
Ilatinoamericans".

(42) Veg M Perez Rocha, op ca , peg 136
(43) R Diez Hochleitner.-La planiticacion peg 12
(44) R Diez Hoch leaner "Una miracle regional
(45) 'hi ha qui assegura que el pla va ser una sorpresa per a alguns secretaris d'Estat.

les dependencies dels quals hauran de realitzar tasques que en realttat no han
estat estudiades n molt menys aprovades- Veg A Aguilar Monteverde. op cit .

peg 39
(46) El 1962 es va celebrar el segon -Curs Regional de Capacitaci6 en Planejament

de rEducacie a l'ILPES I es va establir la Comissió Especial per a l'Educaci6 de
l'OEA, els acords de la qual van ser assumits per la Tercera Reunie Interamericana
de Ministres dIducaciO a Bogote El 1963. I'llEP va organitzar el seminar! -Els
problemes I l'estrategia del planejament de l'Educaca5 l'experiencia de l'America

mentre que el 1965 el Banc Interamerice de Desenvolupament realitzava
al Paraguai una taula sobre -L'educacie avancada el desenvolupament a l'America
Llatina Aquest mateix any. l'OCDE organitzava a Lima el seminar! -Problemes
de Planificacid de Recursos Humans a l'America Llatina i al Projecte Regional
Mediterrani- El 1966 l'IIPE va realitzar a Paris el serninari -Els espectes de la
ma d'obra en el planejament oducatiu I el 1968 la UNESCO va organazar la
conferencia sabre -Planeacion de la Educacion". veg M Perez Rocha. op cit
peg 136-1611
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Sorgits des de final dels anys quaranta, els plantejaments de
l'«economia de l'educaciO. predommants a l'epoca establien «una
relaciO directa entre economia i educaci6 considerada corn a 'cosa
mercantil', corn a sotmesa al proces de desenvolupament econdrnic i
corn una manera d'augmentar la productivitat del treball»47.

Aquests principis es van expressar concretarnent en la planificacid
educative dels anys seixanta per mitja dels enfocaments tecnics de
«planificaciO de recursos humans. (PRH) i d'analisi de despesa-
benefici. (ACB). En termes sintétics l'enfocament PRH partia del
principi que «perque augmenti la produccid es requereixen quantitats
adequades de tipus especials de força de treball que poden ser
distingits, alrnenys en part, pels seus antecedents educatius.48en tant
que l'ACB o enfocarnent de«taxa de rendiment. considerava que el
«valor productiu de reduced() es conceptualitza en forrna de «ca-
pital huma. que implicitament pot ser aplicat amb un efecte igual a
una gran varietat de rols ocupacionals.49.

Aquests enfocaments desenvolupats a Europa i els Estats Units,
principalment, van tenir un gran impacte als paIsos de l'Arnerica
Llatina, el governs dels quals van promoure l'assimilaci6 de tecniques
que de rnanera recurrent demostraven una minima capacitat d'aplicaciO
a la regid. Va ser el cas del Projecte Mediterrani Regional (PMR), la
rnetodologia del qual va ser aplicada sense exit a l'Argentina i al

Pen:150. El PMR va ser impulsat per l'OCDE, sobre la base de la
«planificaciO de recursos humans- per ser aplicat a Portugal,
".:spanya, Italia, Grec,a. lugoslavia i Turquia, els paisos menys
-9senvolupats d'Europa. Sustentat en la metodologia de l'expert nord-
americe Parnes, el PMR va ser tanmateix infructuOs, a causa
principalment de les err6nies avaluacions sobre el creixement del
producte intern brut i de la .manca de coneixements per calcular els
requeriments de recursos humans.5'

Des de l'enfocament de «planificaci6 de recursos humans. van
sorgir a rnes del PMR altres models que van ,tenir un gran impacte en
la planificacid educative Ilatinoamericana. Es el cas del model Co-
rrea-Tinbergen-Bos, del model Harbison-Myers. dels models de
programed() lineal (principalment els treballs d'Adelman i Bowles) i

(47) A Dndiksson La planeacien de la educacion en Mexico Mexic Universidad Au-
tenoma de Sinaola. 1987, pag 47

14g) D Snodgrass I D Son -El analisis do la planeacien de recurson humanos en los
poises en desarrollo el estado del ago- A ficva,, Lalmodinericana de Este-
dios Educatwos, CEE. Mexic vol X. nurn 4. 1988, r.:.^ 55-87

(49) lb
(50) Veg M Perez Rocha op cit . pag
(51) D R Snodgrass I D Sen op ;Dag 52
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del model d-ajustarnent de recursos humans (desenvolupat per
Freeman)52.

L'enfocarnent danelisi de despesa-benefici. ve tenir, corn
l'enfocarnent de PRH -del qual en constittlia una alternative- un ampli
impacte a l'Arnerica Llatina. Sustentat en els principis de la teoria
econ6mica, va ser desenvolupat empliament per autors corn ara Blaug,
que pels volts de 1967 en plantejava la pertinence. L'estimaci6 de
la taxa de retorn de la inversi6 en educaci6 prioritzava, tanmateix,
el calcul del maxim benefici economic de les inversions, <,cosa que
naturalment daixa de banda.d'altres aspectes de reducaci6.53.

Un enfocament alternatiu va ser l'anomenat de ,,dernanda social.
(DS) que, encase que previ al PRH i l'ACB, promogut a final dels anys
cinquanta. va ser desplacat per l'aparent racionalitat de les tecniques
noves. Sota l'enfocament DS -que constittlia una alternative no
sustentada en principis econOrnics corn els dos anteriors- la presa de
decisions educatives i ocupacionals quedava en mans &Is individus
involucrats en un sistema descentralitzat, que mostrava entre d'altres
avantatges els de respectar la sobirania del consumidor i la d'evitar
la possibilitat d'errades massives provocades per estimacions
errOnies dels planificadors centrals.54. No obstant aim!), entre les
critiques a renfocarnent DS, s'insistia en la subordinaci6 d'aquest a
les forces del mercat de treball. ja que en quedaven a la merce els
diveisos grups s6cio-econOrnics i transmetien a la fund() educative
les distorsions prôpies del mercer.

L'objectiu de satisfer la dernanda social sobre la base de les
projeccions de la taxa de creixement de la poblacio, deixava fora, a
més, una serie d'elernents externs que al capdavall van demostrar
ser fonarnentals per a l'analisi i la projecci6 dels serveis educatius.

Els enfocarnents emparentats amb l'econornia de reduced() també
van sofrir durant els anys seixanta l'enfrontament amb una realitat
que ultrapassava els calculs tecnics. Els factors politics que des de
la planificaci6 es consideraven aliens a la precisi6. i a
refectivitat van demostrar aviat la seva validesa pel fet d'obligar
al replantejament d'una ecnica que en tot moment va ser politica.
La planificaci6 dels anys seixanta, que havia pretés dissenyar

(52) Una revistO a tons de les caracterisbques d'aquests models es la presentada
per F Snndgray.., 0 Son op cit pag 43 47 G Labarca oPlainficacinn dc
Recursos Humanos Tecnica e Idea login. A La Educacton Burguesa Mexic Nueva
Imagen 1979. wig 239-262

(53) G Labarca up ell pag 82
(54) D F Snodgrass ID Sen. op cit . pap 67
(55) lb pag 68-69
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l'espectacular expansi6 dels sistemes educatius a nivell mundial, va
quedar ultrapassada per una realitat que .havia fet més per
incrementar el nombre de desocupats i subdesocupats educats, que
per accelerar les taxes de creixement econernic,,58.

En la perspective actual, el debat sobre la planificaci6 educative
a l'America Llatina parteix de la critica als models dissenyats des
dels anys cinquanta, caracteritzats per una visi6 «modernitzadora"
que va pretendre, mitjancant la "tecnica» aplicada a l'educaci6,
assolir uns nivells més alts de desenvolupament. En aquests sentit,
Morales afirma: "trenta anys de planejament de l'educaci6 segons
una concepci6 del desenvolupament que reprodueix els paradigmes de
modernitzaci6 de les societats del Nord no han tingut l'exit esperat57.

Les pretensions racionalitzadores de la planificaci6 educativa s'han
qUestionat reiteradament davant la seva incapacitat per incidir en el
desenvolupament dels pa'isos que van veure en aquesta tecnica el
mitja per superar condicions de retard. La planificaciO de l'educaciO
s'ha constitull, a la prectica, en part del sistema politic i ideolOgic
de l'Estat capitalista, donant certa dosi de racionalitat a l'acci6
governamental i ratificant-ne el caracter de mecanisme de control
que clOna suport a les estructures vigents. A l'ambit educatiu s'ha
expressat de manera peculiar la necessitat de l'Estat de legitimar-
ne l'acci6 per vies racionals. Les accions governamentals al sector
educatiu han estat reiteradament sustent.ades en la planificaci6 de
l'educaci6, «tecnica" que, tanmateix, ha demostrat poca efectivitat
i validesa pel que fa al desenvolupament de l'educaci6, tot i posant
l'accent en la funci6 de control i legitimaci6. En aquest sentit la
planificaci6 de l'educaci6 ha cobert en l'ambit de la seva competencia
la necessitat de l'Estat de legitimar i justificar corn a racionals
certes decisions que integren l'educaci6 a l'estructura econ6mica
i politica58. La planificaci6 ha permes a riles la legitimaci6 d'"una
concepci6 del canvi social corn un proces aseptic d',woluciO social
vinculat l'economia pelt al marge de les contradiccions de la igualtat,
equitat i participaciO a la societaWg.

La diversitat dels camps des d'on ha estat empres l'estudi de la
planilicaciO de l'educaciO, i la consequent multiplicitat de formes
d'interpretar-la, ha implicat la necessitat d'apropar-se en termes

(56) H M Levin .La crisis de identidad de la Planeacien educativa" A Pews la de
intetcarnbio Acaddrnico Num 2. iuliol-setembre de H83

(57) D A Morales-Gen-le, ..Hacia nuevos modelos de planeamiento de la educacien El
papel de la Investigacien- A Rev Perpectivas Paris UNESCO vol XIX. nOm 2.
1989. pag 211

1581 D A Moiales-Gemez. op cil . pay 213 H N Weiler. op cit . pag 490
(59) D A Morales. op cit . peg 214
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conceptuals al carecter i a tipologia de la planificacia En aquest
sentit, es pertinent remetre's a les propostes que, sobre el parti-
cular, va expressar el 1981 el Congres Nacional d'Investigaci6
Educative". Partint de la caracteritzaci6 de Friedman entorn dels
corrents oposats de racionalitzaci6 i canvi per emmarcar els processos
de planificaci6, s'observen sis categories diferents. Al primer corrent
s'inclouen: a) planificaci6 administrative, que suposa que els problemes
de rorganització sOn deguts a desviacions en els procediments
establerts, per la qual cosa posa ernfasi en esquemes administratius
corn el control de linies d'autoritat i de recursos; b) planificaci6
sisternatica, que assigna a l'organitzaci6 un caracter integral (en un
sistema), el qual requereix d'un constant equilibri intern i extern.
Aquesta condici6 implica una gesti6 complexa, que s'ajuda de models
maternatics i de sirnulaci6; c) planificaci6 project;va o de tendencia
hist6rica, la qual suposa que el futur este en funci6 de les tendencies
historiques, i estableix consegUentment un horitz6 retrospectiu per
projectar despres les tendencies al futur. Al corrent del canvi,
s'inscriuen al seu torn: a) planificaci6 innovadora, la qual parteix del
dinamisme de l'organitzaci6, i tendeix a donar les condicions per a la
seva constant evoluci6 i canvi; b) planificaci6 dialectica, que parteix
de ia critica a les estructures vigents, i a la necessitat d'irnpulsar
el canvi organitzacional de forma immediata i radical; c) planificaci6
prospecdva, que considera el futur corn ,,un domini de racci6 i de la
Ilibertat-, obre la possibilitat d',,inventar futurs., i assenyala la
necessitat d'identificar les condicions propicies o adverses per
verificar-lo.

Tot i que cal reconeixer que les modahtats abans descrites
dificilment s'expressen de forma clara i univoca, és possible afirmar
que a l'igual que ia planificaci6 nacional, la planificaci6 de reduced()
superior a l'Arnerica Llatina ha assurnit en terrnes generals els trets
del corrent racionalitzador. En rambit institucional, en aquest cas
universitari, l'administraci6 institucional s'ha servit tambe
principalment dels enfocarnents conservadors de la planificaci6. La
convergencia inslitucional amb l'Estat en aquest sentit no resulta
casual, significa valer-se dels beneficis de la tecnica, evitant-ne les
modalitats amb risc, buscant dotar de racionalitat radministraci6
univerSiteria I articulant de forma pretesament tecnica la universitat
amb l'Estat.

La problematica de la planificaci6 educative no Os tanmateix pri-
vative de l'America Llatina. A rembit de la planificaci6 internacio-

(60) -PlaneariOn de la Educac,on (Documonlo base)- A Memona dol Congreso Na-
cional de Invoslogacion Educativa Moxtc Fundacion Javter Barros Sierra 1981.
Pag 431.43?
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nal, Weiler ofereix una problematitzaci6 sobre la planificaci6 educa-
tive, la qual suggereix que el corrent racionalitzador ha assolit
imposar-se de forma hegernOnica. A partir de l'analisi de tres varia-
bles: participaci6, execuci6 I reforma", aquest autor expressa que
la planificaci6 educativa esta inserida directament en un context de
valors, opcions i conflictes, per la qual cosa Os clar que la seva
pretesa neutralitat no existeix i, per tent, en un sentit ampli, suposa
continguts politics. La participaci6 implica el nivell d'intervenci6 activa
de la societat al disseny i formulaci6 de les linies que orienten la
funci6 educativa. El nivell de participació expressa en termes de la
relaci6 Estat-sDcietat, un conflicte on l'Estat "tendeix a estructurar
la relaci6 amb la societat per aconseguir el maxim control i la maxima
legitimitat»62. En aquest sentit, l'Estat aspira a assolir un equilibri
entre el control i la legitimitat, dissenyant acurats mecanismes per
canalitzar la participaci6 social sense comprometre el sentit original
dels seu-. projectes. Aixi es promouen vies de representaci6 i con-
sultes, que donen validesa, almenys en termes formals, a l'exercici
de govern Tanmateix davant la dificultat per "organitzar» la
participaci6, l'Estat tendeix a augmentar la funci6 de control, en
detriment de la primera.

L 'execuci6 es refereix a la posada en marxa de la planificaci6. En
el cas de l'educaci6, hi ha una sOrie de factors per aplicar els plans:
a) El context politic de l'assignaci6 i utilitzaci6 dels recursos, que
inclou principalment les incertes condicions en que el sector educatiu
i de manera especifica les institucians han de negociar els recursos
necessaris per dur a terme els seus plans. b) La influencia de la
politica internacional. que mitjancant formes de finançament extern
incideix en les decisions educatives nacionals, condicionant de vegades
el Iliurament de recursos per invertir a determinades rObriques63. c)
La influencia politica de les burocracies, que interactuant entre l'Estat
i la societat enfronten una sOrie de contradiccions que impideixen la
viabilitat de la planificaci6. Entre aquestes contradiccions se'n des-
taquen: l'oposici6 entre les relacions verticals tradicionals i la
necessitat d'establIr canals horitzontals de decisi6; l'oposici6 entca
la concepci6 de racionalitat de l'organitzaci6 que assigna valors
neutrals a la planificaci6, i l'afiliaci6 real de les burocracies
govei namentals a projectes i grups politics; l'oposici6 de les

(61) Fl N Weiler. op ca . pay 491-498
(62) tb . pay 492
(63) Sobre aixe el Banc Mundial calculava per al 1980 quo aproxirnadarnent el 9 % del

pressuposl per a educaciO dels paisos subdesenvolupats provenien de l'exterior
Vug D A MoralPs-Gomer. op cil . pay 212
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tendencies auton6miques de les institucions ; la seva dependencia
davant dels factors externs.

El tercer factor de la planificacid el cor.sl Jei,, I ielorma, factor
que ostenta un carecter favorable al canvi. efecte constitueix
en essencia una contradiccid amb la planificaci6 que tendeix a susten-
tar la continuYtat. Aixi la planificacid ed"cative, tedricarnent fundada
en decisions racionals i transparents -pot ser un dels procediments
més eficagos de legitimacid de l'statu ic i servir per impedir que
produeixin canvis importants en els objectius dels qui exerceixen el
poder"64.

La descripcid d'aquestes categories, a les quals podrien sens dubte
afegir-se d'altres, constitueix una aproximacid general a la
problematica de la planificacid de reduced& i concretament a la
planificacid universiteria, la qual, encara que assurneix especificitats,
manté la problematica descrita a! seu nivell.

Dependent de radrninistracid de l'educaci6, la planificaci6 educa-
tive assurneix les seves caracteristiques. En aquest sentit, correspon
a l'adrninistracid de l'educaci6 superior que expressa racci6
governamental en aquest sector, la planificacid educative superior
que busca atorgar racionalitat a aquest ambit rnitiançant mecanismes
d'operativitat, coherencia i coordinaci6. Aquesta relaci6, corn aqui
ha estat exposat, opera també a ranibit universitari on, mitjancant
la planificaci6, es busca dotar de racionalitat l'adrninistraci6
institucional.

(64) H N Weller op cil p4g 497
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Abstracts
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Historia de la EducaciOn en Es-
pana y America. Vol.I.La Educa-
ciOn en la Hispania antigua y me-
dieval. Madrid, FundaciOn Santa
Maria (Ediciones SM-Morata),
1992.

No fa gaire temps que co-
mentavem en aquestes mateixes
pagines l'aparici6 del primer
volurn de la Historia de la Edu-
caciOn en Espana, e'aborada pel
professor Capitan Diaz, cate-
dratic de la Universitat de
MOrcia, i amb peu d'impremla
de 1991. Llavors varerri indicar
els encerts i lirnitacions d'una
obra redactada i elaborada per
un Onic i solitari autor. Tambe
en aquella ocasi6 lamentavern la
manca de la necessaria col.la-
boraci6 interuniversitaria per tal
de bastir, des de diferents
horitzons i perspectives, una
histOria de l'educaci6 de caracter
interdisciplinari, i en que
col.laboressin especialistes
d'aquelles branques que, d'una
manera o d'una altra, tenen
afinitat i punts de contacte amb
la hist6ria de l'educaci6.

Feligment aquelles com.i-
deracions han tingut recentrnent
l'adequat i corresponent con-
trapunt amb la presentaci6 1)6-
blica d'aquesta nova Histeria de
l'educaci6 a Espanya i America,
de la qual ara s'ha acabat de
publicar el primer volum dedicat
a l'educaci6 antiga I medieval.
En aquest primer volurn, pre-

3

sentat I coordinat pel professor
B.Delgado, hi ha collaborat tot
un seguit de professors uni-
versitaris de diferents ins-
titucions superiors i acacia-
miques. Entre els norns més
significatius hi trobern hu-
manistes de l'alcada de Miguel
Batllori, Ilatinistes corn Martinez
Gazquez, arabistes corn Joan
Vernet, hebraistes corn Diez
Merino, sense oblidar tota una
série de norns importants en el
camp de la traclici6 hist6rico-
pedag6gica corn Angeles Galino,
Emilio Redondo, Le6n Esteban, als
quals s'afegeixen un grup de
joves i prometedors professors.
alguns tanrnateix ja consolidats
en l'actual panorama de la
investigaci6. Tambe hi participen
-corn es obvi i regular en aquests
casos tractant-se d'una obra
referida tambe a America-
especialistes iberoarnericans.

Certament, tots plegats han
aconseguit una obra compensa-
da, d'alt nivell i exigencia, i que
ve a omplir un dels buits més
palrnaris de la nostra tradici6
historiografica: la rnanca d'una
histOria de l'educaci6 a Espanya.
D altra banda, la qualitat cien-
tifica del seus redactors es la
rnillor garantia per tal d 'asse-
gurar-nos que no ens trobern
enfront d'una obra de retails,
feta a cop de tisora i elaborada
Unicarnent a partir de fonts
secundaries tot renunciant als
materials de primera ma. Per fi
term la sensaci6 que ens trobern
davant d'una obra que si be no és
definitiva -no hi ha mai res
definitiu en el carnp de la inves
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tigaci6 humanistica-, almenys ha
estat confiada a un equip de
redacci6 competent i de
reconeguda value.

Aquest primer volum, dedicat
a repoca antiga i medieval,
aplega un total de 17 col.labo-
radors. Després seguiran dos
volums més. El segon, sobre
reducaci6 a l'Espanya moderna
(segles XVI-XVIII) incorporare
les aportacions de 39 especia-
listes, mentre que el tercer i

darrer volum -segons s'anuncia-
reunira un conjunt de 61 treballs
referits a reducaci6 a l'Espanya
conternporenia. Per la quantitat
i la qualitat dels seus colla-
boradors robra en qUesti6
mereix, d'entrada, la nostra
total confienca. Certament, els
temps del treball individual i

isolat -tal corn feren aillats en
els seus gabinets i biblioteques,
per exemple, insignes historia-
dors de reducaci6 corn Rufino
Blanco o Lorenzo Luzuriaga-
s'han acabat per tal de donar pas
a noves estrategies cientifiques
organitzades al voltant d'un
treball grupal, col-lectiu i

interdisciplinari.

Pert) no nornés hem d'elogiar
els merits d'una obra estructu-
rade a partir de la investigaci6
en equip, sin6 que també cal sig-
nificar la mateixa concepci6
d'una histOria de reducaci6 que
-a manéra de declaraci6 de
principis i intencions- apareix en
les primeres pagines de l'obra
que ens ocupa. En efecte, el
professor Delgado ha confegit un
disseny proper al que podriem
reconeixer corn una histOria to-
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tal de reduced& aix6 es, d'una
hist6ria que no s'ha limitat a
inventariar les distintes teories
educatives dels pedagogs més
coneguts, ni les disposicions
legals mes notables, ni les
institucions docents més desta-
cables. La seva pretensió de
totalitat comporta la voluntat
d'abordar reducaci6 corn una
fenomenologia radicalment hu-
mana, localitzada topogra-
ficament a un homo hispanus, i

que es entesa tanmateix corn un
entrecreuarnent de camins i

tradicions en el qual incideixen,
segle darrere segle, la familia,
l'Estat, l'Esglesia, els te6rics de
reduced& els docents, els
legisladors, les institucions, les
organitzacions professionals, els
ordesreligiosos,etc.Talcom re-
coneix el seu promotor, aquesta
HistOria de l'Educaci6 ha estat
concebuda -i a partir d'aqui
reproduIrn textualment les
paraules del professor Delgado
,,como un todo, con una traba-
zOn I6gica interna, existen rei-
teraciones, contradicciones,
enfoques diversos de las rnismas
cuestiones y estilos diferentes,
inevitable todo ello al haber sido
elaborada con el esfuerzo de
plumes tan diversas. Estas defi-
ciencias son las propias de las
Ilamadas ciencias sociales, en las
que los enfoques, los métodos y
hasta las conclusiones suelen
depender del talante y de los
métodos de trabajo utilizados por
cada investigador"

Es evident, doncs, que la
mateixa constituci6 multiforme
de robra -un dels signes del

es-
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temps de la culture postmoderna,
tal corn diria molt possiblement
Lyotard- pot ser un dels Ilasts
de l'obra en qUesti6. En qualsevol
cas calia intentar-ho. i I 'esforg
-pendent encara l'entrega dels
dos volums segUents -ha estat
certament reeixit. Des d'ara
mateix caldra Ilegir. per sempre
més. aportacions corn la que fa
el professsor Redondo -mestre
de tantes generacions um-
versiteries- sobre el concepte i
evoluciO de la hist6ria de l'edu-
caci6. o les excel-lents i sug-
gestives págines escrites per
diferents autors sobre l'educaciO
medieval hispana -una de les
etapes mes fructiferes, i a la
vegada més desconegudes de la
nostra prOpia tradicib cultural-,
aixi corn el brillant capitol
dedicat a la literature didactica
medieval.

Cal ressaltar que cada apaitat
es complete amb un aparat critic
-fonts i bibliografia secundaria-
més que suficient. la qual cosa
possibilita al public lector l'acces
a tasques d investigació més
aprofundides. La mateixa pre-
sencia d'un index onornestic al
final facilita la consulta rbpida
de l'obra. De tota manera es
possible formular algunes ob-
jeccions i remarques. D'aquesta
forma creiem que és discutible
la inclusiO de l'aportaci6 peda-
g6gica catalana medieval en el si
de la tradici6 cultural de la co-
rona aragonesa. quan se segrega
d 'aquesta lustament el vessant
valencie Per que no han pre-
sentat Ilavors Llull corn a

mallorqui? Potser I estructura

medieval -tan important per la
configuraci6 posterior de la
realitat histOrica hispana- no
este del tot resolta. I pos-
siblement tambe -per aquests
mateixos motius- hi trobem a
falter referencies a algun autor
de l'aloada, per exemple. d'un
Arnau de Vilanova, precursor de
la laIcitzaci6 del saber i pro-
motor de la ciencia empirica
enfront de la ingerencia ecle-
siestica. També I 'arnaldisme,
junt al lul-lisme. configure -al
notre entendre- la situaci6
teolegica, espiritual i pedagOgica
de la Baia Edat Mitjana

Per6 al marge d 'aquestes
consideracions de detall que
afecten casuistiques molt con-
cretes i especifiques, hem
cragrair I apariciO d'aquest
primer volum de la Historia de
la Educaci6n en Espana y Ame-
rica. i esperem la publicaciO
immediate dels altres dos volums
per tal de confegir un ludici global
de l'obra clue. pel que sembla.
sere d'allO més positiu.

Conrad Vilanou
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SIGUAN, Miguel (coord.): La es-
cuela y la migracion en la Europa
de los 90. Barcelona, ICE de la
Universitet de Barcelona/Edito-
rial Horsori, 1992.

Del Seminari Internacional
sobre Educació i Llengues que
organitza -des de fa una serie
d'anys- l'Institut de Ciencies de
l'Educacid de la Universitet de
Barcelona, sota el guiatge del
professor Siguan, ens arriba
aquest volum que recull les
ponencies i comunicacions pre-
sentades en el marc de les
sessions corresponents al semi-
nari celebrat l'any 1990 -la
quinzena convocatdria per a ser
més exactes- i que fou dedicat,
de manera monografica, a una
ternatica tan actual corn la de
l'escola i la migraci6 a l'Europa
dels 90.

L'obra -després d'una pre-
sentacid a tall de prdleg del
professor Siguan- inclou tres
epigrafs. Un primer bloc sobre
temes de caire general, un segon
apartat sobre la immigracid a
Catalunya, i un tercer gruix
d'aportacions -el més voluminds
de tots- sobre la immigracid a
altres zones i palsos, si be una
majoria es refereix a arees
geografiques del sud d'Europa
-Franca, Italia i Grécia, prin-
cipalment-, sense oblidar pelt
altres punts corn alguna zona
d'Alemanya o del Benelux.
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Donar cornpteira6 d'un Ilibre
d'aquestes caracterfstiques no
es una empresa gens facil, ates
que no tenim a les mans una
monografia d'un Onic autor sind
un conjunt d'aportacions -fetes
des de diferents realitats so-
cials, enfocaments i perspec-
tives- que aborden -aixd Si- una
tematica comuna corn sOn les
relacions existents entre escola,
Ilengua i immigracid. Es tracta
-en darrer terme- d'una obra de
naturalesa comparative que
presenta distintes cares d'un
mateix problema, per6 on hi
manquen -al nostre entendre-
unes conclusions generals, si ales
no de carecter provisional, sense
desmereixer, en cap cas, ca-
dascuna de les valuoses con-
clusions -que a tall personal i

individual- ofereixen els distints
ponents del seminari.

D'entrada, val a dir que
l'aparici6 d'aquest treball -corn
d'altres semblants- es pot
inserir en l'horitz6 cultural que
ha generat -en aquests darrers
temps- all() que s'ha convingut a
identificar corn a filosofia de la
diferencia, és a dir, aquell
corrent de pensament que ha
propiciat -d'un temps erica-
l'adveniment d'un nou marc
cultural. La diferencia -en
contrast a les pretensions de la
dialectica- elimina les possi-
bilitats d'absorbir tot all6
antagdnic, contrari i antitetic.
Els pensadors de la diferencia,
d'altra banda, s6n conscients que
la seva filosofia depen i deriva,
en bona mesura, de la diversitat
d'universos linguistics. En efec-
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te, el fet linguistic -la mateixa
pluralitat de jocs de flenguatge
apuntada pel segon Wittgenstein-
es troba a la base d'aquesta
concepci6 diferenciada de l'home
i de la societat. Aixi, doncs,
resulta del tot logic i normal
connectar -tal corn es va fer en
el seminari que ens ocupa-
Ilengua i diferencia.

S6n -els nostres- temps
oberts a la diferencia, malgrat
que sempre hi ha qui, des d'ac-
tituds més o rnenys fona-
mentalistes, defensa discursos
totalitzadors. El rebrot de la
violencia, la xenofObia, la mar-
ginaci6 social i d'altres corn-
portaments insolidaris, no s6n
més que manifestacions de rebuig
d'aquest nou marc social, més
tolerant i respectu6s amb tot and
que siguin diferencies individuals
i collectives. En qualsevol cas,
la valoraci6 positive de la
diferencia ha afavorit -en el
camp de l'educaci6- les postures
que ernfasitzen and divers,
multiple i plural, es a dir, el
multiculturalisme pedagogic.
D'aquesta manera hem acabat
per descobrir, i a voltes redes-
cobrir, tot un seguit de nous
subjectes educatius: nens aban-
donats, dones maltractades,
yells discriminats, delinquents,
malalts crdnics i terminals,
persones de color, disminults,
pobres, marginats de tota mena,
desvalguts, expatriats, refu-
giats i molts altres mes.

Doncs be, el Ilibre que tenim
a les mans parteix de la cons-
tataci6 d'aquest fet, aim) es, del
reconeixement public de la

diferencia generada per uns
fluxosmigratorisconstants-pal-
pablesapartirdelsanys60-, i que
seguint corrents que van del sud
al nord, i més recentment de
l'est a l'oest, recauen sobre
l'Europa occidental. I és obvi que
la immigraci6 implica reflexions
pedagogiques. El mateix Siguan
ho reconeix, en significar que
l'escola continua sent el primer
rnecanisme d'integraci6 social.
Pert) aquesta integraci6 no es
facil, atés que hi ha un seguit de
dificultats de tota mena ge-
nerades per uns diferencials
linguistics, socials, culturals,
etnics i racials. La realitat
comparada confirma aquesta
situaci6. "Hay escuelas -escriu
Siguan- en Luxemburgo en las que
todos los alumnos inmigrados son
portugueses. Hay escuelas en
Francia en las que todos los
inmigrados son arabes, aunque
proceden de diferentes paises del
Magreb. Y hay escuelas en los
suburbios londinenses en las que
los alumnos hablan diez o doce
lenguas distintas. Sea pequeria o
grande la diferencia, sea unifor-
me o variada la poblaci6n inmi-
grada, el problema de fondo es
siempre el mismo: intentar la
integraci6n social y cultural de
estos nirios en la sociedad que
los acoge,, (pag. 10).

La professore M. Rey, de la
Universitat de Ginebra, afronta
la complexitat i les perspectives
de l'escola i la migraciO, tot
reclamant un nou marc refe-
rencial intercultural on l'escola
tingui un paper fonamental atés
que pot actuar eficagment corn
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una espacie d'experiancia mi-
crosocial, pravia i anterior a la
definitiva integraci6 social dels
infants i adolescents immigrats.
Aquesta autora, que reclama un
pluralisme linguistic i mul-
ticultural obert a un dialeg no
tan sols intraeuropeu sin6 inter-
continental, espera que l'escola
-Iluny d'actituds tancades que
preconitzen una simple adaptaci6
unilateral dels immigrants a la
cultura dominant- respecti la
llengua, creences i cultura dels
mateixos immigrants en un
ambient de solidaritat local i

internacional. Res, doncs, de
prepotancies, ni d'imposicions de
preteses cultures superiors. Les
practiques etnocides, promo-
gudes una i mil vegades al llarg
de la histOria, comencen a ser
refusades.

Aquesta manera de pensar
-aixO as, la defensa d'un mul-
ticulturalisme pedagogic- apa-
reix repetidament al Ilarg de les
diverses ponancies i comuni-
cacions. Alan Wagner, repre-
sentant de l'OCDE, també parti-
cipa, des d'una perspectiva
comparativa, d'aquesta mateixa
sensibilitat, recomanant la
conveniancia d'incorporar a
l'escola la diversitat cultural i

linguistica dels immigrants.
sense oblidar una desitjable i

aconsellable participaci6 dels
pares i d'aquestes mateixes
comunitats minoritbries en els
afers escolars.

Per la seva banda Carmel
Camilleri. de la Universitat Paris
V. aborda les dificultats en
l'escolantat dels joves fills
286
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d'immigrants a Europa, des d'una
perspectiva culturalista tal corn
Ii pertoca per formaci6 i tradici6,
atas que ja va publicar l'any
1985 una interessant Anthro-
pologie culturelle et education.
Camilleri conclou que el fracas
escolar dels fills dels immigrants
depan, en bona mesura, de les
relacions -no sempre facils- que
tenen amb els seus professors
que, generalment, desconeixen la
cultura d'aquests joves. El
desgavell es podria solucionar tot
reflexionant sobre la significaci6
de la diversitat cultural, apro-
fundint en l'estructura de cada
cultura i en la manera corn
condicionen la vida d'altri.

Mercé Pujol, de les Univer-
sitats de Ginetra i Ottawa, pre-
senta un treball sobre didactica
de Ilengues i moviments
migratoris en el qual, recollint
les orientacions del Consell
d'Europa, proposa una didactica
integrada de les Ilengues, res-
pectant l'especificitat de cadas-
cuna i tenint en compte alhora
tant l'aprenentatge de la Ilengua
originaria corn la de la Ilengua
oficial, generant-se aixi un marc
teOric i conceptual de grans
possibilitats.

Fins aqui hem donat una breu
noticia dels treballs alas signi-
ficatius que integren la primera
part del Ilibre dedicada a tema-
tiques generals. En el capitol
segon, sobre la immigraci6 a
Catalunya, s'inclouen diversos
estudis provinents de persones
vinculades a institucions i orga-
nisrnes oficials, corn el SEDEC o
altres instancies del Depar-
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tament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, aixf
corn diferents centres univer-
sitaris. Es tracta. pel cornü,
d'aportacions concretes i pun-
tuals, destacant pel seu to
introductori i generalista el
treball de Joaquim Arenas sobre
el plantejarnent de la immigraci6
en el context d'una escola cata-
lana -en Ilengua i contingut-
oberta a una educaci6 igualitaria
i interculturalista. Arenas apunta
and que cal fer per tal de portar
endavant el seu projecte. La seva
contribuci6 es complete amb la
de Merce Belart, Lluisa Rance i
Maria Rocaspana sobre les linies
generals de l'actuaci6 pedagOgica
del SEDEC pel que fa als alumnes
que s'incorporen tardanament al
sistema educatiu catala.

Desenvolupament del pro-
grama d'educaci6 compensat6-
ria, formaci6 permanent i di-
versitat cultural, caracteris-
tiques generals de la immigraci6
a la Catalunya dels anys noranta.
descripci6 de l'ERAIM, progra-
ma coordinat a partir de 1988
entre diversos departarnents
universitaris per tal de desen-
volupar investigacions intercul-
turals sobre la immigraci6, sOn
alguns dels aspectes que tarnbe
integren aquest gruix d'apor-
tacions referides monografica-
meat a la situaci6 catalana, i que
es poden seguir amb fruici6 i

aprofitament.

La tercera part del Ilibre
-retolada sota l'epigraf d'altres
paisos- incorpora més d'una
dotzena de treballs que aborden
aquestes mateixes proble-

màtiquesa diferents indrets
d'Europa. Es obvi que ternatiques
corn les derivades de la presencia
d'immigrants magrebins a Fran-
ca, aixi corn les dinamiques
generades en contextos socials
bilingOes corn el belga, apareixen
amplament comentades en
aquesta part del Ilibre que ens
ocupa. Per6 el seminari -corn a
Hoc de trobada i d'intercanvi de
materials, estudis, analisis i

experiencies- no ofereix a
consideraci6 del public lector una
Ilista de suggeriments finals,
més o menys sistemitzats, sin6
que deixa cada lector en plena
llibertat per tal de deduir-ne les
conseqUencies i conclusions
oportunes. Si no ho han fet els
organitzadors del seminari, ni el
coordinador d'aquest volum,
tarnpoc ho farem nosaltres. En
qualsevol cas constatem
-d'acord amb el que diuen molts
dels participants en aquest
seminari- que tot just s'acaba
dencetar un nou camp d'in-
vestigaci6: cal doncs aprofundir
encara més perque, pel que
sembla, la immigraci6 con-
tinuara, i amb ella, les dificultats
per aconseguir una adequada i

respectuosa integraci6 social.
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SPENDER, D.; SARAH, E.: Apren-
der a perderSexismo y educe-
ci6n. Barcelona, Paides Educa-
dor, 1993.

El Ilibre que comentem ja
nornés pel titol ens fa obrir els
ulls i les orelles a un debat que
circula per les aules i, en gene-
ral, per tota la comunitat edu-
cative i que encara este !luny de
ser encarat amb seriositat pel
conjunt de la societat: sexisme
educaci6 en seri els terrnes. I

aquest es tambe el subtitol de la
compilacid de Dale Spender i

d'Elizabeth Sarah, dedicada
exclusivament a ranálisi del
sexisme i feta amb un to critic I

a partir de restudi rigor6s de
diferents situacions en les quals
el predomini de la ideologia i de
les formes sexistes fa que els
col.lectius de nenes, noies i do-
nes (alumnes i professores),
siguin situades en la banda de qui
perd. De manera que es dernostra
una vegada tries que reducacid a
Anglaterra. corn tambe s'ha
dernostrat aqui, es en efecte, per
a les nenes, noies i clones, un
aprendre a perdre.

No pas per casualitat el Ilibre
es una producci6 de dones,
d'estudis fets per dones i de
reflexi6 «a favor de les dones..
Perd en aixO no hi hauria cap
valor especial si no hi hagues el
referent del feminisme, amb les
seves teories i amb el caracter
que te de moviment social, que Ii
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dena consistencia. Els objectius
de fons sOn clars: posar en
practice els principis feministes,
cornencar per nosaltres matei-
xes, revaloritzar and personal,
reconeixer que rexperiencia
subjective es important, no
solament per a les dones sind per
a resser hume. Tot aixd, en
relaci6 amb reduced& I, efec-
tivament, l'analisi de reducacid
del grup d'estudi feminista de que
formen part les autores, este
profundament arrelada en la seva
experiencia vital de reducaci6;
cosa que es nota en les expo-
sicions que fan sobre cadascun
dels temes que tracten.

Sernpre en aquest punt de
vista critic i de questionament,
les compiladores divideixen el
Ilibre en set parts. En el primer
capitol, comencen mostrant la
importencia de les vivencies
subjectives quotidianes. en els
testimonis. El record que Pippa
Brewster te del seu pas per
l'escola priméria i secunderia,
i que exposa en forrna autobio-
grafica, tot fent referencia a
fets, sensacions, sentiments...
viscuts per l'autora que arriba
a afirrnar que «el fracas edu-
catiu femeni no es nornes un
concepte, no és abstracte: es la
nostra experiencia personal..
Irene Payne analitza la seva
prOpia trajectdria escolar a la
Hum del feminisme i de les
teories de classe de la sociologia
de l'educaciO, corn a noia de
classe baixa que va a una Gram-
mar School que, a mes d'enf ron-
tar-se a les questions ideold-
gigues classistes i sexistes o els
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aspectes materials (uniforme,
Ilibres, etc.), ha d'enfrontar-se
als valors de la gent més propera
(familiars, veinat, etc.) repro-
vadors de reduced() de desclas-
sament i ales en el cas d'una
dona.

El segon capitol conté aspec-
tes de reflexi6 general sobre les
critiques educatives feministes.
Tracten te6ricament reduced()
corn a adoctrinarnent (Dale
Spender), la ideologia sexista
(Irene Payne), el paper de les
institucions educatives (Dale
Spender), sempre. per6, en
referencia a la prectica educati-
ve.

En aquest capitol resulten
force nous pel moment en que es
troba, a Catalunya i a la resta de
l'Estat espanyol, el tema de
reduced() no sexista (reforma
educative, estudis de dones o de
genere des de les universitats,
etc.), dos dels articles: el de
Patricia de Wolfe i el d'Elizabeth
Sarah-Marion Scott-Dale Spen-
der. El de la primera, sobre les
contradiccions de l'alumnat
davant dels estudis sobre la dona,
pose en evidencia la incompati-
bilitat dels estudis de genere de
base feminista i la majoria dels
metodes existents en l'ense-
nya men t-a prenen tatg e , les
contradiccions entre els estudis
sobre les dones i la logica
universiteria androcentrica.
Justament ara que aqui, al nostre
pais, s'estan estenent les
propostes dels estudis academics
de genere. L'article de les altres
tres autores es una defense de
les aules no mixtes i un plante-

jament d'alerta davant de les
practiques coeducatives que re-
forcen models androcentrics. I

resulta especialment polemic en
una societat corn la nostra, on la
coeducaci6 encara no este
aclarida en termes prectics i on
parlar d'escoles separades
sembla un retorn a les escoles
tradicionals de segregaci6.

El tercer capitol ens presen-
ta diverses anelisis referides a
les professores. Les carreres
professionals o el fet que per a
la majoria de persones d'un
centre educatiu les professores
s6n primer dones, les conse-
quencies d'aix6: la mance de
respecte a les dones professores
i fins al fet de ser encalcades
pels propis companys (el tantes
vegades denunciat assetjament
sexual del qual semblava exempt
el m6n de la culture).

El curriculum, l'escolar, el de
les escoles de persones adultes,
ralfabetitzaci6, la incorporaci6
de reduced() sexual, les mate-
metiques corn a discipline amb
expectatives sexistes... formen
part de la temetica abordada en
el quart capitol. I rail& la
interacci6 que s'hi d6na, les
conductes del professorat, el
Ilenguatge que generalitza en
masculi, el silenci i el fet de
parlar a classe, les practiques
ferninistes a l'aula corn a qUes-
tionament del m6n quotidie, les
influencies de tipus sexista de
fora de l'aula constitueixen el
cinque capitol.

Potser per a nosaltres, els
dos darrers capitols, sobre

'tj 2
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I 'opressió racial I sexual i sexisme
i heterosexisme, sOn els que ens
aporten ales novetat ternatica i
tambe perque ens oblige a pen-
sar en d'altres formes d'educa-
ci6, menys encarcarades, davant
dels perjudicis persistents i de
les relacions de poder que fan
que quan eduquern discriminem.
Discriminem a partir d'aquell
model que nomes considera
«real» allb hurna central:
l'«arquetip viril» (el que repre-
senta la gent ocidental, especial-
ment homes blancs, de classe
mitjana i alta, adults...), rnentre
que allb hurne aitre, qui no respon
al model androcentric de fet o
per comportament («aquelles
negres cridaneres», corn diu
Grace Evans o les noies lesbia-
nes. corn analitza Lorraine
Trenchard), queda en el rac6 dels
problernes.

El Ilibre proposa, clones, una
educaci6 suficientment oberta i
amb voluntat comprensiva, no
paternalista, corn per abordar la
realitat multicultural i multise-
xual sense rebuig ni proteccio-
nismes moralistes vers les
persones que, en qualsevol cas,
avui encara estan movent-se en
«territori advers».

Les diferents analisis i expo-
sicions conviden certament a una
autocritica i a un replantejarnent
de la tasca de docents que, do-
nes homes, duem a terme. Per&
potser el valor que té el llibre
en el seu conjunt és que actua
o pot actuar en forma d 'avls, ja
que aquestes realitats de les
quals ens parlen les autores
d 'Aprender a perder sOn reali-
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tats, en el fons i malauradament,
molt vigents entre nosaltres,
perb datades tretze anys en-
darrere.

Les critiques de les feminis-
tes angleses a l'escola mixta, de
les quals haviem sentit a parlar
tantes vegades, finalment ens
arriben traduides en castella,
per poder ser divulgades entre
nosaltres (professorat, alumnat
i d'altra gent interessada),
tretze anys després de la seva
edici6 anglesa. Es tambe de les
poques vegades que un debat
feminista adquireix, arnb totes
les atribucions reglarnenteries,
la categoria d'acadernic, tot i que
posa en dubte els supbsits que
avui justarnent estan de moda
entre la gent ensenyant, en
relaci6 a reduced& I aixb es
d6na de la me d'una editorial tan
poc dubtosa de feminista corn la
PaidOs Educador.

Potser per influbncia anglo-
saxona -corn tantes vegades sol
passar -comencarem a parlar
ara, a més del sexisme, de l'he-
terosexisrne o de l'androcen-
trisrne. Potser inclourern, i no
perque en parli la Reforma
educative, el tema del racisme
en les discussions de len docents
ferninistes. Potser per a alguns
dels cornpanys docents que,
sovint encara, fan aquelles
brornes» sobre les dones, el

ferninisme, etc., que tantes
vegades hem hagut d'aguantar
tant alumnes com professores,
s'haurà acabat l'argument que hi
ha temes, corn fins ara i encara
ara el sexisrne, que no tenen rang
d'acadernic.
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En aquest sentit, les recer-
ques, les experiencies, les tesis
de doctorat de les autores i el
seu prestigi i trajectbria in -
tel-lectual, personal i profes-
sional. avalen els textos del
Ilibre. A més, inciten a docu
mentar-nos més, tot presentant
una interessant bibliografia,
lamentablement amb pocs titols
traduits al castella i cap al
catala, que serveix de guia per
saber més coses en la linea del
que ens proposen a partir dels
seus escrits.

En els darrers anys. a Cata-
lunya i a la resta de l'Estat
espanyol, han aparegut diversos
Ilibres amb interessants apor-
tacions de dones estudioses del
sexisme en l'educaciO. Entre
aquests Ilibres. hi predominen
aquells en que, en els seus
plantejaments discursius, hi ha
expressada la voluntat d'igualtat
corn a objectiu. En el Ilibre
Aprender a perder hi ha altres
coses. per exemple, una demanda
d'obertura. una exigencia de
respecte, un repte de solidaritat.
I aixel, tot perdent la por i

perdent, probablement. el res-
pecte a les institucions socials i
educatives sexistes, racistes,
heterosexistes...

La nostra quotidianitat, la de
les persones educadores, global-
ment esta molt Iluny del ferni-
nisme, molt Iluny de l'anti-
racisme. molt Iluny de l'anti-
classisme I molt a prop de
l'androcentrisme. Per aixd.
educar es converteix, I no
solament per la forma que Ii
donem -més o menys autori-
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taria-, en un acte d'imposiciO i
de dorninacig.

Aprender a perder pot ser
una eina per aclarir, sense
victimitzacions, qui hi surt
perdent, en aquest acte educatiu
discriminatori; perque, encara
que ens diguin coses que ja
sabem, que vivim 0 que viuen
persones que coneixern, les au-
tores del Ilibre ens aporten un
material imprescindible per
educar i educar-nos, per damunt
de les modes i les conjuntures, a
partir de les realitats quotidianes
personals i vitals, tambe en el
mOn academic.

Pilar Heras I Tries

UCAR, X.: La animaci6n socio-
cultural. Barcelona, CEAC, 1972.

Xavier Ucar, professor de la
Universitat AutOnoma de Barce-
lona, autor del Ilibre que ens
ocupa, es un reconegut especia-
lista en temes relacionats amb
l'animaciO sociocultural, des
d'una perspectiva pedagOgica.
Aixi ho confirmen els diversos
treballs publicats els darrers
anys i la seva tesi doctoral,
inedita fins avui.

I 'autor centra l'atenciO en
l'arr bit especific de l'ammacio
sociocultural, disciplina que,
malgrat ser relativament jove,
va assolint maduresa a nivell
mstitucional. Tracta de facilitar-
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ne una visi6 general dins del marc
ampli i globalitzador de l'edu-
caci6, aprofundint i descobrint
nous enfocarnents en temes ja
estudiats per d'altres autors i

presentant i analitzant nous te-
mes susceptibles de futurs
aprofundiments. Divideix el
treball en tres grans apartats:
el primer as fonamentalment
epistemolOgic i hi fa una deli-
mitaci6 histOrico-conceptual de
l'animaci6 sociocultural; en el
segon analitza les relacions
existents entre l'animaci6 so-
ciocultural i d'altres accions
sociointerventives, corn tambe
amb algunes disciplines del m6n
educatiu; en el tercer presenta
un model sistematico-tecnologic
de l'animacj6 sociocultural.
Completen l'obra una interessant
reflexi6 a manera d'epileg i una
acurada bibliografia.

Al.ludeix a la "crisi de la
civilitzaci6 occidental» origi-
nada despres de la II Guerra
Mundial, caracteritzada per un
polimorfisme social provocat per
efecte de les variacions sofertes
per la vida social en el darrer
segle, corn a punt de partida de
l'animaci6 sociocultural, ani-
rnaci6 que clOna resposta als
desequilibris suscitats a causa
de la crisi, en un context pluri i
multiforme. Distingeix quatre
tipus de factors contextuals que
fonarnenten l'aparici6 i el de-
senvolupament de l'animaci6
sociocultural, i n'explica l'evo-
luci6 i la forrna actual corn a
metodologia d'intervenci6 so-
cioeducativa: context socio-
econOmic, context politic, con-
text cultural i context educatiu.
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El rnot "animador» va ser
utilitzat per primer cop a Franca
l'any 1945. El terme "anima-
ci6» apareix el 1955. A la
decada dels seixanta es va
estendre pel mOn cultural fran-
cOfon arnb la forma "animation
socioculturelle», i la corres-
pondencia anglosaxona Os l'ex-
pressi6 «socio-cultural com-
munity developrnent».

A Espanya, l'animaci6 socio-
cultural apareix els anys sei-
xanta procedent de Franca,
fonamentalment corn una practica
social i cultural, no corn un
concepte o una teoria, recollint
tradicions anteriors Iligades
sobretot a l'educaci6 d'adults i

a la cultura popular. No es pot
parlar de maduresa i vertadera
configuraci6 formal fins a la
decada dels vuitanta, moment en
que l'Administraci6 i el poder
local seran els maxims impulsors
d'iniciatives: congressos, se-
minaris, trobades, jornades,
estudis i experiencies en gene-
ral en l'ambit sociocultural.
Actualment encara Os dificil
definir i precisar les practiques
socioculturals Iligades al terrne
"animaci6», i apareixen nous
termes corn ara "pananima-
cionisme» i "gesti6 cultural-
animaci6 sociocultural». El paper
que es concedia a l'anirnaci6
sociocultural (a partir d'ara AS)
durant la dictadura estava
associat a l'assoliment d'un
«horitz6 utOpic» Iligat a

transformaci6 d'estructures,
desenvoluparnent individual i

col.lectiu, creaci6 d'interrela-
cions; actualment l'AS esta
comprornesa amb l'"aqui i ara
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utOpic», a la recerca de metodes
eficacos de treball, disseny
d'estrategies d'intervencig,
avaluació d'intervencions i de
politiques culturals, etc. L'AS
constitueix un valor per si
mateix, superant la concepciô
d'instrument exclusiu per al
canvi.

El concepte d'AS se'ns pre-
senta corn un tema complex. En
principi va prevaler la inter-
vencig prActica sobre la teo-
ritzaciO, mes tard les aporta-
cions tedriques van augmentar
progressivament i, actualment,
la bibliografia sobre el tema es
molt amplia, cosa que ha permes
que puguem parlar de certes
fonamentacions cientifico-tec-
niques de l'AS. Els nombrosos
esforcos tegrics per aclarir
concepte i delirnitar-lo ideo-
lOgicament, en l'opiniO de la
majoria d'autors, no han donat
els resultats desitjats, ja que es
considera encara el concepte
d'AS corn a vague, multiforme,
incipient, desestructurat, am-
bigu, polisernic, una etiqueta,
buit de significat, generalitzaciO
precipitada, imprecis, hete-
rogeni, poc cientific... Moltes,
d'altra banda, han estat les raons
adduldes per justificar l'estat
actual, des dels autors que
assenyalen que abasta realitats
molt diverses, considerant-lo un
fenomen social molt ampli (Bar-
rado), passant pels Qui al.lu-
deixen a la varietat de con-
ceptualitzacions sobre la cultu-
re Iligades a les definicions d'AS
(Arnanz), els qui fan referencia
a funci6 social, actitud, menta-

litat, professig, conjunt de
tecniques i métodes especifics,
corn a forma d'entendre l'AS
(Monera), fins a qui l'atribueix
a la manca de models de desen-
volupament cultural i de para-
digmes de desenvolupament
comunitari (Petrus). Ucar opta
per considerar mes coherent
afirmar la provisionalitat de les
definicions que fins ara s'han
donat sobre l'AS i insta que es
continia investigant sobre el
lexic, significat i contingut de
l'AS, per aconseguir una major
claredat i univocitat conceptual.
Distingeix, a partir de la bi-
bliografia existent del diferents
autors, vuit procedirnents per
conceptualitzar l'AS, i n'analitza
cada procediment i els autors
més representatius. Per a
l'autor, malgrat reconeixer que
es un terme polemic i qUestionat,
continua sent el més acceptat,
el més univoc i el que fa una
allusió més clara al contingut a
clue es refereix. Apunta dues
raons per a l'acceptacig plena del
terme "animaciO,,, la primera
de carActer etimolOgic" i la
segona de tipus "pragmatic-.

Xavier Ucar enten l'AS corn
un proces susceptible d'inter-
vencig tecnolOgico-educativa en
una comunitat delimitada te-
rritorialrnent que té per objectiu
convertir els seus membres,
individualment i socialment
considerats, en subjectes actius
de la seva prOpia transformaciO
i la del seu entorn, de cara a
aconseguir millorar-ne la
qualitat de vide". En destaca el
cara.cter educatiu, concebent
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l'AS corn una «practice educe-
tiva global» que afecta tots els
aspectes personals i socials; es
a dir, que la intervencid socio-
cultural incideix .sobre tot el
que es ideolOgic, econOrnic,
politic, cultural, social, rela-
cional, etc.. Constitueix «un
fenomen multidimensional., amb
una clara «adscripci6 a l'ambit
de l'educaci6. en elle.) referent
a «processos de transformaci6
i canvi social..

Analitza les relacions entre
LAS i diferents disciplines
especifiques del camp educatiu
i/o amb d'altres realitats de la
vide sociocultural (educaciO
permanent, educaci6 formal, no
formal i informal, educaci6
d'adults, educaci6 popular,
educaci6 en el temps Iliure,
pedagogia social, acci6 cultural,
acci6 sociocultural, acci6 assis-
tencial i acci6 civica, extensi6 i
difusi6 cultural, animaci6 cul-
tural, gesti6 cultural, politica
cultural, promocid social,
promoci6 cultural, promoci6
participative i promoci6 socio-
cultural, desenvolupament co-
munitari), I, pretenent aeon-
seguir l'ordre davant un pano-
rama tan confüs, aprofita les
relacions dels conceptes es-
mentats amb l'AS per delimitar-
los.

Conscient que l'AS corn a
proces d'intervenci6 sobre les
comunitats resulta «un fenomen
multidimensional molt com-
plex., veu la necessitat d'ana-
litzar els elements teleolOgics i

metodologics que participen en
el seu desenvolupament amb els

294

diferents collectius humans,
tenint en compte per fer-ho corn
a elements fonamentals en
qualsevol proces d'animacid amb
un grup flume., els segaents: el
desenvolupament de la cons-
cienciaci6 i el sentit critic, la
participaciO, la integraci6 social,
la dinamitzacid sociocultural, la
innovaci6 i la creaci6 cultural,
la utopia i la intervencid socio-
cultural, i les tecniques.

Tota intervenci6 sociocul-
tural, sorgida d'un proces d'AS
a partir d'intentar donar solu-
cions a problemes que de mane-
ra conscient suporta un grup
social i que pretengui ser efec-
tiva, no pot estar Iligada exclu-
sivament a la intuIci6, impro-
visaciO, atzar o casualitat, sine
que la reflexi6, la planificaci6 i
l'execuci6 sisternatica han de
presidir-la; per tent, la inter-
venci6 pot ser considerada corn
a tecnolOgica I, mes concreta-
ment, pot constituir una «tec-
nologia social..

El professor Ucar, finalment,
ens presenta un model sis-
tematico-tecnolOgic d'inter-
venci6 sociocultural, definit per
nivells -ideolOgic, psicoso-
ciolOgic, teleolOgic, estrategic,
diagnOstic, d'intervenci6 ope-
rative i d'avaluaci6-, obert,
dinarnic, probabilistic, inserit en
un ecosistema socioambiental que
el condiciona, on totes les parts
interaccionen per aconseguir un
objectiu comb «la millora de la
qualitat de vida de les cornu-
nitats». Presurniblement, aquest
model ens perrnetra descriure,
comprendre, analitzar i, per
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tant, avaluar qualsevol inter-
venció sociocultural.

Es evident que el treball
contingut en aquest interessant
Ilibre es el resultat d'un enorme
estorg investigador dut a terme
amb rigor per l'autor, que ens
facilita una proposta sisternetica
de l'AS. que ens permet tenir
una visi6 global, tenint en compte
tots els elements que s'in-
terrelacionen i participen en la
intervenci6 sociocultural per
aconseguir millorar la qualitat de
vide de diferents col.lectius
humans.

El contingut de l'obra ens
reporta una visi6 nova i actua-
litzada de l'AS., i es converteix
en una referencia velida per a
estudis i treballs posteriors,
corn tambe en un manual irn-
prescindible, a partir d'ara, per
a qualsevol persona que tracti
d'apropar-se a nivell te6ric a
l'animaci6 sociocultural.

Javier Ventura Blanco

VALLS, Enric: Los procedimien-
tos: aprendizaje, ensefianza y
evalJaciOn. Barcelona, ICE de la
UB/Editorial Horsori, 1993.

Aquesta obra ens apropa al
tema dels procechments, dels
quals tent es parla perd tan poca
cosa se sap, des d'una perspec-
tive educative per() amb una
fonamentaci6 psicolOgica que fa
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de l'obra un conjunt force
entenedor. Aquesta combinaci6
es possible grecies a la formaci6
de l'autor (doctor en Psicologia
i Ilicenciat en Filosofia i Lletres)
i a la seva experiencia en aquest
terreny (ha realitzat diversos
treballs sobre aquesta temetica,

la seva tesi doctoral versa
sobre aixO), que deixa palesa al
Ilarg del llibre, tot il.lustrant
els diferents termes a la Ilum
d'una extensa revisi6 biblio-
grafica i aprofundint en els
diferents vessants que ens po-
den ajudar a situar i comprendre
els procediments.

Ens trobern, i aixi ho mani-
testa el mateix autor, davant un
tema "relliscOs", on sovirit els
termes s6n polivalents. Es per
aix6 que l'esforc que fa l'autor
per matisar que s'enten per
destreses, tecniques, regles,
metodes, estrategies... fa enca-
ra més meriteria i interessant
la seva aportaciO.

El llibre resulta arne, fecil de
Ilegir. Combina la reflexi6 prOpia
de l'autor amb quadres i citacions
aclaridores i amb, exempli-
ficacions prectiques. Es, des d'un
punt de vista formal, una obra
ben estructurada, la qual cosa
facilita. la comprensi6 de les
ternetiques a tractar. De fet, hi
ha dues parts ben diferenciades:
la primera, més teOrica i con-
ceptual, que fa referencia a la
naturalesa dels continguts pro-
cedimentals i la segona, més
concreta, que aborda el trac-
tament dels procediments en el
curriculum.
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Fa referencies constants a la
reforma educative que actual-
ment ens ocupa i a les bases
teOriques subjacents, tot parlant
de l'obertura i la flexibilitat del
curriculum i les fonts (socio-
lOgica, epistemolOgica, pedagO-
gica i psicologica) que ajuden a
seleccionar els continguts. Es
mostra, doncs, claramant par-
tidari de la Reforma Educative i
al-ludeix constantment els
diferents nivells de concreciO,
advocant per una concreció i

adaptaciO dels procedirnents
segons les caracteristiques del
centre i dels alumnes.

A la prirnera part l'autor
situa qué s'enten per proce-
dirnents i quines actuacions
comprenen i quins trets els
caracteritzen. En primer Hoc.
parteix de la definiciO donada pel
Diserio Curricular Base con-
junt d'accions ordenades.
onentades a la consecució d'una
meta) i conceptualitza els
procedirnents corn a continguts
curriculars, assenyalant que han
de treballar-se corn a tabs,
planificant-los, seqUenciant-
los.. A partir d'aqui. al Ilarg del
Ilibre. Valls va moldejant la noci6
de procetliments. desenvolupant
amb arguments diversos les
afirmacions que fa sobre els
procedirnents. en tant que diu que
sOn continguts, que poden ser
fisics I mentals, que consten
d'una seqUencia d'accions (i per
tant. els coneixements previs
resulten essencials per deter-
minar-la) que s'orienten a la
consecucio d'una meta, que
constitueixen el «saber fer», que
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sorgeixen de l'automatitzaciO
d'unes accions, que formen un
continu respecte a altres
continguts curriculars corn sOn
els fets i conceptes, que el que
resulta realment dificil no es
adquirir-los sin6 saber aplicar-
los a diferents situacions par-
ticulars...i un seguit més de trets
que ens porten a identificar amb
clarecliii en que consisteixen els
procediments.

A continuaci6, aprofundeix en
la conceptualitzaciO de proces,
rnetode, tecnica, regla, norma,
destreses i estrategies i després
veu si poden considerar-se corn
a procedirnents. Matisa els
aspectes diferencials entre tots
aquests terrnes.

finalment, caracteritza
diferents tipus de procediments,
malgrat ser conscient de la
restricci6 que tota classificaciO
imposa, i analitza quins han de
ser objecte de tractament a
l'escola i per que. Aixi ens
trobern que tenen una clara
finalitat educative els procesos
controlats (versus els auto-
matics). els cognitius (versusels
motrius) i els heuristics (versus
els algoritmics).

Dins la segona part. en un
primer moment hi ha una
fonarnentaci6 teOrica dels pro-
cedirnents al curriculum L'autor
se situa en un posicionament
constructivista i cognitivista:
constructivista en tent que
l'alun, ha de construir el seu
(caprelidre a aprendre» i aim) irn-
plica un treball molt diversificat
(no limitar-se a fets i conceptes)

7



i cognitivista en tant que cal
«ensenyar a pensarn per tal que
els alumnes siguin capagos
d'amotilar-se i de reorganitzar
la seva activitat segons les de-
mandes canviants de la societat
i de la proli-feraci6 de nous
coneixements. Per aix6 es millor
proporcionar a l'alumne «eines o
estris mentals durablesn en floc
de repertoris materials que po-
den quedar facilment obsolets.
Aixi, Valls, trasllada el principi
de l'aprenentage significatiu als
procediments (relacionant-ho
amb l'ensenyament actiu de
l'Escola Nova) i aprofundeix en
la concepciO dels procediments
corn a continguts a treballar
explicitament en el curriculum.
insistint en la necessitat de do-
ter-los d'intencionalitat educa-
tive. AixO ha de portar a plani-
ficar les activitats d'ense-
nyament-aprenentatge referides
a procediments (seleccionant,
seqUenciant i prioritzant els
continguts) I. indirectament, a
canviar les tasques del professor
a l'escola. PerO hi ha dificultats
per treballar d'aquesta manera.
corn sbn la formaciO del profes-
sorat, centrada en continguts de
naturalesa declarative (i que fa
del mestre un director o ex-
positor del -saber,. en Hoc d'un
guia o facilitador). el des-
coneixement d'aquesta filosofia
1 la necessitat no nornes d'un
canvi curricular sin6 tambe d'una
rerbvaci6 organitzativa

E!s darrers capitols d'aquesta
primera part es refereixen a con-)
ensenyar. aprendre I avaluar
procediments
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Respecte a corn ensenyar-los,
l'autor insisteix que el professor
ha de conscienciar-se de la seva
funciO de bastir I ajustar els co-
neixements que va construint
l'alumne. Dins aquest apartat
recull la classificacid del pen-
sament i de les activitats que el
fan rnés competent segons Nic-
kerson, Perkins i Smith d'acord
amb l'objectiu que persegueixen,
i estudia quins d'aquests
programes ens serveixen per
l'escola i de quina manera.

En un esforg per connectar
arnb la practice educative més
immediate, l'autor assenyala que
per ensenyar-los corn a contin-
guts que s6n ha d'haver-hi una:

Seleccio: Cal fixar-se en
els ja seleccionats al DCB, perb
conjugar-ho amb criteris corn els
següents: que contribuexin a
assolir determinats objectius
educatius: que hi hagi un equilibri
entre procediments o destreses
socials, intellectuals. motrius
i afectives: que estiguin en funciO
de l'estructura de les materies
de l'area curricular (tenint en
compte l'estructura lOgica de les
disciplines): que estiguin en
funci6 de les necessitats de
l'alurnne I el context social: que
estiguin en fund() del nivell de
desenvolupament evolutiu dels
alumnes I que estiguin en funcid
del centre.

PrioritzaciO. Constata que
Os diferent en cada centre ja que
depen de factors curriculars corn
l'aportaciO de l'brea curricular
als objectius, l'analisi de les
caracteristiques evolutives dels
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alumnes, l'analisi del context
social i familiar dels alumnes, i
la necessitat de treballar-los per
a l'adquisici6 d'uns altres apre-
nentatges.

Sequenciaci6: A més de la
prOpia practice i la guia que ha
de suposar el projecte curricular
de centre, cal tenir present que
els procediments s'han de
tractar globalment perque tenen
unitat i significaci6 en si
mateixos, que s'ha d'anar dels
més simples i generals els fries
complexos i especifics i s'ha de
traduir la formulaci6 general dels
procediments en sequencies
d'accions (quines coses concre-
tes aprendran o han de fer). Fa,
en aquest tram, una analisi so-
bre les teories de Piaget i Case,
tot referint-se al nen corn a in-
vestigador i a la importancia de
l'activitat rectora.

Respecte a corn aprendre'ls,
Vallsf aunallistad'unaserie d'as-
pectes que sOn importants per a
aquest aprenentatge, corn s6n:
la repetici6 o practice tant fisica
corn mental; robservaci6 i

irnitaci6 de models, es a dir, el
contacte arnb objectes, situa-
cions, simbols,...(sigui rnitjan-
cant assaig-error, immersi6 en
experiéncia, imitaci6 interes-
sada de rnodels...); la necessitat
d'evocar coneixernents previs i
establirrelacions; el fet de ver-
balitzar rnentre es va aprenent
(sobretot a les prirneres etapes);
I activitat intencional de me-
mbria, cornprensi6 i recerca del
sentit; la necessitat d'unaintensa
activitatiel'alumne(aprenentatge
actiu); la inducci6 de l'analisi i
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reflexi6 sobre les actuacions i

rebre una certa retroalirnen-
taci6. De manera didectica
l'autor sintetitza el proces d'a-
prenentatge en l'axioma .pri-
mer jo (exposici6), despres junts
(practice guiada) i finalrnent tu
sol (practice independent)..

I finalment, respecte a corn
avaluar-los, s'estableixen uns
graus de l'avaluaci6 que passen
per la possessi6 del coneixement
suficient referit al procediment,
en primer Hoc, i, en una etapa
mes avangada, per l'Os i aplicaci6
d'aquest coneixernent en les
situacions particulars.

En conjunt, es tracta d'una
obra que s'endinsa en un tema
cornplex, on sovint no hi ha un
consens sobre el significat dels
termes, i constitueix una apor-
taci6 molt valida que aclareix de
manera rigorosa conceptes i

idees al voltant dels proce-
diments. El lector notare la si-
militud del Ilenguatge de l'autor
amb el Ilenguatge emprat en els
documents de l'Administra-
ci6 sobre la Reforma Educative.
Per tot plegat, resulta un bon
material complernentari per
arribar a implanter els preceptes
de la Reforma Educative a les
escoles.

Aixi doncs, es de lecture
recomenada no nornés per a es-
tudiosos i interessats en el tema
sin6 per a qualsevol educador que
vulgui resoldre dubtes, posar en
ordre que s'enten per proce-
dirnents i orientar-se sobre corn
treballar-los.

Elena Cano
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BARCENA ORBE; BARRIO
MAESTRE; GIL CANTERO; IBA-
NEZ-MARTIN; JOVER OLMEDA.
RUIZ CORBELLA; SACRISTAN
GOMEZ: La filosofia de la Educa-
ciOn en Europa. Madrid,
Dykinson, 1992.

La filosofia de l'educaci6
-condemnada Oltimament a zo-
nes marginals de les disciplines
pedagbgiques- sembla que re-
broti, i els seus fruits son
certament d'allb més subs-
tanciosos. L'editorial Dykinson
ha fet molt, i bo, per tal que
aquest rellançament de la filo-
sofia de l'educaci6 sigui reeixit.
Ara, sota el guiatge del professor
Ibanez-Martin, es presenta
aquest Ilibre d'estructura com-
parative i vocaci6 clarament
europeista. En efecte, aplegant
una magnifica representaciO en-
tre els millors especialistes
tant estatals corn foranis-
s'ofereix al public lector una
emplia panoremica de la situaci6
de la filosofia de l'educaci6 a
Alernanya, Espanya, Italia i el
Regne Unit, palsos i arees
geografiques de tradicions filo-
sbfiques prOpies i especifiques.

Destaca l'oportunitat i ac-
tualitat de les aportacions
aplegades, referides cronolb-
gicament a etapes molt properes,
fins i tot coetenies, ates que el
periode analitzat correspon a la
segona meitat del nostre segle.
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CATEURA MATEU, Marla. Por una
educaciOn musical en Esparia.
Estudio comparativo con otros
paises. Barcelona, PPU, 1992.

La pedagogia musical viu,
entre nosaltres, una meritbria i
valuosa revifalla, atés el nom-
bre i la qualitat de titols que
d'un temps erica- s'incorporen
al mercat editorial. I entre
aquesta producci6 sobresurt -per
merits propis- aquest excel.lent
estudi de la professora Cateura.
En efecte, la seva autora ha
tingut la virtut i la destresa
necessaries per conjuminar, en
perfecta simbiosi, el métode
comparatiu i la tradici6 peda-
gogica musical.

No podia ser d'altra forma si
considerem -a cries- que l'origen
d'aquest Ilibre fou una tesi que
va obtenir el premi extraordinari
de doctorat de la Facultat de
Pedagogia de la Universitet de
Barcelona, i que fou dirigida pel
professor Sanvisens que ara, en
aquesta oportunitat, prologa el
Ilibre en qUestiO. Cal significar -
d'antuvi- l'originalitat de l'au-
tore en aplicar la perspectiva
internacionalista -referida no
nornés als paisos de la Comunitat
Europea, sin6 tambe a d'altres
de capdavanters en la tradici6
pedagbgico-musical corn Hon-
gria- a l'educaci6 musical. Al
red6s d'aquest suggerent en-
focament, destaquem el sentit i
l'orientaci6 hurnanistico-cul-
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turalista que la professora
Cateura dgna al seu gratificant i
esperonador Ilibre, en el qual hi
ha alguna cosa mOs que corn-
parativisme i internacionalisme.

En efecte, també trobem una
proposta planificadora sobre corn
i de quina manera s'hauria
d'organitzar l'educacig musical
a casa nostra, ara que estem
immersos en uns temps de crisi
i de reforma del sistema edu-
catiu. Aquests dos grans aspec-
tes ternatics que configuren el
Ilibre -és a dir, l'horitzg corn-
paratiu i la proposta de pla-
nificacig curricular- apareixen
Iligats i relacionats, atès que
sense una visig de conjunt sobre
el que succeeix arreu no es pot
dibuixar, amb realisme i pos-
sibilisme, cap mena de pla
alternatiu.

I aix6 és el que aconsegueix
la professora Cateura en aquest
Ilibre: una reflexig seriosa i

madura, feta despres de molts
anys d'estudis, analisis i corn-
paracions, pelt alhofa plena de
il.lusions i iniciatives engres-
cadores, sobre les possibilitats
i viabilitat entre nosaltres d'una
pedagogia musical amb vocacig
universalista i humanistica. I per
aquesta empresa -és a dir, per
estendre l'educaci6 musical de
qualitat a tot el sistema educatiu-
la professora Cateura no ha
escatimat afanys, ni treballs, ja
que en diferents capitols des-
cabdella aspectes tals corn els
Iligams de la mOsica amb el
nostre entorn (tot analitzant la
fenomenologia del fet musical des
d'un plantejament sOcio-cultu-
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ral), aixf corn els pressupOsits
psicopedagggics, histgrics i

metodolOgics que condicionen i

determinen la importancia de la
mOsica en la formacig social i

estatica de l'home, sense oblidar
nogensmenys la seva vertebracig
curricular d'aquesta proposta de
planificacig articulada en tres
nivells (infantil, primaria,
secundaria). Les seves breus
per() alhora sistematitzadores
consideracions finals s6n una
mena de decaleg (al cap i a la fi
no sgn més que deu suggeriments
molt oberts) que tenen l'encert
d'assenyalar els grans trets
d'aquesta interessant i estimu-
ladora proposta per a una edu-
caci6 musical a Espanya.

CERDA I MANUEL, Robert
(coord.): Projectes i projectes.
Cap a la professionalitzacid
docent. CEP de Sagunt, 1992.

D'entre l'extensa bibliografia
pedagOgica que aborda la questig
curricular ens arriba, des de
terres valencianes. aquesta
aportacig certament d'allO més
atractiva i esperonadora. No es
tracta d'un treball que es perdi
en la pura especulacig tegrica,
ni tampoc d'una simple aplicacig
practica d'estar per casa, sing
d'un estudi agil i intelligent corn
n'hi ha pocs. I aim) fugint de
qualsevol erudicig sobrera i

sense perdre -en cap moment-
quelcom tan important corn la
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memdria histbrica. ni el sentit
ni la vocacid radicalment demo-
cretica. La mateixa dedicatdria
d'aquest treball col.lectiu,
senzill homenatge a una mestra
corn la Nieves Grifal -una de les
moltes sacrificades i andnirnes
mestres d'aquest pais, pert,
d'una autoexigencia professional
no gens menyspreable- ho con-
firma plenarnent. Aixi doncs,
aquest collectiu -tot seguint un
cornprornis certament histOric-
reflexiona sobre l'actual realitat
escolar, des del vessant de la
seva reforma en una societat en
canvis constants, i a la vista
d'aquesta recent moda pel cur-
riculum, tot interrogant-se per
la necessitat d'una grarnetica
general del curriculum i apro-
fundint en els aspectes rela-
cionats amb els projectes edu-
catius i curriculars de centre.
Tot plegat molt planer, pert,
alhora adient i interessant. Des
del Principat no ens resta més
que congratular-nos per la
publicaci6 de treballs corn els que
ha posat en marxa el Centre de
Professors de Sagunt, amb la
Conselleria de Cultura, Educacid
i Ciencia de la Generalitat
Valenciana, tot confiant rebre
prdximament Ries noticies sobre
el tremp pedag6gic i les ex-
periencies educatives d'aquest
Pais Valencia, certament molt
proper, per6, a voltes i dis-
sortadament. un xic Ilunya.

,040

EducaciO, Activitats Fisiques i
EspOrt en una perspectiva
histdrica. 146 Congres Interna-
cional. International Standing
Conference for the History of
Education. Barcelona, del 3 al 6
de setembre de 1992. Edicid a
cura de Jordi Mones i Pere Sole.
Barcelona, 1992, 2 volums.

L'infatigable Pere Sole, pro-
fessor d'Histbria de l'Educacid
de la Universitet AutOnorna de
Barcelona, ha estat -una vegada
més- l'eix vertebrador d'un nou
congres cientific. Promotor de
les tradicionals Jornades
d'HistOria de l'EducaciO als
Paisos Catalans, va assumir el
dificil repte d'organitzar la
catorzena sessid de !a Inter-
national Standing Conference for
the History of Education, que
aprofitant l'avinentesa olimpica
del 92. fou dedicada mono-
greficament a discutir -entre els
dies 3 i 6 de setembre de l'any
passat- l'educaciO, les activitats
fisiques i l'esport des d'una
perspective histdrica.

Ara donen noticia dels dos
volums que recullen les diferents
comunicacions i goner-Ides que
Ilavors foren discutides. Val a
dir que la presentaci6 del pro-
fessor Sole -president del comite
organitzador- sintetitza per-
fectament el bo millor de les
distintes aportacions que toren
estructurades, d'altra banda, en
els quatre nuclis temetics que
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detallem a continuaci6. Grup A:
Educaci6, teoria i practica ffsi-
co-esportiva. Grup B: Les ac-
tivitats fisiques i els esports en
la hist6ria de l'educaci6 formal.
Grup C: Les dimensions antro-
pologiques, polftiques i socials de
l'esport i l'educaci6 fisica. Grup
D: La perspectiva de genere. Els
aspectes de salut i higiene.
Educaci6 fisica i primera infan-
cia.

Es tractava -tal corn ja hem
dit- d'un congres internacional,
per la qual cosa es reuniren a
casa nostra una excel.lent
representaci6 d'entre els millors
especialistes de la hist6ria de
l'educaci6 fisica i l'esport, atés
que tot i ser convocat per
l'Associaci6 Internacional
d'Historiadors de l'Educaci6 hi
assistiren tarnb6 historiadors
pertanyents a l'area més espe-
cifica de la histOria de l'educaci6
fisica i de l'esport (ISHPES). Per
tot aix6, pel fet de tenir unes
magnifiques actes, per l'esforg
constant i sacrificat, i no sempre
reconegut, del professor So la
Gussinyer, i pel que representa
de pas endavant per a la insti-
tucionalitzaci6 i normalitzaci6
d'una orial -corn és
la hist6ria de l'educaci6 fisica i

de l'esport- hem de congratular-
nos de la celebraci6 d'aquest 146
congres, i de la publicaci6, en
dos volums, d'aquestes opor-
tunes i molt convenients actes.
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ESCOLA NOVA CATALANA.
1900-1939. Objectius, cons-
tants i problematica. Proleg i tria
de textos de Josep Gonzalez-
Agapito. Vic, Eumo. Diputaci6 de
Barcelona, 1992.

La collecci6 Textos Peda-
gOgics -que tant ha fet per la
normalitzaci6 de la bibliografia
pedagogica- sembla que tanca,
amb aquest volum, la generosa i
fructifera nista de titols que ha
anat publicant en aquests darrers
anys. Mercas als esforgos
col.lectius de la casa EUMO
-editorial dels Estudis Univer-
sitaris de Vic- i de la Diputaci6
de Barcelona, podem Ilegir De-
wey, Rousseau, Piaget, FrObel,
Montessori, Decroly, Comenius,
Spencer, Freinet. Freud, Tolstoi,
Kant, Durkheirn: Claparede,
Locke, entre d'altres autors, en
catala. I aix6 sense oblidar els
nostres propis classics pedagO-
gics: Llull, Baldiri Reixac, Joan
Bardina, Alexandre Gall, Eugeni
d'Ors, Joaquim Xirau o Pere
Rossell6. Fins i tot L'escola
moderna de Ferrer i Guardia ha
estat tradulda al catala.

Es evident que algun dia caldra
fer una valoraci6 global i de
conjunt sobre aquesta

i la seva possible significaci6
pel que fa a la recupernci6 i

incidancia dels diferents pe-
dagogs en el panorama educatiu
catala Mentres no arriba aquesta
oportunitat -de ben segur que
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Temps d'EducaciOseria una bona
talaia per fer-ne la valoraci6 que
proposern- comentarem aquest
volum que ha coordinat el pro-
fessor Josep Gonzalez-Agepito
sobre l'escola nova catalana, des
del comencament de segle fins a
les acaballes de la guerra civil.

I cal afegir que el compilador
ha tingut l'encert de confegir a
mes d'una interessantissima guia
de lecture -en que s'analitzen
successivament les diferents
etapes de l'Escola Nova, la seva
conceptualitzaci6 i incidencia als
PaIsos Catalans, aixi corn les
iniciatives de les diverses
institucions pübliques (Manco-
munitat, Ajuntament de Barce-
lona, Generalitat republicana) a
favor de la seva expansi6 i

consolidaci6-, una curiosa tria
de textos a partir d'un criteri
temetic certament captivador, i
que fuig dels aplecs antolOgics
mes o menys tOpics i tradicio-
nals. Vet aqui, doncs, perque en
aquesta histOria textual de
l'escola nova catalana no figuren
necesseriament els norns mes
coneguts, tot i que apareixen, per
exemple, pedagogs de velua
reconeguda corn Palau Vera, Pau
Vila, Rosa Sensat, Erhili Mira o
Artur Martorell.

En qualsevol cas, es l'interes
temetic el que presideix aquest
volum que, d'altra banda, passe
revista a algunes de les grans
questions i aspectes que va
abordar l'escola nova a casa
nostra. Des de la descripcib
inicial de la vella escola tradi-
cional fins al balanc final del
mateix moviment de l'Escola
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Nova, desfilen un seguit de tex-
tos d'allO mes oportO, i que, a
hores d'ara, eren de dificil
localitzaci6. La Pedagogia
Esportiva de Josep Elias i

Juncosa -l'insigne Cor-
radisses de La Veu de Cata-
lunya-, els Principis de l'es-
coltisme de mossen Antoni Bat-
tle, o el naturalisme pedagogic
del conseller Ventura Gassol sdn
una bona mostra del que diem.
Paga la pena, doncs, tenir a me
aquest Ilibre on el lector trobare
una excel.lent tria de textos
que, si se'ns permet, qualifi-
cariem de rars si no de curio-
sos, pelt que tanmateix donen
sentit a aquesta escola nova ca-
talana.

FERNANDEZ SORIA, Juan M.;
MAVORDOMO, Alejandro: Politi-
ca educative y sociedad.
Universitet de Valencia, Cua-
dernos del Departamento de
EducaciOn Comparada e Historia
de la EducaciOn. Serie minor,
nOm. 21, 1993.

No es aquesta la primera
ocasi6 en que ens referirn. des
d'aquestes mateixes pegines, a
una obra publicada pel Depar-
tament d'Educaci6 Comparada i
HistOria de l'EducaciO de la
Universitet de Valencia. En
efecte, la seva tasca publicista
es certament encomiable, i fins
i tot -gosem a dir-, envejable.
Certament sOn pocs els depar-
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tarnents universitaris de la
nostra Area de derides de
reducaci6 que poden oferir -avui
per avui- una tradici6 editorial i
un cataleg de publicacions de
ralgeria i qualitat que mostra
aquest Departarnent, la qual cosa
confirma la viabilitat -tambe
entre nosaltres- de linies edi-
torials exclusivarnent univer-
sitaries.

Ara els professors Fernandez
Soria i Mayordomo ens ofereixen
un enfocament interdisciplinari
sobre la politica educative, ates
que consideren successivament
els diferents aspectes i situa-
cions que condicionen, d'una o
altra manera, la politica educa-
tive, aix6 és, els factors eco-
n6mics de reduced& els canvis
socioculturals i la conformaci6
de les politiques educatives, les
dimensions dernocratiques del
sisterna escolar i les pers-
pectives ecolOgiques i territo-
rials necessaries per a un
correcte desenvolupament co-
munitari. Tel corn es despren
d'aquest plantejament se situa
la politica educative en un
context social, al marge d'in-
terpretacions o menys
tOpiques i usuals- que la em-
marcaven en un quadre estric-
tament historico-legislatiu.

D'aci el merit del Ilibre que
ens ocupa. Els autors han sabut
-tot fent seves les conclusions
del serninari de la Universitet
Internacional Menendez Pelayo,
de l'agost de 1990 sobre els
grans dilemes de les politiques
educatives davant les noves
realitats socials- respondre
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positivarnent a les actuals
exigencies d'una politica educa-
tive que no tan sols ha de con-
templar el passat a traves de la
hist6ria de reduced& sine que,
alhora i pararielament, ha de
considerar el present i, fins i

tot, el futur. En aquest sentit, la
politica educative te alguna cosa
de prospective. La politica edu-
cative es, doncs, una especie
d'anticipació d'un futur que, en-
tre tots, construlm.

Aquesta nova concepci6 de la
politica educative capgira la
visiO, mes o menys comuna, que
ha perdurat fins ara mateix.
Tarnbe les politiques educatives
poden respondre, activament i
positivarnent, als reptes socials
d'un futur que ja es aqui. Per
Fernandez-Soria i Mayordomo,
la politica educative atresora una
dimensi6 transformadora i anti-
cipadora que, d'altra banda,
recullen de l'obra de Victor
Guedez Educaci6n y proyecto
HistOrico-Pedagdgico (Caracas,
Kapelusz, 1987), tot manifestant
expressament que no Os suficient
.conocer el perfil actual y el
previsible de nuestra sociedad
para, con arreglo a 61, disefiar
las politicas de educaciOn, sino
que estas deberen plantear ac-
ciones anticipadoras que concu-
rran en el esfuerzo de lograr una
sociedad mejor; sOlo asi cabe
pensar en la educaciOn como un
medio de transformacien social"
(pag 11)

D'aquesta manera la politica
educative s'allunya progres-
sivarnent del pes d'una tradici6
preponderantment juridico-le-
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gislativa, assolint un nou estatut
epistemologic, i tanmateix cur-
ricular, que enten la discipline
corn a active, critica, innovadora
i compromesa. Nornés per aixO
paga la pena Ilegir el llibre que
comentem. De ben segur que no
en sortireu defraudats.

GONZALEZ ALCANTUD, Jose
Antonio: Tractatus ludorum. Una
antropolOgica del juego. Barce-
lona. Anthropos, 1993.

Aquest Ilibre s'inscriu en la
Iinia d'aportacions que, des dels
temps de Huizinga i Caillois,
s'han fet sobre el joc. Tot seguint
una linia de treball de clara
ascendencia franc6fila, l'autor
s'introdueix en el laberintic mOn
d'una culture lOclica contestable
histOricament al Ilarg del temps
per() que, despres de la racio-
nalitat del materialisme histOric
i de restructuralisme, sernblava
tenir les hores comptades. La
racionalitat no deixava Hoc per
tot all6 atzar6s, contingent i

aleatori.

Per6 les coses han canviat
darrerament. Despres del segon
Wittgenstein, l'estatut del joc
s'ha consolidat, i afecta tots els
camps de la culture, des de la
lOgica a la maternatica. des de la
filosofta a la teologia. Immiscit
en aquest nou paradigma que ha
revaluat tot elle relacionat amb
el loc, Gonzalez Alcantud ens

proposa una revisi6 de la pre-
sencia social del joc des dels
origens de la modernitat, apro-
fundint en la relaci6 joc-societat.
I aix6 ho aconsegueix des d'una
innovadora perspective i meto-
dologia antropolOgico-social
certament suggerent i abellidora.

De tota manera, aquest
Tractatus ludorum -ref erit
geograficament a rarnbit penin-
sular- té no tan sols l'encert de
presentar una nova visi6 an-
tropolOgica sobre el joc, sinb que
tambe ens endinsa en la mateixa
genesi d'una pedagogia lédica que
si be te inequivocs antecedents
classics -el fames aforisme
classic ensenyar delectant n'es
un bon exemple- s'acabara
imposant a partir de la moder-
nitat i, molt especialment, des
de repoca de la IllustraciO, és
a dir, quan el publicisme peda-
g6gic d'autors reformistes de
l'alcaria dels Cabarrüs, Jove-
Ilanos o Picornell, per exemple,
recomanen -a cavall dels segles
XVIII i XIX- la utilitzaci6 del joc
com a eina educative.

De tot aix6, i molt més, ver-
sa el llibre que ens ocupa, que te
-entre d'altres- el merit d'ofe-
rir-nos, a tall d'apendix, una
acurada i selecta bibliografia
sobre el joc. En qualseval cas, i
des d'ara mateix, ens trobem
davant d'un Ilibre de consulta i
referencia certament obligades.
L'obra ben be s'ho val.
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IMBERNON, F. (coord.); MMENO
SACRISTAN, J.; ALFIERI, F.;
BOLAM, R.; LALLEZ, R: La for-
macion permanente del profeso-
rado en los !Daises de la CEE.
Barcelona, ICE de la Universitet
de Barcelona, Editorial Horsori,
1993.

Aquest volum -nOrnero 24 de
la col.lecci6 Serninaris- recull
les ponencies presentades a les
Jornades organitzades pel De-
partament de Didectica i Oraa-
nitzaci6 Escolar de la Universitet
de Barcelona, al final de marc de
1990. Ague Iles jornades van
reunir una serie d'experts per
tal de tractar el tema de la
formaci6 del professorat no
universitari des d'una perspec-
tive comparada, i es van corn-
pletar amb una taula rodona a la
qual assistiren els responsables
de la formaci6 permanent del
MEC i de les comunitats auto-
nomes d'Andalusia, el Pais Basc
i Catalunya. Ara, en el Ilibre que
ens arriba -presentat pel pro-
fessor Benedito i coordinat pel
professor lmbernon, s'apleguen
quatre estudis monografics: del
professor Lallez sobre la for-
rnaci6 permanent dels mestres i
professors d'ensenyament se-
cundari a Franca; del professor
Gimeno Sacristan al voltant de
la consciencia i acci6 sobre la
practice corn a alliberaci6 pro-
fessional dels professors; del
professor Bolarn sobre models i
estrategies de formaci6 per-

306

3 0 4

manent de professors a la
comunitat europea, referits
concretament a les experiencies
anglesa i galesa; i finalment del
professor Alfieri tot presentant
el pla quinquennal de formaci6 per
a mestres italians. Ultra la
significaci6 i validesa d'aquests
treballs monografics, cal desta-
car l'estudi preliminar del
professor lmbernon sobre
l'evoluci6 de la formaci6 per-
manent en els darrers temps,
insistint pel que fa a la im-
portencia de les relacions entre
l'autonomia i la dependencia en
les tasques de formaci6 per-
manent del professorat i denun-
ciant alguns dels perills que
-des d'un consumisme desme-
surat, per exemple- planen so-
bre la formaci6 permanent. En
qualsevol cas, sere bo restar
atent al que succeeix més enlle
de les nostres fronteres per tal
de mantenir i millorar una
tradici6 pedagOgica arrelada a
casa nostra, corn a minim, des
d'aquelles converses peda-
gOgiques que els mestres publics
catalans ja organitzaren, per
iniciativa propia, al comen-
cement del nostre segle.
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MARQUES SUREDA, Saiomn:
L'Escola pablica durant el
franquisme. La Provincia de
Girona (1939-1955). Barcelo-
na, PPU, 1993.

Dins la serie d'HistOria de
l'Educaci6 de la col-lecci6 LCT
(Lletres, Ciencies, Tecniques),
el professor Marques Sureda, de
la novella Universitet de Girona,
ens presenta aquest breu pert
suggerent volum sobre l'evoluci6
de l'escola pUblica gironina
durant la primera etapa del
franquisme. A hores d'ara, hem
de Hoar l'aparici6 d'obres corn
la que tenirn a les rnans i que,
entre altres merits, tenen
l'encert de fugir d'una tôpica
visi6 generalista més o menys
equfvoca. Sovintegen desgra-
ciadament les hist6ries referides
nominalment a Catalunya, per6
que en veritat redueixen la seva
Area d'influencia a Barcelona, i

ben poca rnes.

Aixf doncs, tot fugint de
l'inveterat centralisme bar-
celoni, Salorn6 Marques ha sabut
aplicar una depurada tecnica
historiogrAfica (acudint a fonts i
documents de primera me, corn
els !Mores de visites d'inspecci6
corresponents a gairebe dos
centenars d'escoles pUbliques de
les comarques gironines, aixi
corn les circulars de la inspecci6
provincial, sense oblidar els
Ilibres d'actes de les juntes
rnunicipals d'ensenyarnent i

altres documents sirnilars),
fent-nos avinent la conveniencia
i utilitat dels estudis histegico-
pedagegics d'embit cornarcal i

local. I tot aix6 emmarcat
adequadament en el context po-
litico-ideolOgic dels primers
moments del nacional-cato-
licisme, es a dir, quan la
influencia de la Falange, a tra-
yes del Frente de Juventudesi de
la Sección Femenina, era mes
palesa. No hi ha cap mana de
dubte: el regim sorgit del cop
del 18 de juliol de 1936 es
preocupa, des del moments
inicials, pel control de l'aparell
escolar.

Des d'aquestes coordenades
-és a dir, una actitud doctrineria,
vigilant, intervencionista fins a
extrerns insospitats, que reforca
el paper de la inspecci6 i tot elle)
que d'alguna manera asseguri la
manipulaci6 del sisterna edu-
catiu- s'entenen situacions i

fndexs corn les que fan refe-
rencia, per exemple, al proces
de depuraciO que sofrf el magis-
teri gironi a conseqUencia de la
desfeta de 1939 (mestres sepa-
rats definitivarnent del servei,
trasllats forcosos, mestres
suspesos de sou i feina tern-
poralment, i altres mesures
restrictives), tot concloent que
un 40% del professorat gironi
pati, d'una o altra rnanera,
represelies.

Pere) al marge d'aquestes
dades tan il.lustratives i sig-
nificatives, el Ilibre s'endinsa
pels camins de la intrahistOria.
Salome Marques ens descobreix
els textos que utilitzaven les
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comissions depuradores per tal
d'instruir i documentar uns
processos certament inquisi-
torials. I no nornés aixô. Aspectes
tipics del pedagogisme del na-
cional-catolicisme (l'obliga-
torietat de la missa, el proces
reeducador dels mestres i la
seva adequaci6 als principis del
Movimiento Nacional, aixi corn la
proscripci6 de la coeducaci6 i la
interdicci6 del catala), sOn tambe
altres aspectes que afaiconen el
Ilibre que el professor Marques
Sureda ha confegit a partir, a
més, de l'experiencia i testimoni
oral de 120 mestres i 240
alumnes entrevistats.

No ens trobem, doncs, davant
un simple tractat teOric -escrit
a cop de decrets i disposicions
legals aparegudes a la premsa
oficial, r:om a voltes succeix-,
sin6 d'una veritable histOria
viva, a través de la qual es
perfilen alguns dels trets rel-
levants de l'escola franquista.
Des d'aqui nornés ens resta
esperonar -especialment les
noves generacions, nascudes
despres de la Ilarga nit del
franquisme- a coneixer un
episodi apassionant, pert) alhora
dolor6s i pesar6s, de la nostra
histOria mes propera, i iJe a qual
Sureda Marques ha estat un
rigurOs i excel.lent notari.
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QUINTANA CABANAS, Jose MI
(coord.): Pedagogia familiar.
Madrid, Narcea, 1993.

El professor Quintana -un dels
autors més prolifics de la lite-
rature pedag6gica actual- pre-
senta, amb aquesta obra, una
mes de les seves suggerents i
fructiferes empreses. Ara ens
ofereix aquest volum, en que
intervenen una desena de pro-
fessors i especialistes en la
tematica, tot intentant recupe-
rar antigues tradicions, cer-
tament oblidades per la pedagogia
universitaria. La pedagogia fa-
miliar -tan arrelada, des de
sempre, i molt especialment
despres de Pestalozzi, a la
mateixa histOria de l'educaci6 i
de la pedagogia- ha estat sovint
negligida quan no bandejada, dels
programes i reflexions peda-
g6giques. La mateixa crisi de la
instituci6 familiar, durant les
decades dels seixanta i dels
Setanta, va influir -qui en pot
dubtar en aquestes alcades- molt
poderosament en la seva preca-
rietat.

Ara el professor Quintana
-polemic i incitador, corn sem-
pre- reivindica l'estatut epis-
temolOgic d'una pedagogia fami-
liar incardinada en el panorama
general d'una pedagogia general
entesa corn a ciencia normative,
i allunyada tanmateix del que
generalment es coneix per
ciancies de l'educaciO. Per(*) es
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evident que més enlla d'aquesta
interessant, pare) inacabable
discussid, el Ilibre té molts
altres encerts. Quintana analitza
i caracteritza amb profunditat la
naturalesa i viabilitat d'aquesta
pedagogia familiar, que a més de
la seva significacid fonamental i
global, estä socioldgicament
condicionada, tot assumint una
inequivoca dimensid moral.
Quintana perfila, fins i tot, una
filosofia de l'educacid familiar
oberta, certament. a la trans-
cendencia. Aquesta possibilitat,
es a dir, un horitz6 que no
s'esgota ara i aqui es reflecteix
en bona part de les aportacions
que segueixen.

En efecte, el tractament dels
diversos temes que confegeixen
aquesta Pedagogia Familiar (la
familia com a Ambit de socia-
litzacid, estils educatius pa-
terns, les relacions familiars,
pautes educatives a la familia,
l'educaci6 sexual, la relacid
familia-escola, etc.) s'encara
des d'una perspectiva axioldgica.
Hi ha, en aquesta Pedagogia Fa-
milia r, una indubtable preo-
cupaci6 teleoldgica i mora-
litzadora arrelada en la mateixa
tradici6 pedagdgica cristiana, tal
corn es palesa -per exempla- en
el capitol que sobre l'educacid
religiosa dels fills ha elaborat el
professor Miguel Meler. D'a-
questa manera, Quintana i el seu
equip de col.laboradors -entre
els que destaquen norns corn el
de Gaspar Mora- s'allunyen del
que podria ser una pedagogia
familiar postmoderna. Ras i curt:
aquesta Pedagogla Familiar

s'inscriu en una linia de pensa-
ment que, tot parafrasejant
Leibniz, podem reconeixer,
tanmateix, corn a perenne.

SEITER, Wolfgang: Volksbildung
und EducaciOn popular.
Systembildungsprozesse und
Vereinskulturen in Barcelona und
Frankfurt am Main zwischen
1850 und 1920. Bad Heilbrunn.
Verlag Julius Klinkhardt, 1993.

Sota aquest Ilarg titol hi
trobem la tesi doctoral de
l'autor, professor de l'Institut
de la Johann Wolfgang Goethe-
Universitat de Frankfurt am
Main. Es tracta d'un estudi
histOrico-comparatiu sobre
l'evolucid de l'educaci6 popular
entre ambdues ciutats, tot
centrant-se en els diferents
sistemes de formaci6 i alter-
natives presentades per les
diverses associacions privades
que tanta importancia tingueren
en l'apoca d'entresegles.
Aquesta histdria paral.lela -a la
rnanera d'aquella altra histOria
de dues ciutats de Charles
Dickens, i bastida a partir d'un
irnportant treball d'arxiu- ens
ofereix una panoramica sobre
l'origen i configuraci6 de la
burgesia liberal a casa nostra, a
la qual segueix una aprofundida
analisi de les diferents instancies
educatives que foren orques-
trades -des de les distintes
postures politiques i ideoldgi-
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ques- per tal d'aconseguir
l'alfabetitzaci6 i culturalitzaci6
de les classes populars d'aquella
Barcelona que viu intensament
tant el modernisme corn el
noucentisme.

D'aquesta manera, Wolfgang
Seiter analitza cadascuna de les
iniciatives que van concOrrer -
especialment entre 1880 i 1920-
per tal de fornir un autentic
Kulturkampf, aix6 es, una Iluita
per la culture popular tan con-
traria, d'altra banda, al combat
per la Hum, o heliomaquia,
orsiana. En apretada sintesi,
Seiter d6na noticia de la squad()
de l'ensenyament pUblic, de la
participaci6 de l'associacionisme
privet, ja sigui religiOs corn ci-
vilista, en la tasca educativa, tot
incloent referencies explicites a
la contesa ideologica entre els
diferents corrents -catolicisme,
lerrouxisme, ferrerisme, etc.-
, aixi corn del fracas (l'autor és
possiblernent aqui una mica
agosarat en qualificar-lo tan
negativament) del moviment
d'extensi6 universiteria barce-
loni.

I tot aix6 sense oblidar -corn
a contrapunt, i constant punt de
referencia- l'experiencia
frankfurtiana. Bo seria que al-
guna editorial a casa nostra,
traduis aquest important i

suggerent Ilibre que, des d'ara
rnateix, constitueix un dels
estudis més seriosos, apro-
fundits i suggerents que s'han
escrit darrerament sobre la
hist6ria i evoluci6 de l'educaci6
d'adults, i la cultura popular a la
Barcelona contemoorania
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TRILLA BERNET, Jaume: Otras
educaciones. AnimaciOn socio-
cultural, formaciOn de adultos y
ciudad educativa. Barcelona:
Anthropos, 1993 (Pedagogia de
la investigaciOn y de la comuni-
caci6n).

Corn el seu titol indica, aquest
Ilibre planteja forrnes d'educaci6
alternatives a l'escolaritzaci6,
entenent que l'educaci6 no es
refereix nornés als infants i als
joves, i que pot ser tambe rela-
tive al Ileure. El volum aplega
articles diversos que poden ser
Ilegits separadament, i que
s'ordenen a partir de cinc te-
mes: l'educaci6 informal(tanten
general corn en Ambits concrets,
corn els mitjansdecomunicaci6o
la literature infantil), el temps
Iliure i l'educaci6 (el Ileure no
solament corn a Ambit sin6 tambe
corn a objecte d'educaci6, i les
instAncies educatives impli-
cades), l'anirnaci6 sociocultural
(la polernica sobre el carActer
educatiu d'aquesta, i la relaci6
amb l'educaci6 permanent i la
pedagogia social), l'educaci6
d'adults (amb un article dedicat
a Paulo Freire) i finalrnent
l'educaci6 i la ciutat (les rela-
cions entre l'educaci6 i el medi
urba, entorn agent i objectiu, ge-
neradorde fonts deformed& aixi
corn les utopies pedagogiques)

Cal destacar l'interes d'a-
quest recull de textos pels seus
plantejaments te6rics i la inten-
d() polémica.
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Monografia: PAULO FREIRE

- Presentacib Ramon Flecha
La relacib teoria-practica en la pedagogia de Paulo Freire. Jaume Trilra
Freire !I educacio d'adults a Catalunya. Jaurne Botey. AlfonsForrnanz
De l'apostolat educatiu. El context cultural de l'obra de Paulo Freire.
Claudio Lozano

- La influencia de Paulo Freire en l'educacig d'adults als paisos de parla
anglesa Peter Jarvis

- La practica educativa Paulo Frerre
Discur s pronunciat a l'acte d'investidura corn a Doctor Honoris Causa
per la Universitat de Barcelona Paulo Freire
Conversant amb Paulo Freire. Ramon Flecha
Bibliogralia

Tribuna: EL PROJECTE PER A LA REFORMA DE L'ENSENYAMENT

El projecte de reforma del sisterna educatiu Algimes reflexions
propostes Miguel Martinez
La qualitat de l'educacio en el Projecte per a la Reforma de
I Ensenyarnent Sebastian Rodriguez
Consideracions sobre el curriculum en el Projecte de Ref orma de
I Ensenyament Vicenc Benedito
Reforma educativa I formacio del prof essorat Francesc lmbernon

Reflexions i recerques

El futur de I educacto (Reflemons d'un polonesl Bogdan Suchodolski
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Situacions vitals i components motivacionals de la personalitat de
base en la preadolescencia Dello del Rincon
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PresentaciO. José Luis Rodriguez Illera
Basil Bernstein: Societat. Ilenguatge, educaciO José Luis Rodriguez
Illera

- El contacte del nen amb la socialitzaciO pOblica al parvulari i a
l'escola. Gunilla Dahlberg

- interrupciO, reproducciO i colonitzaci6 pedagOgica de la vida quoti-
diana: classificaciO i emmarcament de l'experiencia del treball i de
l'educaciO. Paul Atkinson
Poder, coneixement i sistemes educatius: introducciO a les catego-
ries de Bernstein. Cristian Cox
Poder, subjecte i discurs pedagOgic. una aproximaci6 a !a teoria de
Basil Bernstein. Mario Diaz
La teoria de la practica pedagOgica de Basil Bernstein On anem?Alan
R. Sadovnik
El curriculum en la societat tancada. Philip Wexler
La teoria dels codis. Una entrevista a Basil Bernstein Jose Luis
Rodriguez Illera
Notes bibliografiques sobre l'obra de Bernstein. José Luis Rodriguez
Illera

Tribune: EDUCACIO I VALORS EN UN4 SOC1ETAT DEMOCRATICA
Presentaci6. Josep M. Puig
Educaci6 i valors. Josep M. Puig

- Educar moralment es educar democraticament VictOria Camps
La sortida del propi jo per establir una relacio amb els altres Josep
M. Rovira Belloso
L'ensenyament. ho vulgui o no. fa proselitisme. Jaume Lorés
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Dotar l'educand de la capacitat de redecidir el que esta bO o malarnent
es donar-li una educaciO progressiva Josep Gonzalez-Agapito
L'educaci6 en valors pot considerar-se un aprenentatge innovador
Rafael Grasa
Taula rodona. Josep M Pwg

Reflexions i recerques
L'humanisme liberal Pere Grases
Wittgenstein i Freinet. el filosof mestre I el mestre f ilosof Pierre
Clanche
Concepcionsi raonaments en l'us de sistemes de referencia galileans
Marina Castells
L'educaciO cientif ica a l'escola prima rw FtwoH/L) Ai ler
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Monografia: L'ENSENYAMENT/APRENENTATGE DE LLENGUES
ESTRANGERES

Presentacig. Margarida Cambra i Miguel Llobera
Aprenentatge intercultural I competenc'a discursive. Entrevista a
Claire'Kramsch. Margarida Cambra i Luci Nussbaum
Dimensig educative de l'aprenentatge del discurs oral en una Ilengua
segona o en una Ilengua estrangera. Miguel Llobera
La consciencia lingOistica i l'aprenentatge de les IlengOes estrange-
res a l'escola a Catalunya: Problemes i perspectives. MichelePendanx
Quin es l'esdevenidor de l'ensenyament de les IlengOes estrangeres
a l'escola elemental?. Michele Garabedian
"Bueno doncs. on commence? Plurilinguisme a classe de llengua
estrangera. L. Nussbaum
Fonaments per a la formaciO del professorat de Ilengues. Henry G.
Widdowson
Bibliografia comentada

Tribuna: UNIVERSITAT I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES

Elements per a l'analisi de les relacions entre la universitat i les
administracions pObliques Serafi Antünez
Les relacions entre universitat administraci6 publica i les necessi-
tats de recerca I de formed() avancada. Ramon Juncosa
Entrevista a Eulalia VintrO. Serafi Antunez

Reflexions i recerques

Guies per a l'elaboracig d'un currOculum parcial (12-16). Geografia
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La Ilengua i la literature catalanes en els Ilibres de text de l'epoca
franquista. Joan Perera i Parramon
Investigar en organitzaciO educative algunes aportacrons dels
Estats Units. Wine Borrell Felip
Filosofia i pedagogia. Notes sobre una posicio limitrofa. Jorge Larrosa
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Presentaci6. Conrad Vilanou i Torrano
Sobre l'origen de les activitats fisiques i esportives. Miguel Angel
Betancor LeOn i Conrad Vilanou i Torrano
Cap a una pedagogia de l'esport. Alexandre Sanvisens i Marfull
Fisiologia de l'exercici en l'infant i l'adolescent. Algunes considera-
cions. Dr. Joan Ramon Barbany

- L'educaciO fisica avur Contingut. Finalitat i principis. Jaume Casamort
Educaci6 fisica i educaci6 biolggica. Josep Roca i Balasch
Aspectes biolbgics de l'esport en edat escolar Ferran A. Rodriguez
Educaci6 fisica i globalitat de l'ensenyament. Teresa Lleixa Arribas
El material corn a mitja d'aprenentatge i de relaciO pedagOgica.
Javier Hernandez Vazquez
Enlairarnent, vol aterratge. Els nous esports calif ornians i els
adaptats: possibilitats educatives. Julian Miranda

Tribuna: LA FORMACIO PERMANENT DEL PROFESSORAT A L'ESTAT
ESPANYOL
- Presentaci6. Maki Echebarria Aranzabal
- La forrnaci6 permanent del professorat: la proposta del Mlnisteri

d'EducaciO i Ciencia. Joaquin Prats Cuevas
Formaci6 permanent del professorat a Euskadi. Fermin BarcelO
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i Irene Rigau i Oliver
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Cots
Bases filosOfiques per una ciencia critica de l'educaciO Una entre-
vista a Wilffred Carr. Jorge Larrosa Bondia
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La forrnacig a Franca. Serge de Witte

- L'evaluaciO de la forrnacig a l'empresa. Joan Mateo Andres
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PresentaciO. Frederic J. Company i Franquesa
La dirnensiO europea a la universitat. Frederic J. Company IFranquesa
Tendencies de l'evoluciO dels sisternes de forrnaciO professional a
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Apendix: Punts d'inforrnaciO universitaria europea a Catalunya.
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Reflexions i recerques
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La intelligencia artificial i la seva aplicaciO en l'ensenyarnent
Begone Gros Salvat.

Recensions i notes bibliografiques

3 0 5



TE,6 2n. semestre 1991, 280 pagines

Monografla: INTEGRACIO ESCOLAR
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Elena Martin, Gerardo Echeita, Cesar Coll, Alvaro Marchesi, Mer-
cedes Babio i Marisa Galen
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de les concepcions psicopedagOgiques. Cartes Monereo i Font
L'opini6 dels professionals. Joaquim Puig i Teresa Romeu
Reflexions sobre i des de la bibliografia. Mercé Palleje Guinovart i
Caterina Lloret CarbO

Tribuna: PER UNA ALTRA LECTURA DE LES COSES. CONVERSESSOBRE
L'ANDROCENTRISME I EL SEXISME EN L'EDUCACIO

Presented& Pi lar Heras
Punts de vista. Sobre reflexions i vivencies. M. Subirats. N. Perez.
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Martin, A. Piguillem, I. Rigau
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obligatori, un joc de paraules?. Amparo Moreno Sarda
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Ciencia, tecnologia i escola ,Com es pot af avow la col.laboraciO
entre professors i investigadors?. Miguel Anxo Santos Rego
El sistema educatiu davant les drogues: proposta d'intervenci6
Amando Vega
La rnaconeria, escola de formed& La seva presencia a la Catalunya
del dinou. Bonaventura Delgado i Conrad Vilanou
La comunitat de filosofia i pedagogia linguistica a Ludwig Wittgenstein.
Anna Poca
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Monografia: INTERACC10 1 1NFLUENC1A EDUCAT1VA
Presentaci6. Cesar Coll

- interacciO, influencia educativa i formes d'organitzaci6 de ractivitat
conjunta. Cesar Coll. Enric Bolea, Rosa Colomina, Ines de Gispert,
Rosa M. Mayordorno, Javier Onrubia, M. José Rochera i M. Teresa
Segues
Interacci6 educativa adult-infant en l'ambit familiar. Nivells d'analisi
i nivells de signif icaciO. Maria del Mar Gonzalez i Jesus Palacios

Tribuna: EDUCACIO PER A LA PAU
PresentaciO. Carme Romia i Agusti
L'educaci6 per a la pau corn a possibilitat. Ramon Quilis
Cap a una Pedagogia de la Diversitat?. Merce Palleja
Educaci6 per la pau fora de l'ambit escolar. Alfons,Banda
Educar en l*analisi i el tractament de conflictes. Angel Parra
EducaciO per a la pau i resoluciO de confhctes. XesOs R. Jares
Actualitat en l'educaci6 per a la pau a Galicia. José Manuel Cid
Projectes d'educaci6 per a la pau I els drets humans a Mexic. José
Sotelo

- 'Muna a Europa": Un projecte per a la comprensiO intercultural i la
pau. lnongo-Vi-Macome
L'Educacid per a la pau, pot ingressar a la Universitat? CarmeRomia

Agusti
Relaci6 d'institucions que treballen per l'educaciO per la pau i els
drets humans.
Bibliografia general.
Abstract general

Reflexions I recerques
Michael Foucault. Questions filosOfiques de l'educaci6 James D.

Marshall
Desenvolupament professional del professor universitari. Viceng
Benedito i Antoli
L'educaciO i l'orientaciO per al treball. Maria Lluisa Rodriguez Mo-
reno
lnspecciO educativa I avaluaci6 de centres programes. Una proposta
des de la LOGSE Miguel Sbert Garau Miguel Vivesi Madrigal
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Presentaci6. Sebastian Rodriguez Espinar
Els processos d'innovaci6 a l'Ensenyament Universitari. Miguel
Angel Zabalza Beraza
Lorganitzaci6 de l'ensenyament a la Universitat o el sistema de les
capses xineses. Miguel Angel Santos Guerra

- Tecnologia i metodologia en l'ensenyament universitari. Antonio
Bartolorné Pina
L'extensi6 universiteria. RamOn Flecha i Yolanda Tortajada
L'avaluaci6 de l'ensenyament universitari des d'un enfocament
institucional. Mario de Miguel Diaz
La formaci6 del professorat universitari: sinopsi d'un informe.
Virginia Ferrer Cerver6

- L'avaluaci6 universitaria: l'experiencia de la Universitet de Barce-
lona. Sebastian Rodriguez Espinar
Fonts d'informaci6 sobre l'Ensenyament Superior. Josep M. Rotger
i Francesc Martinez

2n. semestre 1992, 368 pagines

Tribune: EDUCACIO PER A LA PREVENCIO DACCIDENTS
Presentaci6. Montserrat Fortuny i Gras
Reflexions sobre la prevenci6 d'accidents en la infancia. Dr. Joan
Picatiol i Peirat6
Seguretat viaria i educaci6. Josep Lluis Pedragosa
La seguretat als centres docents. Teresa TWO i Barrufet
Educaci6 per a la seguretat i prevenci6 d'accidents a les institucions
educatives. Montserrat Fortuny i Gras
La responsabilitat civil del prof essorat. Margarida Muset i Adel
Recursos sobre seguretat i prevenci6 d'accidents. Pepita Bigorda,
Montserrat Fortun;', Montserrat Queralt i Teresa Till6

Reflexions I recerques

Construir representacions compartides entre igual Pilar Lacasa i
Pilar Herranz Ybarra
Estudi sobre la investigaci6 doctoral: 10 anys de tesis a Ciencies de
l'Educaci6 a la Universitet de Barcelona (1979-1989). Virginia Ferrer,
JOlia Parrilla, M. José Rubio i Juana M. Sancho
La regulaci6 de la vide escolar: el dialeg a les assemblees. M. Cinta
Portillo i Vidiella
Les observacions de classes al servei de la didactica de la Ilengua
estrangera. Margarida Cambra iGiné
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Presentaci6. Juana M. Sancho Gil
Integrar la Tecnologia de la Informació en el curriculum escolar.
repte per a Europa? Willem J. Pelgrum
Micromons i mons reals, una agenda per a l'avaluaciO. Barry McDonald
La Tecnologia de la Informaci6 al sistema escolar italia: problemes
i pers'pectives. Maria Ferraris
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Manuel Escudero
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Reflexions I recerques
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d'esperança. Peter McLaren
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Monografia:
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
DELS DOCENTS
Coordinador: Angel Forner



Presentació
Angel Forner

La previsi6 de dedicar aquest nUrnero monografic de Temps
d'Educack5 al Desenvolupament professional dels docents respon
senzillament a l'enorme interes suscitat sobre el tema.

Des de fa una decade, en les societats occidentals la profes-
sionalitzaci6 dels professors comporta un nou discurs, una renovada
conceptualitzaci6 i intents de canvi en molts aspectes de la prectica
docent.

Les funcions dels docents, les seves funcions professionals, sempre
les hem vist determinades i referides a un estricte component practic,
de vegades Onicament a un simple component practic. Aquesta visi6
tan reductive de la professi6 docent no solament comporta problemes
a l'hora de referir-nos a professionalitat, sin6 que ha connotat la
docencia d'un estatus pseudoprofessional per al qual nornés calia una
molt superficial forrnaci6 tebrica, la presencia d'un bon grau vocacional
(en el sentit d'una predisposici6 i d'un desig de servei als altres), i

sobretot l'acumulaci6 d'experiencia. Aquesta connotaci6 sempre ha
estat molt circumscrita als docents de l'ensenyament primari, ja que
en el nivells secundari i superior, l'estatus de docent quedava difuminat
o reconvertit; sovint els professors dels nivells secundari i superior
consideren que tenen una professi6 (geoleg, maternetic, informetic,
etc.) i corn a cosa afegida es dediquen a la docencia.

El que fins aqui apunto vol explicar perque la majoria de treballs
que s'han fet i es fan sobre desenvolupament professional (DP) dels
docents es dedica quasi exclusivament als docents dels nivells infantils
i primari

Tradicionalment la professionalitzaci6 dels mestres no ha pogut,
o no ha sabut, incorporar -de forma general- components critics i

intellectuals (d'elaboraci6), i de decisi6 i control (d'aplicaci6) sobre
l'objecte propi de la seva actuaci6 (l'educaci6). Al professorat se li
ha donat la critica ja feta (del que cal entendre per educaci6), se li
ha presci it la decisi6 (del que cal fer a l'escola) i se li ha retirat el
control de la professi6.

Ara be, darrerarnent s'aprecia en el m6n dels ensenyants l'emer-
gencia d'una nova consciencia collective, be que inconnexa i atomit-
zada; l'extensi6 d'una mena de sentiment com0 en el professorat
respecte a l'ensenyament corn a professi6.
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D'entre les diverses exemplificacions a clue podria recOrrer per
il-lustrar el naixement d'una consciancia de professionalitat de la
docancia, n'esmentaré tres. D'una banda, el desplegament de la LRU
quan reivindica la importancia de la docancia universitária i a la
vegada estableix mesures concretes per incentivar-la (tot i la critica
que podem fer a l'aplicaciô dels incentius); de l'altra, el discurs
programatic de la LOGSE quan tracta explicitament de la
professionalitzaciO dels mestres i professors, per& sobretot, quan
estimula la collaboraciO entre els docents de nivells educatius, en
el sentit de coldaboraciO i participació entre professionals d'una
mateixa entitat conceptual corn es l'educaciO; i, en tercer Hoc,
l'enorme importancia que a tot arreu esta prenent el que denominem
pedagogia universitaria, es a dir, l'interes per estudiar i caracteritzar
models tebrics i models practics de l'actuació professional dels docents
universitaris.

L'interes pel professionalisme docent se centra en tots els nivells
de professors del sistema educatiu: mestres d'educaciO infantil,
mestres de primaria, professors de secundaria i de professional,
professors d'universitat. La situaciO actual, perb, es de debat (fins
i tot de r)olernica) entre les diverses concepcions de professiO i

professi, ialisme referides als docents.

SOn diverses les maneres d'aportar propostes alternatives sobre
DP i de vehicular actuacions tendents al seu estudi tebric i practic.
Hi trobem des d'iniciatives sindicals o de coldectius organitzats,
fins a la implementaciO en la formaciO inicial i continuada del
professorat -també professorat universitari- del discurs sobre
professionalisme.

Les publicacions especialitzades (revistes i monografies) sOn una
altra forma d'acces a la ternatica del DP. En aquest sentit la producciO
editorial dels Oltims deu anys es enorme, molt especialment als EUA.
A l'Estat espanyol. a banda de les traduccions de produccions foranes,
disposem d'un notable nombre d'autors que, des dels seus nuclis
d'actuaciO (departaments universitaris, administracions educatives,
organitzacions del professorat), contribueixen de forma destacada al
debat entre les idees, l'articulaciO i les practiques del DP dels docents.

Ouan, ara fa uns mesos, Temps d'EducaciO es va proposar dedicar
un nOrnero monografic al DP dels docents i me'n va encarregar la
coordinaciO, sabiem que la tria de temes i d'autors representaria una
dificultat precisament per la gran quantitat i qualitat de coldaboracions
possibles. Finalment, despras d'una tria sempre dificil, podem
presentar aquest monografic confeccionat amb les interessants
aportacions dels autors de cadascun dels articles.

L'article de Carlos Marcelo presenta una resituacib absolutament
actualitzada de la major part dels temes que conformen el debat
sabre desenvolupament professional dels ensenyants. I aixe) a partir
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d'una acurada revisio critica de les aportacions dels autors més
destacats

El segon article, elaborat per Francesc Imbernon, of ereix un
suggerent discurs entre investigaciO-acciO I desenvolupament
professional. Es un escrit ple de referents que imprescindiblement
hem de tenir en compte davant la formulaciO de qualsevol alternative
sobre el DP dels docents.

A continuaciO, Antonio Latorre ens presenta una revisiO dels models
de DP actualment vigents en el debat sobre el professionalisme docent.
Es tracta d'un treball magnific tant per la seva logica i coherencia en
la construcciO corn perque estic convengut que la seva lecture sere
de gran utilitat per a qualsevol membre de a comunitat educative.

En quart Hoc, apareix l'informe d'una investigaciO recent sobre
DP realitzada en el nostre context més prOxim. Es tracta d'una recerca
duta a terme per Angel Forner, Imma Dorio, Ramona Gonzalez i Antonio
Latorre. Penso que es un treball ben estructurat i forca interessant,
que actua corn a complement i alternative als continguts tebrics dels
articles anteriors.

Complete aquest monografic una aportaci6 de carecter interper-
sonal, ja que es el resultat d'una entrevista amb Th. S. Popkewitz que
Virginia Ferrer, Francesc Imbernon i jo mateix verem realitzar
aprofitant la seva Ultima estada a Barcelona. La cordialitat de
Popkewitz i l'interes de les seves manifestacions, en aquest cas
sobre professiO i docencia, fan molt oportuna la publicaciO d'aquesta
entrevista.
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La dimensió personal del canvi: Aportacions per a
una conceptualització del desenvolupament
professional dels professors
Carlos Marcelo Garcia*

Sembla que la paraula canvi apareix cada vegada més en el discurs
pedagogic, i aim!) es a causa del fet que, generalment, s'assumeix el
canvi corn un valor en si mateix. Les propostes de reforma busquen
canvis en l'Ambit escolar i de classe, encara que sembla que existeix
un consens més gran en la necessitat del canvi que en la direcci6 que
aquest canvi ha d'adoptar. Molts professors es plantegen: carvi de
que i per que? Sembla que el concepte canvi porta tambe implicita una
desconsideraci6 envers all6 que de valor tenen les préctiques
educatives habituals dels professors.

Pullen (1991) reconeixia que qualsevol tipus de canvi en l'ense-
nyament, en el curriculum, depen en gran mesura dels professors.

Valgui aquesta introducci6 per plantejar una cosa que és -pensem-
de sentit cornO, pert, que moltes vegades s'oblida: de les mOltiples
dimensions que els processos de canvi tenen, cal prestar atenci6 a la
dimensi6 personal del canvi si pretenem que alguna cosa canvil
realment. La recent per6 fructifera linia d'investigaci6 sobre el
pensament del professor ens ha ensenyat que els professors no s6n
tecnics que executen instruccions i propostes elaborades per experts.
Cada vegada Imes s'assumeix que el professor es un constructivista
(Clark i Peterson, 1986; Marcelo, 1987) que processa informaci6,
pren decisions, genera coneixement pràctic, posseeix creences,
rutines, etc. que influeixen en la seva activitat professional.

El concepte de teoria impllcita o subjetiva ha anat guanyant terreny
en la investigaci6 sobre el pensament del professor, i ens pot servir
per explicar millor el component personal i psicolOgic dels processos
de canvi (Marrero, 1991). Els supOsits d'on es parteix s6n, més
concretament:

Catedratic de Didactica Organitiaci6 Escolar, especialitzat en investigacid sobre
formaci6 del professorat, desenvolupa treballs relacionats amb el periode d'iniciaci6 a
l'ensenyarnent, aixl corn sobre l'avaluaci6 de les activitats de desenvolupamont
professional Algunos de les publicacions més recents s6n. InvestigaciOn en formaciOn del
profesorado. Cmcel, 1992, Aprender a ensenar. CIDE/MEC. 1991, Introduccien a la
formaciOn del prolosorado, Servicio de Publicacionos de la Universidad de Sevilla, 1989

Adreca professional de Fautor Departamonto de Didactica I OrganizaciOn Escolar
Universidad de Seville Av San Francisco Javier s/n 41005 Sevilla
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Es considera el professor corn <dun subjecte epistemolOgic»,
capag de generar I contrastar teones sobre la seva prOpia practica

Es considera que aquestes teories sOn una agregaci6 d'aspectes
cognitius (coneixernents, pensaments, fina'itats, plans, expectatives,
creences) que determinen i dirigeixen els processos i accions de
presa de decisions.

Existeix algun paral.lelisme entre les teories cientifiques i les
teories subjectives (sup6sits de racionalitat i reflexivitat, de validesa,
de lOgica inferencial) que hi estableix una igualtat funcional.

La teoria subjectiva d'un professor es representa i aplica
normalment d'una manera implicita, pen) es pot fer explicita a través
de diferents formes de representaci6 (verbal, grafica, pictOrica),
aplicant una varietat de tecniques de reconstrucci6 (per exemple,
pensar en veu alta) (Kroath, 1989).

Els processos de canvi han de pretendre afectar, per tant, la
teoria implicita o subjetiva dels professors, a més de buscar canvis
més visibles a través de conductes. Fullan (1991) ho planteja aixi
quan estableix que qualsevol innovaci6 comporta inevitablement
de materials curriculars diferents als emprats habitualment. Corn a
conseqUOncia d'aix6 es pot produir un canvi mOs gran o més petit en
la seva práctica d'ensenyarnent sia en l'ambit de destreses o en el
de conductes, estils, etc., aixi corn una modificaci6 de les seves
creences o concepcions educatives. I el canvi en aquests elements no
és una tasca facil. En aquest sentit Fullan afirma que .la gestió del
canvi es fa dificil a causa que hem de tenir en compte els processos
d'aprenentatge que sOn personals i causen ansietat per part dels
individus que treballen en les organitzacions. (1986, pag. 75).
Paral.lelament, Duffy i Roehler (1986) opinen que els professors
refusen canvis que siguin complexos, conceptuals i longitudinals.

Sembla que hi ha coincidancia entre els diferents autors respecte
al fet que els processos de canvi han d'atendre necess.ariament a and
que hem anomenat la dimensid personal del canvi, és a dir, l'atenci6
a l'impacte que la proposta d'innovaci6 tO o pot tenir en les creences
i valors dels professors (Sikes, 1992). Tanmateix, Lcal esperar a
canviar les creences dels professors perque posteriorment es
decideixin a incorporar la innovaci6 proposada en el seu repertori
docent? Respecte aix6, Guskey (1986) ens ofereix la seva proposta
de model de canvi del professor que parteix del principi que les
creences i actituds dels professors es modifiquen nornOs en la mesura
que els docents percebin resultats positius en l'aprenentatge dels
alumnes

12 3073



Froura num 1 Model de cam', del professor (Guskey, 1986)

DESENVOLUPAMENT CANVIS EN LA

PROFESSIONAL PRACTICA

D'ENSENYAMENT

DEL PROFESSOR

NOP
CANVIS EN EL CANVIS EN LES

RENDIMENT CREENCES I LES

DELS ALUMNESJ f ACTITUDS DEL

PROFESSOR

Aquest model, que apareix a la figura nüm. 1, presenta una
orientaci6 temporal del proces de canvi del professor. Quan es aerie
de millora no ens referim nornés a l'aprenentatge, al rendirnent, sin6
tambe a la motivaci6, participaci6, actitud envers l'escola, etc Corn
afirma l'autor: El punt important rau en el fet que' l'evidència de
millora (canvi positiu en el resultat d'aprenentatge dels alumnes)
precedeix generalment, i pot ser un pre-requisit perque es produeixi
un canvi significatiu en les creences i actituds de la majoria dels
professors." (Guskey, 1986, peg. 7).

Corn es yeti, Guskey parteix de la idea que els professors sOn
capagos de modificar la seva conducta docent sense estar totalment
convenguts que and que estan fent repercuteixi positivament en els
alumnes. Es més, afirma que les innovacions o propostes de canvi han
de ser "explicades" als professors amb la suficient claredat perque
aquests puauin dur a la practice les idees noves. .Aquesta forma
d'entendre el canvi pot ser adequada quan es tracta de canvis petits
(Cuban, 1992), corn introduir un nou llibre de text, rnodificar la
distribuci6 del ternps a classe al Ilarg del dia, introduir modalitats
noves de tasques per als alumnes. etc. En la nostra experiencia, hem
comprovat durant els serninaris que hem desenvolupat arnb professors
principiants que aquests es decidien a introduir a les aules aquestes
innovacions rries petites a que ens hem referit, corn a conseqUencia
de la recomanaci6 feta pel monitor del serninari (un altre professor
del mateix nivell educatiu per6 amb més experiencia i formaci6), o
be per un altre professor principiant company del seminari. Els
professors, en aquests casos, incorporaven metodes d'ensenyament
del funcionament dels quals no estaven totalment convencuts, per6
que en observer el funcionament en la prOpia practice o en la d'altres,
es decidien a acceptar-los o refusar-los.

Ens sembla que en aquells altres canvis que suposen assumir riscos,
inseguretats (almenys temporals) d'ordre, de discipline i de rendiment
dels alumnes (Lin nou metode de lecto-escriptura), els professors
necessitaran mes inforrnaci6 i temps per decidir-se a introduir-los.
Es en aquests casos que es parla de resistencies al canvi, per referir-
se a aquells factors que dificulten la incorporaci6 dels professors a
activitats i a l'organitzaci6 dels ensenyaments nous. Rivas Navarro
(1987), en una investigaci6 en que va enquestar professurs, va
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trobar cinc factors que restringien la capacitat d'innovaci6 dels
professors en primer Iloc, hi ha l'anomenada insularitat artesanal,
cosa que te a veure amb la sensaci6 dels professors d'estar aillats,
amb poca formaci6 I poc coneixement cientlfic, que determine
inseguretat en la implantaci6 i manca de suport. En segon Iloc, la
disfuncionalitat operativa, que es refereix als limitats beneficis que
la innovaci6 ofereix: escassa eficacia de les innovacions, inadequades
actituds dels alumnes, problemes d'ordre a classe. En tercer Hoc,
situa els costos sensibles/beneficis dilutts, es a dir, les carregues
apareixen més pronunciades sobre els beneficis que els professors
perceben. En quart Hoc, la compulsivitat del sistema, les dificultats
del mateix siste,oa educatiu: legislaci6, exigencies dels programes,
excessiu treball diari, manca de temps. Finalment, els restrictors
instrumentals: escassetat de materials didactics, inadequats espais
i mobiliari, etc.

De Is elements identificats per RiVas ens agradaria centrar-nos,
tot seguit, en aquells que afecten personalment i influeixen en el
professor corn a persona que canvia en la mesura que apren. Volem
plantejar aquf que cal entendre el canvi i la innovacig corn un proces
d'aprenentatge i de desenvolupament personal i professional en qué
els professors s'impliquen com a persones adultes. Ens sembla que
aquesta perspectiva ha estat escassament abordada en els treballs
sobre innovaci6, aixi corn sobre la formaci6 del professorat. Tot
seguit descriurem un dels puntals que, des del nostre punt de vista,
sostenen i ajuden a comprendre el proces de formaci6 del professorat
tant inicial corn permanent.

Teories de l'aprenentatge adult i desenvolupament
professional

Recentment, Peterson, Clark i Dickson (1990) reconeixien la
necessitat d'estudiar el proces d'aprenentatge dels professors corn
a persones adultes. Tambe Oja (1991) mostrava la utilitat d'aplicar
els estudis sobre l'aprenentatge i el desenvolupament adult per a la
forrnaci6 del professorat. Aquests autors, juntament amb aquells a
qui ens referirem al Ilarg d'aquest article, ens adrecen a la necessitat
de capitalitzar i d'incorporar als estudis sobre el professor, la seva
formaci6, desenvolupament, millora i canvi, els principis, teories i
models que al Ilarg dels darrers 30 anys s'han anat postulant des de
la psicologia de l'aprenentatge adult (Villar Angulo, 1992).

14 n 1 1 ", '



Resulta, per tant, necessari considerar que els professors s6n
subjectes l'activitat professional dels quals els condueix a implicar-
se en situacions formals i no formals d'aprenentatge. I es important
tenir en compte aquest aspecte en la mesura que, corn afirma Tiezzi
(1992, pAg. 19), recondixer que els professors sOn subjectes que
aprenen, en lloc de mers implantadors o obstacles per al canvi,
requereix que la investigacid sobre el desenvolupament professional
continur investigant les formes en les quals els professors aprenen
noves maneres de pensar l'ensenyament i l'aprenentatge dels
continguts, aixi corn les condicions que faciliten l'aprenentage dels
professors..

En primer Hoc, i de la mateixa manera corn s'ha investigat sobre
diferents estils d'aprenentatge o, també, estils cognitius dels estu-
diants, ens podem referir a estils d'aprenentatge de les persones
adultes. Aixf, Korthagen (1988) classificava els professors de la
seva investigaci6 en dos tipus d'orientacions d'aprenentatge: en primer
Hoc, identificava professors amb una orientacid interna, que eren
subjectes que preferien aprendre per si mateixos, sense directrius
externes; l'extrem oposat el constituYen els professors amb una
orientaci6 externa, aquells que pref erien aprendre mitjancant
directrius externes: un supervisor, un llibre, un assessor, etc. D'altra
banda, Huber i Roth (1991) ens parlen de dues possibles orientacions
més de professors en aprendre: d'una banda, hi hauria els professors
orientats a la incertesa, que es l'orientaci6 d'algunes persones cap
a situacions amb resultat incert, aixi corn la tendencia a prendre en
consideraci6 els punts de vista dels altres; en situacions d'apre-
nentatge, aquests subjectes prefereixen situacions cooperatives que
els permetin elaborar diferents punts de vista i, fins i tot, integrar-
los. D'altra banda, hi hauria els professors orientats cap a la certesa;
aquests subjectes busquen la claredat i la seguretat, intentant seguir
l'opini6 de la majoria; en les situacions d'aprenentatge prefereixen
situacions individuals o competitives, en les quals poden conservar
les seves prOpies idees.

Els adults aprenen en situacions diverses, en contextos més o
menys organitzats, en situacions formals, organitzades, planificades
i desenvolupades en institucions formatives. En aquestes situacions
formals es poden plantejar diferents modalitats d'activitats segons
el nivell de responsabilitat i autonomia que posseeixin els adults.
Aixf, des d'una situaci6 controlada energicament pel formador a causa
de l'absencia de cotripetencia i coneixernent per part dels adults
(professoi s), fins a situacions formals d'aprenentatge en que s6n els
mateixos adults aquells que, dins d'un programa establert i negociat,
poden dirigir l'activitat de forrnaci6 en la mesura que posseeixen
coneixernents, experiencies i motivaci6. Sens dubte, les activitats de
formaci6 poden variar segons el grau de competencia, motivaci6,
dependencia dels professors corn a persones adultes (Merriam i

Caffarella, 1991).
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Sembla que aquest Opus de formaci6, que en activitats de
desenvolupament professional sol adoptar la modalitat de curs de
perfeccionament, assumeix la idea que l'aprenentatge adult i el canvi
de les teories implicites es produeix corn a consequència de fer
conscient el profesor de la debilitat o deficiencia d'alguns components
de la seva teoria subjectiva. AixO s'aconsegueix comparant la teoria
reconstruida amb l'estructura ideal del seu equivalent cientific.
S'espera que aixO produeixi un fort desig de canvi i millora de la
teoria deficitaria del professor. Un cop definit el component deficitari
de la teoria, i quan el professor es disposa a modificar-lo, se li
proporcionen diverses alternatives d'acci6 derivades del coneixement
cientific validat. Per acabar, l'estrategia escollida s'aplica practica
en sessions d'entrenament supervisades i amb una redulda complexitat
(Kroath, 1989).

Tot i que els adults aprenguin (coneixements, destreses, actituds
i dispmicions) en situacions formals, sembla que és a través de
l'aprenentatge autOnom corn l'aprenentatge adult es torna hies
significatiu. Es en aquest sentit que Merriam i Cafarella afirmen que
l'aprenentatge autOnom 6.s la manera corn la major part dels adults
adquireixen noves idees, destreses i actituds... a causa del fet que els
que aprenen tenen la principal responsabilitat en la planificaciO,
desenvolupament i avaluacib de les seves experiències
d'aprenentatge (1991. pag. 41). L'aprenentatge autOnom és un dels
conceptes basics de l'educaci6 d'adults, i s'ha caracteritzat corn a
aprenentatge cent rat en l'alumne, aprenentatge independent,
autoensenyament, etc. Els autors que el defensen assumeixen la
necessitat de desenvolupar la capacitat d'una inter ligència critica.
un pensament independent i una analisi reflexiva. Segons Tough (citat
per Tennant. 1991), els adults aprenen de manera autOnoma quan
posseeixen

- Els coneixernents i la capacitat d'aplicar el proces basic de
planif icaciO. execuci6 i avaluaci6 d'activitats d'aprenentatge.

La capacitat d'identificar objectius d'aprenentatge d'un mateix.

La capacitat de seleccionar una estrategia de planificacio.

La capacitat de dingir la planificaciO d'un mateix quan el curs
d'accib és apropiat.

- La capacitat de prendre decisions valides quant a l'emplacarnent
radministracib temporal de les activitats d'aprenentatge.

L a capacitat d'adquirit coneixements a tecniques mitjancant els
recursos emprats.

La capacitat de detectar afrontar els obstacles personals
situacionals de l'aprenentatge

- La capacitat de renovar la motivacia
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L'aprenentatge autdnom inclou, corn es pot observar, totes aquelles
activitats de formacio en les quals la persona (individualment o en
grup) pren la iniciativa, amb o sense l'ajut d'altres, per planificar,
desenvolupar i avaluar les seves activitats d'aprenentatge. Aix6 té
relaciO amb els estils d'aprenentatge en la mesura que l'aprenentatge
autdnom es produeix en gran manera en aquelles persones adultes
amb un estil d'aprenentatge independent, amb capacitat per prendre
decisions, capacitat per articular normes i limits de l'activitat
d'aprenentage, aixi corn una capacitat d'autodirecci6 i d'aprendre de
la pr6pia experiència.

No s'hauria d'entendre, ja ho hem apuntat anteriorment, que quan
parlem d'aprenentatge aut6nom estem parlant d'una activitat
realitzada en soledat. Al contrari, corn afirma Knowles. .l'apre-
nentatge autOnom no és un proces sinO que sovint demana
col.laboraciô i suport entre els que aprenen, professors, recursos,
persones I companys. (citat per Merriam i Caffarella. 1991. 46).

Les teories que hem presentat anteriorment fan ref erancia a
l'aprenentatge hum,a sense tenir en compte les caracteristiques tant
de maduresa, cognitives o socials dels individus. Mas concretament,
no és que les desatenguin, sine que tenen la intencid de ser generals
i adaptables a qualsevol situaci6 d'aprenentatge.

Pel que fa a l'aprenentatge de les persones adultes. i no hem
d'oblidar que els professors ho sOn, no es pot dir que existeixi una
Onica teoria de l'aprenentatge adult. Sembla que la teoria de
l'aprenentatge adult que amb més frequencia s'ha comentat en relaciO
amb l'aprenentatge dels professors Os l'.andragogia", proposada
per Knowles, i definida com d'art i la ciencia d'ajudar els adults a
aprendre.. Knowles fins i tot ha diferenciat l'andragogia de la
pedagogia, sent la primera la ci6ncia de l'educaciO dels adults, mentre
que la segona seria la dels subjectes no adults. Aquesta teoria es
fonamenta en cinc principis que poden resultar de molt interès per les
seves possibilitats d'aplicaci6 en [ambit de la formacib del
professorat. Aquests principis sOn:

1. L'autoconcepte de l'adult, corn a persona madura, evoluciona
des d'una situaciO de depenclancia cap a l'autonornia.

2. L'adult acumula un ampli ventall d'experiOncies que poden
resultar un recurs molt ric per a l'aprenentatge.

3 La disposicie d'un adult per aprendre esta intimament relacionada
amb revoluciO de les tasques que representen el seu paper social

4 S'esdeve un canvi segons el temps a mesura que els adults
maduren des de les aplicacions futures del coneixernent cap a les
aplicacions immediates. Aixi, un adult esta mes interessat en
l'aprenentatge a partir de problemes que en l'aprenentatge de
continguts
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5 Els adults es motiven per aprendre per factors interns en Hoc
de per factors externs (Knowles, 1984, peg 12)

Si Ilegirn arno atenci6 els principis de l'andragogia, podern adonar-
nos de !a irnportencia que poden tenir per entendre, explicar, planificar
i desenvolupar la formaci6 del professorat. Aixf, cal destacar, corn
a primer principi, que els adults professors inclosos evolucionen
des d'una condici6 de dependencia en una altra d'autonomia. En el
proper paragraf presentarern les diferents teories que ens parlen de
corn les persones adultes passen per diferents fases i corn cadascuna
d'elles suposa una evoluci6 en la sava maduresa personal. Que cal dir
del segon principi enunciat per Knowles? Actualment no es pot entendre
una activitat de forrnaci6 del professorat en qu.e no s'analitzi
l'experiencia quotidiana i propera dels professors. Es rnes, grades
a la investigaci6 sobre el pensarnent del professor i les teories
implfcites, sabem que els docents generen coneixernent prectic a
partir de la seva reflexi6 Gobre l'experiencia. Aix6 te relaci6 amb el
quart principi enunciat per Knowles: l'aprenentatge dels r; .ofessors
ha de partir o tenir en compte problemes i necessitats percebuts pels
mateixos professors. L'Oltirn principi de Knowles ens adreca a la
motivaci6 per aprendre. Es suggerent aquest principi en la rnesura
que confirma que els adults aprenen (significativarnent) nornés d'acord
amb impulsos interns (gust per aprendre, intenci6 de superaci6) abans
que per recompenses externes (en el nostre cas l'exernple més clar
que podern posar es el de la recompensa econOrnica als professors per
justificar les hores d'activitats de perfeccionament).

Al costat de la teoria de Knowles, ens sernbla d'interes ref erir-
nos a la teoria de Jarvis sobre l'experiencia adulta (Merrian i

Caffarella, 1991). Per a aquest autor, tota experiencia ocorre dins
d'una situaci6, pert) no tota experiencia acaba necesseriarnent en
aprenentatge. Planteja que hi ha nou vies de resultat d'una deterrninada
experiencia. Les tres primeres treuen cap a respostes de no
aprenentatge, i s6n: a) presurnpcic5: el subjecte pensa que aixt ja ho
sap: b) no consideraci6 no es té en compte la possibilitat de resposta;
i c) refOs: es ref usa l'oportunitat d'aprendre.

En les altret: tres possibilitats, la persona adulta apren, per6 es
aquest un aprenentatge mernoristic, i inclou les possibilitats següents:
d) pre-conscient: una persona inconscientment interioritza alguna
cosa; e)practica es pot practicar una no. destresa sense aprendre-
la: I f ) memoritzacid adquisici6 i emmagatzemament d'inforrnaci6.
Per acabar, les possibilitats que generen aprenentatge significatiu i
integrat serien les segOents g) contemplacib pensar en alit) que s'este
aprenent. sense requerir un resultat visible de conducta; h) practica
reflex iva té a veure amb la resoluci6 de problernes. i i) aprenentatge
experimental: aprenentatge d'una persona experimentant sobre
l'ambient.
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Figura nag? 2 Model sobre l'experiència adulta de Jarvis (Merriam
Caffarella, 1991)

4
La persona reforgada
pen) amb poc canvi

9
La persona: canviada i
mes experimentada

Segons la figura niim. 2, una persona adulta entra en una situaci6
d'aprenentatge, i en pot sortir sense aprendre (4). Tambe es pot anar
des de l'experiència (3) a la memoritzaci6 (6) i sortir-ne sense
canvis (4) o arnb canvis (9). Per a un nivell més gran d'aprenentatge,
una persona pot anar de l'experiència al raonament i la reflexi6 (7),
a la prActica d'experimentaci6 (5), a l'avaluaci6 (8), a la memoritzaci6
(6) i obtenir-ne canvis (6).

Aquest model, de nou ens ofereix informacid per entendre que
subjectes diferents poden reaccionar de diferent manera quan
s'impliquen en una situaci6 de formaci6, tal corn abans hem plantejat.

Teories sobre les etapes de desenvolupament dels
professors

Paraldelament al desenvolupament de les diferents teories de
l'aprenentatge adult, s'han elaborat diverses teories que s'apropen
a l'estudi de les persones adultes. Les etapes del desenvolupament se
centren en els aspectes cognitius i emocionals que distingeixen cada
etapa del desenvolupament. Descriuen les transformacions que es
produeixen en les formes de construir i donar sentit a l'experiencia
per part dels adults. Per a ells, la maduresa 6F un procits vers un
tipus de pensament més universal i més capac d'abordai relacions
abstractes (Oja, 1989).
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Tant les teones sobre el cicle vital de les persones adultes, a les
quals riles endavant ens refenrem, corn les del desenvolupament
cognittu proporcionen una informacio imprescindible per explicar
comprendre millor les necessitats dels professors en cadascuna de
les diferents etapes del seu desenvolupameni. Aixi mateix, serviran
de fonament quan plantegem, al final d'aquest article, el concepte de
trajectOria formative dels professors per referir-nos a la relaci6
necessaria que cal establir entre les demandes de cadascuna de les
diferents etapes per on passen els professors. i les ofertes forrnatives
adequades en aquestes necessitats.

Comencarern per analitzar les diferents aportacions de diversos
autors en relaciO a les etapes del desenvoluparnent de les persones
adultes. En aquesta linia, s'enten que el desenvolupament és un proces
que no es estatic ni uniforme, sinO que es caracteritza per un canvi
constant, i, per aixO, els models teOrics s'han de centrar a descriure
i explicar la naturalesa dels canvis I els processos de canvi de les
persones adultes Pintrich (1990) ha enurnerat algunes de les
caracteristiques del desenvoiupament cognitiu de persones adultes,
que presentem tot seguit:

1. El desenvoluparnent es un proces que es produeix al Parg de tote
la vide, I no esta limitat a certes edats.

2 El desenvolupament pot ser tant qualitatiu corn quantitatio

3 El desenvolupament es multidimensional. Els canvis ocorren en
moltes dimensions: bioldgica. social i psicolOgica.

4. El desenvoluparnent es multidireccional. Poden existir diferents
models i trajectories de desenvolupament. depenent de la dimensiO
que es tracti i de l'individu. El desenvolupament no ha d'estar
necessanament adrecat a una f inalitat.

5. El desenvolupament esta determinat per molts factors. Existeixen
diferents causes del desenvolupament, incloses les bioldgiques, socials,
psicolOgiques, fisiques i histdriques Es produeixen interaccions
complexes entre aquests factors de manera que els mateixos canvis
en diferents subjectes poden tenir causes diferents.

6 Els individus son subjectes que construeixen i organitzen
activament les seves histOries personals. D'aquesta manera. el
desenvolupament no és nomes funciO dels diferents esdeveniments
per on passe, sinO d'un proces dialectic entre els mOltiples factors
ambientals la construcciO personal que els subjectes fan d'aquests
factors (Pintrich. 1990. pag 833)

La teoria de les etapes del desenvolupament assumeix en primer
Hoc que els éssers humans processen les experiencies en qué
s'impliquen a lraves crestructures cognitives que anomenen etapes
A més. aquestes estructures cognitives s'organitzen en una seq0encia
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jerarquica d'etapes des de menys complexes a mes complexes, de
manera que el desenvolupament ocorre primer dins d'una etapa en
particular, 1, posteriorment, es pot passar a l'etapa seguent en la
sequancia Hi ha un aspecte d'especial importancia, al qual Pintnch
feia referencia anteriorment, i es que el desenvolupament no és un
proces automatic ni unilateral. sine) que es produeix nornés per la
interacciO entre l'individu i l'ambient amb qua interacciona. En el cas
dels professors, els elements de l'ambient que influeixen en el seu
desenvoluparnent s6n principalment els alumnes, juntament amb els
companys, aixf corn la seva prOpia concepci6 i motivaci6 per aprendre.
Finalment, i aix6 es important en la mesura que s'entengui amb la
sUficient flexibilitat, la conducta es pot determinar i predir d'alguna
manera per l'etapa del desenvolupament particular d'un individu
(Sprinthall i Sprinthall, 1981).

Diferents autors han coincidit que, de les diferents teories sobre
el desenvolupament, les que aporten riles informaci6 i permeten una
adaptaci6 més adient al desenvolupament de persones adultes sOn les
etapes de desenvolupament conceptual-intel.lectual-cognitiu de Hunt,
les etapes del desenvolupament moral de Kohlberg i les etapes del
desenvolupament del jo de Loevinger.

Thies-Sprinthall i Sprinthall (1987), partint de les etapes iden-
tificades pels autors citats, han intentat posar-les en comu. de manera
que s'entengui que les tres sOn complementaries en la mesura que es
refereixen a diferents aspectes del desenvolupament huma. La figura
nOrn. 3 pot ser d'utilitat per comprendre aquesta aportaci6.

Es pot observer que, sobre la base de les tres etapes de desen-
volupament conceptual de Hunt, es poden reagrupar les diferents
etapes de les altres dues escales de desenvolupament. Aixi, la primera
etapa es caracteritzaria per un Ambit conceptual "concret>,. Iligat
a l'acci6, amb una necessitat de control de les situacions, inseguretat
i submissi6 a l'opinió dels que es consideren superiors. En la dimensi6
del desenvolupament del jo, aquesta etapa es caracteritza per un
elevat conformisme amb les normes i regles socials imperants, com
tambe pel desia d'agradar els iguals. Per acabar. des del punt de vista
dels valors, els individus mostren igualment una tendencia a
identificar-se amb els valors i creences de la majoria. assumint de
manera acritica convencionalismes socials.

No resulta dificil pensar en aquesta primera fase com aquella per
la qual passen molts professors prin,jpiants. corn també per suposats
alumnes en prActiques. quan s'inici In en la professi6 docent (Marcelo,
1991). Les situacions d'inseguretat i les preocupacions (riles endavant
tractarem especificament aquest aspecte referit a l'evoluci6 de les
preocupacions dels professors) representen el principal problema
per afrontar com a docent (Oja. 1991).
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Figura nam 3 Etapes de desenvolupament segons Hunt, Loevmger i Kohlberg
(Thies-Sprinthall i Sprinthall, 1907)

Etapa Educaci6
conceptual/ Hunt

Etapa Jo/si mateix
Loevinger

Etapa Valors/caracter
Kohlberg

A El coneixement
s'entén corn una
cosa fixa i
concreta. Ense-
nyament molt
estructurat, ins-
truccions deta-

3 Alta conformitat
social. Forta
necessitat
d'agradar. Si
mateix corn a
seguidor
d'altres.

Tres Els valors
s'orienten
segons -,la
m ajor i a ... Valors
dirigits per
altres. Elevat
etnocentrisme.

Ilades. Submissi6
corn a alumne. No
hi ha d erancies
entre teories i
fets. Necessitat
d'organitzadors
avangats.

Emocions vanes i
superficials.

Escassa habilitat
per distingir
entre
convencions
socials, i Ileis i

principis
democratics.

B S'és conscient
d'abstraccions.

3/ 4 Principi
d'individualitzaci6.

Quatre Comprensi6
conscient de les

S'incrementa la
capacitat per
separar els fets,
les opinions i les
teories. Alguns
problemes en
l'actuaci6, per()
augmenta el rao-
nament inductiu i
deductiu. Més
gaudi en indagaci6
oberta.

Desenvolupament
vers l'autonomia
de si mateix.
Alguna
apreciaci6
d'idees
abstractes i
emocions
complexes.

Ileis. Alguna
capacitat per
comprendre
principis.

4 Individualitzat
corn a si mateix.
Autodirigit. com-
petent, mitiana en
rendiment

C El coneixernent des 4 / 5 Interdependancia Cinc Os de principis
d'un enfocament I mOtua. Relacions democratics per
d'axit. S'empren
mUltiplessolucions
per resoldre pro-
blemes. El evat n 1-
veil d'abstracci6.
sirnbolitzaci6.
Balancentre
temptatives I
compromisos

5 interpersonals
reciproques.
nques I profunda
wvida interior.,

prendre
decisions en una
varietat de
circurnstancies.
Diferencia entre
Ileis i principis
des d'un punt de
vista étic.
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Una segona etapa esta caractentzada per una capacitat d'abstracci6
més gran, de diferenciar entre fets, opinions i teones El subjecte
adult cornenga a ser capag de resoldre els seus problemes sobre la
base d'un raonament inductiu I deductiu Des del punt de vista personal,
aquesta evoluci6 es manifesta per una major autonomia, corn tambe
per una comprensi6 més conscient i relative de les Ileis i valors
socials. La tercera etapa correspon a un nivell elevat de desenvolu-
pament conceptual, abstracci6, simbolitzaci6 i capacitat de resoluci6
de problemes. En l'àrnbit social els sL.bjectes s6n capagos de mantenir
relacions interpersonals recfproques i riques que poden afavorir un
clime de col-laboraci6.

A més d'oferir-nos aquestes tres classificacions del desenvo-
lupament (cognitiu, personal i moral) dels subjectes adults, Thies-
Sprinthall i Sprinthall (1987) ens presenten model aplicat al
desenvolupament del professor (vegeu la figura nürn. 4), que pot ser
de gran utilitat per desenvolupar treballs d'investigaci6 on es puguin
analitzar les possibles combinacions de cadascuna de les etapes, corn
tambe els efectes que cadascuna te en d'altres variables professionals
(trajectOria formative del professor), didáctiques o organitzatives.
Per aquesta qnia s'inclinen Sprinthall i Sprinthall quan destaquen la
necessitat de recuperar els dissenys ATI (Aptitude Treatment
Interactive), en els quals l'aptitud seria el nivell de desenvolupament
de l'individu. Aix() suposa que un curriculum diferencial pot estimular
el desenvolupament cognitiu i que diferents estrategies funcionen
nomOs per a grups particulars" (Sprinthall i Sprinthall, 1981, 281).
Per6 a riles d'oferir possibilitats d'investigaci6, la combinaci6 de les
perspectives analitzades abans ens porta, de nou, a plantejar que no
podern pensar en els professors corn un col-lectiu homogeni, sin6 qua
hi ha diferents nivells de maduresa personal i professional que els
programes de formaci6 del professorat han d'atendre i considerar.
Per acabar, és interessant tenir en compte aquestes variables de
desenvolupament quan es tracta d'a valuar activitats de formaci6 del
professorat, rnentr puguin donar-nos informaci6 (Ail per coneixer
l'efecte dels progrL les que es desenvolupen.

Figura nbm. 4. Tres aspectes del desenvolupament del professor (Thies-
Sprinthall i Sprinthall, 1987)

Etapes de desenvolupament conceptual
8

Etapes de
deF,envolupament
de valors 5

Etapes de desenvoluparnent
del jo/si mateix
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Figura num 5 Factors evolutius cap al desenvolupament de la rnaduresa dels
professors (Pickle, 1985)
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La tendencia en aquests models es presentar l'evoluci6 dels
professors corn a persones adultes, cap a nivells cada vegada més
grans de maduresa. Per a Pickle (1985), corn s'observa a la figura
nOrn. 5, la maduresa dels professors s'assoleix mitjancant un proces
d'evoluci6 des d'una concepci6 tecnica i instrumental del coneixernent
fins a una concepci6 més cientifica o filosOfica. Des d'una preocupaci6
per la supervivencia i la imitaci6 dels "superiors", fins a una més
gran comprensi6 de si mateix i dels altres, corn tambe a través del
desenvolupament d'un estil personal.

Teoria sobre les etapes de preocupacions dels professors

El model CBAM (Concern Based Adoption Model) es caracteritza
principalment perque ernfasitza, sobretot, la necessitat de
cornprendre les actituds i destreses dels professors, de manera clue,
activitats de suport corn ara desenvolupatnent del professor, coaching,
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proporcionar materials, etc , es poden relacionar directanient amb
and que els professors perceben que necessiten Histoncament, als
professors se'ls ha proporcionat sotont seminaris, materials 1 altres
recursos basats en les necessitats d'altres en Hoc de cornprendre les
necessitats prOpies dels professors- (Hall i Hord, 1987, pag. 1).

Incorporem la referencia al model CBAM en aquest apartat
precisament per la consideracid que fa del nivell personal en els
processos d'innovacid. En aquesta teoria, el concepte preocupack5 té
un paper important en la mesura que assumeix que cal atendre les
necessitats i demandes especifiques dels professors que s'impliquen
en processos de canvi. Una preocupacid seria representaciO
composta de sentiments, inquietucis, pensaments i consideracions
fetes a una qUestiO particular o a una tasca,, (Hall i Hord, 1987, pag.
58). S'assumeix que cada professor percep les situacions de manera
diferent i s'hi implica segons el seu esquema de desenvolupament.
Aix6 ha de repercutir en el fet que la dinamica del proces de canvi
s'ha d'adaptar necessariament a les preocupacions percebudes pels
mateixos professors (Loucks-Horsley i Stiegelbauer, 1991).

Els origens d'aquest model se situen en els treballs de Frances
Fuller el 1955 en el Research & Development Center for Teacher
Education de la Universitet de Texas (Rutheford i Hall, 1990). En uns
estudis previs centrats en els problemes dels professors principiants,
va trobar que els professors que sen mes madurs tenen diferents
problemes i preocupacions que els principiants. A partir d'aquest
treball es van identificar tres etapes de preocupacions per on passaven
els professors: preocupacions sobre si mateixos, sobre les tasques
i sobre els alumnes (Marcelo, 1991). A partir d'aquest treball, i

sobre la base de centenars d'entrevistes i observacions, aquests
investigadors van desenvolupar una escala de set etapes de
preocupacions. Cal aclarir aqui que un mateix professor pot mostrar
preocupacions en mes d'una etapa, encara que n'hi ha una o dues que
predominen. Les etapes s6n les segilents:

0. PRESA DE
CONSCIENCIA.

Poca preocupaciO o implicacih sobre la innovaciO No
s'hi pensa gaire.

1. INFORMACIO Presa de consciencia general sobre la innovaciO i
l'interas per aprer..tre mas detalls. El professor no
sembla estar preocupat corn a persona respecte a la
innovacIO Esta interessat en els aspectes substantius:
caracteristiques generals efectes. requisits...

2 PERSONAL El professor desconeix los dernandes d'innovacid. si
sera capac de complir aquestes dernandes; i el seu
paper en la innovacs6 inclou l'analisi del seu paper en
relacig amb l'estructura de recornpenses de
l'organitzaciO, presa de decisions i conflictos
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potencials amb les estructures existents S'hi poden
incloure aspectes referits al financament o implicaci6
del programa per a si mateix i per als companys.

3. GESTI6: Es presta atenci6 als processos i tasques dels usuaris
de la innovaci6, i el millor Os de la informaci6 i dels
recursos: aspectes referits a l'eficacia, organitzaci6,
gesti6, horaris, demandes de temps.

4. CONSEQUENCIA: Es presta atenci6 a l'impacte de la innovaci6 per als
alumnes, per avaluar-los. Preocupa la pertinancia de
la innovaci6 per als estudiants, l'avaluaci6 del seu
aprofitament i els canvis que calen per millorar
aquest aprofitament.

5. COL LABORACIO: El tema és la coordinaci6 i cooperaci6 amb altres en
l'Us de ia innovaci6, amb el propOsit de servir millor
els estudiants.

6. REENFOCAMENT: Explorer avantatges addicionals de la innovaci6,
possibilitats més grans de canvi o reajustament. El
professor té algunes idees sobre alternatives 'a la
innovaci6 proposada o existent.

Les etapes de preocupacions dels professors segueixen una
avaluaci6, encara que, corn hem afirmat, podem trobar elevades
preocupacions en més d'una dirnensi6. Per identificar les preocupacions
dels professors existeix el QUestionari de les etapes de preocupacions,
que consisteix en una escala tipus Likert composta de 35 items,
mitjangant la qual es possible obtenir una representaci6 grafica de
les preocupacions dels professors. Aixi mateix, partint de les set
etapes anunciades anteriorment, hem confeccionat un Inventari de
preocupacions de professors, adaptat especialment per a professors
principiants que s'ha emprat corn una eina més en l'avaluaci6 d'un
programa de formaci6 per a professors principiants (Marcelo, 1993).
L'Os de les etapes de preocupacions s'ha emprat tambe per a l'avaluaci6
d'innovacions tal corn ens han informat Loucks i Melle (1982) i Mitchell
( 1988).

Teories sobre els cicles vitals dels professors

Una via complementaria per comprendre l'evoluci6 de les persones
adultes, en particular dels professors, sOn aquells estudis que han
pretes establir connexions entre les edats i cicles vitals dels
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professors I es seves caracteristiques personals i professionals En
aquest sentit, les diferents investigacions fetes, corn ens apunta
Sikes (1985), han mostrat que "diferents experiencres, achtuds,
percepcions, expectatives, satisfaccions, frustacions, preocupacions,
etc , semblen estar relacionades amb fases diferents de la vida dels
professors i de la seva carrera., (peg. 29). Les investigacions sobre
el cicle vital dels professors assumeixen, per tant, que existeixen
diferents etapes en la vida personal i professional (Huberman i
Schapira, 1986) que influeixen en el professor corn a persona.
Tanmateix, no s'ha d'entendre que cadascuna de les etapes o fases
que tractarem a continuaci6 sOn "d'obligat compliment". Hi ha
influencies personals, professionals, contextuals que influeixen en
els professors. A aix6 es refereix Huberman quan afirma que E I
desenvolupament d'una carrera és aixi un proces, no una set-le
d'esdeveniments. Per a alguns aquest proces pot semblar lineal, pea)
per a d'altres hi ha balanceigs, regressions, atzucacs, declivis,
discontinultats. El fet de trobar seqUencies tipus no hauria d'amagar
que hi ha persones que no deixen mai d'explorar, o que mai arriben
a estabilitzar-se, o que es desestabilitzen per raons psicoldgiques
(presa de consciencia, canvi d'interessos, canvi de valors) o externes
(accidents, canvis politics, crisis econbmiques).. (peg. 142).

Sikes (1985) va desenvolupar un estudi per analitzar les diferents
etapes per on passen els professors. La primera fase, compresa
entre els 21 i 28 anys, és una fase d'exploraci6 de les possibilitats
de la vida adulta, i d'iniciaci6 d'una estructura estable de vide. Els
problemes de disciplina sOn els que més preocupen els professors, a
causa de l'absencia d'autoritat; a mes, els preocupa el domini del
contingut. Aquesta es Lambe una fase de socialitzaci6 professional. La
segona fase esta compresa entre els 28 i 33 anys, denominada per
Levinson de transicig. Es la fase de l'estabilitat en el Hoc de treball
per a uns i la recerca d'una nova feina per a d'altres. Els professors,
en aquesta fase, comencen a estar més interessats en l'ensenyament
que en el dornini del contingut.

Els professors en la tercera fase (30 a 40 anys) es troben en un
periode d'una gran capacitat fisica i interlectual, cosa que significa
energia, implicaci6, ambici6 i confianga en si mateixos. Es una fase
d'assentament, normalitzaci6, en la qual els professors intenten ser
riles competents en el treball, i, de vegades, cerquen la promoci6.
Aquesta fase és especiaiment dificil per a les dones per la tensi6 que
ocasiona la maternitat i l'atenci6 als fills. En aquest sentit val la pena
destacar la investigaci6 portada a terme per Pajak i Blase (1989),
en la qual van intentar establir les relacions que s'institueixen entre
la vida professional i personal dels professors. Aquests autors van
trobar tretze factors que poden afectar tant positivament corn
negativarnent el treball dels professors. D'entre els que van afectar
més positivarnent, se situa ser pare o mare, en la mesura que
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proporciona un sentiment de dedicaci6 personalturia comprensi6 més
gran envers els alumnes El segon factor personal en ordre d'im-
portencia va ser contraure matrimoni, que per a molts professors
proporciona estabilitat I confianca.

Pero, de la mateixa manera que per a molts professors el fet
d'estar casats i tenir fills es valorava positivament, d'altres
professors informaven que aquests factors havien tingut una influencia
negative, especialment en el cas de les professores que eren mares.
Aixi, aquests autors destaquen que -els professors van dir que se
sentien frustrats, cansats i culpables corn a resultat d'intentar ser
alhora pare i professor. Quan la situació es tornava especialment
conflictive, el paper que predominava normalment era el del pare, i

les necessitats dels fills tenien prio, sobre les dels alumnes. El
fet que cap professor home informés que la seva paternitat havia
tingut un impacte negatiu en el seu ensenyament probablement es un

indicador de la responsabilitat desproporcionadament gran d'atenciO
a la mainada que s'assigna a la done en la nostra culture. (pag, 294).

La quarta fase es la compresa entre els 40 i 50-55 anys. Es la
fase en clue els professors ja s'adapten a la maduresa, i adopten nous
papers a l'escola o en el sistema educatiu. So len ser professors que
mantenen els principis i els costurns de l'escola, aquells en qui
descansen moltes de les resposabilitats i ho fan perque creuen quo es
el que han de fer. No obstant aixO, aquesta reaccid no és igual per a
tots. Alguns professors no s'adapten als canvis i es converteixen en
amargats, critics i cinics. La darrera fase es la compresa entre els
50-55 anys fins a la jubilació I, fonamentalment, és una fase de
preparaci6 de la jubilat6, en la qual els professors relaxen la

discipline, corn tambe les seves dernandes envers els alumnes.

Potser el treball riles dif6s en els darrers anys en relaciO al cicle
vital deis professors sigui la investigaci6 duta a terme per Huberrnan
(1989) a SuIssa mitjangant q0estionaris i entrevistes a 160
professors d'ensenyament secundari. Aquest es un treball que preten
superar l'aparent linealitat de les fases identificades per Sikes. A la
figura nOrn. 6 apareix el model que sintetitza aquestes fases.

La primera etapa que identifica Huberman es, a l'igual de Sikes
(1985), l'entrada a la carrera. que inclou les fases de supervivencia
i de descobriment. La supervivencia es tradueix en el -xoc amb la
realitat": la preocupació per si mateix, les diferencies entre els
ideals i la realitat (Veenman, 1984). El descobriment tradueix
l'entusiasme dels inicis, l'experimentaciO, l'orgull de tenir una classe
prbpia, els alumnes. de formar part d'un cos professional L'ex-
periencia d'entrada, segons Huberman, es pot viure segons els
professors corn a facil o dificil. Els que informen que es una etapa
feel!, mantenen unes relacions positives amb els estudiants, un
considerably sentit de domini de l'ensenyarnent i l'entusiasme inicial
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Els professors que informen que es una situaci6 negativa, ho associen
a una carrega docent excessive, a ansietat, a dificultats amb els
estudiants, a molta inversi6 de temps, a sentiment d'aIllament, etc.
Aix() es una cosa que hem constatat en el nostre estudi sobre el
proces de socialitzaci6 de professors principiants (Marcelo, 1991).

Entre els quatre i els sis anys d'experiencia docent es produeix
la fase d'estabilització. Sovint coincideix amb l'obtenci6 d'una posici6
permanent corn a professors (aprovar unes oposicions), i amb el fet
d'adquirir un comprornis deliberat amb la professi6. Aquesta etapa es
caracteritza per un sentiment més gran de facilitat per desenvolupar
les classes, domini d'un repertori basic de temes instruccionals, aixi
corn de ser capac de seleccionar metodes i materials escaients segons
els interessos dels estudiants.

FIgura num 6. Etapes. fases anys de la carrera docent (Huberman. 1990)

ANYS DE LA CARRERA FASES/TEMES

1-3 Entrada, vacillaci6

1,
4-6 EslabilitzaciO. Consolidaciô

d'un reperton pedagdgic

7-25 Diversificaci6, "Activisme

25-35 Serenitat, Distanciament
afectiu

35-40 Ruptura
(serena o amarga)

Replantejament

Conservadunsme

Els professors actuen en aquesta etapa de manera més independent,
generalment, se senten raonablement ben integrals amb els companys
comencen a pensar en la promociO.

La tercera fase s'anomena experimentacib o diversificacid Es una
fase que no és igual per a tots els professors. Alguns professors
canalitzen les seves energies principalment a millorar la seva capacitat
corn a docents- diversifiquen metodes d'ensenyament, proven noves
practiques i sovint busquen fora de la classe un estimul professional.
Un altre grup de professors centra els esforcos a cercar la prornoci6
professional a través de l'acornpliment de funcions administratives.
Un tercer tipus de professors es caracteritza perque a poc a poc
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redueix els comprornisos professionals, alguns dels quals deixen la
docencia o tenen una altra dedicaciO paral lela Per a aquests pro-
fessors, aquesta fase suposa un replantejament, les caracterfstiques
del qual poden anar des d'un Ileuger sentiment de rutina a una crisi
existencial real en relaciO amb la continuaci6 en la carrera (Huberman,

1988).

La quarta etapa representa la recerca d'una situaciO professional
estable, i es desenvolupa entre els 40 i 50-55 anys. Es un periode que
pot ser de canvi mes o menys traumatic per als professors que sovint
es qUestionen la seva eficacia corn a docents. Tambe influeix el fet
d'estar rodejats de gent més jove, tant per part dels estudiants
(cada vegada arriben més joves) corn dels seus propis companys. Hi

ha dos grups de professors: el primer, caracteritzat per la serenitat
distanciament afectiu, es tracta, corn apunta Leithwood (1992),

més aviat d'un estat d'enim en que els professors se senten menys
energics, fins i tot menys capacitats, pert més distesos, menys
preocupats pels problernes quotidians de la classe. Aixf mateix es
produeix un distanciament afectiu respecte dels alumnes, provocat
principalment perque els alumnes veuen el professor més corn un
pare que corn un igual. SOn professors que es deixen de preocupar per
la promociO professional i es preocupen ales per gaudir amb
l'ensenyament. Aquests professors es converteixen en la colurnna
vertebral de l'escola, els guardians de les seves tradicions. Un segon
grup, amb tot, en que els professors s'estanquen, es tornen amargats
i es poc probable que s'interessin pel seu desenvolupament
professional. Es la fase anomenada conservadurisme: té a veure amb
l'actitud d'alguns professors entre els 50 i 60 anys de queixa
sisternatica contra tot: els companys, els alumnes, el sistema. Es una
queixa no constructive i, per tant, conservadora (Huberman, 1989).

La darrera etapa que identifica Huberman és la preparac.'d de la
jubilacid. Es troben tres patrons de reacciO davant d'aquesta etapa:
un és l'enfocament positiu, i suposa un interes per especialitzar-se
encara més, preocupant-se mes per l'aprenentatge dels alumnes,
treballant ales amb els companys amb que millor es porta. Un segon
patrO es el defensiu, i tot i ser similar a l'anterior, mostra menys
optimisme i una actitud menys generosa cap a les experiencies
passades. Per acabar, Huberman troba els desencantats, gent que
adopta patrons de desencantarnent respecte a les experiencies
passades, estan cansats i poden ser una frustraciO per als professors
més joves.

Aquests estudis de Sikes (1985) i Huberman (1990) fanieferencia
concreta a les diferents fases per on passen els professors segons
les edats. Burke (1990) complete l'analisi anterior a traves d'un
model en que planteja que l'evoluciO del cicle vital del professor no
es un proces univoc, sint que ha de ser entes segons dues grans
dimensions: personal i organitzativa. Des del punt de vista personal,
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hi ha diferents factors que mflueixen en els professors les relacions
familiars, les dificultats personals, les crisis, etc L'ambient
organitzatiu, d'altra banda, influeix en la carrera professional a
través de les regulacions de la professi6, els estils de gesti6, les
expectatives socials, etc.

Figura ntim. 7. Dinamiques del cicle de la carrera dels professors (Burke,
1990)
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Un model de sintesi: l'aportació de Leithwood

Hem descrit a les pagines anteriors diferents teories i models tant
sobre el desenvolupament de les persones adultes, especialment els
professors, corn sobre el cicle vital dels docents. S'han presentat
inicialment dues tradicions diferenciades, encara que és evident que
tenen molt a veure entre si. Els cicles cronologics estan sens dubte
relacionats amb els cicles maduratius en l'arnbit personal, cognitiu o
moral. Ja que avancem en la mesura que sorn capagos de relacionar
i integrar coneixernents, és per aim) que hem deixat per al final la
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proposta que recentment ha plantejat Leithwood (1922) en que intenta
relacionar tres components basics per comprendre el desenvolupament
professional dels professors

S'observa a la figura nüm. 8 que el desenvolupament de la
competencia professional es un proces en que es produeix unaevolució,

a l'igual del que passa en les diferents fases del desenvolupament

Figura nOm. 8. Model d'integraciO del desenvolupament psicoldgic. cicles vitals
desenvolupament de la competencia professional (Leithwood, 1992)
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personal Aqui, Leithwood identifica sis fases que tenen molta relaci6
amb les etapes de preocupacions que antenorment hem revisat dms
del model CBAM Per a Leithwood, la pnmera etapa suposana el
desenvolupament de destreses de supervivéncia, en qua el professor
arriba a dominar destreses de gesti6 de classe, a fer servir diferents
models d'ensenyament, encara que els professors d'aquesta etapa
siguin incapacos de reflexionar sobre l'elecci6 d'un model o un altre.
En l'ambit del desenvolupament personal, aquesta fase es
correspondria arnb la fase d'autoprotecci6 i concretisme cognitiu.

La segona fase seria la de competencia en les destreses basiques
d'ensenyament, i implica que el professor posseeix destreses de
gesti6 de classe ben desenvolupades, destreses en l'Os de diferents
models d'ensenyament i d'avaluaci6 formative dels alumnes. El tercer
nivell s'anomena de desenvolupament de flexibilitat instruccional, i

as aquell en qua el professor té automatitzades les destreses de
gesti6 de classe; es conscient de la necessitat de conaixer i fer
servir altres models d'ensenyament, de manera que l'elecci6 d'un
model d'ensenyament es fa a partir d'analitzar l'interes per als
alumnes. Aquesta es una etapa que es relaciona amb una consciancia
moral més gran dels professors, com tambe per una implicaci6 en
activitats noves que Ii perrnetin un desenvolupament professional
fries gran. A la quarta fase, els professors adquireixen competencia
professional de manera amplia i reflexive, prenent la aestio de classe
integrada en un programa, i no tractada de manera independent, aixi
com es posseeix ja un domini expert en l'aplicació d'un ampli repertori
de models d'ensenyament. L'avaluaci6 dels alumnes es porta a terme
de manera formative i sumativa, fent servir una varietat de tecniques.

Si les etapes anteriors representaven un proces d'adquisici6 de
competencia professional a escala d'ensenyament, en les etapes
segOents el component didactic deixa el Hoc al d'assessorament. A
l'igual de les etapes de preocupacions dels professors existeix una
etapa de collaboraci6, Leithwood, basant-se segurament en el model
CBAM, encara que no ho reconegui explicitament, identifica l'etapa
que anomena contribució al desenvolupament didactic dels co.npanys,
en la qual el professor pot acomplir activitats d'assessorament.
tutoria, supervisi6 de companys que es trobin en etapes previes. La
darrera etapa del desenvolupament de la competencia professional.
Leithwood l'anomena de participaciO en decisions educatives d'alt
nivell en el sistema educatiu.

Sembla que Leithwood (1992) peca d'optimisme en esperar que
nornés els professors que arriben en aquest nivell de desenvolupament
professional siguin els que participin en les decisions politiques. No
es aixi al nostre pais i temo que en molts altres paisos-. No obstant
aixd, val la pena destacar les caracteristiques que aquests professors
posseeixen: tenen una preocupaci6 per la millora de l'escola i accepten
les responsabilitats necessaries per aconseguir aquest objectiu. S6n
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professors amb habilitat per exercir liderat tant formal corn informal
amb grups d'adults, tent dins corn fora de l'escola, arnb un arnpli
marc conceptual per comprendre les relacions entre les decisions en
diferents ambits del sistema educatiu, i estan ben informats sobre
politica a diferents escales.

El model de Leithwood mostra que els professors sOn subjectes
adults, que corn a tals aprenen i s'impliquen en situacions formatives.
A més, els professors, corn a persones adultes, evolucionen al Ilarg
de la vide. Aquesta evoluci6 no nomes es fisiolOgica, sin6 fona-
mentalment cognitive, personal i moral. Aixi mateix, els professors,
ja corn a professionals de l'educaci6, evolucionen en l'adquisici6 de
la competencia professional necessaria per desenvolupar arnb eficacia
l'activitat docent.

Trajectories formatives corn a processos de desenvolu-
pament professional

Hem plantejat que els professors es diferencien segons la maduresa
professional i el grau de compromis que sOn capagos d'assumir, i aix6
te a veure, d'una banda, amb la seva etapa de desenvolupament
evolutiu (no arnb l'edat necessáriament), i, d'altra banda, amb el
moment del cicle vital en qua es trobin. D'aquesta manera, ens sernbla
prioritari que les ofertes d'activitats de desenvolupament professional
tendeixin a allO que hem anomenat trajectOria professional (trajecte
de formaci6 planificat, en que conflueixen les iniciatives individuals
dels professors amb les ofertes generals de les institucions de
formaci6, encaminades a respondre a les diferents i especialitzades
necessitats de formaci6, per permetre l'adquisici6 de competencia
professional que faciliti l'acompliment de diferents papers i funcions
en el sistema educatiu per part dels professors).

La idea de les trajectOries de formaci6 ens adrega, en primer Hoc,
a la necessitat de flexibilitzar les opcions formatives, de manera que
puguin respondre a les dernandes d'individus o grups en diferents
moments de desenvolupament Una classificaci6 dels diferents nivells
de desenvolupament profess nal podriem elaborar-la partint de les
etapes de preocupacions de professors (Hall i Hord, 1987) que hem
analitzat abans. Podriem parlar de quatre nivells de desenvolupament
professional:

Despreocupaci6, indiferencia: professors amb un nivell baix
d'inquietud pel seu desenvolupament professional, be per refUs
manifest, be per considerar que les ofertes de forrnaci6 s6n poc
atractives
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lnformaci6 professors amb una preocupaci6 minima per millorar,
pert, amb un limitat nivell de compromis professional, que els pot
portar a acceptar de participar en activitats de formaci6 puntuals,
per6 que no s'impliquen en activitats que requereixin més temps i
dedicaci6 (projectes d'innovaci6, seminaris, etc.).

Construcci6/aprofundiment: professors que han fet cursos
d'iniciaci6 en alguna area curricular, i que continuen treballant en
grup, en seminaris permanents, en projectes d'innovaci6, assessorats
per altres professors.

Orientaci6/assessorament: correspondria aquest nivell a
professors amb una trajectdria professional amplia, d'implicaci6 en
projectes d'innovaci6, i que poden exercir tasques d'assessorament
a d'altres professors que s'inicien en aquests projectes, de formador
en cursos o de tutors de professors principiants (Marcelo
i Sanchez, 1990; Sanchez, 1993).

Una limitaci6 que pot tenir aquest plantejament és que s'entengui
la trajectdria professional corn una opci6 individual. Ens sembla que
té sentit parlar tambe de trajectdries grupals de formaci6, en la
mesura que responguin ai treball fet per un grup de professors al
ilarg d'un temps determinat. Si as aixi, i tal corn pretenem representar
a la figura n6m. 9, es passaria d'un model radialde comunicacid entre
les institucions de formaci6 (centres de professors) i els professors,
a un model concentric. Les caracteristiques d'aquest model serien
tals que, sent el centre de professors la instituci6 que coordina el
proces de desenvolupament professional, es podrien establir
connexions entre professors que se situen a les diferents escales de
desenvolupament.

Figura nOm. 9. Models radial i concentric per a la planificack5 del desenvolupament
professional dels professors
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D'aquesta manera, els professors en els nivells superiors de
desenvolupament professional podrien fer tasques d'assessorament
a grups de treball d'altres professors que s'inicien en el
desenvolupament curricular o en investigaci6 Tambe els grups de

professors en l'Ambit d'aprofundimentpodrien fer activitats de difusi6
dels seus treballs amb professors dels Ambits inferiors. Aix6 es
facilitaria reprenent la idea del MAPRE (mapa permanent de la

renoyaci6 educative), que permetria coneixer i documentar les
diferents innovacions fetes pels professors (Fernandez Perez, 1988).

Hem afirmat abans la necessitat d'entendre el desenvolupament
professional dels professors corn un proces que no nornés implica
individus sin6, fonamentalment, grups. Pere) perque ouguem planificar
activitats de desenvolupament professional a les escoles cal que
existeixin algunes condicions que facilitin el proces. Loucks i els seus
collaboradors (1987) han proposat algunes condicions que han de

complir aquestes activitats.
En primer Hoc, cooperaciO I col.laboracid. La cooperaci6 influeix

perque es crei un clime de suport individual i canvi organitzatiu, de
manera que s'allunyi de la idea que el desenvolupament del professor
es una agtivitat individual. La segona caracterlstica que plantegen
Loucks et al. (1987) es la capacitat d'experimentacid i d'acceptar
riscos, es a dir, estar oberts a canviar i acceptar dur a terme a les
classes alguna cosa nova. En tercer Hoc, incorporacid de/coneixemenf
disponible: les activitats de desenvolupament professional s'han de
basar en els models procedents de la investigacio i de la teoria (Louis
i Miles, 1990). En quart Hoc, es planteja la necessitat que existeixi
una adequada implicaciO dels participants en l'establiment d'objectius,
desenvolupament, avaluaciO i presa de decisions, amb la finalitat de
facilitar la participaci6 i la motivaci6 inicial, encara que, corn ja s'ha
mostrat anteriorment, no es determinant. En cinque Hoc, temps per
poder treballar en les activitats de desenvolupament professional i
per assimilar nous aprenentatges. El temps Os una necessitat i una
limitaci6 per al desenvolupament dels professors, ja que si no es &ma
temps als professors es impossible que es pugui investigar o
reflexionar. En sise Hoc, tota activitat de desenvolupament
professional requereix liderat i suport sostingut de l'administració.
El liderat representa la capacitat de membres del grup per dinamitzar,
incorporar iniciatives, dirigir el proces. En sete Hoc es requereix que
existeixin incentius i recompenses apropiades, que contribueixin a
motivar els professors, ja sigui mitjancant incentius econOrnics,
personals o professionals. En vuite Hoc, i a aix6 ja ens hi hem referit
abans. les activitats de desenvoiupament professional haurien d'estar
planificades sobre la base deis principis de l'aprenentatge adult i dels
processos de canvi. En nove Hoc, s'hauria de buscar la possible
integracig dels objectius i necessitats individuals amb els objectius
de l'escola i de la comarca (zone d'influencia del CEP).
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La investigació-acció, la formació i el
desenvolupament professional del professorat.
Superar l'hiatus entre la teoria i la pràctica
Francesc Imbernon*

Si analitzem, tant histOricament com actualment, els processos
d'investigaci6 en la formaci6 del prof essorat, trobem diverses
concepcions sobre qua es investigar en aquest camp, basades
fonamentalment en la distinci6 entre una investigacid sobre la formacid
del professorat i la investigacid en la formaci6 del professorat.

En la base d'aquesta distincid, que orienta un determinat enfocarnent
investigador, hi ha la vella polar-nice, tant epistemolOgica corn ideo-
ldgica, de la relacid entre teoria i practice, entre investigaci6 i rea-
litat, entre qualitatiu i quantitatiu, entre relativisme i objectivisme,
entre realismu i idealisme. Ens interessa en aquest article, per a
l'analisi de corn els processos d'investigacid-accid poden ser un potent
proces de formed& de desenvoluparnent professional i d'autonornia
en la col.legialitat col.laborativa i cornprornesa arnb el col.lectiu
professional i amb l'entorn sOcio-politic, abordar el primer element:
la relaci6 entre la teoria i la practice.

La relaciO teoria-practica es un dels aspectes mas analitzats i

debatuts els darrers anys en el camp de la forrnaci6 del professorat,
sobretot a partir del ressorgiment dels estudis sobre el curriculum,
un nou concepte de practice, la reflexid sobre el compromis politic
i social de l'educacid i les propostes dels processos d'investigacid en
la practice que l'estudi del curriculum ha de generar. Aquests
processos d'investigacid democretica es mostren alternatius als
processos investigadors des del poder establert, on existeixen
processos de subordinaci6 d'interessos, i on la teoria i la practice no
sempre han anat juntes en el disseny i en el desenvolupament del
curriculum i en la consequent formacid del professorat, i, al contrari,
en massa ocasions, han predominat uns plantejaments excessivarnent
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tedrics allunyats de la problernática professional (en el sentit d'una
aportaci6 ret6rica buida, de joc d'autocomplaenga Intel lectual)

Actualment, el debat se centren en si ens inclinem cap
a una concepci6 de la formacid permanent del professorat considerada
corn una teoria practica o una practica te6rica, considerant evident
que no pot existir hiatus entre teoria i practica i que la relaci6 as
biunivoca, per() que la prirnacia d'una part de la relaci6 fara decidir
per on es comenga el procés de reflexi6.

El concepte de practica ha anat canviant al Ilarg del ternps i depart
de l'enfocament ideol6gic i cognitiu arnb qué se n'afronta l'analisi:
des d'un concepte de practica molt ampli i general, abstracte i

descontextualitzat, passant per una practica sobre la qual es pot
intervenir canviant la manera de comprendre-la, fins al concepte
actual de practica corn a praxi que sorgeix de situacions d'incertesa,
contextualitzades, idiosincratiques i en deterrninades circumstancies
particulars i que aglutina corn un conglomerat compacte la reflexi6
sobre la base de criteris te6rics justificatius i l'acci6.

No cal dir que en el camp de la formaci6 del professorat ha existit
el predornini d'un concepte de practica més general i descon-
textualitzat, que veu la practica corn una consequencia logica de la
teoria, ja que hi havia una concepci6 del binomi teoria-practica molt
rnediatitzada per l'enfocarnent d'investigaci6 ernpirico-analitic (per
fer servir aqui la terrninologia d'Haberrnas) en la forrnaci6 del
professorat, on se separava totalment la teoria i la préctica en els
processos de formaci6 i d'investigaci6. La crisi d'aquest enfocament
fa que ressorgeixi una nova concepci6 basada en els enfocaments
interpretatius i critics. Avui dia, en els predominants processos
d'investigaci6 de la forrnaci6 del pi-ofessorat, queda patent
l'acostarnent i, fins i tot, la total integraci6 de teoria i préctica, pert)
existeix el perill de canviar les formes, de fer servir i apropiar-se
un nou Ilenguatge, i rnantenir les concepcions, perill avalat per la
rnoda, on els canvis superficials i d'adscripci6 nominal s6n, de vegades,
més irnportants que els profundarnent arrelats en actituds socials,

litiques i ideoldgiques.

Per tant, actualrnent, en la formaci6 del professorat, podem
considerar la relaci6 teoria i practica corn una amalgama en el procés
de formaci6 permanent del professorat: la practica no es genera
separada de la teoria, ja que tota practica s'ha de legitimar en una
determinada teoria perqua aquella no sigui alienant ni reproductora
d'altres practiques imprOpies. En el camp professional del professorat.
l'analisi de l'alienaci6, reproducci6, innovaci6, alliberarnent que
provoca l'acci6 de la practica sera fonarnental per entreveure la
teoria subjacent que hi ha, ja que tota teoria es converteix,
explicitament o implicitarnent, en una practica politica.
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Aixi doncs, podem afirmar que, superats els balboteigs de l'etapa
anterior, la teoria-practica corn a amalgarna entra decididament en
l'arnbit de la formaci6 del professorat per la via de l'ernpirisrne, a
la qual s'uneix un aparell conceptual, cada cop més gran, i uns
processos d'investigaci6. Aquesta rnetodologia d'investigaci6 en la
formaci6 del professorat es legitimara quan desenvolupi teories i
practiques formatives arrelades en l'experiancia I situaci6 dels
implicats en la formaci6 i amb la finalitat de plantejar-se i resoldre
els problemes que l'experiancia i la situaci6 plantegen amb una rad)
predominantment crftica i no només justificativa.

Stenhouse (1987) ho analitza des del punt de vista que la
investigaci6 nornés pot ser adequadament aplicada a l'educaci6 quan
desenvolupi una teoria que pugui ser comprovada pels professors a
les aules. La investigaci6 orienta aquesta acci6 generant processos
d'investigaci6-acci6 (o alrnenys l'adopci6 d'una acci6 corn un mode
sisternatic d'indagaci6).

Aquest aspecte apareix també corroborat per l'aportaci6 posterior
de Carr i Kemmis (1988), encara que ells ho expressen aixi: ....el
punt principal de la investigaci6, per tant, no consisteix names a
produir millors teories sobre l'educaci6 ni practiques més .eficaces»;
la investigaci6 educativa fa de la practica una cosa més te6rica"
en el sentit d'enriquir-la rnitjangant la reflexi6 crltica, sense que
alhora deixi de ser -practica", per tal corn ajuda a formular més
concloentment els judicis que informen la practica educativa". Per
tant, la investigaci6 en la formaci6 del professorat tindrà corn a
finalitat la de desenvolupar teories arrelades a les situacions
problematiques i les perspectives d'una nova practica educativa.

Aquest concepte ens porta, en la nostra analisi, a considerar la
formaci6 permanent del professorat més corn una practica te6rica
que corn una teoria practica, corn podria ser predominant en els
processos de forrnaci6 inicials. En la forrnaci6 permanent, on es viuen
situacions problematiques contextualitzades i idiosincratiques
professionalment i socialment, derivades de la practica d'uns
professionals, cal partir d'aquesta practica per aprehendre a poc a
poc una teoria que fara la practica més coherent i perrnetra una
revisi6 (reflexi6) critica, convertint-se aixl en praxi.

I partir de la practica significa illurninar un nou carni en la
investigaci6, i aprofundir en els processos deliberatius no artificials
i en la investigaci6-acci6 corn a desenvolupament professional del
professorat i corn a compromis politic educatiu i social de canvi.
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Un recorregut conceptualitzador sobre la investigacid-accld

La investigaci6-acci6 es, actualment, un dels processos importants
en la investigaci6 en i per a la formaci6 del professorat. Els antecedents
de la investigaci6-acci6 els podem situar en un dels dos corrents
epistemolOgics que han guiat tradicionalment el pensament cientific,
el positivista i l'interpretatiu. Cadascun manté un enfocament diferent
a l'hora d'estudiar la realitat: mentre el corrent positivista identifica
l'explicaci6 cientifica amb l'explicaci6 causal i deixa poc marge a les
finalitats, l'interpretatiu privilegia les explicacions donades en termes
de finalitats, d'intencions, de motius o de raons. La investigaci6-
acci6 se situa en el segon.

Des del camp de la formaci6 del professorat, l'interes pels
processos d'investigaci6-acci6 es pot remarcar per d'altres
motivacions: l'aveng en l'educaci6 i en la formaci6 de la investigaci6
orientada cap a les decisions col.laboratives, l'interes pel
desenvolupament democratic del curriculum, l'aproximaci6 entre
teoria i practice i els nous enfocaments epistemolOgics.

Es important destacar que en la investigaci6-acci6 es preten que
el professorat passi de coneixedor i de dotat de ra6 instrumental que
ii permet ser transformador d'objectes, a l'entesa entre professors
i professores capagos de Ilenguatge i acci6 (Habermas, 1990). La
comunicaci6 es converteix en premissa de la deliberaci6 coldectiva
per propiciar la transformaci6.

La majoria dels autors coincideixen a atribuir l'origen de la
investigaci6-acci6 als estudis fets per Lewin (1946) en una perspective
psicosociolOgica. La concepci6 lewiniana de la investigaci6-acci6
exigeix la presencia de tres caracteristiques encara vigents: s'ha de
dur a terme en col.laboraci6 amb els subjectes estudiats (participaclo) ;
no s'ha de fer al laboratori (Implicach5 I democracia); I, abans i despres
del seu desenvolupament, cal constatar les actituds i comportament
dels individus (canvi individual I social). Per tant, les practiques
d'investigaci6-acci6 han de tenir un caracter sempre participatiu, un
impuls democratic decidit per la majoria i una contribuci6 al canvi
educatiu i social. Per6 no podem oblidar que la investigaci6-acci6
tindre com a finalitat una funci6 de construcci6 del coneixement, un
paper critic davant de la ciencia anomenada tradicional, una funci6 de
canvi social i una funci6 de formaci6 (Goyetto i Lessard-Hebert, 1988).

Per6 encara que va ser Lewin qui va encunyar l'expressi6 «Action
Research- corn un nou concepte d'investigaci6I la fa servir per
descriure un enfocament d'investigaci6 que, sense trencar amb el
model tradicional empirico-analitic, suposa, en el seu moment, una
adaptaci6 d'aquest model als programes d'acci6 social (Pini, 1981).
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Pert els autors que han estudiat la histOria de la investigaci6-acci6
educative (Kemmis, 1983; Mc Taggart, 1990; Thirion, 1980;
Wal lance, 1987) atribueixen les veritables fonts de la investigaci6-
acci6 en el camp educatiu a John Dewey (un autor la lecture del qual
es fa neces.seria per contrarestar el prejudici, el dogmatisme, la
monotonia i la false concepci6 de Ilibertat), sobretot en la seva obra
de 1929 Sources of the Science of Education, ja que hi apareixen les
seves idees sobre el caracter democratic de reducaci6, l'aprenentatge
en l'acci6, la necessitat d'implicaci6 dels professors en els projectes
d'investigaci6 i el pensament reflexiu i critiC. Per a Dewey, els
problemes basics de la investigaci6 s6n establerts per -les mateixes
situacions socials reels que sOn conflictives i confuses» (Dewey,
1938).

A partir d'aqui es comengara a desenvolupar la prectica de la
investigaci6-acci6; en destaquen els treballs de Corey, 1949;
Shumsky, 1958 i Taba i Noel, 1957.

Durant la decade dels cinquanta apareixen les primeres critiques
a la investigaci6-acci6 i existeix una perdue d'interes en el camp
educatiu. Durant la decade dels seixanta la investigaci6-acci6 perd
molta influencia, sobretot per l'emergencia dels models gerencials,
basats en l'eficacia i del model d'innovaci6 «recerca més
desenvolupament (13D)», que omplen el camp social i educatiu.

Posteriorment, es donaran circumstencies d'enorme importencia
i l'aveng d'una nova filosofia de la ciencia; la crisi del justificacionisme
i la rotunda separaci6, en ['ambit de la filosofia de la .ciencia, entre
context de descobriment i context de justificacia El qUestionament
del Cercle de Viena de la concepci6 «heretada» i la verificaci6 de
teories aprofundia més en la crisi. L'aparici6 amb forge de
l'instrurnentalisme de Toulmin (1961, citat per Schulman, 1989) que
afirmava que -la millor teoria cientifica no es necesseriament la que
prediu o controla millor, sin6 la que ofereix l'explicaci6 mes emplia,
convincent i coherent amb les proves disponibles». El plantejament
paradigmatic de Kuhn, els programes d'investigaci6 de Lakatos, la
teoria critica d'Adorno i Habermas, la teoria pragmatica de
Feyerabend, la discussi6 sobre la societat postmoderna, etc.,
convulsionaran el m6n del coneixement i, per tant, el de la investigaci6.
La critica es feia consistent tambe per la ineficacia de la investigaci6
..ocial des de l'enfocament positivista en la innovaci6 dels processos
practics.

Van ajudar a aquesta critica certs ambits externs a la ciencia amb
critiques pObliques sobre la utilitat de les ciencies; per exemple,
Martin Luther King va denunciar les ciencias socials i els seus con-
readors per haver-les convertit en instruments de dominaci6 de l'home
en comptes de facilitar i aconseguir l'emancipaci6 humana i social.
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Ressorgira, doncs, timidament, la investigaci6-acci6 I des
d'aleshores la sevaimportancia ha anat augmentant en el camp educatiu

sobretot, en el camp curricular i en els processos de formaci6 del
professorat (per ampliar-ne els origens podeu veure Goyette i Lessard-
Hébert, 1988). Aquest ressorgir, semblant a la critica que es fa de
l'enfocament de racionalitat cientlfico-tacnica, ha suposat una
concepci6 nova del que s'entenia per coneixement cientific en el
nostre camp i una visi6 diferent de la investigacia en qua l'acci6 i la
investigaci6 s6n els components basics d'una tasca que no s'ha de
centrar nornés en l'acurnulaci6 de coneixement tebric per falsejar
teories, sin6 en una acreaciO per contribuir a la millora social i a
l'emancipaciO personal i col.lectiva dels éssers humans (Bataille,
1981). Stenhouse (1979) ens dira que la investigaci6-acci6 as un
tipus d'investigaci6 en qua l'acte d'investigaci6 és necessariament
un acte substantiu, Os a dir, l'acte interrogatiu as empres amb
l'obligaci6 de beneficiar d'altres i no nornas la comunitat d'in-
vestigadors acadarnics». La investigaci6 s'obria als investigadors i
als problemes socials.

No vull estendre'm en la histdria de la investigaci6-acci6, des dels
seus origens fins a la seva actual importancia (vegeu la importancia
que ha assumit darrerament, al nostre pais, la linia d'investigaci6-
acci6 de l'Escola d'Educaci6 de la Universitat de Deakin (Australia)
o la del Centre de Recerca Aplicada a l'Educaci6 (CARE) de la
Universitat d'East Anglia (Anglaterra), fins i tot la seva insti-
tucionalitzaci6 (Corey, Haag, Moser -aquest amb una orientaci6 de
tipus social i politic-, Elliott, Hook, Pini, Carr, Kemmis...), pert) si
destacar-ne la irnplicaci6 en la formaci6 i el desenvolupament
professional del professorat.

La revisi6 de les obres que tracten sobre investigaci6-acci6 ens
mostra un excas de denominacions (recuperadora, integradora,
avaluadora, aplicada, operativa, cooperative.. conscienciadora, in-
tegral, distant, militant...), per() existeixen, en general, dues linies
que marquen diferencies epistemolOgiques i ideolOgiques: l'una, basada
en el model lewinia (Barbier, 1977; Chein et al., 1948; Werdelin,
1979) i una altra, en l'anomenada escola anglesa (Carr, 1985; Holly,
1984; Kemmis, 1988; McTaggart, 1990; Tripp, 1984).

La linia lewiniana es basa en els objectius de la investigaci6 i

n'estableix quatre tipus: la investigaci6-acci6 diagnOstica, la
investigaci6-acci6 participativa, la investigaci6-acci6 empirica i la
investigaci6-acci6 experimental. La classificaci6 lewiniana, producte
de la seva Opoca, se'ns presenta corn d'un pragmatisme no critic on
no existeix una excessiva perspectiva de canvi social.

L'escola anglesa fa servir la teoria dels interessos d'Habermas,
i estableix: la investigaci6-acci6 tacnica, la investigaci6 practica, i
la investigaci6 acci6 critica i emancipatdria. En aquest corrent parteix
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de la implicaci6 de l'acci6 corn a estrategia d'análisi del canvi social
de a qui serveix aquest canvi

Aquestes dues linies marcaran el desenvolupament posterior dels
diversos autors (Latorre, 1992).

Holly (1985), dins de l'escola anglesa, afirma que l'aplicaci6 de
la investigaci6-acci6 pot tenir un enfocament tecnic (el professorat
es deixa guiar per experts per «augrnentar-ne l'eficacia), o be un
enfocament prectic (on existeix un assessor extern, una certa
"neutralitat i un desenvolupament dels interessos prectics) o un
enfocament critic (que se centra en la practice dels professors amb
intenci6 emancipat6ria en un marc socioeconOmic i en contextos no
personalistes). Certs plantejaments d'investigaci6-acci6 comporten
veure-la names corn una bastimentada metodolOgica i no corn un proces
de collaboraci6 amb l'objectiu de transformaci6 d'una determinada
prectica.

Perti coincidim amb Carr i Kemmis (1988) quan ens diuen que la
investigaci6-acci6 va mes enlla de ser una simple metodologia, sin6
que ha de ser una reconceptualitzaciO profunda de la relaci6 entre
teoria i practice i ser la base de la investigaci6 des d'un enfocament
critic. Es en aquest enfocament on situem la investigaci6-acci6 en la
forrnaci6 del professorat corn a desenvolupament professional autOnom
i coldaboratiu. No es possible des d'un enfocament tecnic, i certament
dubt6s des d'un enfocament estrictament prectic. Carr i Kemmis
(1988) ens diuen que contrariament a l'investigador interpretatiu
la finalitat del qual es la comprensi6 del significat del passat per al
present, l'investigador en l'acci6 preten transformer el present per
produir un futur diferent. La investigaci6-acci6 es deliberadament
activista". Aquesta caracteristica de revoluci6 silenciosa des de la
base es la que s'introdueix els darrers anys en la formaci6 del
professorat.

Pere) no descartem que en la investigaci6-acci6 critica hi pugui
haver, amb el coldectiu de professors, un assessor extern, amb
caracteristiques de prectic reflexiu i no d'expert infal.lible, per()
aquest adquireix un paper diferent ja que pot oferir possibles teories
i, per tant, reflexi6, sobre el que estan tractant tots els participants,
teories que no s'assumeixen si no s6n acceptades pel coldectiu.
Aquest tipus de practiques, les podem denominar una investigaci6-
acci6 discreta a diferencia de la investigaci6-acci6 emancipadora,
col.legiada o coldaborativa. Grundy (1991) denomina la investigaci6-
acci6 critica corn a investigaci6-acci6 emancipadora amb les ca-
racteristiques segUents:
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TEORIA CRITICA INVESTIGACIO-ACCIO EMANCIPADORA

FormaciOi divulgaci6 de
teoremes critics.

Organitzaci6 de la
illustraci6 on s'apli-
quin els teoremes cri-
tics o es provin d'una
manera exclusiva mit-
jancant la iniciaci6 de
processos de reflexi6
duts a terme en deter-
minats grups envers els
quals s'orienten aquests
processos.

Organitzaci6de l'acciO:
la selecci6 de les estra-
tegies adequades, les
solucions de les gOes-
tions tactiques i la di-
recci6 de la Iluita poli-
tica.

La investigaci6-acciO no fa servir la teoria per
justifical la practica ni considera la practica
corn a teoria aplicada. Es tracta, més aviat,
d'una relaci6 reciproca en que teoria i practica
s'informen entre si i sOn mOtuament inter-
dependents.

I) La investigaci6-acci6 empra processos de
reflexi6 en grup de cornunitats arnb interessos
comuns.

II) La ildustraci6 adopta la forma de punts de
vi sta autentics per al practic, tant respecte a la
teona corn a la practica.

III) El facilitadorpot ajudar rorganitzaci6 de la
ildustraci6, pert, el poder per determinar la
veritat resideix en els practics, que s6n els
arbitres finals de l'autenticitat del:, punts de
vista adquirits.

I) La investigaci6-acci6 te corn a nucli estrategic
l'acci6 i reconeix la inevitable naturalesa politica
de l'acci6 social.

II) La investigaciO-acci6 recooeix el valor i el
risc de l'acci6 i que l'Onica implicaciO vertadera
en l'acci6 es la dels mateixos actors.

III) La investigaci6-acci6 reconeix el poder de
l'acci6 cooperativa per iniciar el canvi social.

En aquest sentit es podria emmarcar la definicid de Kemmis i
McTaggart (1988): "La investigacib-accig és una forma d'indagaciO
introspecova col-lectiva empresa per participants en situacions
socials amb l'objectiu de millorar la racionalitat i la justicia de les
seves práctiques i de les situacions en que aquestes tenen lloc. Una
mica més endavant, argumenten que nornés existeix investigacid-
acci6 quan aquesta es col-laborativa (en grup) I, criticarnent, a
traves de l'accid examinadora (pag. 10).

Per a Elliott (1986, 1990), la investigacid-acci6 sera l'estudi
d'una situaci6 social amb la finalitat de millorar-ne la qualitat de
l'acci6. El mateix autor (1984, 1990) argumentara que la investigaci6-
acci6 xifrara les saves esperances en una ciencia politico-moral on
existeix un comprornis en la transformaci6 de la realitat social i

educativa i les caracteristiques seran analitzar les accions humanes
i les situacions socials experimentades pels professors corn:
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inacceptables en alguns aspectes (problernatiques), susceptibles de
canvi (contingents) i que requereixer, una resposta practice
(prescriptives) La investigaci6-acci6 es conv;Irteix aixi en instrument
politic de canvi I d'analisi de la dependencia i de la dommacio.

Per la seva banda, Corey (1953) la defineix corn ,,e1 proces pel
qual els practics intenten estudiar els seus problemes cientificament
a fi de guiar, corregir i avaluar les seves decisions i accions».

Per tant, la investigaci6-acci6 possibilitare comprovar idees en
la practice per aconseguir millores i per augmentar els coneixements
sobre el curriculum, l'ensenyament i l'aprenentatge. El resultat és
una millora coldectiva del que passa a classe i en els centres educatius,
i una millor articulaci6 i justificaci6 de les bases socials i educatives
d'all6 que es fa. La investigacio-acciO es una manera de treballar que
uneix la teoria i la prActica en un tot, sOn idees comunes en accici.

Corn es pot veure, l'analisi anterior ernfasitza la investigaci6 a
partir de la practice quotidiana. Per tant, reflexib i accid estan lligades
intimament, de manera que no caldra separar ambd6s moments.

La investigaci6-acci6 inaugura una linia prometedora amb vista a
la renovaci6 de les no:Ares perspectives corn a pensadors i actors
d'un ensenyament diferent amb un marc escolar que converteix en
essencial la participacid del professorat i la flexibilitat didectica i
organitzativa.

En aquesta linia, Taba i Noel (1957) indiquen que la investigaci6-
acci6 te les caracteristiques segOents:

Es refereix a problemes que concerneixen immediatarnent els
professors i aquells que elaboren el curriculum.

S'enten corn una empresa col.laborativa en clue practics i tecnics
d'investigaci6 decideixen conjuntarnent clue estudiar i corn fer-ho.

Les tasques d'investigacio necessiten ser practiques i no tan
complicades que requereixin intricats estudis abans de proporc.ionar
respostes.

- Contribueix, simulteniament, a produir l'evidencia necessaria
per resoldre problemes practics i a adquirir una perspective mes
adequada per considerar els problemes.

Des del punt de vista de la formaci6 del professorat podem constatar
que les transformacions (i ja no dic les reformes) des de .dalt»,
prescriptives o molt normativitzades, no aconsegueixen canviar,
tant corn desitjarien, els processos educatius (i menys les concepcions
o les actituds del professorat). Tanrnateix, el prectic te opci6. els
professors i professores que des de les practiques, es a dir, des de
les seves tasques (o conjuntament amb tebrics no dogmatics), analitzen
els seus problernes i busquen una soluci6 contextualitzada aplicable.
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La lnvestigacid-accio corn a procés de desenvoluparnent
professional del professorat

Corn hem anat analitzant, la investigacio-acci6 es un potent
procediment per a la formaci6 i desenvolupament professional del
professorat grades a l'acci6 cooperativa que implica i al treball en
equip, mitjangant el qual el professorat orienta, corregeix i avalua
els seus problemes, i pren decisions per millorar, analitzar o
q0estionar la practica social i educativa. El professorat es forma i
desenvolupa quan adquireix un coneixement mes gran de la complexa
situaci6 en qua el seu ensenyament es desenvolupa. Per a aim), ha
d'unir en una amalgama teoria i practice, experiencia i reflexi6, ac-
ci6 i pensament, tant per al seu desenvolupament personal corn
professional. Tot aix6 implica que la investigaci6-acci6 en la forrnaci6
del professorat s'assumeix corn un cornpromis politic i no tecnic o
Onicament de millora professional.

La investigaci6-acci6 posseeix la possibilitat de comprornetre i
transformar el coneixement dels professors investigadors sobre si
mateixos, instant-los directament a reconstruir i transformar la
seva practice quotidiana, i, a més, a teoritzar i reviser continuament
els processos educatius. Es una forma democratica d'investigacidque
es fa pels .practics» i des de la practice, on tots els actors participen
de la mateixa manera i es cornprometen en cadascunci de les fases de
la investigaci6, ja que es cornuniquen entre si mitjancant una relaci6
sirriétrica i accepten la diversitat de punts de vista i les diferents
preses de decisi6. La investigaci6-acci6 poss:bilita, dins d'un marc
de politica de col.laboraci6, el desenvolupament professional del
professorat i la formaci6 en noves destreses professionals, métodes
i potencialitats analitiques (i, per tant, de processos reflexius), i

motivar i aprofundir en la Seva consciencia professional assurnint
alternatives addicionals d'innovaci6 i comunicaci6.

Seguint Perez Serrano (1990), la investigaci6-iacci6 te una estreta
relaci6 amb la formaci6 i el desenvolupament professional del
professorat ja que provoca:

El desenvolupament d'estrategies i metodes per actuar d'una
manera més adequada i decidida en col.laboraci6.

Descobrirespais on es pugui fomentar el desenvolupament social
de la comunitat.

- Facilitar dinamiques de treball adients per a la constituci6 de

grups socials.

- Propiciar tecniques i instruments d'analisi de la realitat, aixi
corn procedirnents de recollida i d'analisi de les dades.
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II luminar tot el proces de treball des de l'Optica de la investi-
gaci6 qualitative, vinculant en el proces, alhora, la investigaci6
l'acciO, la teoria I la pram

Apostar per una investigaci6 oberta, participative i democratica,
centrada en les situacions problematiques prectiques, dirigida cap a
la millora de les situacions, no nomes cap a la seva descripci6 i

comprensi6.

Es una investigaci6 sobre el terreny que dificilment pot ether
variables, sin6 que treballa amb situacions globals, cosa que comporta
una nova cientificitat. L'investigador, els investigadors estan implicats
en la investigaci6, treballen I analitzen la seva irnplicacio, que
desencadena processos de forrnaci6 permanent i, per tant, de
desenvoluparnent professional col.laboratiu i no de carecter alat.

La investigaci6 intentare tenir en compte les practiques socials
dels professors i professores emmarcats en un determinat context
socioeconomic amb Ina clara intenci6 de transformaciO social.

Carr i Kemmis (1988) es pregunten: quins sOn els trets distintius
de la investigaci6? ,,Es evident que les diferents formes d'investigaci6
no es distingeixen per l'assurnpte que investiguen... Tampoc els
métodes i tecniques emprats donen el seu carecter distintiu a una
activitat investigadora, perque sOn moltes les formes d'investigaci6
que empren recursos similars. Cal adonar-se que l'activitat
investigadora es una cosa que unes persones fan, i que, per tent, resulta
intel-ligible amb referencia als propOsits generals pels quals
s'empren." I quan les persones fan alguna cosa per servir algu, en
l'analisi de a qui serveixen rau una de les diferencies entre enfocaments
més practics o mes critics.

L'aplicaci6 de la investigaci6-acci6 en la practice formative,
prenent corn a base l'aportaci6 de Kemmis i McTaggart (1988), pot
seguir el proces segOent:

1. Reflexi6 inicial sobre la situaci6 a la Ilum de la preocupaci6
ternatica; reconeixernent, identificaci6, avaluaci6 i forrnulaci6 de
l'analisi inicial del Ilenguatge i el discurs, de les relacions socials de
l'organitzaci6, de la situaci6 problematica percebuda corn a critica en
una situaci6 quotidiana d'ensenyament.

2. Planificaci6 del canvi en les activitats i en les practiques, en
les relacions socials i en l'organitzaci6. Discussi6 i negociaci6 entre
les diverses parts implicades que pugui culminar en una nrimera
proposta de projecte.

3. Posada en practice del pla i observaci6 de corn funciona en
l'acci6 (canvis en les activitats i en les practiques). Explicaci6
col.lectiva del canvi.
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4 Reflexi6 Anàlisi revisi6 o redefinici6 del plantejament inicial
de la situaci6 problernatica. Pla inicial revisat. Replanificaci6.

Gairebé en totes les experiencies, la investigaci6-acci6 s'ha abordat
en models metodolOgics a partir de la coneguda espiral de Lewin,
desenvolupada posteriorment per d'altres autors, entre ells Elliott
(1977) i Kemmis (1983). L'espiral es OM corn a instrument per a
l'ambit de conduccid del proces, per6 pot tenir limitacions a l'hora
d'analitzar d'altres aspectes, corn les distorsions ideolOgiques o certs
processos d'autoengany que es generen en l'aplicaci6 de la inves-
tigacid-accid.

L'actual moviment de la investigaci6-accid, cada vegada més
important al nostre pais (encara que s'hauria de matisar sobre certes
concepcions.i prectiques d'investigacid-acci6 que s'estan argumentant
corn a processos critics), intenta rnotivar el professorat per dur a
terrne un estudi prof und de si mateixos, a partir dei qual assurnir amb
responsabilitat professional determinades decisions entorn de la prOpia
practice educative i social, i perque el seu paper d'actor sof reixi un
canvi prof und: s'ha de comprornetre a participar en el canvi social
i educatiu (Pini, 1981).

La investigaciO-accid en la formacir5 del professorat te corn a
objectiu fonamental els centres educatius i les aules corn a rnitja
socialrnent i culturalment organitzat, i el professorat i l'alumnat corn
a elements intunsecs del proces. Es planteja descobrir les maneres
especlfiques en les quals les formes locals i extralocals d'organitzaci6
social i cultural es relacionen amb les activitats de les persones
especifiques en efectuar opcions i fer plegades una acci6 sor;ial. Apareix
el concepte que la practice es modifica canviant els contextos i la
manera de comprendre-la. La investigacio no dirigeix l'acci6
mitjancant prescripcions provinents de la teoria sind que pretén
aclarir-la perque siguin els actors de la practice aquells que autoregulin
les seves experiencies educatives.

Hem de destacar tambe que en les experiencies que es porten a
terme actualment al nostre pais sobre aplicaci6 d'investigaci6-accid
es constata la dificultat del prof essorat a l'hora de plantejar-se el
problema que donara peu a la investigaci6, dificultat deguda, pel que
sembla, a la que te el professor o professore de ser un
cientlfic modern en el moment d'iniciar la investigaci6 i al f et que
posi més émfasi en les metodologies i en les tecniques per obtenir els
resultats que en la comprensi6 del problema: pretén resoldre-ho tot
mitjancant la investigaci6 i evita qUestionar el treball en la delimitacid
i formulaci6 del problema enfocant el problema de manera externa
per detectar-hi «responsables" (segurament per la culture positivista
que es porta corn a Nast). Potser la majoria de les qUestions anteriors
siguin degudes be a la transmissi6 en formacid del professorat en la

investigacid (fent servir models normatius amb indicis d'ortodOxia
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acadernica en comptes de models mes regulanus de caracter mes
heterodox I descriptiu), a la seva formaci6 en la investigaci6 en un
sentit tradicional, be al nivell d'autoconcepte i professionalitzaci6
que te sobre si mateix i sobre el collectiu professional.

Tambe apareixen d'altres problemes que donen Hoc a obstacles
per porter a terme processos d'investigacio-acci6, corn ara la manca
d'un clime de comunicaci6 en molts centres educatius, la manca de
Iligam entre la formaci6 i un projecte global institucional d'innovaci6,
la culture de l'aIllament, l'atomitzaci6 i individualisme professional
que s'arrossega corn a Ilast professional, corn tambe la secundarietat
dels projectes d'investigaci6-acci6 en el suport institucional, mes
decantat cap a projectes mes dirigistes i menys transformadors.

Pert) aquestes barreres, encara que, sens dubte, s'han de tenir en
compte, no ens han d'impedir aplicar la investigaci6-acci6 en la
formaci6 i la investigacio ja que es una potent eina de desenvolupament
professional per tal corn:

Ajuda a definir, analitzar, interpreter, orientar, corregir,
canviar i avaluar els seus propis problemes professionals per a un
autodesenvolupament critic i una autonornia professional. Aixd
comporta el desenvolupament d'instruments intellectuals que faciliten
les capacitats reflexives sobre la practice docent%

Desenvolupa la necessitat d'un coneixement mes profund de la
propia practice per construir i formular alternatives d'acci6.

Es un compromis Otic de servei i de relaci6 amb la comunitat que
possibilita analitzar les condicions socials de l'escolaritzaci6.

Diagnostica, a traves de la reflexi6 i l'acci6, les situacions
problemétiques que sorgeixen en la practice professional i desenvo-
lupa un nou concepte de professionalitzaci6.

Aconsegueix l'acciO cooperadora d'un grup de persones
(professorat, alumnat, families...) que s'han de decidir a actuar i

aprendre de manera innovadora, i a proposar vies de soluci6 (elecci6
de plans d'acci6 i avaluaci6 dels resultats).

Intenta provocar una transformaci6 en l'ensenyament i no names
un canvi de metodologia o de recursos, evitant tornar a practiques
rutinaries i familiars, que sOn mes segures i no posseeixen risc
professional, pert) que deriven cap a la desprofessionalitzaci6.

Possibilita la consciencia que els coneixements que posseIrn
sobre els processos de formaci6 s6n irnperfectes i inacabats, per()
sempre han de partir de la practice per tornar a la practice.

Intenta construir una estructura col.lectiva o un esperit
d'investigaci6-acci6 que reuneix i s'organitza d'acord a les possi-
bilitats i necessitats, dotant-se d'una dinamica de cooperaci6 interna
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d'obertura a l'exterior Ser col lectivarnent .formadors critics",
-practicants reflexius".

lntrodueix una metodologia de participaci6.

En resum, la investigaci6-acci6 pot ser considerada corn un conjunt
d'activitats formativo-critiques Otils per contribuir al desenvolu-
pament del curriculum, la promoci6 intellectual, el perfeccionament
i desenvolupament professional del professorat, la innovaci6 dels
curriculums escolars i el desei olupament del sistema de planificaci6
i politica educativa. Tampoc no podem oblidar que un dels seus principals
objectius és assolir l'autoavaluaci6 (i autoformaci6) del professorat,
que li indica quina és realment la seva situaci6 i quina hauria de ser
(Elliott, 1978). Pot ajudar-nos a establir processos de pensarnent i
reflexi6 i a assumir la dimensi6 prOpiament intel.lectual del pro-
f esso rat .

La investigaci6-acci6 pot promoure que els investigadors-
professorat-participants assurneixin una comprensi6 globalitzada, en
sentit ampli i fonarnentat, dels processos socials i formatius en qué
estan implicats. Conèixer serà comprendre la intencionalitat i els
significats atribuIts per l'actor als seus propis actes i a les situacions
que l'afecten. Comprendre és, segons Habermas, el primer pas de
l'emancipaci6, suposa l'esfondrament de les barreres ideolOgiques
que impedeixen la comunicaci6 lliure i la possibilitat d'un consens
racional.

I afegiriem que un factor important en aqUesta perspectiva de la
formaci6 del professorat es la necessitat d'arribar a consensos
intersubjectius (no existeix dialectica subjecte-objecte sin6 interacci6
entre subjectes de forma dialogica, per fer servir la terminologia de
Freire) a través de procediments basats en l'argumentacio i

l'autoreflexid, i mai en la servitud, amb la finalitat de decidir
democr6ticament sobre les transformacions de les situacions que cal
emprendre i crear nous espais de solidaritat entre el professorat,
potenciant un canvi en els posicionaments i les relacions entre els
professionals i, per tant, en la seva influència social.
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Abstracts

En los Oltimos efts se Les processus de In recent years the
han extendido a nivel recherche-action sur la processes of research-
tebrico los procesos de formation du corps action in teacher
investigacien-acci6n en enseignant comme training as professional
la formacien del développement development have
profesorado como professionnel ont éte reached a theoretical
desarrollo profesional portés sur le plan level. The article
El art fculo sitüa la theorique ces dernières focusses on the subject
realidad actual del années. L'article situe in present-day reality,
tema, su cette question dans son the concept behind it
conceptualizaciOn y contexte actuel et and how research-
c6mo se puede Hever a expose sa action can be transfered
la practice de la conceptualisation. tout to the practice of
formacien la en indiquant comment training as the true
investigacien-accion appliquer la recherche- professional
planteada como action a la pratique de development of teaching
verdadero desarrollo la formation. envisagée staff
profesional del comme un veritable
profesorado développement Key words. Research-

professionnel du corps action - Continuous
Palabras clave enseignant. training - Professional
Investigacien-accion - development
Formacien permanente Mots cIes Recherche-
Desarrollo profesional action - Formation

permanente
Developpement
professionnel.
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Models de desenvolupament professional del

professor
Antonio Latorre Beltran*

"La formed& del profesorado es un territorio disputado por tendencias

conflictivas: de una parte, existe la tendencia de mantener y reproducir

los patrones tradicionales de valorar, pensar y organizar; de otra

parte, existe la tendencia de prornover innovaciOn y reforma... Las

metas de la formaciOn del profesorado son
contradictorias, al igual que

la sociedad y el rol en que se centra refleja tendencies contradictorias.
(Villar Angulo, 1990, peg. 76).

Introducció

El propOsit d'aquest article és revisar algunes publicacions recents

que recullen el coneixement que s'ha elaborat al voltant de les diferents

concepcions models, paradigmes, orientacions sobre el des-

envolupament
professional des d'una visi6 actual i globalitzadora del

tema.

Es un treball de revisi6 d'alguns treballs publicats darrerament

sobre aquest tema per autors corn ara: Bell i Day (1991), Caldwell

(1989), Dean (1991), Feiman-Nemser (1990), Ferry (1983), Fullan

i Hargreaves (1992), Hargreaves i Fullan (1992), Loucks-Horsley et

al. (1987), Sparks i Loucks-Horsley (1990), Tom (1987), Villar

Angulo (1990), Wideen i Andrews (1987), Zeichner (1983), Zimpher

i Howey (1987), entre d'altres.

En l'exposici6 del tema seguim
l'estructura i format que proposen

els professors Dennis Sparks i Susan Loucks-Horsley (1990), que

classifiquen els models de desenvolupament del professorat en cinc

Professor Titular del MICE, especialitzat en
investigaci6 educative. en les modalitats

del professor investigador investigaciO-acci6 Aixi mateix, desenvolupa estudis sobre

l'ensenyament reflexiu la formaci6 del professor reflexiu La soya darrera publicacie,

en col.laboració, ha estat InvestigacrOn
Educaliva. Labor, 1992

Adreca professional de l'autor Departament de Mêtodes
d'Investigaci6 i Diagndstic

en Educaci6 Universitet de Barcelona CI Balchri Reixac
s/n, Torre D. 3r pis 08028

Barcelona
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categones a) guiat individualment, b) beset en l'observacid/avaluac4 c) basat en la implicaci6 en processos de desenvolupament/d) basat en la preparaci6(formacu5), I e) basat en la indagaci6(Inquiry) En cada model es descriuen s'assenyalen els seus principalsatri buts: els principis o sup:58gs en qua es fonamenta, les bases ted-riques o d'investigacid, el proces o activitats que el configuren, al-gunes il.lustracions i resultats i, finalment, les limitacions.
Diverses raons ens han mogut a optar per aquest plantejament. Laprimera, la condicid de ser una classificaci6 Ries nova i poc conegudaentre nosaltres; la segona, per l'enfocament que els autors donen altema: se centren en els models de desenvolupament professional i notant en concepcions referides a la formacid inicial o continua; aiximateix, perque es un intent per descriure, fonamentar i iHustrarcadascun dels models des d'un enfocament didactic, cosa que en fariles comprensible l'exposici6.

Acabem l'article recollint la proposta que, dins del nostre contexti an un moment de canvi i de reforma, proposa el MEC sobre laformaci6 del professorat, anomenada, en el nostre cas, desen-volupament professional.

Volem advertir el lector que el nostre propOisit és presentar unpanorama general dels models de desenvolupament professional desd'un enfocament conceptual. L'espai de qua disposem no ens permettractar i desenvolupar els programes de formacid corresponents acada model. Només se n'assenyalen alguns.

Marc conceptual

En la darrera dacada ha aparegut una suma important de bibliografiasobre el desenvolupament professional dots docents, a causa del'interes que el terna ha desvetllat tant en l'administraci6
educativacorn en els professionals de l'educacid. Si hem de jutjar pel volum debibliografia que es genera al voltant d'aquest terna, no es agosaratdir que el desenvolupament professional es una de les qiiestions queales interes desperta en bona part de la comunitat educative.Si be és al comencament dels setanta quan sorgeix als EUA uninteres mes gran per coneixer l'efectivitat dels programes dedesenvolupament professional, sera en la decada dels vuitanta quanel tema assoleixi entitat prOpia i es constitueixi en focus de nombrosesconferencies, tellers de treball, articles, Ilibres i informes d'in-vestigaci6 (Sparks i Loucks-Horsley, 1990). Actualment assistim,
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entorn de l'educaci6, a una preocupaci6 creixent per la forrnaci6 del
professorat, en reconeixer la importencia que el desenvolupament
professional té per a la qualitat de l'ensenyament i millora de l'escola,
cosa que fa que es consideri corn un aspecte fonamental de l'educaci6.
Cada dia sOn més les veus que reclamen la importancia que la formed()
del professorat té en la qualitat de l'ensenyarnent.

Abans de descriure els models de desenvoluparnent professional
necessitem coneixer que s'enten per aquesta expressi6. La seva
conceptualitzaci6 este vinculada al concepte que es tingui de l'activitat
docent. Quina es la naturalesa de l'activitat docent? El taranne de la
resposta dependra del marc conceptual que sostingui la persona que
la contesta, del conjunt de creences i supOsits que creI sobre la
naturalesa I prom:nits de l'escola, l'ensenyament, en definitive, de
la concepci6 que mantingui all() que ha de ser un professor (Zeichner,
1983). El marc conceptual determine, doncs, les exigencies de la
prectica professional i alhora les necessitats de desenvolupament
professional.

Es, doncs, en el sentit de marc conceptual, paradigrna o patr6, que
fern servir el terrne model. En opini6 d'Sparks i Loucks-Horsley (1990),
el mot model es fa servir amb diferents significats en ['Ambit de la
conceptualitzaci6 del desenvolupament professional. El primer, prestat
d'Ingvarson (1987), segons el qual un model pot ser vist :7,om el
disseny d'un programa per aprendre que integra una serie
s'assumpcions sobre: a) d'on procedeix el coneixernent sobre la
prectica de l'ensenyament, i b) corn els professors adquireixen o
amplien el seu coneixement. El segon, adaptat de la definici6 de model
d'ensenyament de Joyce i Weils (1972), en que un model de
desenvolupament dels docents es un patr6 o pla que pot ser emprat
per conduir el disseny d'un programa de desenvolupament dels docents.

Aixi mateix, optern per l'expressi6 desenvolupament professional
per la seva condici6 més nova i adient corn a identificadora d'aquest
embit de coneixement. La fern servir corn a sinemim de forrnaci6
professional del docent, formed() continua, formed() en servei, o
d'altres expressions per l'estil, de carecter més tradicional, que
s'han fet servir per ref erir-se a aquest terna.

Els autors no es posen d'acord a l'hora de denorninar els rnarcs
conceptuals de desenvoluparnent professional. Aixi, per exernple,
Feiman-Nemser (1990) ernpra l'expressi6 orientaci6 conceptual, que
per a l'autora inclou una visi6 de l'ensenyament i de l'aprenentatge,
i una teoria de l'aprendre a ensenyar- (pag. 220), i Zeichner (1983),
per la seva part, fa servir l'expressiO paradigmes de formaci6, que
defineix corn "una rnatnu de creences i supOsits al voltant de la
naturalesa i propenits de l'escola, l'ensenyament, els professors i la
seva formed& que conforrna unes caracteristiques especifiques en
la formed() del professorat- (peg. 3).
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Des de mitjan anys setanta han aparegut diferents marcs
conceptuals que exarninen els models de formaci6 del professor
(Hartnett i Naish, 1980; Joyce, 1975; Kennedy, 1987; Zeichner,
1983; Zimpher i Howey, 1987). Comparar-los revela un considerable
encavalcarnent entre les perspectives te6riques i els models discutits,
corn mostra la taula 1.

Tau la 1. Orientacions conceptuals en la formaci6 del professor..

Critica
social

Personal TecnolOgica Practice Acadernica

Joyce
(1975)

progressive personalista competencia tradicional acadamica

Hartnett i
Naish

(1980)

critica tecnolOgica ofici

Zeichner
(1983)

indagadora personalista conductual ofici acadarnica

Kirk
(1986)

radical racionalista

Zimpher i
Howey
(1987)

critica personal tecnica clinica

Kennedy
(1987)

aplicacions
de
destreses;
analisi de
principis i
teories.

acciO
deliberada:
critic.

Font: Feiman-Nemser, 1990, peg. 220.

Si be la taula 1 presenta cinc orientacions o models de formaci6
del professor, autors corn Caldgrhead, 1990; Torn, 1985; Zeichner,
1983; Zimpher i Howey, 1987; coincideixen a assenyalar quatre
models de formed() del professor, descartant el model academic per
la seva escassa o nul-la incidencia actual.

Cada orientaci6 de formed() soste la seva prOpia tesi per illustrar
certs aspectes de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de l'aprendre
a ensenyar; centra l'atenci6 en un objectiu central de la formaci6 del
professor mitjancant practiques particulars i assenyala els diferents
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aspectes que han de ser considerats; per6 cap ofereix un marc global
corn a guia de desenvolupament d'un programa de formaci6 (Feiman-
Nemser, 1990).

El debat dels diversos marcs conceptuals o models de desenvo-
lupament professional ha perdut intensitat en la rnesura que els
resultats de la investigacid empirica sobre la socialitzacid del pro-
fessor han aportat nous plantejaments (Tabachnick i Zeichner, 1985).

Corn hem assenyalat i raonat ja a la introduccid, aquesta exposici6
segueix la proposta dels professors Sparks i Loucks-Horsley, que
conceptualitzen els models de desenvolupament professional o staff
en cinc categories: 1) guiat individualment, 2) basat en l'observaci6/
avaluaci6, 3) basat en la implicacid en un proces de desenvolupament/
millora, 4) basat en l'entrenament (formaci6), i 5)basat en la indagaci6.

Tot seguit es descriuen cadascun dels models i es consideren els
aspectes següents: els trets mes significatius, els supdsits en clue es
fonamenten, les bases tedriques i d'investigacid, el proces o activitats
en clue es configuren, l'impacte en el desenvolupament i creixement
professional i, finalment, les limitacions.

Cinc models de desenvolupament professional

1. Desenvolupament professional guiat individualment

Tambe conegut amb el nom de paradigma humanista o personalista
(Zeichner, 1983), desenvolupament autodirigit (Clark, 1992;
Glatthorn, 1984), es refereix als programes i activitats que els
professors fan amb el propdsit de promoure el seu aprenentatge
(Sparks i Loucks-Horsley, 1990). Els professors fan moltes activitats
de carecter formatiu pel seu compte: Ilegir bibliografia especialitzada,
dur a terme noves experiencies a classe, discutir arnb els companys
canvis curriculars, etc. Aquestes activitats poden tenir Hoc sense
que hi hagi un programa de desenvolupament professional.

La concepci6 del professor corn a persona te cada vegada mes
acceptaci6 en la bibliografia especialitzada i entre els administradors
(Hargreaves i Fullan, 1992). El desenvolupament personal dels
professors es part substancial d'aquest model. Aprendre a ensenyar
es construeix corn un proces d'aprendre a comprendre's i desert-
volupar-se un mateix eficientment (Feiman-Nemser, 1990). S6n els
mateixos professors que assumeixen la responsabilitat del seu
desenvolupament professional.
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La idea basica que defineix aquest model es que els mateixos
professors sOn els dissenyadors de la seva formaci6 I aprenentatge,
els que determinen els objectius de desenvolupament i seleccionen les
activitats per assolir-los. Clark (1992) defensa que els professors
es responsabilitzin del seu desenvoluparnent professional corn a
comunitats de pensament I corn a prectics reflexius.

En aquest model l'ensenyament es concep corn un proces de
creixement personal des de les peculiars creences i compromisos
dels mateixos professors. Cerca la maduresa del professor perque
pugui dominar la seva experiencia vital (Calderhead, 1990). Emfasitza
la importancia dels sentiments, actituds, percepgions i idees
individuals. La manera en que cadascü es veu" a si mateix i els
altres, i la manera en qua veu el proces educatiu i el mOn en general,
repercuteixen en les activitats docents més profundament que el
coneixement d'una determinada destresa (Goodman, 1987).

a) Suposits d'aquest model

Assumeix el principi de la individualitzaciO, beset en la idea que
la formaci6 dels professors ha de tenir en compte les necessitats i

interessos dels subjectes i s'ha d'adaptar al seu context singulac. No
ha de ser un proces hornogeni per a tots, sing que s'hauré d'adaptar
a la idiosincrasia de cada subjecte o grup de subjectes (Marcelo,
1989).

Els principis de l'aprenentatge adult han de guiar les experiencies
de desenvolupament professional dels professors. L'aprenentatge de
l'adult és voluntari. NingU que sigui forget a aprendre canvia o creix.
L'aprenentatge Os mes efectiu quan s6n els mateixos interessats els
que planifiquen els seus programes i activitats d'aprenentatge que
quan no han estat planificats per ells mateixos. Els professors disposen
de diferents recursos per aconseguir els seus objectius i satisfer les
seves necessitats identificades en col-laboraci6.

El judici personal dels professors es la millor font de direcci6 dels
seus objectius de creixement personal. SOn els que millor poden
coneixer les seves necessitats pel que fa a formaci6 i aprenentatge,
i son capagos d'autodirigir el seu desenvolupament personal i

professional.

Els professors experimentats poden arribar a ser dissenyadors
dels seus propis prograrnes de desenvoluparnent professional (Clark,
1992).

b) Bases tedriques i d'investigaciO

Aquest model de desenvoluparnent es fonamenta en els corrents de
la psicologia humanista, per aix6 tambe se l'anomena humanista. En
la idea rogeriana de counseling i la seva visi6 de reduced& els essers
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humans buscaran el creixement, el seu creixement personal en
condicions adients. .He arribat a creure, va escriure Rogers (1969,
peg. 153), que l'aprenentatge nornés influeix significativament en la
conducta quan es aprenentatge autodescobert, adequat a un mateix,>.
Es fonarnenta en l'epistemologia fenomenol6gica, en la psicologia del
desenvolupament i eh la psicologia perceptual (el principi del si mateix.
corn a origen de tota conducta).

Soste la teoria que la conducta este determinada pel camp perceptiu.
.Tota conducta, segons Combs (1979), es resultat directe del camp
de percepcions de la persona en el moment del seu comportament: a)
corn es veu a si mateix, b) corn veu la situaciO en clue esta imrnergit
cy la interrelaciO entre aquestes dues percepcions» (cit. a Garcia
Alvarez, 1987, peg. 127).

Segons assenyala Lawrence (1974, cit. a Sparks i Loucks-Horsley,
1990), en una revisiO de 97 programes de formaci6, els que oferien
activitats individualitzades tenien mes probabilitat d'exit que els que
proporcionaven nornés experiencies identiques per a tots els
participants.

La bibliografia sobre les teories de l'aprenentatge de l'adult
assenyala que hi ha diferencies en les necessitats de desenvolupament.
en els estils d'aprenentatge i en el proces de canvi. Les necessitats
de les persones estan associades a les diferents etapes de la vide. Les
persones tenen diferents necessitats personais i professionals (Sparks
i Loucks-Horsley, 1990).

c) Fases de l'activitat

El proces dels programes o activitats d'orientaci6 autodirigida es
configure al voltant de les fases següents:

Identificaci6 d'una necessitat o interes

Desenvolupament d'un pla per satisfer la necessitat o interes.
Realitzaci6 de les activitats d'aprenentatge concernents.
Avaluaci6 de si l'apienentatge satisfa o no la necessitat iden-

titicada.

El grau de sistematitzaci6 del proces pot varier des d'una forma
informal i quasi inconscient, fins a una forma totalment formal i

estructurada. En identificar una necessitat o interes el professor
considera all6 que necessita aprendre, selecciona un objectiu
d'aprenentalge I tria les activitats que el portaran a assolir tal
objectiu.

Les activitats poden ser tan diverses corn: assistir en un taller,
Ilegir un Ilibre, visitar una escola, assistir en un seminari o en un
programa d'aprenentatge. Poden ser d'una Unica sessiO (assistir en
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un taller) o ocOrrer durant un temps determinat (examen d'una
investigacio sobre el rendiment en un curs) o corn a combinaci6
d'ambdues activitats (Sparks i Loucks-Horsley, 1990).

Clark (1992, pag. 83) suggereix set principis en un programa de

desenvolupament autodirigit:

- Escriure el propi credo de l'ensenyament. Documentar les prOpies

creences per ser més capagoL de desenvolupar-les.

Comengar pels punts forts. Construir sobre els aspectes positius

mes que sobre els negatius.

- Dissenyar un pla per a cinc anys que estableixi prioritats.

- Aprendre de les coses de dintre rnes que d'iniciatives vingudes
de fora.

Demanar ajut i suport.

- Fer les coses amb el millor estil possible.

Celebrar els exits d'un mateix.

d) 11.lustracions i resultats

Aquest model pot prendre diverses formes. Des de la lecture d'un
article sobre un tema d'interes, fins a formes més complexes corn
quan els professors dissenyen i realitzen projectes professionals
especials amb el suport extern. Els projectes poden consistir en
investigacions a l'aula, desenvoluparnent curricular o d'altres
activitats d'aprenentatge (Sparks i Loucks-Horsley, 1990).

Els programes de Combs et al. (1979) a la Universitet de FIcHda

i els duts a terme per la Universitet de Texas durant una decada
assenyalen que el model de formaci6 personalitzat genera resultats

positius en els professors.

Les investigacions sobre el pensament del professor mostren que
els professors sem ales actius que passius, mes disposats a aprendre
que a resistir, més savis i coneixedors que deficients, i més Unics
que homogenis (Clark, 1992).

Si be no disposem d'una evidencia substancial d'aquests programes,
existeixen indicis que poden ajudar els professors a dirigir els seus
problernes, crear un sentit de professionalisme i proporcionar estimul
intel.lectual (Loucks-Horsley, 1987).

Investigacions fetes sobre l'irnpz,r3te dels centres de professors
tambe corroboren la idea del valor del desenvolupament professional

autodirigit.
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e) Limitacions

Zeichner i Teitelbaum (1982) han criticat aquest model perque
creuen que es posa en funcionament una falIacia naturalista, en el

sentit que qualsevol forma de desenvolupament dels professors no
suposa que hagi de ser la forma adient.

Descura els principis de la col.laboraci6 i col.legialitat. Els
professors no es desenvolupen enterament pel seu compte, necessiten
aprendre tambe del contacte amb d'altra gent que coneix i té
experiencia sabre els processos d'ensenyament aprenentatge
(Hargreaves, 1992). Els professors poden aprendre d'experts, en
cursos, seminaris, seguint programes de formacid en noves tecniques
i enfocaments. Poden aprendre d'altres collegues.

El proces pot ser lent i cost6s, consumir temps i tenir resultats
que no es poden predir (Hargreaves i Fullan, 1992). Es pot arribar
a constituir en un desenvolupament autoindulgent i acrftic.

Se centra sobre la persona i emfasitza la responsabilitat personal,
en canvi, no té en compte les controvertides questions sobre el
context en clue els professors treballen. En aquest sentit es un model
conservador.

A més, no tots els professors s6n capagos de planificar el seu
desenvolupament personal; ni tots estan motivats per desenvolupar-
se professionalment. Aquest model, que pot ser molt valid per a un
determinat grup de professors, pot ser inadequat per a d'altres.

2. Desenvolupament professional basat en l'observaci6-avaluaci6

Sota aquest epigraf s'engloben un conjunt de programos i activitats
que proporcionen retroacci6 als professors sobre la seva prActica
docent. SOn processos que generen pel seu compte creixement personal

retroaccid Citil per seleccionar arees per al desenvolupament
professional. Es un model que propicia l'estudi de fragments de
processos d'ensenyament aprenentatge amb la finalitat que els
professors comprenguin mes be i millorin la prectica docent.

Sota aquest model s'agrupen una serie de programes, activitats
I estratégies, que adopten diferents formes i reben denominacions
corn ara: supervisi6 clinica, coaching, avaluaci6 del professor,
mentoring, aprenentatge experiencial, etc.

La supervisi6 cllnica es una de les formes de desenvolupament
professional més utilitzades en el mOn anglosax6 (Smyth, 1987). Per
supervisi6 s'enten un proces de suport i ajut d'un supervisor
(professor, tutor) a un professor en practiques, debutant o en
formed& La supervisid cllnica irnplica els professors en tasques
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d'identificaci6 I resolucid de problemes, potencia els processos
d'inferencia, analisi i reflexid. Fa servir dues estrategies per integrar
el coneixement en l'accid: la práctica reflexiva i la inds.gacid. Les
formes de supervisid clinica sOn diverses, en principi van tenir un
caracter més tecnolOgic, amb el temps han adquirit un caracter riles
col.laboratiu i de col.legialitat (Munro i Elliott, 1987), fins arribar
a ser considerada actualment corn una estrategia de desenvolupament
critic del professorat (Smyth, 1986).

El coachinges una manera de millorar l'efectivitat de l'ensenyament
treballant en col.laboracid dos o més professors en la consecuci6
d'objectius instruccionals especifics mitjangant un proces
d'observaci6 i retroaccid (Munro i Elliott, 1987). Es una estratagia
que s'ha mostrat efectiva en la millora de les destreses instruccionals
(Fullan, 1982; Showe, s, 1985). Una de les seves formes més
conegudes es el peer coaching, anomenada aixi quan sOn col.legues
o companys els que fan la preparaci6. (Altres formes de coaching
s6n: collegial coaching, challenge coaching, peer partnership).

L 'avaluaciO del professor s'orienta a valorar l'habilitat dels pro-
fessors en l'Os de practiques d'ensenyament efectiu a l'aula. Es fa
servir per valorar i avaluar els professors; emet judicis sobre
l'adequaci6 o inadequacid de l'execuci6 d'una tasca docent (Wood i
Lease, 1987).

El mentoring es un procOs pel qual una persona de confianga i
experimentada es comprornet d'una manera personal i directa en la
formacid i desenvolupament d'altres persones mes joves o menys
experimentades. Els mentors fan servir la seva experiencia i

coneixement h jrna per ajudar el creixement maxim del potencial del
seu protegit. Els professors poden arribar a ser formadors
(developers) mitjangant la relacid de mentoring.

L 'aprenentatge experiencial es una forma d'aprenentatge que té
lloc quan es produeixen canvis en els judicis, sentiments, coneixements
o habilitats d'una persona amb motiu de participar en un esdeveniment
o en una serie d'esdeveniments (Chikering, 1977). Els professors
creen escenaris formatius d'experiencies concretes, les observen
reflexivament, n'extreuen conclusions i les experimenten activament.

a) Sup6sits d'aquest model

La reflexi6 l'analisi sta.) mitjans centrals del creixement personal
i professional. La reflexi6 dels professors sobre la seva practica
docent es pot millorar a traves de la retroacci6 d'observadors externs
(Loucks-Horsley et al., 1987).

Formar es donar retroacci6 sobre si la conducta docent ha estat
correctament o incorrectament desenvolupada (Villar Angulo, 1986).
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Un enfocament collegiat d'aprenentatge emfasitza el mutu interes
en el desenvolupament; es més apte per construir el compromfs i
implicacid que el control o avaluaci6 submis.

En els processos d'observaci6/avaluaci6 de la practica escolar,
es beneficien les dues parts implicades practics i observadors,
els primers, reben retroacci6 sobre la seva practica docent des d'un
punt de vista alie que els ajuda a coneixer-se millor corn a docents;
els segons, per la seva banda, es beneficien de l'observacid dels seus
collegues, ja que implica haver de preparar l'observacid, tornar la
informacid recollida i discutir els resultats en cornO (Sparks i Loucks-
Horsley, 1990).

El canvi en la practica educativa és possible. Quan els professors
veuen que els seus esforcos generen canvis positius, estan ales
disposats a continuar participant en la millora.

b) Bases tedriques i d'investigacid

Es pot trobar en la bibliografia sobre l'avaluaci6 dels programes
de supervisi6 clinica, el coaching, l'avaluacid del professor, etc.
(Joyce i Showers, 1988).

Es fonamenta en la premissa que l'ensenyament pot ser objecti-
vament observat i analitzat, i que la millora pot resultar de la retro-
acci6 de l'execucid.

Els professors poden comprendre millor els processos d'ense-
nyament aprenentatge, adquirir destreses d'autoanalisi, millorar la
practica educativa i mostrar una més gran disposicid per rebre suport
instruccional.

Els professors prefereixen d'altres professors corn a consultors;
tenir-los els ajuda a crear una atmosf era que facilita l'intercanvi
d'idees i d'experiencies.

c) Fases de l'activitat

El proces dels programes que es fonarnenten en el model orientat
a l'observaci6/avaluacid, corn la supervisi6 clinica, l'entrenament
de col.legues (peer coaching), transcorre a traves de cicles de
supervisiO que, alhora, integren seqCiencies de supervisid Les
sequencies difereixen en el nombre de fases, des de vuit (Cogan,
1973) fins a quatre o tres (Goldhammer et al., 1980; cit. a Villar,
1990). Si be el nombre de fases pot variar d'una seqUencia on una
altra, la seqUencia de la supervisi6 acosturna a incloure quatre fases
basiques:

Una conferencia pre-observacid.

Observacid de la conducta docent.
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Ana.lisi de dades.

Conferencia postobservacid.

En la conferencia pre-observacid te Hoc la identificacid del focus
de l'observacid, la tecnica d'obseryacid i qualsevol altre aspecte a
tenir en compte. En la fase d'observacid, l'observador porta a terme
la comesa planificada i recuil informacid sobre la prActica docent. En
la conferencia postobservacid es discuteixen els resultats
conjuntament supervisor i professor i s'estableixen els objectius
per a un nou cicle de supervisid.

Les fases de la sequencia de suPervisi6 clinica que planteja Smyth
(1987) es concreten en cinc:

Professor i supervisor planifiquen una acci6 estrategica i els
papers de cadascif (professor i supervisor).

Es du a terme l'acci6 planificada. Cadascif fa el paper que han
negociat: el professor ensenya i el supervisor observa.

Separadament, professor i observador analitzen la informacid
recollida, clue significa, clue revela i quina interpretaci6 en poden fer.

Es reuneixen per compartir les seves interpretacions i evidencies
i reflexionar corn el professor podria introduir canvis en cicles
successius.

Té Hoc una nova reuni6 amb la finalitat de replantejar noves
accions informades.

d) Il.lustracions i resultats

Acheson i Gall (1980) assenyalen que la supervisid clfnica ha
estat acceptada pels prcfessors i la veuen corn un proces productiu.
Els supervisors ajuden els professors a millorar en nombre d'habilitats
instruccionals, per6 no han trobat estudis que demostrin els efectes
en els estudiants.

El treball de Joyce i Showers (1988), el més intens i extensiu,
troba millores en l'aprenentatge dels alumnes quan la formacid dels
professors en practiques instruccionals és seguida d'observaci6 i

retroacci6 a les seves classes.

La investigacid sobre aquests programes proporciona dades per
creure que les conductes poden ser positivament influIdes per l'Os
d'un programa de desenvolupament professional basat en l'observaci6/
valor acid.

e) Limits del model

Per a Hargreaves i Fullan (1992) aquest model emfasitza més els
aspectes de les destreses que el desenvolupament personal. Tendeix
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a centrar resforg de la formaci6 en les arees curriculars. Es fonamenta
massa en els experts i en els resultats d'investigaci6 .basada en
destreses.

Alguns professors no perceben la supervisi6 clinica corn a ajut i
l'associen amb revalued& cosa que dificulta la comprensi6 del seu
valor.

Amb frequencia aquests programes sOn imposats de dalt a baix
per experts des de fora de les mateixes escoles, la qual cosa pot
generar resister-Ida en els professors.

3. Desenvolupament professional basat en la participaci6 en processos
de desenvolupament/millora

Aquest model engloba aquells processos i activitats de desenvolu-
pament professional en que els professors s'impliquen amb la finalitat
de millorar el seu coneixement, destreses i actituds professionals.

El desenvoluparnent professional concebut sota aquesta metefora,
es converteix en el proces de desenvolupament, que fonamentalment
es realitza a través de la implicaci6 dels professors en processos de
col.laboraci6 i participaci6 orientats al desenvolupament/millora
dels processos d'ensenyament-aprenentatge. Implicaci6 significa que
els professors incorporen noves funcions orientades a la presa de
decisions, a la millora de la practice, a la innovaci6 i al canvi curricular.

Es basa en la idea que el collectiu docent actul corn una comunitat
d'investigaci6 que treballa en un projecte coma. En la mesura que els
professors s'impliquin en projectes de disseny i desenvoluparnent
curricular el professor es converteix en un desenvolupador del
curriculum, cosa que contribueix al seu desenvolupament professional.
Desenvolupament professional del docent i desenvolupament curricular
sOn quasi una mateixa cosa (MEC, 1987).

Als professors sels demana amb frequencia que desenvolupin o
adaptin un nou curriculum, que dissenyin un programa nou, o que
participin en processos de millora sisternetica de l'escola, tenint corn
a objectiu la millora de l'ensenyament o el projecte curricular (Sparks
i Loucks-Horsley, 1990).

Generalment aquests projectes s'inicien per donar resposta a algun
problema que l'escola te plantejat. El seu exit pot requerir que els
professors adquireixin coneixements o destreses esnedfiques (ex.:
un disseny curricular, investigaci6 sobre enser ,ment efectiu,
estrategies de resoluci6 de problemes de grup). El coneixement es pot
adquirir Ilegint, en debats, observant, per entrenament, assaigs i
errades. La implicaci6 en un proces de desenvolupament pot generar
aprenentatges significatius en els professors.
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a) Sup Osits d'aquest model

El desenvolupament professional i personal dels professors
s'assoleix Optimament en grup, a través del treball participatiu.
L'aprenentatge en grup genera el perfeccionament dels professors.

Les estrategies de desenvoluparnent cooperatiu faciliten el
desenvolupament prof essional. Col.laborar implica compartir
responsabilitat i autoritat a través de la planificaci6, implementacid
i avaluaci6 conjunta, cosa que, per si, genera creixement personal.

Les persones que fan treballs que requereixen una participaci6
estreta, acostumen a comprendre millor clue és el que cal millorar de
la seva execuci6. L'experiencia personal guia els professors quan han
d'encarar problemes i donar-los resposta.

Els professors adquireixen coneixements nous i habilitats a través
de la participacid en els processos de millora de les escoles i dels
curriculums.

b) Bases tebriques i d'investigació

Les teories sobre el canvi i la innovaci6 curricular (Fullan, 1982),
i la investigacio sobre les escoles efectives. Les teories i inves-
tigacions sobre el desenvoluparnent col.laboratiu (Lieberman, 1990).

Els professors es desenvolupen en implicar-se en la creacid de
nous programes. La implicacid dels professors en processos de millora
de l'escola i desenvolupament del curriculum els propicia un creixement
nou (Gibbons i Norman, 1987).

Els adults aprenen més efectivament quan tenen necessitat de
coneixer o resoldre un problema (Knowles, 1980: cit. a Sparks i

Loucks-Horsley, 1990).

La participacio pot generar canvis d'actituds, l'adquisici6 de
destreses tant de tipus individual corn col.lectiu.

El desenvolupament professional, la millora de l'escola i la innovaci6
curricular estan interrelacionats.

c) Fases de l'activitat
El proces seguit per aquest model s'acostuma a iniciar seguint els

passos propis del pensarnent reflexiu de Dewey (1933), o be adoptant
els procediments de la investiaaci6-acci6 o d'un altre model
d'investigaci6 a raffia.

El primer pas s'inicia amb la identificaci6 d'un problema o necessitat
sentida per part d'un individu o grup de professors. La necessitat es
pot identificar, o be de manera informal per mitje d'una discussi6 o
d'una insatisfacci6 viscuda, o be per mitje d'un proces més
formalitzat, corn ara la pluja d'idees (brainstorming) o l'Os d'un
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instrument estandarditzat, o per mitje d'una avaluaci6 de l'exit dels
alumnes o de les dades de l'avaluaci6 d'un programa (Sparks I Loucks-
Horsley, 1990).

Un cop identificat el problema, necessitat o carencia, es planifica
un pla d'acci6. Cosa que es correspon amb la forrnulaci6 d'una hiptitesi
formal o hipOtesi acci6. El grau de formalitzaci6 dels programes de
formaci6 orientats a la indagaci6 pot variar dels uns als altres. En
alguns casos les accions a prendre poden resultar evidents, en altres
es necessitaran tecniques especffiques corn la pluja d'idees o caldre
buscar alternatives.

Un cop planificades les accions a prendre, el pas segOent es im-
plernentar el pla. Finalment, s'analitzen les dades, s'avaluen i es
prenen decisions que s'hi fonarnenten. El procés pot durar alguns
dies, setrnanes o anys. Corn a pas final s'avalua l'exit del prograrna
de forrnaci6.

d) II.lustracions i resultats

Si be és cert que la irnplicacig dels professors en els prograrnes
de desenvolupament i millora de l'escola ha estat frequent, existeix
escassa investigaciO sobre l'impacte d'aquestes experiencies en el
seu desenvolupament professional.

Existeixen nombrosos exemples que il.lustren les diferents formes
amb que les escoles han millorat el creixernent dels professors
rnitjangant la participaci6 en els processos de desenvolupament/
millora A Espanya vivim un moment intens de participaci6 del
professorat a causa de la reforma del sistema educatiu: els centres
de professors, plans de perfeccionament, seminaris permanents,
centres de suport i recursos, etc.

e) Limitacions

Els problemes propis dels processos de collaboraci6: la
interpretaci6 de cadascun dels significats del proces, la diversitat de
Ilenguatges i els papers que cadascO assurneix, etc. (Smulyan, 1984).

La diversitat d'interessos dels participants en els projectes de
millora i innovaci6 curricular.

4. Desenvolupament professional basat en l'entrenament

Aquest model. anomenat per Feiman-Nemser (1990) tecnoldgic i
per altres autors paradigma conductista basat en l'actuaci6 o
cornpetencia (Zeichner, 1983), ha estat durant bastant de ternps el
que ha tingut més influencia en la forrnaci6 del professorat, si més
no en el context anglosax6. Posa el focus d'atenci6 en el coneixement
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'es destreses d'aprenentatge, emfasitza el valor que representen
les destreses del professor en l'embit didactic. Considera el professor
corn a garant de ref icacia de l'ensenyament. La forrnaci6 en
qompetències docents configura l'element essencial del perfil del
professor.

L'objectiu es l'eficacia docent. S'inscriu en l'embit del paradigma
didactic proces-producte. Te una perspective eficientista tant de
l'ensenyarnent corn del desenvoluparnent professional. Es recolza en
els criteris cientffics i quantitatius de l'eficacia docent. Concep
l'ensenyarnent corn una serie de destreses conductuals que s'han de
practicar i dominar; corn una activitat independent, neutral, objetivista
i mancada de valors (Smyth, 1991).

Gimeno Sacristan (1983) assenyala corn aquest model assumeix
la imatge del professor corn a tecnic, i de l'ensenyarnent corn a ac-
tivitat de producci6. S'ha de dotar el professor d'instruments ano-
menats competencies que Ii permetin cornportar-se aixf en situacions
interactives, de manera que existeixin moltes possibilitats que el seu
ensenyarnent sigui eficag. L'ensenyarnent i la formaci6 del professorat
es conceben corn una deride aplicada, que obte el coneixement de la
investigaci6 empfrica, i desenvolupa estrategies tecnolOgiques per a
la seva aplicaci6 practica.

Per a rnolts professors el training Os sin6nirn de desenvolupament
professional. La majoria de professors estan acostumats a assistir
en algun curs de forrnaci6 impartit per un expert en el terna. que
propose el contingut i el flux de les activitats del programa.

El model de Joyce i Showers (1988) de forrnaci6/entrenament
inclou l'exploraci6 d'una teoria, la demostraci6 o modelatge d'una
destresa, l'aplicaci6 d'una destresa en condicions simulades, la
retroaccid sobre l'execuci6 i el coaching en el Hoc de treball.

a) Supdsits d'aquest model

Els professors poden millorar el seu ensenyament rnodificant les
conductes docents (Villar Angulo, 1990). Els professors aprenen ant)
que estudien i practiquen.

L'entrenament pot ser el mitja ries eficag per a un gran nombre
de professors en observer demostracions i rebre retroaccid de la
seva practice.

'Hi ha comportaments i estils d'ensenyament que s6n dignes de
replica pels professors a l'escola. Aquest suposit es fonamenta en
gran nombre de prectiques d'ensenyament efectiu basat en la
investigaci6.
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Corn assenyalen Joyce i Showers (1983), la formacid -training-
Os un proces potent per millorar el coneixernent i les destreses
instruccionals (cit. a Sparks i Louck-Horsley, 1990).

b) Bases tedriques i d'investigacid

Es recolza en les teories del rnicroensenyament corn a vehicle
d'analisi de la practice; en els principis del paradigma proces-producte;
en les teories psicologiques de la modificaci6 de la conducta, el
condicionament operant i l'aprenentatge vicari. Les teories conceptuals
dels processos d'autoconfrontaci6 de Fuller i Manning (1973).

Joyce i Showers (1988) assenyalen canvis en les actituds, trans-
ferencia de formaci6, i control executiu corn a resultats addicionals
de l'entrenament.

La investigacid sobre la formacid dels professors aporta que puguin
ser meravellosos aprenents; poden dominar qualsevol estrategia
d'aprenentatge o implementer qualsevol tecnica d'ensenyament.
Sparks (1983) assenyala la importancia de la discussi6 i l'observacid
del company corn a activitats d'entrenament.

L'entrenarnent possibilita el coneixement d'altres professors,
actituds i destreses instruccionals.

Sparks (1987) assenyala el valor dels docents corn a preparadors
dels seus companys. Els docents poden aprendre tent dels col degues
corn dels experts. Els mateixos docents prefereixen el seus coldegues
corn a preparadors (Wood i Kleine, 1989).

c) Fases de l'activitat

Segons Joyce i Showers (1988), en un programa de forrnaci6,
algO ha de decidir el contingut del programa, qui l'impartira, quan i
on es fara la formaci6 i amb quina durada.

Els participants constitueixen equips de planificacio que avaluen
les necessitats (sobre la base de fonts de dades), esbrinen diversos
enfocaments basats en la investigaci6, seleccionen el contingut,
determinen finalitats, objectius, calendari de les sessions i la
implementacid del programa.

Despres de l'entrenarnent, l'observaci6 de companys a l'aula es
critica per a la transferencia de destreses d'ensenyament mes
complexes (Joyce i Showers, 1988).

El proces de recollida i analisi de dades que acompanya la majoria
de formes d'observaci6 de collegues es tan valu6s per a l'observador
corn per al professor observat (Sparks, 1986).
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d) ll-lustracions i resultats
Exemples d'aquest tipus de model sOn: el microensenyament, el

moviment conegut per P/CBTE (Performance/Competency Based
Teacher Education), les tecniques de simulaci6 i les tecniques de
CCTV i el video. La tecnica d'autoconfrontaci6 de l'actuaci6 docent,
la rnicrosupervisi6, el minicurs (Villar Angulo, 1990).

Els resultats i la importencia d'un programa de forrnaci6 sobre els
professors depen, tanmateix, dels seus objectius i qualitat.

Showers (1988) ha assenyalat que quan tots els components del
model de formaci6 estan presents (teoria, demostraci6, practice,
retroacci6 i coaching), es genera coneixement, actituds i destreses
instruccionals en els professors.

No obstant aixô, la literature d'investigaci6 no aporta resultats
que avalin l'existencia de la transferencia d'un ambient d'entrenament
a la practice de l'aula.

e) Limitacions del model

Es un model Util per6 limitat per a la comprensi6 del desen-
volupament professional. Caldria un marc conceptual més comprensiu,
que tingues, si més no, quatre elements principals:

El propOsit dels professors.

El professor corn a persona.

El context del mOn real en que el professors treballen.

La cultura de l'ensenyament: la relaci6 de treball que els
professors tenen amb els seus col.legues dins i fora de l'escola.

Els programes de CBTE presenten una limitaci6 important referida
a l'elevat cost que suposa iniciar-los, elaborar els materials i

desenvolupar-los. Actualment, aquest model ha rebut nombroses
critiques i podem assenyalar que este en franc retroces.

La seva concepci6 del professor corn un tecnic i l'ensenyament
corn una activitat de producci6 sOn idees que actualrnent no se sostenen.

5. Desenvolupament professional basat en la indagaci6

El model de formaci6 del professorat orientat a la indagaci6 és una
de les alternatives que més ress6 té en la reconceptualitzaci6 del
desenvolupament professional del docent. Reuneix el conjunt
d'activitats que els professors fan mitjancant algun metode
d'investigaci6, corn pot ser la investigaci6-acci6 o un altre tipus
d'investigaci6 feta a l'aula.
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Aquest model te corn a objectiu «desenvolupar habits d'indagaci6;
forrnar professors auttmoms, reflexius, investigadors, adaptatius,
investigadors en l'acci6, cientffics, que resolguin problemes, que
elaborin hip6tesis; professors que s'analitzin a si rnateixos... (Torn,
1985, pegs. 3-4). La seva finalitat es aconseguir professors
indagadors de la seva activitat docent.

El professor es considerat corn a agent actiu de la seva formed&
i, corn riles investigui i conegui la realitat que l'envolta, rnes preparat
estare per canviar-la. El professor es vist corn a agent que reflexiona,
que pren decisions i que planteja problernes.

La metefora del professor que assumeix aquest model es la d'un
professional reflexiu que conceptualitza l'ensenyament corn a
problematica. Per designar aquest rnodel de professor es fan servir
diferents rnetefores. Torn (1985) recull les segOents: "els professors
corn a controladors de si mateixos. (Elliott), "professors reflexius.
(Cruicksank i Applegate, Zeichner), «professor corn a investigador
en l'accid- (Corey i Shumsky), «professor corn a cientific
(Brophy i Everston, Freeman), .professors corn a subjectes amb un
ofici moral. (Torn), "professors corn a subjectes que resolen
problernes. (Joyce i Harootunian), "professors corn a subjectes que
plantegen hipdtesis. (Coladarci), "professors corn a indagadors
clinics. (Smyth), .professors autoanalitics. (O'Day), «professors
corn a pedagogs radicals. (Giroux), "professors corn a artesans
politics. (Kohl), i el "professor corn a acadarnic. (Ellner), (cit. a
Marcelo, 1989, peg. 46).

Les modalitats de desenvolupament professional derivades d'aquest
model s6n nombroses i inclouen des de fer projectes d'investigaci6-
acci6 o investigaci6 collaborative, fins a porter un diari corn a
instrument de reflexi6 sobre la practice. La indagaci6 del professor
pot ser una activitat individual, en petits grups o guiada per
investigadors externs. El seu proces pot estar mes o menys
formalitzat. Es pot fer a l'aula, l'escola o un centre de professors.

a) Supdsits d'aquest model

El principi d'indaoaci6 reflexi6 que assenyala que l'ensenyament
reflexiu hauria de ser l'eix entorn del qual ha de girar la formacio del
professorat (Marcelo. 1989).

L'ensenyament reflexiu va mes enlla de l'analisi del proces d'en-
senyament-aprenentatge, inclou «principis Otics, morals i politics-
(Zeichner, 1983).

Sparks i Loucks-Horsley (1990) assenyalen els supOsits segilients:

La indagactO reflecteix una creel-ice basica en l'habilitat dels
professors per formular questions valides sobre la seva practice
docent i per perseguir respostes objectives en aquestes questions.

SO./
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Els professors sOn persones Intel ligents, indagadors amb perfcia
legitimada I experiencia important.

Els professors sOn propensos a cercar dades per donar resposta
a questions i reflexionar-hi per formular solucions.

Els docents desenvolupen noves competencies quan formulen les
seves questions i recullen les seves dades per analitzar-les.

b) Bases tedriques i d'investigacid

El model basat en la indagaci6 es fonamenta, entre d'altres, en les
teories de la psicologia cognitive, en els estudis sobre el pensament
del professor, en les teories d'aprenentatge (Yinger i Clark, 1981),
en la teoria critica (Adler i Goodman, 1986), en la teoria schOniana
(1983) sobre la reflexi6 en l'acci6.

Els beneficis de la investigaci6 sOn eyelets per escriptors (Goswarni
i Stillman, 1987; Hopkins, 1988; Zuber-Skerritt, 1991) que veuen
en la indagaci6 una activitat de desenvolupament professional per
millorar la prectica, tambe corn a participaci6 en un proces de
refinement i de creaci6 d'autonomia en el judici professional.

A la investigaci6-acci6, corn a rnodalitat d'investigaci6 estrella
d'aquest model, se li atribueixen nombroses funcions: corn a ajut als
mestres per relacionar millor la investigaci6 de l'ensenyarnent amb
les practiques, corn a rnetode de resoluci6 de problemes, corn a millora
de l'escola, corn a mitje de desenvolupament del pensarnent del
professor, corn a avaluaci6 efectiva del mateix ensenyament, corn a
rnitje per promoure el creixernent professional, corn a vincle entre
la teoria i la prectica, corn a pr sa de decisions dels professors
(Sparks i Loucks-Horsley, 1990).

Un dels trets de l'enfocament basat en la indagaci6 es que la
investigaci6 és una activitat important en que els professors s'hauri..in
de comprometre. La capacitat de fer investigaci6 hauria de ser un
atribut essencial dels professionals de l'educaci6.

c) Fases de l'activitat

Si be el proces o activitat de les modalitats d'indagaci6 pot prendre
formes diverses, sempre trobem un nornbre corm) d'elernents:
identificaci6 de necessitats, problernes o centres d'interes per part
dels professors; diagnostic de la situaci6, desenvolupament d'un pla
d'acci6; implernentaci6 del pla, i avaluaci6 i reflexi6 sobre els
resultats.

Aquest proces corn6 es pot adapter a les necessitats singulars de
cada enfocament d'investigaci6. Kemmis i Mc Taggart (1988) ho
concreten en una espiral de cicles de quatre fases o moments cadascun:

DiagnOstic i rcconeixernent de la situaci6 actual.
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Desenvolupament d'un pla d'acci6, informat criticament, per
millorar la situaci6.

Irnplementaci6 del pla i observaci6 dels seus efectes en el context
en qua té Hoc.

La reflexi6 entorn dels efectes corn a base per a una nova
planificaci6.

El suport organitzatiu i/o l'assistancia tacnica poden ser requerits
durant les fases d'una activitat indagadora. El suport organitzatiu pot
tenir forma d'instituci6 corn els centres de professors o grups d'estudi,
o de recursos tals corn disposar de temps o de materials. L'assistancia
tacnica pot consistir en formaci6 en metodologies d'investigaci6,
tacniques de recollida de dades i altres processos que ajuden els
mestres a donar sentit a les seves experiancies.

d) li-lustracions i resultats

Les formes que la indagaci6 corn a model de desenvoluparnent
professional pot prendre sOn illimitades. Els continguts d'apre-
nentatge sOn rnolt diversos: sobre investigaci6 educativa, identificar
i analitzar Oroblemes de l'aula, perseguir temes d'interas professional,
millorar la practica educativa.

Els prograrne3 de formaci6 basats en la indagaci6 s6n nornbrosos,
corn ara: el PROTEACH (PROfessional TEACHer) de la Universitat de
Florida, el BTAP (Virginia Beginning Teacher Assistance Program),
el PFPP de Zeichner i Liston (1987), el model de perfeccionarnent
professional de Day (1987) o el CRASP de Zuber-Skerritt (1991).

Watts (1985) (cit. a Spnrks i oucks-Horsley, 1990) presenta un
nombre de modalitats en les quals els professors actuen corn a
investigadors. Els professors pc,rticipants en projectes d'investigaci6-
acci6 col. laborativa; estudis etnografics sobre l'escola conduits per
investigadors i professors; investigaci6-acci6 a l'aula i grups de
treball de professors corn a exemples d'enfocament d'aquest model.

e) Limitacions

La manca d'una cultura i clirna de suport cap a l'activitat investi-
gadora dels professors. La manca de suport institucional i reconeixe-
ment per part del centre.

La manca de recursos. Suport per part de l'administraci6. Assis-
tancia tacnica i recursos d'investigaci6: materials, Ilibres, serveis
de consulta, etc. No s'assigna temps de dedicaci6.

La manca de formaci6. Els professors no surten formats en corn-
petancies d'investigaci6. No s'atribueixen el paper d'investigadors
en la practica educativa.
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Proposta de model de formació del MEC

Del conjunt de referencies sobre formaci6 del professorat
contingudes en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo
(1989a), i en el Plan Marco de FormaciOn Permanente del Profesorado
(1989b), en triern alguns aspectes que, al nostre entendre, configuren
el model de desem,..)lupament professional (formed()) que inclou la
Reforma educative.

En el Plan Marco de FormaciOn permanente del Profesorado ( 1989,
pag. 134) es diu:

"...avanzar en la calidad de la ensenanza supone atender las necesidades
de formaciOn permanente del profesorado, pieza clave del sistema
educativo. Mas aUn, cuando estamos ante una reforma que otorga al
profesor un papel relevante,>.

L'educaciO és una activitat que exigeix formed() i renovaciO
constants. Si en tots els camps es necessaria l'actualitzaciO
permanent, es fa ineludible en l'educaciO, si no es vol convertir en
una remora que visqui d'esquena al docent corn a professional a
l'escola i a l'aula.

La Reforma del sistema educatiu concedeix un paper rellevant al
professorat en considerar-lo element essencial en el procés de
transformed() i canvi de l'educaciO. Presenta un perfil de professor
que podriem considerar desitjable, per() potser massa utOpic si tenim
en compte la formaci6 inicial que reben els professors al nostre pais.

La Reforma educative (1989. pag. 209) dibuixa un perfil de
professor que difereix del tradicional:

El paper reservat al professor del futur és el d'organitzador
de la interacciO de cada alurnne amb l'objecte del coneixement.

La tasca es concep corn una mediaciO perque tota l'activitat que
es porti a terme resulti significative i estimuli el potencial d cadascun
dels alumnes en un treball cooperatiu entre aquests I el imofessor
corresponent.

Ha de ser qui concebi i activi el valor funcional de l'aprenentatge
de la culture per a la vide quotidiana de l'alurnne.

Ha de ser capac de reproduir una tradiciO cultural, perO tambe
de generar contradiccions i promoure alternatives; de facilitar als
alumnes la integraciô de totes les ofertes de formed() internes i

externes a l'aula, de dissenyar i orgamtzar treballs disciplinaris i

interdisciplinaris. de collaborar amb el mOn exti.rior a l'escola.
fent de l'experiencia educative una expenencia individual, I, alhora,
socialitzadora.
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El perfil docent desitjable és el d'un professional capag
d'analitzar el context en clue es desenvolupa la seva activitat I de
planificar-la; de donar resposta a una societat canviant; de combinar
la comprensivitat d'un ensenyarnent per a tots, en les etapes d'educaci6
obligatdria, amb les diferencies individuals, de manera que se superin
les desigualtats, per() que es fomenti, alhora, la diversitat latent en
els subjectes. En resum, el perfil d'un professor amb autonornia i

responsable .clavant dels membres de la comunitat interessats en
l'educaci6.

La Reforma educative inciou corn a trets de la formed() del
professorat els segOents:

a) Formed() basada en la practice professional.

b) Formed() centrada a l'escola.

c) Formed() mitjangant estrategies diversificades en un context
organitzatiu flaxible i obert.

d) Formaci6 descentralitzada.

El Pla marc de formed() del professorat (1989, pags. 105-112)
desenvolupa els quatre trets anteriors:

a) Formacid basada en la practica professional

Diversos estudis assenyalen que la formed() del professorat per
ser eficag ha d'estar vinculada a l'activitat quotidiana que el professor
desenvolupa.

En el Pla marc es diu que la practice docent s'ha de convertir en
un proces de reflexid sobre les actuacions i la seva posterior
planif iced& en aquest proces. el professorat mobilitza el seu
pensament practic i fa actives una serie de teories formals i

acaderniques sobre el proces ensenyarnent/aprenentatge.

La professiO docent, per les seves caracteristiques especials,
precisa d'una capacitat d'analisi de la realitat, de la seva comprensi6
i interpreted& a ales d'intervenir-hi.

La formaci6 professional es recolza, principalment, en una reflexi6
del professorat sobre la seva practice docent, de manera que Ii
permeti examinar la seva teoria implicita en l'ensenyament, els seus
esquemes de funcionament i les seves propies actituds, per iniciar,
aixi, un proces d'autoavaluaci6 que orienti el seu desenvolupament
professional.

La manera d'adequar els programes de formed() als problemes
reels de la practice es concebrels corn a processos d'investigacio i
experimented() del curriculum. El professorat, quan dissenya
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projectes curnculars concrets I reflexiona sobre el seu desen-
volupament, no pot oblidar l'analisi sobre la seva manera d'intervenir
a l'aula.

b) Formaci6 centrada a l'escola

La idea de l'escola corn a centre de la formacid continua assoleix
cada dia rnés rellevancia. L'escola és el Hoc privilegiat de la planificacid
i realitzacid de les activitats de formacid. Qualsevol tipus d'innovaci6
o forma de millora en el camp de l'ensenyament esta estretament
vinculada a l'accid global del centre educatiu. L'eficacia de la forrnaci6
estA Iligada a la participacid institucional que garanteixi i possibiliti
una mes gran implanted() dels projectes d'innovaci6 que es realitzin.

Diverses investigacions han posat de relleu que la formed() dels
professors s'ha de vincular a la practice professional i dur-se a
terme en el mateix Hoc de treball o, en cas que no sigui possible, en
Ambits propers. La investigaci6 sobre la practice en el seu context
natural possibilita l'observaci6 natural dels esdeveniments i Ia retlexi6
sobre aquests en la situacid en qua es generen; convida a la participaci6
de tots els implicats en el problema, cosa que genera un clime de
participacid democratic.

La Reforma educative advoca per una formed() vinculada a la
practice professional i per la creacid d'equips de treball en el rnateix
centre, de manera que s'estimulin mOtuament en la tasca de millora
de l'educaci6. En aquest sentit en el Plan marco de formaci6n del
profesorado (1989, peg. 108) s'indica:

-La AdministraciOn favorecere la formaci6n de equipos y su relaci6n
estable con todos los centros educativos. El punto final ideal, desde la
6ptica de este modelo, sere cuando el proyecto educativo de centro
contemple, como pauta, la formaci6n permanente del profesorado que
lo integra.
La formed() s'ha d'adrecar, sobretot, a les dernandes concretes

dels equips de treball dels centres docents. L'efecte de la formaci6
Os mes efectiu quan te Hoc a la institucid docent. TO un efecte
multiplicador, pot provocar un canvi, una millora del curriculum; pot
generar una innovaci6 educative o implicar els alumnes en el seu
procOs d'aprenentatge.

En aquest sentit, el Plan de investigacion educative i de formaciOn
del profesorado (1989, peg. 101) insisteix que:

0E1 Sistema Educativo requiere un protesor con un alto grado de
capacidad de actuaci6n, de reflexi6n sobre la practice y de adaptabilidad
a las situaciones conflictivas y cambiantes del aula, y del contexto
social. Los conocimientos propios de fa protest& docente se sitiran en
la intersecci6n de la teorla y la practice, de la tacnica y del arte. Se
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ts.ata de un conocimiento complejo y practico, de un saber y un saber
hacer.

Aixf doncs, la investigaci6 reflexiva en que la teoria i la prectica
s'interrelacionen constantrnent impregna el model de formaci6 del
professo rat .

En la Reforma educative el professor es l'agent que rnobilitza,
catalitza i vitalitza la reforma. Per portar a terme aquesta comesa
s'aposta pel model del professor reflexiu i investigador de la prectica
quotidiana corn a element basic en el proces de formaci6. Per aix6 es
parla del professor corn a investigador, corn una persona que reflexiona
de manera orifice i sisternatica sobre els diferents processos de la
realitat educative amb la finalitat de millorar-la o transformar-la.

En l'actual debat sobre la Reforma cada dia s6n rnés els que creuen
que, perque aquesta arribi a bon terme, s'ha de donar:

L'enfortirnent de la posici6 del professor corn la clau de la
Reforrna educative.

La necessitat de vincular la ref orma de la forrnaci6 del
professorat arnb la reforrna de l'escola.

Tinc interes a acabaraquest apartat amb les idees de Howey (1981),
un autor prestigi6s, sobre la forrnaci6 del professor. Algunes de les
seves idees queden reflectides en el Pla de reforma educative.

La formaci6 s'ha d'organitzar i realitzar en el marc del centre
escolar o centres propers.

Es refereix a l'escola corn a instituci6: abasta tant el professorat
corn l'escola corn a instituci6.

La formaci6 centrada en l'escola ha d'estar inserida en la tasca,
és a dir, durant el treball escolar i el temps escolar.

Ha de respondre a les necessitats del professorat, tant
individualment corn coldectivarnent.

Planificada i dirigida pel rnateix professorat del centre, encara
que, ordinariarnent, recapten ajut extern per dur-la a terme.

Es pot definir la formaci6 centrada en l'escola per les seves
activitats educatives continues, centrades en l'interes i necessitats
del professor, i problernes directament vinculats al seu paper i

responsabilitats en un centre escolar concret (Howey, 1981, pag.
15).
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c) Formacid mitjangant estrategies diversificades

Les estrategies diversificades es ref ereixen a les diferents
modalitats de formaci6 que s'hauran de posar en marxa per cobrir
l'ampli ventall de necessitats de formaci6 que requereix el professorat.

La formaci6 del professorat s'encamina a aconseguir una mOs
gran professionalitzaci6 del docent. La seva gran heterogeneItat
comporta que les estructures de la seva forrnaci6 hagin de ser variades
i diferenciades. D'aqui que l'Administraci6 i les maneres de dur-la a
terme s'hauran d'adaptar a les necessitats especifiques. Es propiciaran
estructures que donin cabuda a propostes plurals i obertes, que
permetin una constant revisi6 i ref ormulaci6 de plantejaments.

La formaci6 dels docents a través d'estrategies diversificades és
un dels punts claus que impregna la filosofia del Plan marco corn es
pot cornprovar en el text segOent:

La Forrnaci6n Permanente se planificarä. progresivarnente, de un
moclo cada vez más descentralizado, y adoptará estrategias
diversificadas de formaci6n y formas organizativas plurales, flexibles
y abiertas, que perrnitan al profesorado ser agente y protagonista,
tanto de su propia formaci6n, como de los cambios que entre todos
puedan ser Ilevados a cabo, en busca de una mejora, siempre posible,
de la calidad de la enseñanza." (pag. 113).

d) FormaciO descentralitzada

Hi ha diverses raons per optar per un model descentralitzat de
forrnació. El document per a la reforma n'assenyala algunes:

La diversitat del punt de partida en qué es troben els components
del coldectiu de docents.

Diferent grau d'implicaci6 prèvia en les activitats o processos
de la formaci6.

Diversitat de funcions que pot desenvolupar el professorat en el
centre educatiu.

El cara.cter especific de la demanda de prof essorat qualificat en
cada regi6 o comarca.

Diversitat d'experibncies i de tradicions en la formaci6 de cada
zona (Latorre. 1992).
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El articulo recoge las
ciltimas revisiones
sobre los modelos de
desarrollo profesional
desde una perspectwa
actual y globalizadora
del tema. Expone cinco
modelos de desarrollo
profesional: a) gulado
individualmente. b)
basado en la
observaciOn/evaluacion
c) basado en la
preparacien
(formaci6n) d) basado
en la implicacien en
procesos de desarrollol
mejora, y e) basado en
la indagaciOn Termina
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formacion del
profesorado. dentro de
nuestro contexto.
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El desenvolupament professional dels docents
des de la perspectiva del professorat1
Angel Forner (coord.), Imma Dorio, Ramona Gonzalez i
Antonio Latorre*

1. El professionalisme docent a debat

Des de fa un temps, en general, tots hem pogut comprovar corn
s'ha iniciat un nou debat sobre el professionalisme i el desenvoluparnent
professional (DP) dels docents. Quan revisem les aportacions que
s'han fet sobre l'educaci6 en la darrera decade facilment apreciem
tres fets. El primer, la continua presencia d'estudis sobre algunes
tematiques que ja hem de considerar classiques, corn per exemple.
l'educaci6 especial o l'educaci6 d'adults. El segon, la progressive
aparici6 de treballs relacionats amb inquietuds socials, corn escola-
treball, educaci6 ambiental, educaci6 per al consum, educaci6 per a
la salut (els ternes curriculars transversals). El tercer, la
impressionant producci6 d'escrits sobre tres temes estel-lars: el
curriculum, el desenvolupament professional dels docents i l'avaluaci6.
En tots tres temes, a banda de la seva especificitat, hi trobem aspectes
reiterats: la qualitat de l'ensenyarnent, l'adequaci6 de l'educaci6 a
cada situaci6 social (contextualitzaci6 i diversitat), i la preocupaci6
per la redefinici6 de l'educaci6. 1 tot aix6, indistintament, tractat des
de perspectives psicologiques, sociolOgiques, pedagOgiques,
didactiques. adhuc, de politica educative.

( 1) Aquesta recerca ha rebut el suport de la Corntss,o de Politica Cientifica de la
Uniyersitat de Barcelona

Els autors d'aquest estudi pertanyen al Departament de Metodes d'Inyestipaci6
DiagnOstic en Educacib de la Universitet de Barcelona Es dediquen a la formact6 inicial
del professorat. I els seus treballs de recerca s'ocupen del desenyolupament professional,
del professor inyestigador del pensarnent podagegic dels docents

Publicacions recents Forner A (1993) Los maestros quo yienen. Cuadornos do
Pedagogia 220. 55-57 Gonzelez Soler. Fl Dorm, I (1990) Reflexiones sobre la
f ormaciOn micial dot prof esorado. Revista de InvestigactOn EducatIva, 16. 183-187
Latorre, A (1993) El prof esor reflextvo. Revista de Invustigacton Educattva. 19, 51-
68

Adreca Departamont de Metodes d'Inyestigaci6 I Diagnestic on Edo, aci6 Universitet
do Barcelona C/ Melcior de Palau. 140 08(114 Barcelona
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42) Concretant l'ernbit del nostre treball, el desenvolupament
professional dels docents és un tema del qual s'ha ocupat la major
part d'estudiosos de reducaci6, aixi corn les administracions
educatives i les organitzacions sindicals i professionals. Destaca la
dedicaci6 d'alguns equips o nuclis universitaris encarregats de la
formaci6 inicial i permanent del professorat. La preocupaci6 sobre el
professionalisme docent, encetada la decade passada, avui la trobem
generalitzada a tots els paIsos desenvolupats.

1.1. ContextualitzaciO del debat sobre el professionalisme docent

Es fa dificil d'entreveure amb claredat l'origen del debat sobre el
DP dels docents, precisament perque és un debat que histOricament
ha tingut diverses etapes emergents corn a respostes a diferents
situacions de reducaci6 i en contextos variats i canviants. La poderosa
influencia anglosaxona, i sobretot nord-americana, sobre el nostre
sistema educatiu i la intel.lectualitat associada al seu entorn, sovint
ha .exportat,, -o hem importat,,, segons es vulgui veure-ho
d'una o altra manera- problematiques rellevants, corn aquesta que
ens ocupa, que s'han generat en contextos socials i culturals molt
diferents als de l'Estat espanyol. Fern aquesta afirmaci6, potser
innecesseria, perque l'origen del debat del professionalisme docent,
vist des dels Estats Units d'America (EUA), pot situar-se en l'origen
d'unes reivindicacions sOcio-laborals (corn quasi tot debat sobre
professionalisme) pert) amb connotacions socials i culturals apa-
rentment diferents de les que podem trobar en el nostre context.
Aixi, la consideraci6 social de l'educaci6 té algunes connotacions
diferents entre els EUA i nosaltres; tampoc compartim, de moment,
cap problemetica motivada per l'augment de professors procedents
de grups minoritaris, marginats o desacreditats. Ara be, tambe és
veritat que, corn a societats occidentals, presentem similituds i

coincidencies sobre aquest i altres temes, per exemple, la creixent
ferninitzaci6 de l'ensenyament, l'augment constant de poblaci6
escolantzada i l'intervencionisme de l'adrninistraci6 educative.

D'altra banda, és innegable el progressiu demerit de reduced&
la perdue en la valoraci6 social dels professors, el descens de l'auto-
estima de molts docents. l'escassa culture universiteria de formaci6
del professorat; i aix6 corn a consequencia (i no corn a causa) d'un
conjunt irnprecis d'elernents més o menys relacionats arnb reducaci6.

També, i corn apunten diversos autors, la defensa del professio-
nalisme docent arrenca a partir de fets socials que creen preocupaci6
(per la critica) i inseguretat (laboral i econ6mica) en el professorat.
Es corn si s'hagues perdut el sentit que tenia l'expressi6 .treballadors
de rensenyament" i tota la connotaci6 politica i social que aix6
comportava fa deu o quinze anys, i es reconfigures un neocorpo-
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rativisme, sota el norn de "professional docent», que corn tots els
corporativismes tracta de defendre i distingir un sector.

En definitiva, i per estalviar d'allargar-nos en aquesta introducci6,
amb el norn de desenvolupament professional o professionalisrne dels
docents podern trobar elernents que configuren el pensament i l'acci6
sobre el professionalisrne: professionalisme per recuperar o millorar
l'estatus social, professionalisme per protegir i controlar la professi6,
i professionalisme corn a component dinamic d'un DP que precisament
busca una major i millor eficiancia (vegeu l'esquema 1). En molts
casos trobarern barrejats o complernentant-se aquests tres elements
que acabem d'apuntar del professionalisme (estatus social, control
de la professi6, desenvolupament professional).

Esquema 1

ELEMENTS CONFIGURADORS DEL PROFESSIONALISME DOCENT

DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL

Recuperaci6 i millora de
l'estatus social

Protecci6 i control de
la professi6

Perfeccionament del
professorat

Pensem que ajudem a comprendre millor els motius d'aquest debat
sobre el professionalisme docent quan distingim, precisarnent, entre
elements expllcits o declarats i elements implicits o l3tents d'aquest
debat.

1.2. Elements explicits del debat sobre DP dels docents

Els elements explicits sOn prou coneguts. Tenim elements explIcits
comuns en contextos similars i elements expllcits propis del nostre
context. De Is elements expllcits comucs destacarem corn el debat sobre
el professionalisme, des de fa deu anys, te una forta incidancia als
EUA, i aim) per diverses raons que tamba trobem presents a Alernanya,
Anglaterra o Franca, i que consisteixen en: 1) RenOncia de la classe
mitjana a accedir a la professi6 d'ensenyant; de tal manera que,
l'educaci6 basica majoritariament queda en mans de mestres i

professors procedents de classes socials poc afavorides, i també, en
mans d'immigrants o persones de grups o atnies socialment poc
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reconegudes. 2) Augment constant de dones (professores) en tots els
nivells educatius. Aquesta feminitzaci6 de la prof essi6 docent
s'interpreta en el sentit d'una segona aportaci6 a l'econornia domestica
familiar -un sou de complement-, una dedicaci6 compartida -casa/
escola-, i escassa disponibilitat per augmentar la dedicaci6 docent
-cerrecs de gesti6, forrnaci6 continuada, promoci6 professional-,
defugir els conflictes laborals -submissi6-, etc. 3) Desvaloritzaci6
social (per raons d'estatus economic i qualificaci6 acadernica) de
professions que corn la de mestre o infermera sels atribueix un fort
component vocacional/personalista. I tambe perque es desconsidera
el grau d'exigencia (responsabilitat) immanent en aquestes professions.

Aquests motius (classe social poc afavorida, feminitzaci6, baix
estatus socio-econdmic) han condicionat la formaci6 inicial i continuada
dels mestres, recces a la professi6 i el desenvolupament personal
dels docents, i no ha de sorprendre la quantitat d'intents i assaigs
regeneracionistes de les administracions educatives, les institucions
universiteries i les organitzacions del prof essorat, per rnillorar
l'estatus sOcio-professional dels docents. Ara be, cada instencia
sembla que enten aquesta millora de forma diferent. Les admi-
nistracions educatives es mostren decidides a augmentar el control
del professorat i de la seva tasca, i a evitar la seva autonomia/
iniciativa/capacitat de decisi6. Les institucions universiteries, al
contrari, proclamen una nova formaci6 inicial i continuada per a un
nou model de professorat (un prof essorat reflexiu, autOnom i creador
de coneixement educatiu a partir de la investigaci6 sobre la seva
prectica). I, per la seva banda, les organitzacions del professorat
reivindiquen una menor dependencia de l'administraci6 educative i de
la universitat, i un major corporativisme professional per defendre
i reivindicar els drets dels docents. Corn veiem, les administracions,
les universitats i les organitzacions professionals parlem ensems de
prof essionalitat i desenvolupament professional, pert) cadascun
d'aquests grups institucionals te una idea particular del que aixO
sign ifica.

Tambe disposem d'elemerits explicits propis, que ajuden a explicar
l'actual interes pel terna del DP en el nostre context. La histOria del
professorat i de l'educaci6 a Catalunya i a l'Estat espanyol, des dels
antecedents més remots (mitjan segle XIX) fins a l'actualitat, oblige,
de nou, a tractar el professionalisme dels docents. Mai s'ha aconseguit
caracteritzar la docencia des de la perspective classica d'una
prof essi6, que vol dir: controlar la formaci6, recces i l'exercici de
la proiessi6, i defendre-la de l'intrusisme i Iluitar pel seu reconei-
xement i prestigi social. Corn sabeu, aquesta caracteritzaci6 clessica
de prof essionalisme té molts detractors quan es vol homologar la
prof essi6 docent, advertint que tot prof essionalisme tendeix a
distanciar i excloure algO (vegeu Burbules i Densmore, 1992). També
hi ha molts defensors d'un nou professionalisme docent, un pro-
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fessionalisme que estigui d'acord amb les noves idees educatives i
socials (Sykes, 1992), que reculli el sentit progressista i democratic.
El DP dels docents, al nostre pais, es un tema escassament plantejat,
escassament debatut i escassament resolt. D'aqui que, aprofitant
l'interes general que ha suscitat el DP dels docents, sigui oportij
abordar el tema del DP corn a objecte d'estudi i corn a objecte de
practica.

Un altre element que ha ajudat a desencadenar aquesta ocupaci6 de
molts estudiosos pel professionalisme docent ha estat la mateixa
reforma educativa (LOGSE), que posa de rellevancia la figura del
professor corn un professional expert. L'administraci6 educativa,
quan pretén implanter la reforma, sovint no te més remei que adular
el professorat, que es qui realment pot implantar una reforma. I en
aquest cas s'ha tendit a magnificar la professionalitat dels docents,
el model de professor reflexiu, l'autonomia docent del professorat,
etc.: en definitive la part ideol6gica i moral del professorat, més que
no pas la pragmatica o econOrnica.

Pensem que hi ha un tercer element que, juntament amb tots els
altres, ha contribuit al debat sobre el DP del professorat, ens referim
a la sobtada i preocupant crisi que s'ha desencadenat entre societat
i escola. Despres de les reformes estructurals dels anys setanta i les
organiques dels anys vuitanta, l'educaci6 (l'administraci6 educative
i el professorat) ha hagut de suportar una dura critica externa.
L'educaci6, ni ha pogut evitar la crisi dels valors humanistes, ni ha
sabut adequar-se a les necessitats del mOn laboral. Aquesta
problemätica. que molts han intentat d'amagar. ha estat un punt
d'inflexi6 en molts professors que han tornat a replantejar-se el seu
professionalisme i desenvolupament professional.

1.3. Elements implicits del debat sobre DP dels docents

Els elements implicits del debat sobre professionalisme i DP dels
docents es generen des de tres ambits: Ambit social, ambit de la
formaci6 del professorat i Ambit del control sobre l'educaci6.

En Iambi(' social, existeix una culture social sobre els mestres
que a la vegada que els sobrevalora tambe els menysvalora. Els
reverencia pel que fa a la vocaci6 i els desvalora pel que fa a la
professi6. El resultat es una consideraci6 de pseudo-professionalisme
del treball dels docents. Aquesta doble consideraci6, en part des-
pectiva, sobretot quan els mestres reclamen i exigeixen determinats
reconeixements professionals (laborals, econOmics), i en part
d'admiraci6, sobretot quan els mestres manifesten la seva vocaci6
docent, ja sigui "collant els alumnes", ,,anant de convivencies amb
els alumnes" o ,,mantenint entrevistes amb els pares", tambe s'ha
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fet extensible als professors de secundAria i batxillerat. De tal manera
que trobem barrejats i interactuant elements de diversa indole, i

sobre aim!) cal reflexionar-hi.

En primer Hoc, sembla que s'ha encetat un estrany discurs que
confronta i oposa «professionalitat i vocaci6.. Corn si els docents
que reivindiquen un major professionalisme fossin exponent d'una
menor vocaci6 i a la inversa. Creiern que en aquesta estranya dicotomia
(professionalisrne/vocaci6) s'hi troba una de les causes de l'actual
indefinici6 professional dels docents, indefinici6 en l'autonornia
professional que, juntament amb una autoritat qUestionada, s6n
condicions d'una semiprofessi6.

En segon Hoc, i aquest seria un altre dels elements implfcits del
debat, la formaci6 del professorat la cultura de la formaci6 del
professorat- influeix molt, moltissim, en el seu desenvolupament
professional. D'una banda, sembla que fins molt.recentment no s'ha
volgut reconeixer que el DP dels docents s'inicia precisament en la
seva forrnaci6 inicial, prossegueix posteriorment en el seu acces a
la professi6 i en les diverses etapes que configuren o caracteritzen
el DP.

La formaci6 inicial del professorat és diverse, inadequada i

insuficient; sovint, una simple juxtaposici6 de continguts disciplinaris
i de sabers generals sobre els nens i els joves, i sobre els apre-
nentatges. Els professors d'universitat, de batxillerat o d'educaci6
primeria accedeixen a la professi6 docent arnb una preparaci6 docent
absolutament diversa, i en molts casos insuficient. La distinci6 en la
titulaci6 de base dels diferents nivells de professorat (Ilicenciats i

diplomats) és del tot inadequada, es fa diffcil de justificar corn han
d'accedir a la docencia (des d'infantil a universiteria) professors que
no tinguin estudis a nivell de Ilicenciatura i una formaci6 (estudis /
tesi / ...) psicopedagOgica general i de didectica especffica.

Aquestes diferencies en la formaci6 inicial del professorat, i tota
la disposici6 organica del col.lectiu docent, creen nivells estancats
-incomunicats- de professorat, dificulten o impedeixen el desenvo-
lupament d'una «carrera docent., i condicionen un tipus de buro-
cr ec ia/control/dedicaciNatribucions/obligacions/f or ma c i6
continuada que caracteritza (particularitza) el DP dels docents de
cada nivell educatiu.

I, en tercer Hoc, el control de l'educaci6, el control de rad-
ministraci6 sobre l'ensenyament sobre el professorat. En aquest
cas, el control del prof essorat -control burOcrata- sembla no tenir
cap incidencia sobre el seu DP, i en tot cas pot endevinar-se una
incidencia negativa o de dubtosa efectivitat. El control del professorat
és una batalla perduda perque no serveix ni per supervisar l'eficiencia
de la tasca docent, ni per avaluar processos i resultats, ni per
estimular la innovaci6 educativa, ni per orientar el DP dels professors.
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El control exercit per l'administraci6 mai ha estat un control per a
l'estimul o la correcci6, sempre ha estat un control amenacador que,
Iluny d'estimular l'autonomia professional, la docent i la creativitat,
ha vetllat per una homogeneItat alienadora i l'evitaci6 -que no la
soluci6- de problematiques educatives.

El control de l'educaci6 ha de reformular-se. Formen part d'aquest
control tot element i estament capacos de fer actuar d'una forma
determinada els docents, per exemple: els curriculums, els centres
de professors, les inspeccions, els Organs de gesti6 docent, les asso-
ciacions professionals, els mitjans de comunicaci6, les retribucions...
La major part d'aquest control esta en mans de les administracions
educatives. Pensem que el control sobre l'educaci6, que te corn a
finalitat saber «clue es fa", «corn es fa'', qui ho fa", "quins re-
sultats se'n deriven", hauria de: A) ser present en tots els nivells
educatius, des de l'educaci6 infantil a universitaria; B) perdre la
preeminencia del seu caracter controlador-sancionador, i l'ha de
reemplacar per un de motivador-orientador; C) democratitzar-se,
en totes les seves instancies hi han de participar activament tots els
estaments implicats; D) tenir una inequivoca intencionalitat per
afavorir el desenvolupament professional del professorat.

Esquerna 2

ELEMENTS QUE CARACTERITZEN LES DIFICULTATS DEL
PROFESSIONALISME DOCENT

Elements explicits

RenUncia de la classe mitjanaAcces a la professi6 7 Grups socials poc reconeguts

Dedicaci6
Feminitzaci6

compartida
Sou complementari
Escasses reivindicacions

economic
Qualificaci6 acadernicaLDesvaloritzaci6 social ] Estatus

Elements implicits

Culture social sobre
el professorat

Sobrevalora la vocact6
Desvalora la professi6

Formaci6 del professorat
inicial i continuada

Insuficient
Inadeguada

Exces burocrétic
Control de l'educaci6
i del professorat

Limita l'autonomia
No és estimulant
Carácter sancionador
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1 4 Reflexions sobre el debat del DP dels docents

Del que hem apuntat fins aqui es poden desprendre tres reflexions
o apunts per afegir al debat del professionalisme docent. Es tracta de
tres reflexions que -breument exposades- volen prefigurar o insinuar
unes conclusions sobre el tema. 1) Els professors han de reconfigurar
determinats aspectes en la seva actuacid educative. Cal augmentar el
nivell d'autoestima professional; els professors s6n professionals
experts en educed() que, corn a tals, exigeixen: millores en la formed()
inicial, en la formaci6 continuada; millores en el control de l'accés
i la permanència en la professi6; millores en l'autonomia pedagOgica;
millores i estimuls econOmics. 2) Totes les "millores» apuntades en
el punt anterior passen per la democratitzacid (participaci6 efectiva
del mateix professorat) en cadascun dels nivells indicats: en la
formaci6 inicial, en la continuada... 3) La idea del professionalisme i
del desenvolupament professional dels docents, no pretén fer els
professors ni iguals ni diferents, sin() ajudar a fer-los millors». La
millora del professorat (el seu desenvolupament corn a professionals
de l'ensenyança) no té altra finalitat que millorar el servei social de
l'educaci6 (la millora de la qualitat de l'educaci6). El professionalisme
dels docents no és l'excusa per protegir o preserver els drets i les
actuacions dels professors, sin6 que és una alternative de rnillora
d'una prActica social -corn ho és l'educaci6-, i per tant una via per
al canvi i la transformed() de la societat.

Tambe suposern que, des d'ara, cal parlar de neoprofessionalisme
docent, ja que, en la histOria recent, hem passat per considerar la
docOncia corn una semiprofessin (baix estatus professional dels
professors, especialment del professorat de nivells educatius inicials),
i tarnbe corn una no-professi6, hi ha professorat que nega o refuse la
docAncia corn a professi6 (professorat de nivells educatius superiors).

Fins ara, al nostre pais, el debat sobre el DP dels docents ha tingui
més repercussid en Ambits peridocents que no pas entre el rnateix
professorat. D'aquest debat se n'han ocupat en major o menor grau:
els departarnents universitaris encarregats de la formaci6 del
professorat, les administracions educatives i algunes organitzacions
sindicals i de forrnaci6 continuada. La major part.del professorat, de
qualsevol dels nivells educatius, s'ha mantingut distanciada, fins i

tot despreocupada, del debat sobre professionalisrne. Ara be,
s'entreveuen actituds i es preparen actuacions que fan pensar en un
progressiu canvi de la rnentalitat professional dels docents.
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2. Un estudi sobre el DP dels docents

2.1. Els motius

Els motius que ens han mogut a estudiar el DP dels docents tambe
sOn un exponent de l'interes que hi ha sobre el tema. D'una banda, es
la consequencia d'una de les linies de recerca del Departament de
Metodes d'investigacid i Diagnentic en Educaci6 d'aquesta universitat,
departament al qual pertanyen els signants d'aquest informe, que
s'ocupa de la Investigacid sobre la formed() i actuaci6 del professorat,
i concretament sobre la professionalitzaci6 dels docents (Lineas de
Investigaci6n, Dept. MIDE, Universitet de Barcelona, 1991). De l'altra,
es una resposta a l'interes manifestat per l'administracid educative,
tant des de les propostes que planteja en el marc de la LOGSE quan
es refereix al professorat, corn en les recents convocatOries del
concurs nacional de Projectes d'lnvestigacid Educative (any 1992:
Avaluacid de la Formed() del Professorat: I, sobretot, l'any 1993 de
forma riles decidida: Desenvolupament Professional del Professorat).
Les administracions educatives tenen interes en el tema del DP del
prof essorat; i aim) per diverses raons. En primer Hoc, les admi-
nistracions no tenen resoltes les qUestions relatives al DP dels docents,
hi ha dificultats tant en l'estabilitat dels docents corn en la seva
promocid. En segon Hoc, el nexe entre formed() permanent i DP es un
nexe imprecfs; d'una banda, es pregona la necessitat de la formaci6
permanent del professorat, com un component necessari i impres-
cindible de la millora de la qualitat de l'ensenyament i una resposta
a les necessitats de la reforma, perd d'altra banda no queda gens
clara la repercussid de la formed() permanent en el DP del professorat,
es a dir, en la seva promoci6 professional (retribucions, acces a
altres Ilocs de treball, comissions de serveis, carrecs de gesti6,
sabatics, etc.). I, encara, en tercer lloc, tampoc queda clar que la
formaci6 inicial i continuada que s'of ereix al prof essorat tingui la
clara consciencia de ser un element cabdal del seu DP; mes aviat,
sovint se la considera Ries corn un interes de les administracions per
dur a terme els seus propdsits que nO pas corn una facilitacid de
progres i millora de cara at professorat.

Tambe les mateixes organitzacions del professorat (organitzacions
sindicals, organitzacions professionals) reclamen, cada cop amb major
insistencia, el reconeixement professional i, sobretot, els mecanismes
de desenvolupament professional dels docents. En aquest sentit, cada
cop amb rnes freqUencia trobem estudis referents al DP dels docents,
estudis procedents d'estaments ben diferenciats (organitzacions
sindicals i professionals, departarnents universitaris, departaments
de l'administracid educative), i per tant una manifested() de l'interes
que s'ha desvetllat sobre el tema.
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2 2 Les intencions

El DP dels docents as un terna sobre el qual s'ha escrit forca i des
de fa temps, pert) es un tema que s'esta reactualitzant; i en la nostra
opini6 s'està reactualitzant per diversos motius, corn hem exposat
anteriorment, per6 sobretot, de forma latent hi ha un rnotiu que quan
reflexionem sobre el revifament del DP destaca per darnunt dels
altres: as el control del poder sobre els docents. Acceptar plenament
la professionalitat dels docents, i corn a tal el DP, cosa que implica
acceptar el traspas de l'organitzaci6 de la professi6 als mateixos
docents i, aixi, perdre quotes de poder sobre aquests coldectius.
Fins ara ha convingut que els docents no es percebessin (autopercepci6)
corn a coldectiu o coldectius, si no era nornés corn a pseudo-
coldectius de persones amb vocaci6 per l'ensenyament i disposades
a acceptar la regulaci6 externa de la seva professi6. S'ha procurat
distingir (diferenciar) ben clararnent els nivells de professorat
(infantil, primari, secundari, professional i universitari), evitant
l'intercanyi i la coldaboraci6 entre nivells: i dificultant-ho (o no
afavorint-ho) intranivells. El control de la professid (les decisions i
la fiscalitzaci6) tradicionalment s'ha mantingut fora dels mateixos
ensenyants. I corn que sembla que hi ha intents de canviar aquesta
situacid, es reactualitza el tema del DP dels docents. Pert) comptel,
l'actualitzaci6 del debat sobre professionalisme tampoc ara sorgeix
d'entre el professorat, és on debat fins a cert punt .irnposat",
sembla corn si .ara ronvingues parlar-ne", i ens preguntem .per
qua ara convé parlar de professionalisme i DP?", despres de tant de
temps d'anestasia coldectiva dels docents sobre el seu DP, qui esta
interessat a reanimar el tema del DP?, nomas els ensenyants?, i en
el fons qua opinen del professionalisme els ensenyants?

Precisament per respondre preguntes corn aquestes es pel que
yam preparar un projecte d'investigacid; una recerca on, en lloc de
"mirar,, el que diu l'adrninistracid o els estudiosos o les organitzacions
professionals, ,,rniressim,, clue diuen els implicats, els suposats
protagonistes de l'actual debat sobre professionalisme docent, en
definitive, els professors (parvulistes, mestres, professors d'institut
i d'universitat).

2.3. Disseny de l'estudi

En aquest article, que no te la pretensid de revisar el significat
dels estudis que s'han fet sobre desenvolupament professional dels
docents (DP), presentem una aportaci6 concreta, el resultat d'un
estudi sobre el DP de docents de diferents nivells educatius.
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Esquema 3

ESQUEMA GENERAL DEL DISSENY

PLANTEJAMENT INICIAL DE LA INVESTIGACIO

Selecci6
del tema

Elaboraci6 de
l'entrevista

Codificaci6

Revisi6 de
la bibliografia

ESTUDI PILOT

Acces al camp

Identificaci6 de
nuclis ternetics

Obtenci6 de la
Selecci6 d'informants informed()

FREFORMULACIO DEL TREBALL

Revisi6 dels
i estructuraci6 nuclis ternatics

Elaboraci6 final
de l'entrevista

RECOLLIDA i ANALISI DE LA INFORMACIO

Obtenci6 de
la informed()

Unitats significatives Validaci6
nuchs emergents

rRESULTATS CONCLUSIONS

Teoritzaci6 I hip6tesis emergents

Interpreted()

A la primera fase (plantejament), l'equip de recerca va
seleccionar i concretar el tema (esquerna 4), va reviser bibliografia
de diferent procedencia relacionada amb el tema del DP dels docents,
corn per exemple: la socialització dels ensenyants, recces a la
professi6, el mestre novell, el mestre investigador, etc. Els materials
consultats, i tambe ['experiencia professional dels membres de ['equip,
van permetre identificar els nuclis ternatics de l'estudi: esbrinar que
entenen els docents per DP, i les intencions que se'n deriven: que
entenen per promoci6 professional?, quin paper atribueixen a la
forrnació continuada en el DP?, i encara d'altres particularitats sobre
les seves creences respecte a: consideraci6 social de l'educaci6,
motivaci6 per accedir a la professi6, presencia del sentiment de
collectiu d'ensenyants I, en general, si aquests aspectes tenen un
argument com0 o no entre els professors dels diferents nivells
educatius.
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Esquema 4

DETERMINACIO DEL TEMA D'ESTUDI

QUIN SENTIT DONEN ELS PROFESSORS AL DP?

QUE RELACIONEN AMB EL DP?

QUINA ES LA SEVA EXPERIENCIA DE DP?

Segona fase (estudi pilot). A fi de recollir les opinions dels
docents ens varem decidir per la tecnica de la entrevista
semiestructurada que, d'una banda, permet obtenir informaci6 sobre
el significaf que els professors atribueixen al DP i, de l'altra, comparar
i contrastar les opinions de professors de diferents nivells educatius.

Es va construir un model d'entrevista atenent als sup6sits que
inicialment l'equip de recerca creia pertinents indagar en els
professors. El format de l'entrevista constava d'una presentaci6 de
les finalitats tot sol-licitant la col- laboraci6 dels entrevistats a qui
s'assegurava l'anonimat; d'una nista de 25 preguntes obertes i

d'elecci6, presentant les preguntes ordenades segons la cronologia
professional: d'un full on anotar el curriculum professional; i d'un
llistat de cinc possibles definicions sobre DP, extretes de les defi-
nicions proposades per diferents autors, per indagar el nivell d'acord
amb cadascuna d'elles.

Acces al camp, seleccid d'informadors i obtencid de la informacid.
L'aplicaci6 d'aquest primer model d'entrevista va constituir l'estudi
pilot, i es va aplicar a dos professors de cadascun dels nivells educatius
que estudiAvem (educaci6 infantil, primaria, secundaria i univer-
sitasia). Les sessions d'entrevista es realitzaren en el Hoc de treball
o en el domicili de l'entrevistat. La durada de les entrevistes fou
variable, entre una i dues hores cadascuna, amb enregistrament
magnetof6nic. Els professors participants mostraren interes pel
projecte d'investigaci6, aixi corn tarnbe van acceptar el paper d'assaig
i prova que tenien en aquestes prirneres entrevistes.

Tercera fase (reforrnulaci6). La transcripoi6 de les entrevistes,
i la posterior codificaci6 i estructuraci6 de la inforrnaci6 obtinguda.
ens va confirmar la pertinenca de les preguntes per a cada nucli
ternatic, i va permetre l'elaboraci6 (simplificada i mes precisa) del
model definitiu d'entrevista on varem elirninar algunes preguntes i el
llistat de definicions de DP

1 00 3 160.



L'entrevista definitive v a quedar configurada per 17 preguntes, de
les quals 12 eren preguntes obertes i 5 preguntes d'eleccid. Amb la
qual cosa preteniem indagar les opinions i creences sobre els nuclis
ternatics seguents: 1) Acces a la professi6, permanencia i promoci6
professional (canvis dins de la professi6). 2) Valoraci6 de la professi6
docent. 3) Motivaci6 del professorat pel seu DP, facilitats i obstacles
pel DP. 4) Formaci6 inicial, formaci6 continuada i DP.

Quarta fase. Recollida i analisi de la informaci6. Les entrevistes
es van efectuar en les mateixes condicions que en l'estudi pilot; a
vuit professors de cada nivell educatiu -40 en total- que estaven en
situaci6 laboral activa i estable, amb més de tres anys de docencia
en el nivell. Periode: gener-febrer de 1993. Ambit geografic: centres
publics del Baix Llobregat, Barcelones, Garraf, Maresme i Valles
Occidental.

L'analisi de les transcripciones de les entrevistes va permetre
d'obtenir unitats significatives per a la interpretaci6 de cada nucli
emergent o categoria d'analisi.

La validaci6 de la interpretaci6 de la informacid es va fer a través
de l'acord intraobservadors i la triangulació, presentant la inter-
pretacid de la informacid als mateixos professors informants per
coneixer el seu grau d'acord i, en tot cas, neolciar o reformular les
interpretacions.

Cinquena fase. Resultats i elaboració de les conclusions. Proces
de teoritzaci6 i'de formulaci6 d'hipdtesis emergents a partir dels
resultats obtinguts

2.4. Resultats

2.4.1. Resultats referents a l'accés a la professiO

Trobem professors que han accedit a la docencia a partir d'una
decisi6 previa a l'inici dels seus estudis universitaris; basicament,
persones mogudes per raons vocacionalsi per la influencia daltri que
les ha animades a preparar-se per a la docencia; també, persones que
ja es predeterminaven per accedir al magisteri davant la limitaci6 en
l'oferta d'estudis superiors que se'ls presentava. Aquestes carac-
teristiques sOn molt comunes en el professorat d'educacid infantil i

primaria, encara que hi ha casos on no existia una clara convicci6
personal per accedir a l'ensenyament sind que es tractava corn d'un
proces d'inercia, sense decisions previes clarament formulades,
aixi, primer s'estudiava I accedia al magisteri i després, se li trobava
el sentit a la professi6. Tambe hem trobat un cas on va ser la carrera
de magisteri la que va engrescar l'estudiant per dedicar-se a l'ense-
nyarnent; i alguns que ho consideraven com un mitjá d'intervenci6
social.
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Entre el professorat d'educaci6 secundAria I universitAria, recces
a la professid te diferents connotacions Molts professors atnbueixen
a raons laborals (dificultats per trobar feina en l'Ambit de la seva
discipline) el seu acces a l'ensenyament. D'aquest grup de professors,
uns quants han trobat sentit a la tasca docent, i d'altres s'hi pensen
dedicar fins que trobin una feina tries iciOnia a les seve8 aspiracions
professionals. Tambe les experiencies prévies (corn classes
particulars. ajudants en la universitat, activitats d'animacid cultural,
etc.) s6n aspectes que alguns professors han associat al desig de
dedicar-se a l'ensenyament despres de la seva formacid universiteria.
Hi ha professors d'institut que es dediquen a la docencia despres
d'haver intentat, inicialment, romandre a la universitat, aixi corn
professors d'institut que han accedit a l'ensenyament universitari.
Sempre, pero, la dedicacid professional a la docencia en l'ensenyarnent
secundari i universitari te una menor connotaciO vocacional i le
predeterminaci6 personal, sembla mes fruit de conjuntures diverses:
fascinacid per la universitat en alguns estudiants (integrar-se en les
activitats d'algun departament, relacid amb el professorat, destacat
interes per una Area de coneixement), dificultats per recces al m6n
laboral, caracteristiques personals, etc.

2.4.2. Resultats referents a la promocie professional

En general els professors que hem entrevistat donen poca
rellevancia a la promociO professional dels docents; no perque no els
interessi sind per l'escas marge de promoció dins de qualsevol dels
nivells eclucatius. Insisteixen en la gran limitació que te la promoci6
professional dels docents.

Els professors d'educacid inf antil i primaria, per promocid
professional entenen questions relatives a «canvis": poder canviar
de oldie, poder canviar d'especialitat, poder canviar de centre. Alguns
professors apunten. corn una forma de prornocid, la possibilitat de
compartir l'activitat docent amb activitats de gestio o de recerca. En
alguns casos la idea de <promoci6,, es relaciona amb el fet de dedicar-
se a una activitat diferent a la que s'esta fent, per exemple: direccid
de centres. inspeccid, formaci6 del professorat o treballar en centres
de recursos I tambe es relaciona amb al let retributiu: triennis.
sexennis.

Aquestes qUestions, en l'Ambit del professorat d'instituts i d'uni-
versitats, no varien substancialment. La "prornocid professional,.
es veu accedir al cos de catedratics i accedir a carrecs
docents i de gestlO (cap de departament, equip directiu, comissions,
cArrecs en programes de recerca, i en programes arnb empreses,
responsabilitats en l'administraci6 educative, etc.).

Sempre, per6, hi ha una relaci6 rnes o menys manifesta entre
promoci6 professional i retribucions econOmiques.
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2 4 3 Resultats referents a la valorem de la professib

Valoraci6 de la professi6 pels mateixos docents El professorat
coincideix a fer una valoraci6 positiva de la seva professi6, considera
que te corn a finalitat la formaci6 de les persones. Malgrat aix6, els
professors dels nivells superiors estarien més decidits a deixar la
professid (davant d'una bona oferta de treball) que no pas els
professors dels nivells inicials que, en tot cas, manifesten desitjos
d'excedencies temporals per raons personals i familiars.

Alguns professors es mostren critics amb els coldegues que
només veuen la professi6 docent corn un mitje de subsistencia,
remarcant la falta d'il.lusiO com un dels elements que fonamenta la
desvaloritzacib de l'escola i l'educaci6. D'altres, parlen del desencis
de la professib, en la mesura que és un proces on dificilment
s'aconsegueixen exits o canvis importants.

S'aprecia una alta coincidancia en el model de professor que
proposen els docents, un professional amb una acurada preparacio
personal, humana i tecnica; en constant renovacib, capacitat per
adaptar-se al canvi, flexible: disposat a ensenyar, també, amb les
seves actituds personals (valors humanistes).

La valoraci6 social de la professi6 que perceben els ensenyants
manif esta certes coincidancies en tots els nivells educatius,
especialment pel que fa a rescassa importencia i/o utilitat que la
societat atorga a l'escola (l'ensenyament). Es una percepcib bastant
negative de la valoraci6 social de l'educaciO. Igualment pel que fa a
les condicions laborals del professorat, tot el professorat considera
que te un baix estatus econOmic i un molt esces reconeixement

El professorat, cada cop més, veu diversificades les seves
competbncies; ja no n'hi ha prou amb dedicar-se a l'educaci6 sin() que
se Ii encomanen tasques de guarderia i control. Les escoles primaries
i els centres de secundaria, quasi a la forca, han d'assumir obligacions
i responsabilitats que tradicionalment corresponien a les families:
aixi la valoraci6 social dels mestres i professors ja no es limita al
fet educatiu (suficientment ampli i absorbent) sin6 que s'estén a
altres -obligacions- (cust6clia, Ileure, assessorament, habits...) que
es van traspassant als centres educatius.

Valoraci6 de la professia docent des de l'administraci6. El
professorat veu l'administraciO corn el -patr6-, com un element de
fiscalitzaciO més que no pas d'assessorament, ocupat en l'admi-
nistraci6 de l'educaci6 i no tant en la seva qualitat. Considera que
l'adm inistraci6 desvaloritza les opinions i demandes dels docents I no
respon a les necessitats concretes dels professors ni dels centres.
Aquestes afirmacions, que sOn comunes a tots els professors que
hem entrevistat, sOn mas destacades pels docents d'educaci6 infantil

primaria. El professorat d'institut i d'universitat considera l'ad-
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rninistracio educative corn un ens desconegut i desconeixedor del
professorat

2 4 4 Resultats referents a la formaci6 del professorat

En conjunt, els docents consideren que la forrnaci6 del professorat
es cornpon de quatre elements: el domini dels continguts curriculars,
els coneixements de didactica, la capacitaci6 psicopedagOgica i la
maduresa personal.

El record de la .formaci6 eh general poc satisfactori,
conte critiques a l'excessiva teoritzaci6, l'escassa contextualitzaci6,
la falta d'adquisici6 de recursos educatius... També hi ha, excep-
cionalment, professors molt satisfets de la seva forrnaci6 inicial,
satisfets sobretot perque els va ajudar a descobrir quelcom més
enlle dels continguts establerts, van descobrir companys i professors
amb inquietuds i interessos cornuns; o perque van trobar orientacions
sobre qUestions que els preocupaven (resolien necessitats), corn ara:
didactica, motivaci6 de l'alumnat, matodes de treball...

La .formaci6 continuada" es considera necessaria per6 se la titlla
de poc pertinent o arnb dificultats per accedir-hi (Ilocs i horaris) si
s'esta Iluny dels centres on s'irnparteix. Es una activitat molt més
assumida pels professors dels nivells inicials; i molt poc valorada per
la resta de docents. Els professors d'educaci6 infantil i primaria
incorporen la formaciO continuada al seu DP d'una manera més natural
i simplificada (corn una obligaci6 rnes) que no pas els professors
d'institut i d'universitat que ho fan de forma més extraordinaria.

2.4.5. Resultats referents al DP

El professorat d'educaci6 infantil i prirnaria associa quasi exclu-
sivament DP arnb la millora de l'activitat professional, pert, aquesta
.millora", en l'aplicaci6 practice, te la seva cornplexitat i dificultat,
i aixi el DP es vist coin quelcom imprecis i complex, necessari per()
dificil d'aconseauir. L'escassa consciancia de DP no vol dir en absolut
que no s'ocupin de la seva preparaci6 professional sin6 que no entenen
el DP corn un modificador d'estatus professional, identifiquen DP amb
una actitud necessaria i obligada de millora professional.

El professor d'educaciO secundaria veu molt limitat el seu DP corn
a docent per la rnateixa lirnitacib que atribueix a la seva feina docent
Facilment tendeixen a buscar alternatives per al seu DP al marge de
la docencia. Anteposen la seva professi6 acadOmica (rnaternatic,
historiador, quimic...) a la seva professi6 laboral (professor); per
tan!, no ha d'estranya que anteposin el DP en la materia de la seva
especialitat acadernica al DP de la seva professiO docent.
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El professorat universitari sembla tenir una major consciencia de
DP -o una diferent» consciencia de DP-, busca alternatives que Ii
aportin prestigi professional i reconeixement academic publicacions,
presencia en els mitjans de comunicacid, investigacid, participaciO
en empreses, carrecs publics, etc sovint anteposant moltes d'aquestes
funcions a la funcid docent, especialment la investigaci6 que en
definitive es el que s'avalua i té més prestigi.

Motivacions per al DP

En general es considera que la major part del professorat esta
motivat pel seu DP. Sem diversos els elements que intervenen en
aquesta motivacid: els estimuls que es reben d'altres professors
(treball en equip), el desig de millores econOmiques, l'interes per la
millora del curriculum vitae, per promocionar-se professionalment.
Tambe la forma de ser, el caracter, la biografia personal; el Iloc de
residencia i de treball.

Facilita el DP un conjunt d'elements contextuals i personals. A
destaca- les activitats en equip, l'intercanvi d'experiencies, els
treballs d'investigaciO, I 'organitzacio i la gestiO del centre educatiu.
L 'ambient de treball i el nivell de satisfaccia Les influencies de la
practice docent, els canvis de nivell de docencia, les noves respon-
sabilitats (tutories. cap de departament, gestic:L..)

Dificultats per al DP

La primera dificultat la trobern en la mateixa administracid, en la
falta d'un projecte institucional de DP per als docents, falta d'incentius
professionals, econdmics; la problematica de corn s'hauria d'avaluar
la professionalitat dels professors i els indicadors de qualitat que
podrien fer-se servir. La segona, a nivell molt més pr6xim, en el
mateix centre de treball: la manca d'un projecte comb, l'individualisme
d'alguns professors, les limitacions de temps, la manca de recursos.

Els pmfessors es queixen tambe de les dificultats per fer in-
tercanvis o contactes interpersonals de caracter professional; atri-
buint en aquestes activitats una gran influencia i eficacia per al DP.

Institucions i DP

En general, en aquest apartat, els professors entrevistats fan una
relaci6 de les institucions encarregades de la formaci6 inicial i

continuada: universitats, ICE, EAP, assessors, centres de recursos,
institucions que organitzen seminaris. cursos o simposis . Pert)
s'adverteix que l'aprofitarnent d 'aquestes ofertes es lirnitat; limi tat
per raons d'oportunitat i de temps

Proposen d'incloure les activitats de formaciO continuada rela-
cionades amb el DP dintre dels horaris de dedicacid, en el mateix
centre de treball i sobre les problernatiques particulars que els afecten.
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2 4 6 Resultats sobre les perspectives del DP per a cada col lectiu
d'ensenyants

Es fa evident que no podem parlar del «col lectiu d'ensenyants»
corn d'una realitat comuna per als professors des de l'educaci6 infantil
fins a la universitana, aquest sentiment, senzillament, no existeix
Dins de cada nivell de professorat, sembla que el sentit de «coldectiu»
es més evident o frequent entre el professorat d'educaci6 infantil i

primaria que no pas en d'altres nivells. Cal esbrinar les raons d'aquest
fet; qui sap si determinats trets de la idiosincrasia d'aquest coldectiu
faciliten l'emergencia d'un major sentiment de grup, per exemple,
les seves reivindicacions o la seva proximitat als grups socials de
referancia (els pares, les families, els barris, els municipis) o la
necessitat de fer «causa comuna» davant la participaci6 d'altres
nuclis de poder i de decisid (pares) en la gesti6 de l'educaci6.

Els docents dels diferents nivells educatius se senten diferents
entre ells i també entre els coldegues d'un altre nivel!. Entre ells,
els professors se senten diferenciats per tres condicions: 1) Per la
forma de treballar (professors tendents al treball individual i

professors tendents al treball en grup. 2) Per l'actitud professional
(professors c 1ius i amb iniciatives, i professors indolents i rutinaris).
I 3) Pels aspectes personals, s'indica l'«edat» com element
diferenciador, en el sentit d'un major conformisme i conservadurisme
a rnesura que augmenta l'edat dels mestres (aquesta apreciacid
procedeix especialment del professorat d'educaci6 infantil i primaria).
Quan revisem les diferancies internivells, els docents les situen en
cinc punts: A) Di ferent preparaciO (formaci6). B) Diferent retribucib
econômica. C) Diferent reconeixement social. D) Diferent control
administratiu i social. E) Diferent dedicaciO horaria i lectiva.

2.5. Conclusions: significat i interpretacib

L'acces a la professió docent és una via diferenciada per a cada
nivell de professorat (infantil i primari, secundari i universitat).
Molt probablement hi ha algun tipus de correlaci6 entre l'oacces» a
la professi6 i el DP. L'estudi d'aquestes correlacions si be no ens
indicara relacions de causalitat podria il.luminar-nos sobre
coincidencies o relacions funcionals entre el «punt de partida" per
introduir-se en la professiO docent(la formaci6 inicial del professorat,
decisi6 per la tasca docent, i nivell educatiu en qué es treballa) i el
DP dels professors.

Sobre aquest tema. perb, no tenim dades ni resultats que ens
permetin elaborar explicacions segures i acurades. Les dades que
hem obtingut en el nostre estudi no sOn pertinents per contestar la
pregunta que ara ens formulem, i els resultats de qué disposem no
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tenen la suficient consistencia per poder fer afirmacions amb la
necessana seguretat Queda plantejada aixi una nova pregunta a la
qual caldra trobar resposta

L'experrencia de promoció professional la tenen molt pocs docents,
concretament aquells que han canviat de tasca o de nivell educatiu,
per exemple, professors de primaria que han accedit a un institut o
a la universitat, o professors d'institut o d'universitat que s'en-
carreguen de la direcci6 de departaments o de la gestie acadernica.

La promocie professional que ve a significar una millora d'estatus
dins de la professi6 no sembla presentar una clare relacie amb el DP.
No queda demostrat que els professors amb una major disposicie per
perfeccionar-se, per compartir i col. laborar, i per millorar ref icacia
de la seva actuacie professional. tinguin mes facilitats per pro-
mocionar-se. La "promocie,, sempre ha tingut moltes altres conno-
tacio..s que no pas una bona professionalitat, per exemple: opcions
politiques, elements conjunturals, relacions personals, oportunismes,
etc.

En la valoració de la professio docent el professorat fa una valoraci6
bastant satisfactbria. En la valoraci6 de l'educacie apareixen alguns
matisos: d'una banda, es considera l'educaciO necessaria i, de l'altra,
se la considera deficitária a l'hora de donar resposta a les actuals
demandes socials.

Pel que fa a la valoraci6 de la professiO docent es destaquen
sobretot els valors incardinats en la professiO I. encara que a
contracor, es reconeix l'escassa valoraci6 social que té. En general.
els professors, d'una o altra manera, plantegen la seva particular
problematica professional: reconstruir els models socials (que seri
poc satisfactoris) o proposer la innovacid i el canvi (que crea dubtes
i preocupecle).

Alguns dels <<defectes" que s'atribueixen els docents sOn: l'indi-
vidualisme, la rutina, la indolencia. la manca d'illusiO, la indecisr6
en la transmissiO de valors...

Es fa bastant evident la relaciO que pot establir-se entre aquest
criteri -valoracie de la professig- i DP. en la mesura que. en general,
entre l'estatus d'una professie i el OP dels professiondls l'oba
una relacig d'interdependencia.

En relaci6 a les motivacions del professorat pel DP (vegeu l'esquema
5) no sembla apreciar-se una relaciO entre DP els aspectes seguents.
edats dels alumnes, quantitat I complexitat dels coneixements a
ensenyar/aprendre. especialitat professional, edat previsible del
professorat a rimei de la protessio docent

En canvi, si que apreciern relacions entre DP I els aspeetes segOents
caracteristiques (tipologies) dels alumnes, estabilitat dels equips
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docents, proximitat a grups estimulants t emprenedors, el desenvo-
lupament personal

Esquema 5

ASPECTES MOTIVACIONALS RELACIONATS AMB EL DP

Significatius No significatius

Tipologia dels alumnes

Estabilitat equips docents

Edat del professor

El centre educatiu

Proximitat a grups
estimulants i emprenedors

Desenvolupament personal

Edat dels alumnes

Cuantitat i complexitat dels
coneixements a ensenyar/
aprendre

Especialitat professional

Edat previsible del profes:.orat
a l'inici de la professi6

Les relacions entre formacló del protessorati DP precisen d'algunes
puntualitzacions.

La major part del professorat d'educaci6 infantil i primeria es
caracteritza i diferencia del de batxillerat i universitat per la seva
formaciO(una formaci6 inadequada), per la seva tifulaci6(una titulaci6
insuficient), per la seva dedicaci6(una dedicaci6 extensa i exclusive)
i pel control (un excessiu control burocretic). Aquest professorat
coincideix amb el d'educaci6 mitjana i superior nornés en l'alt index
de funcionaritzaci6; en la resta de caracteristiques quasi tot es
diferent No ha d'estranyar que entre ambd6s models de professorat
existeixin divergencies, distanciaments i, sobretot, absencia del
sentiment de pertinence a un mateix .coldectiu docent-.

El professorat d'educaci6 infantil i primária té una formaci6 inicial
inadequada. Es continua formant els mestres en el mateix temps que
se'ls formava fa cinquanta anys, amb un model d'especialitzacions
ridicul -perque després l'especialitat del mestre no s'ajusta a la
praxi educative que desenvolupa (com si un metge especialitzat en
pediatria hagues de treballar de radiOleg)-, una formaci6 on mai ha
quedat clar si es formen mestres generalistes o mestres especialistes
o ambdues coses a la vegada. En definitive. una formaci6 on preval
la preparaci6 técnica sobre la inteldectual, i on l'escassa exigencia
s'ha convertit en el millor mecanisme de regulaci6 per recces a la
professi6.
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La titulaci6 actual dels mestres es insuficient Han d'arribar a ser
Ilicenciats tant pel que comporta aquest nivell de titulaci6 I la durada
dels estudis, corn per la categona laboral, la retribuci6 econ6mica,
la condici6 social i recces directe a altres estudis de segon i tercer
cicles universitaris. Probablement ur'a Ilicenciatura per als estudis
de mestre ajudaria a resoldre la problemetica de la seva formaci6
inicial. Podrien rebre una formaci6 académica besica i .una
especialitzaci6 professional, tindrien més facilitat per a la investigaci6
i per a recces a altres titulacions superiors. Seria una important
millora de cara al desenvolupament professional dels mestres.

Els mestres segueixen una mena de DP -ocult-, en el sentit que
acompleixen moltes de les condicions prOpies d'un DP per6 amb escassa
consciencia de fer-ho. L'enorme pressi6 que acostumen a sentir
(pressi6 per la seva responsabilitat docent i pressi6 per la seva
responsabilitat social) els porta a una recerca constant de recursos
per a la millora professional. Ara be, uns cops per mance de confianca,
i d'altres per raons laborals relatives a estabilitat i permanencia,
acostumen a moure's en un cercle molt reduit del que seria. un DP,
un cercle limitat per l'interes quasi exclusiu per la -practice- (trobar
solucions urgents per a necessitats concretes) que molt probablement
s'ampliare quan els mestres introdueixin decididament la reflexi6
sobre les practiques concretes i la investigaci6 corn a recurs que
genera coneixement.

La formaci6 docent de la major part del professorat d'educaci6
secundaria, formaci6 professional i batxillerat es igualment in-
suficient, potser molt mes que la dels mestres. Es tracta de Ilicenciats
que en els millors dels casos han realitzat satisfact6riament un curs
de qualificaci6 pedagOgica. Molts d'aquests professors, que sovint
imparteixen ensenyaments poc rellevants segons la seva formaci6
universiteria, es dediquen a l'ensenyança posant en joc els models
«pedagOgics- que van rebre durant la seva etapa d'estudiants, i

reflexionant sobre la seva prOpia experiencia personal per aixi intentar
«comprendre» els alumnes. Seria millor que els futurs Ilicenciats
que pensen dedicar-se a l'ensenyament realitzessin ja a la universitat
determinades assignatures psicopedagOgiques i de gesti6 educative
posteriorment, prectiques amb professionals d'educaci6 secunderia
o professional corn a tutors.

El col.lectiu de professors d'institut o d'ensenyarnent secundari
o profession .1 sembla el menys disposat a un DP corn a docents. Molts
d'aquests professors es troben encotillats en una situaci6 laboral que
consideren poc motivadora, allunyats de la universitat i de la
investigaci6 i poc motIvats per les ofertes de formaci6 continuada.
Cal fer una distinci6. els professors que treballen en centres
-estimulants- (projectes en comO, treball en equip, col.laboraci6
interdisciplineria...) i aquells altres que escriuen llibres de text. En
ambd6s casos s'aprecia un destacable inheres pel DP.
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Sobre la capacitaci6 docent del professorat universstariel panorama
encara es mes preocupant A la universitat, alguns contmuen «en-
senyant» amb models antiquats Molts professors acostumen a
«deixar anar el rotllo», els alumnes l'escolten i prenen notes que
despres s'aprenen finalment, el professor pregunta als alumnes el
que ell ja sabia. La membria, la constencia i l'atzar sOn els recursos
dels estudiants, encara que tot aim) sigui mes frequent en carreres
poc vinculades a la prectica o de baixa experimentalitat, i en les molt
massificades.

Alguns professors universitaris, mes que ensenyar es dediquen a
«i ndicar » (exhibeixen) el que cal aprendre. Els bons professors
s'ocupen, tambe, d'ensenyar «corn» es pot aprendre (ensenyen); i
els millors professors, a mes, insisteixen sobre l'us o utilitat del que
els alumnes aprenen (professionalitzen).

Es dena per fet que el professorat universitari sap (coneix) el que
ensenya, per6 resulta mes dubtes de saber si «sap ensenyar». Sembla
mes fecil d'acceptar que molts estudiants «saben aprendre» (per
estranys sortilegis han apres a aprendre).

Les causes d'aquestes circumstencies que presenta l'ensenyament
universitari no cal atribuir-les exclusivament al professorat, que,
encara que continua sense cap requisit de preparaci6 didectica, veu
limitada la possibilitat de canvi o de modificacions docents per la
massificaci6, l'absencia de treball -docent- en equip, l'escassa mo-
tivaci6 per la docencia, l'absorbent dedicaci6 a la investigaci6... Mal-
grat aix6, no seria just oblidar la creixent importencia que va prenent
la pedagogia universiteria i els esforcos que comencen a fer-se sobre
innovaci6 educative en la major part d'universitats.

Aquest nivell de professorat sembla el mes disposat al DP; ara be,
tambe recull la major varietat i variabilitat de conceptes sobre DP.
En DP s'inclou des de formaci6 permanent sobre la seva discipline a
formaci6 en altres Arees de coneixement, publicacions de tota mena,
participaci6 en diversitat d'actes -academics, professionals, de ges-
116-, desenvolupament i millora de la docencia i de la investigaci6,
intercanvis, visites i estades en altres centres... I juntament a tot
aims.) apareix una inequfvoca referencia a «millora de l'estatus»
(prestigi social i prestigi academic) i «millora de les retribucions».

Sembla, doncs, que la relaci6 entre formaci6 del professorat i DP
te una clara diferenciaci6 entre el professorat dels diversos nivells
educatius.

PrOpiament, «formaci6 del professorat» (formaci6 inicial i espe-
office) nornes la fan els mestres. Els Ilicenciats que volen accedir als
instituts fan un breu curs de qualificaci6 pedag6gica, i els que volen
dedicar-se a l'ensenyament universitari, fins al moment, ;to han de
for cap preparaci6 pedagegica especial. Per tant, una de les questions
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que aqui debatem (formed() inicial I DP) no pot tenir un tractament
transversal ni, d'altra banda, ha de deslligar-se de la formed()
continuada, un model de formaci6 al qual sitin molt més propensos els
mestres que no pas els professors de secunderia o universitat.

Ara be, queda fora de dubte que les activitats de formaci6 del
professorat tenen relaci6 directa amb el DP, i aixi la variabilitat dels
efectes d'aquesta relaci6 cal explicar-la segons: activitats oblige-
tOries/volunteries, amb repercussi6 econOrnica o no, amb repercussi6
academica o no, frequencia, continguts de les activitats,repercussi6
docent, grau de satisfacci6, grau de participaci6, seguiment post-
formed& etc.

Tambe sembla que les activitats que els professors fan per al seu
DP, en el cas de professors dels nivells educatius inicials, sitin
activitats tendents a la «supervivencia» (poder fer (a feina)
després, a la "responsabilitat» (fer la feina al millor possible),
mentre que en el professorat dels nivells superiors aquestes activi-
tats de DP tendeixen més a .millorar l'estatus" i "augmentar el
prestigi".

Les informacions obtingudes en aquest estudi ens han permes
articular una explicaci6 del que entenem per DP: El conjunt de fets,
accions, opinions, creences i coneixernents que s'associen amb la
professi6, comprenent aspectes tan diversos corn s6n: la histOria
personal de cadascii, la forrnaci6 acadarnica que s'ha rebut, la
trajectOria laboral que s'ha seguit, l'experiencia docent que es tO,
etc., que en definitiva sOn aspectes rellevants que configuren una
forma de -ser professional., una rnanera d'-entendre la professi6.
i una evoluci6 o uns -canvis en la professionalitat..

En un sentit descriptiu el DP del professorat engloba les relacions
entre diversos aspectes. D'una banda apreciein que alguns d'ells
probablement tenen major transcendencia en afavorir i fomentar el
DP dels docents: la valoraci6 de la professi6 docent (la valoraci6
social que el professor sent de la professi6, de la seva actuaci6, de
reduced() i de l'escola o centre on treballa), la formaci6 inicial i

continuada (quan saben conjugar el sentit de millora educative amb
DP dels docents), les caracteristiques del nivell educatiu en que es
treballa, i les caracteristiques personals juntament amb el context
de treball (Iloc, col.legue). D'altres elements aparenten tenir una
menor repercussi6 en el DP: la forma d'acces a la professi6, la
permanencia i la promoci6 professional, aixi corn les indicacions de
les administracions educatives.
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Abstracts
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Conversa amb Thomas S. Popkewitz.
Els ensenyants i la reforma de la formació del
professorat als EUA: professionalitzacio I poder
Virginia Ferrer, Angel Forner, Francesc Imbernon i
Thomas S. Popicewitz*

La meva hip6tesi es que els supOsits socials i episternolOgics que s'han
incorporat a les reformes nord-americanes de forrnaci6 del professorat
tendeixen a mistificar la complexitat social i politica de l'escolaritzaci6
i a descontextualitzar les profundes questions sobre el poder i el
coneixernent a l'ensenyament. Les regles, els programes de recerca,
els informes de les administracions estart expressats en els termes
mes humanistes i progressistes possibles. Pretenen po, Zar-nos a tots
la democracia, generar un creixement econOrnic i una renovaci6 cultural,
i tambe promoure el desenvolupament individual. Pert a traves del
recorregut dels somnis i la retOrica progressista horn pot observar la
creaci6 de tecnologies que s'internalitzen i organitzen la vide quotidiana,
llurs esperances i anhels.

Th.. S. Popkewitz (1993)

Tot aprofitant la visite del professor nord-americA Th. S. Popkewitz
a Catalunya convidat pel Grup de Forrnaci6 i Desenvolupament
professional del Departament de Didactica i Organitzaci6 Escolar de

Virginia Ferrer es professore del Dept de Didtictica i Organitzaci6 Escolar de la
Universitet de Barcelona. el seu treball de recerca gira a l'entorn del pensament critic
i la formacie del professorat i es coautora del Ilibre editat pel MEC La formaciOn del
profesorado universitario (1991)

Angel Forner es catedratic d'EU del Dept de Metodes d'Investigaci6 i Diagnostic en
EducacrO de la Universitet de Barcelona, treballa en formacio inicial del professorat
sobre el desenvolupament professional dels docents: l'article mes recent es .Los maestros
que vienen" a Cuadernos de Pedagogia. 220

Francesc Imbernon es catedratic del Dep do Didactica Organitzaci6 Escolar de la
Universitet de Barcelona, el seu treball de rt., rca s'articula a l'entorn de la formaci6
del professorat i la professionalitzacio dels docents; es autor de diverses publicacions
entre les quals destaca La formacidn del profesorado El reto de la reforma (1989) I
recentment coordinador de La forrnaciOn pounanonle del prok.serado on los paises de la
GEE (1993)

.

Thomas S Popkewitz es professor del Department of Curriculum and Instruction de
la Universitet de Wisconsin-Madison (EUA), el seu treball de recerca se centre en la
formaci6 del professorat, les reformes educatives i la professionalitzaciO docent als
EUA i altres paisos des de la sociologia crItica Ha publicat i editat diversos Ilibres The
Myth of Educational Reform, A Political Sociology ofEducational Reform Power/Knowledge
in Teaching, Teacher Education and Research entre d'altres. El mes recent Os (1993)
Changing patterns of power Social regulation and Teacher Education Reform
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la Divisi6 de Derides de l'Eaucaci6 de la Universitet de Barcelona els

dies 13 I 14 d'octubre de 1993, per tal de dirigir un seminari I fer

una conferencia sobre el present i futur de la reforma educatwa i la
professionalitzaci6 del professorat als EUA, yam convidar-lo a
mantenir una converse amb nosaltres per poder coneixer més a fons

les seves idees.

La converse, el dieleg, és un dels mitjans privilegiats per a
l'exploraci6 i producci6 del coneixement de forma intersubjectiva i
compartida. L'estructura d'aquest article, per tant, no manté el ritme
rigid que solen adquirir les entrevistes. Malgrat que tinguessim una
pauta de preguntes ja preparades previament, la mateixa interacci6
del dialeg anava dirigint el tractament i la profunditat dels temes
plantejats segons els interessos i preocupacions dels parlants.

El compromis social i etic dels interlectuals; els efectes de la

recerca educative per a la transformaci6 de la prectica escolar; els
nous reptes dels programes de formed() del professorat: el paper de

la contribuci6 psicolOgica i del "pensament del professor» en el

curriculum de formed() del professorat; els mecanismes de control,
de regulaci6 social i de poder que generen els processos de
professionalitzaci6 docent; les dones ensenyants; la formaci6 d'un
pensament critic en el professorat; la necessitat d'educar els
ensenyants per treballar des de i per a la diversitat i l'intercultu-
ralisme; el rol de les universitats en la configuraci6 d'una teoria
critica que es torni praxi politica, han estat alguns dels temes debatuts
amb Th. S. Popkewitz, molts d'aquests tractats a fons en les seves
obres i que han configurat el recorregut de la nostra converse.

Trajecthria personal I professional: cap al compromis social

Th. S. Popkewitz, catedretic del Departament de Curriculum and
Instruction de la Universitet de Wisconsin-Madison (EUA) este vinculat

al Centre d'lnvestigaci6 Educative de l'Estat de Wisconsin i s'ha de-
dicat a l'estudi de les implicacions socials i politiques de la investiga-
CEO educative, la reforma educative i la formed() del professorat. (1)

Acompanyats d'un home molt acollidor, irônicament somrient,
d'una gran energia interlectual que comunica mitjanoant la reflexi6

i el rigor en les seves afirmacions, la converse es va iniciar amb
unes breus pinzellades sabre la seva biografic

F. I. Ens podries parlar una mica sobre la teva vida? On vas
neixer? On vas estudiar?
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Th. S. P. Vaig neixer a Nova York, a Brook lin Els meus pares
venien d'Europa, de PolOnia El meu pare era tuster I treballava en
la construed& la meva mare era mfermera Jo vaig ser la primera
generaci6 que va neixer als EUA; tots dos eren jueus i estaven force
compromesos amb questions de justicia i d'igualtat social; penso que
aquest fet em va influir force o alrnenys aixi ho desitjo. Quan vaig
anar a la universitat, vaig comenear a treballar de mestre. La meva
tia que tambe era ensenyant em va dir que jo havia de ser tambe
mestre perque per a ella era meravelles treballar amb els nens i jo
havia de sentir el mateix; aixf doncs, a la universitat on vaig anar
vaig cursar HistOria i Magisteri per a l'ensenyament primari. En
finalitzar els meus estudis, vaig fer de mestre durant sis anys, a
Manhattan, i ensenyava sobretot a nens afroamericans i hispanics;
mes endavant vaig comenear a pensar a fer alguna cosa més: tornar
a la universitat i fer el doctorat sobre curriculum i pedadogia. A
Wisconsin actualment treballo en un programa de formed() del
professorat i tambe faig cursos a estudiants dins d'un programa de
doctorat que dirigeixo: cursos sobre didectica i metodologia de la
recerca. El que faig em captive!

F. I. Aix6 vol dir que globalment estas satisfet amb la teva
professionalitat i desenvolupament professional?

Th. S. P. Si. La universitat m'agrada, es icier-lie per a mi; em deixa
ensenyar el que jo penso, la universitat continuarnent canvia, jo
cinvio tambe; aim) m'agrada.

A. F. Quins sem els teus projectes de futur per als propers anys?

Th. S. P. Tinc molts projectes! Un d'ells este relacionat amb el que
hem parlat aquests dies sobre la reforma de la formaci6 del
professorat. El que estic intentant fer es entendre corn el poder opera
des de les formes en que els professors construirn el coneixement en
els nostres programes de formed& i mostrar corn les reformes de
la formed() del professorat no han funcionat perque tenen problernes
de saber realment corn els professors construeixen els seus discursos.
Aix() ho treballo en un Ilibre que espero acabar al final d'aquest any
i que publicare Teachers'College Press. El segon projecte és un altre
Ilibre; tracta sobre la contribuci6 de les teories modernes i

postrnodernes en la comprensi6 del poder i el coneixement a les
escoles, en particular des de M. Foucault. Un altre Ilibre, que tambe
es troba en proces d'elaboraci6, tracta de la necessitat de repensar
la noci6 de la histOria; tinc una forma particular de pensar la histOria

les importants implicacions que aix6 le per a la construcci6 del
pensament pedagogic. Tambe estic treballant sobre un llibre que tracta
de les relacions canviants entre els estals I la societat civil en
relaci6 a reduced& on pretenc explorer aquesta relaci6 a tot el men
a través d'un estudi comparatiu en molts paisos. I el projecte realment
rnes important, el que rn'ocupa mes temps, es una recerca sobre els
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canviants mapes de la investigacid educative I les seves relacions
amb les universitats, amb l'Estat i corn aixd genera canvis en la
forma en clue opera el poder a les escoles I part d'aquesta recerca
esta fonamentada en diferents estudis de casos de 12 paisos on dife-
rents investigadors exploren corn els discursos sobre la professiona-
litzaci6 s'estan incorporant al medi social, a la societat, corn aquest
discurs esta relacionat amb questions sobre el poder i l'Estat en edu-
cacid. El que pretenem es mostrar corn aquest discurs tan universal
sobre la professionalitzaci6 o aparentrnent tan universal es concrete
de forma diferent a la Xina, a Suecia, etc., i quins efectes te a cada
Hoc,

Recerca educativa i paradigmes d'investigacio: conse-
qUencles per a la pràctica

A. F. Entrant ja en materia, ara ens agradaria comentar alguna
cosa sobre el que la bibliografia anomena 'paradigmes de la inves-
tigaci6', el paradigma positivista, l'interpretatiu. el critic... Quines
creus que han estat les conseqUencies de l'emergencia dels paradigmes
d'investigacid educative per a la rnillora de les escoles i de la formaci6
del professorat?

Th. S. P. Ahir al vespre, a la conferencia em vaig referir als
paradigmes d'investigaci6 en educaci6. Aquests paradigmes,
especialrnent el paradigma dominant, penso que produeixen un cert
tipus d'intel.lectualisme, i aix6 no fa canviar la realitat de les escoles,
no les rnillora. Crec que els paradigmes tenen efecte, pert aquest
efecte te a veure amb la reproducci6 de certes qUestions relatives
a la ideologia i al poder. La major part del treball tegric sobre els
paradigmes ha estat construit fonamentalment sobre valors i supOsits
que son certarnent questionables. No se si rn'explico.

F. I. Si, aquest es un tema molt Iligat a una de les preocupacions
que t'han fet escriure el teu darrer Ilibre Changing patterns of power.
Potser podriern comentar-ho mes.

Th. S. P. Si, intentare ser mes precis. Una de les coses que
m'interessen riles 6s tot elle) relatiu a les formes en que el treball
teeric i els paradig.nes de recerca estan connectades arnb questions
relatives al poder i a la societat americana, i en canvi bona part de
la bibliografia i del treball tebric no explore les empremtes historiques
sobre el poder i la manera corn s'este generant la investigaci6. La
professionalitzaci6 del docent n'es un exemple. La noci6 de
professionalitzaci6 del docent es una forma particular de veure les
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professions des de la tradici6 angloamencana que descansa sobre una
base molt debil, tambe relacionada amb corn es conceben les professions
als EUA I amb la mateixa histOria dels EUA I tot el proces d'aparici6
del capitalisme Podem trobar aixi mateix una certa visi6 protestant
de la salvaci6, per tent, puc dir que hi trobem elements religiosos,
components econ6mics del capitalisme i tambe elements politics de la
formaci6 de l'Estat nord-america modern en la genesi de la node de
professionalitzaci6 docent. Poca bibliografia sobre professionalitzaci6
del docent indaga sobre aquesta visi6 religiosa i econOrnica. Hi ha un
quart element que és molt important, es el genere. Els ensenyants sen
en la seva rnajor part dones. e si hem d'examinar la histOria del
professionalisme docent als EUA, normalment sem homes els
professionals, seri ells els que arriben a les escoles de formaci6 del
professorat, a les administracions, a les universitats, i d'altra banda
les dones s'ocupen com a mestres. Per tant, en la histOria del
professionalisme hi ha un fort component ideolOgic, de genere, a més
del problema del control i de l'administraci6 dels mestres que s6n en
la seva majoria dones; tot aix6 no este gaire discutit.

A. F. Anem a una altra qUesti6 molt connectada amb l'anterior: la
formaci6 del professorat. Segons tu', quin seria el curriculum de
formaci6 del professorat mes generalitzat als EUA?

Th. S. P. Als EUA, el curriculum de formaci6 del professorat, que
principalment este orientat per un enfocament psicolOgic i didactic,
se centra en el tractament de questions corn el desenvolupament i el
pensament del nen. Algunes de les seves mancances s6n la no
consideraci6 dels altres membres de la comunitat escolar corn a
subjectes; no plantejar les relacions entre contingut i curriculum; no
atendre a corn el curriculum transmet cert tipus de valors i interessos
socials. L'altra dificultat del curriculum de formaci6 del professorat
es que tendeix a transmetre cert tipus de prejudicis racials i socials.
Aixi, doncs, la majoria de les reformes dins la preparaci6 d'educadors
tendeixen a ser molt riles tecniques que critiques.

V. F. Al Ilarg de la teva obra dels darrers anys corn per exemple
a l'article publicat i tradu'it al nostre pais a Revista de EducaciOn
Ideologia y formaci6n social en la formacien del profesorado.

Profesionalizacien y intereses docentes" et posiciones criticament
davant del paper que tenen certs desenvolupaments de la psicologia
(psicologia cognitiva, psicologia de l'educaci6) dins el curriculum i la
formaci6 del professorat. Quina es la teva opini6 sobre els treb..11s
emrnarcats dins el que s'anomena "pensament del professor" i sobre
la contribuci6 de la psicologia a la forrnaci6 del professorat?

Th. S. P. El problema de la contribuci6 psicolOgica es que tendeix
a ignorar el model de producci6 histeric i social des del qual s'ha
construIt la psicologia del nen. Ahir a la conferencia tambe vaig
reflexionar sobre aix6. El que vaig intentar fer es parlar histOricament
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sobre la investigaciO del pensarnent del professor tot mostrant un
cert tipus de visiO que s'esta donant als EUA on l'investigador sembla
que treballa per 'ajudar el professor'; tambe em vaig referir a la
imatge de l'expert corn una persona al servei d'un ideaI democratic;
per6 en canvi, paradoxalment, molta de la investigaciO sobre el
pensament del professor ignora corn pensen els professors de forma
institucional. Als EUA els professors s'interessen i parlen sobre
questions de gestiO, de control, de pressions laborals; tot son aspectes
que s'han de considerar i necessiten investigar-se. D'altra banda, la
investigaciO del pensament del professor este fortament orientada i
basada des d'una perspective psicologica que transmet la idea que
alit) que el professor pensa és una forma neutral de pensar. Jo en
canvi crec que la forma corn pensa un professor sempre este
histOricament construida i, per tant, no pot ser neutral. Tambe vaig
parlar sobre la nociO d'aprenent, es tracta d'una invericiO del segle
XX, es una forma d'estar a l'escola; per poder entendre corn els
pofessors parlen sobre l'aprenentatge s'ha de donar una ullada a la
histOria de la psicologia, el moment en que emergeix la psicologia
les universitats americanes i el perque de la seva apariciO i difusiO.

A. F. Llavors i concretant una mica més, que penses de la rnateixa
investigaciO sobre el pensament del professor: la seva aplicaciO promou
millores educatives o un control més gran en educaciO?

Th. S. P. Si la investigaciO sobre el pensament del professor provoca
una millora educativa? Uhm... jo crec que, a grans trets, no. Crec que
el que fa es posar més atenciO als discursos dels docents, pert) falta
més treball te6ric sobre corn interpretar corn pensa el professor;
aleshores no ens hauriern de fixar sols en corn pensa o parla el
professor, sinO que ens hauriem de remetre a questions sobre la
ideologia, a questions sobre el control en educed&

professorat als EUA: els reptes dels programes de
formació

F. I. I tot aixO corn ho veus reflectit en el professorat del teu pais?
Owns serien per a tu els principals problemes dels professors
americans?

Th. S. P. Aix6 si que Os un problema greu! Molts dels problemes
dels professors americans sOn semblants als d'aqui: les escoles no
tenen prou diners: s'ha d'ensenyar a nens que no volen ester a les
escoles La problematica potser riles important es troba a les ciutats,
a les escoles urbanes, ja que, entre d'altres, hi ha una gran quantitat
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d'estudiants hispanics, Ilatins i afroamericans, a més hi ha una gran
quantitat de nens no escolaritzats i de fracas escolar. Les escoles en
aquestes arees sOn forge conflictives, amb un elevat grau de pobresa
i de problemes racials, la qual cosa fa que sigui forge dificil per als
ensenyants americans enfrontar-s'hi.

F. I. Des d'aquest panorama que ens acabes de pinzellar, corn
perceps la situaciO de la dona ensenyant als EUA?

Th. S. P. S'han fet molts esforgos als EUA per intentar promoure
les dones a Ilocs de major responsabilitat a les escoles, pert encara
hi ha fortes resistencies i obstacles, no sols en termes organitzatius
sin6 tambe en tot el moviment professionalitzador, ja que aquest no
aten les questions de genere. Vaig fer una recerca per explorer
aquesta qUesti6 dins els propOsits del programa de formaci6 inicial
del professorat en el qual estic treballant: aquest programa tenia
corn a intenci6 principal crear una major actitud professionalitzadora.
Pelt) la formaci6 per a una actitud rnés professionalitzadora estava
construida amb la finalitat de ter el professor riles racional. rnés
teOric, més organitzat, sense tenir present i valorar el que fan i han
fet les dones a les escoles i la seva perspective de treball. el seu estil
professionalitzador; ans al contrari, en general, es devaluaven les
formes corn les don 's eren percebudes: corn tracten els alumnes,
corn treballen a l'aula, etc. Aquestes qUestions de classe, de genere
i de raga sOn presents en els programes, perO no de forma explicita,
sin6 tacitament: molts d'aquests prejudicis no sOn visibles, perO
formen part dels prograrnes de reforrna escolar.

A. F. Quines serien aleshores les responsabilitats dels prograrnes
de forrnaci6 del professorat en tot aixO?

Th. S. P. Crec que hi ha mUltiples. responsabilitats. El que solen fer
molt be els programes de formaci6 del professorat es ensenyar els
professors corn quedar-se molt de ternps a les escoles, perO el que
no assoleixen gaire be es corn ensenyar els professors a ser critics
amb les seves escoles. Molts dels professors que van a la Universitet
de Wisconsin-Madison sOn estudiants bons, estudiants amb una
forrnaci6 molt siblida, arnb inforrnaci6 técnica sobre les escoles, perO
no tenen una profunda cornprensi6 del que és la histOria de les derides,
de la filosofia: tenen molt poca comprensiO del que sOn les diferents
tradicions intel.lectuals i corn aquestes tradicions s'incardinen en
l'elaboracib del coneixernent pedagogic, no tenen gaire forrnaci6 sobre
la sociologia del coneixement o sobre corn aixO es relaciona amb
qUestions de poder purque la tradici6 de la forrnaci6 del professorat
ha estat des del final del segle passat una tradiciO molt tecnica i
instrumental.

F. I. A Changing patterns of power (1993) presentes estudis de
casos de diferents palsos corn Australia, Finlandia, Islandia, Portugal,
Suecia, la Gran Bretanya i, fins i tot, Espanya, on compares els
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diferents movirnents de reforma de la formaci6 del professorat Jo
em preguntana, aleshores, malgrat que no es pugui mai generalitzar,
si aquest plantejarnent que descnus es forge diferent dels programes
de formaci6 del professorat europeus.

Th. S. P. No ho se. Crec que seria bo parlar mes sobre aix6; penso
que en primer Hoc els professors europeus sOn diferents entre si. Per
exemple, hi ha forga diferencia entre els de primeria i secunderia/
batxillerat. A Ries que, en la situaci6 europea, els professors van a
escoles de formaci6 del professorat, centres de formaci6 que no
tenen tante tradici6 universiteria corn als EUA... peiO no crec que el
tipus de formaciO sigui epistemoldgicament diferent. Crec que hi ha
tradicions diferents entre els ensenyants de primeria i els de
secundaria, tant als EUA corn a Europa. Penso que nosaltres tendim
a donar un major Ornfasi a la psicologia dins el curriculum de forrnacidi
del professorat que no pas a Europa.

V. F. Aleshores a Europa es dOna menys importencia a la psicologia
en el curriculum de formaci6 del professorat que als EUA?

F. I. Jo crec que si, fins ara ha estat aixi. Pert) darrerament la
psicologia ha avangat bastant. Penso que es, dins les derides de
reduced& la que ha avangat mes. I mes quan la comparem amb
l'aportaci6 de la sociologia o de la filosofia als estudis de formaci6

del professorat. I si la comparem amb la didectica, veiem que en
l'embit europeu s'esta confonent moltes vegades la didectica amb la
psicologia de l'educaci6 i es possible que aix6 provingui de la influencia
nord-americana que rebem. Es una culture diferent, malgrat tot. Als
EUA no es fa gaire diferenciaci6 entre la teoria de la instrucciO i la
psicologia de l'aprenentatge. En canvi, la cultura europea (Espanya,
Italia, Franca, Alemanya) sempre ha diferenciat la didectica de la
psicologia de l'aprenentatge. D'altra banda, als EUA la didectica no te
tradici6 en la cultura anglosaxona, aix6 genera una polemica diferent

als EUA.

Th. S. P. Molta de la psicologia de l'educaciO nord-americana als
EUA es el que vosaltres en dieu didactica. Tenim cursos sobre
metodologia de l'ensenyament, el que vosaltres en dieu didactica,
pert) estan dominats tambe per enfocaments fonamentalment
psicolOgics.

F. I. Aquesta influencia este arribant aqui.

Th. S. P. Potser la diferencia Os que la psicologia constructivista
s'este aplicant directament a la formaci6 del professorat ara als
EUA.

F. I. Als EUA, per exemple, no hi ha tampoc gaire diferencia entre
psicOlegs i pedagogs, en canvi, nosaltres si que tenirn aquesta
diferenciaciO. S6n dues carreres professionals diferents, encara que
en la practica seria adequat treballar interdisciplinariament.
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V. F. Aqui s'estan fent passos en aquest sentit

A. F. Si, el que passa es que el pensament del professor des de la
perspective critica afirma que coneixer el professor es augmentar el
control sobre ell, a traves del coneixement sobre els seus processos
de pensament.

Th. S. P. Als EUA hi ha gent que este treballant el pensament del
professor des d'una aproximaci6 feminista, per() son una minoria.

A. F. Teniem una altra pregunta. No se si sere senzill respondre-
la en el context d'una entrevista corn aquesta. Tot seguint amb la
polernica que hem iniciat abans, quin tipus de curriculum de formaci6
del professorat seria, doncs. l'adequat segons la teva opinia? Perque
és molt facil oriticar els programes i els plans de formaci6 del
prof essorat, pert), quins criteris o principis creus que haurien
d'orientar una formaci6 del professor més emancipadora i no sota
aquesta perspective de control?

Th. S. P. Precisament actualment estic treballant directament en
formaci6 del prof essorat. Tambe dirigeixo les practiques dels
estudiants a riles de portar cursos del que vosaltres anomeneu didactica
que noseltres diem metodologia d'ensenyament. Intentare respondre

aquesta interessant questiO, per6 contestaré situant en primer Iloc
els dos principals problemes que interpreto que hi ha en el
desenvolupament del curriculum de formaci6 del professorat. Un
primer problema es que els alumnes surten de les escoles de formaciO
orientats cap a la necessitat immediate de trobar un Hoc de treball
a l'escola, perO ingressen a les escoles sense un pensament critic. Es
clar que han d'aprendre a desenvolupar destreses i habilitats podriem
dir tecniques, perd tambe haurien d'aprendre disposicions critiques
davant les prectiques escolars. I aqui hi ha un segon problema. Corn
aluder les persones a treballar dins les escoles des d'una formaciO
que prepari en habilitats especifiques i a ser reflexives alhora? I corn
ho feria? Aquesta era la pregunta Penso des d'una perspective
pragmatista un altre cop. D'una banda, intento que Ilegeixin bibliografia
critica. De l'altra, els demano que realitzin programacions per
incorporar tot el que han aprés i les conseqUencies del que fan. Si,
aquest estiu jo i altra gent vam crear un nou programa de formed()
del professorat que hem anomenat FormaciO del professorat
diversitat" La ra6 fonamental d'aquest Programa prove del fet que
als EUA molts dels nens i nenes a les escoles sOn d'origen no blanc.
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Reflexió, critica I diversitat en el programa de formació del
professorat de la universitat de Wisconsin-Madison: cap a

la creació d'un pensament complex

Aquest darrer plantejarnent de forrnaci6 del professorat que
estas exposant respondria aleshores a un plantejament postmodern
de l'educaciO? Es a dir, es una aproximaciO postmodernista en el
sentit de posar prioriteriament atenci6 a l'interculturalisme, a les
diferencies, al discurs de 'I'altre', etc.?

Th. S. P. Penso que ens aproximem al curriculum de formaci6 del
professorat des de les dues perspectives, la moderna i la postmoderna.
Trebel lo amb un grup de professors, i tracto de copsar la manera corn
molts d'ells assumeixen el que es la diversitat. Pert) la diversitat hi
es en la teoria, en la practice costa molt de treballar-la. Una de les
tasques proposades es Ilegir literature i corn des del Ilenguatge es
construeixen distincions, diverses nocions de 'distincions' a través
de la teoria del Ilenguatge. En el tons no sabem ben be qua vol dir la
diversitat i fern una analisi lingOistica sobre aquests termes.

V. F. Seria per tant un tipus d'analisi filosOfica i analitica de la
diversitat?

Th. S. P. Si, es una cosa semblant, pert, nosaltres anem mes enlla.

F. I. El debat passe per establir la diferencia entre el terme igualtat

i el terme diversitat?
Th. S. P. De forma implicita tots tenirn diverses nocions de diversitat

i d'igualtat i hem d'explicitar els diferents supOsits subjacents en
aquestes. Un altre text que hem Ilegit Os un Ilibre alemany que es diu
L'holocaust i les rninories. Amb aquest Ilibre, que mostra corn es
generen els discursos sobre les minories, el que pretenem es aprofundir
sobre corn els professors parlen d'aquests temes, corn el professor
distingeix els alumnes. i corn tot aixO forma part de la diversitat.

V. F. Pere) corn es concrete tot aixO en la practice de la formaci6
del professorat?

Th. S. P. Es la fase següent. Ara ho intentare explicar.

F. I. La diversitat es un problema educatiu o un problema social?
El coneixernent pedagogic pot quedar insuficient aleshores?

Th. S. P. No, Os un proces lOgic. Intento enviar-les a les escoles
del voltant, van on hi ha alumnes de difcrents Ilocs i etnies, nens I
nenes, observen i intenten pensar corn es construeix el discurs sobre
la diversitat a les escoles. I els demano que preguntin als professors
corn ensenyen des de la diversitat, i sobretot que escoltin i rnirin corn
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s'ensenya, corn els ensenyants classifiquen I distingemen els seus
alumnes, els demano un escnt de corn han percebut el discurs de les
minones a les escoles, una elaboraci6 personal que ha d'estar
relacionada amb textos que hem treballat anteriorment. En definitive,
intentem captar els discursos reels de la classe i corn es construeix
la diversitat a l'aula. Es corn una mena de treball fenornenolOgic. I al
mateix ternps intentem, ja que els alumnes hauran d'ensenyar per a
la diversitat, que analitzin el que han observat, que construeixin un
discurs i que critiquin el discurs implicit. Per tant, els proposo que
dissenyin alternatives al treball docent. Crec en el fons que als EUA
hem subvalorat la inteldigencia dels ensenyants.

V. F. Subestimat, per que?

Th. S. P. Si, subestimat... des del 'folklore' de la formaci6 del
professorat hem dit: els professors no poden ser te6rics; els
professors no tenon discursos propis... i crec que aix6 es una estrategia
de poder i de ser, en el fons, massa condescendents amb els professors.
Penso que el que ha de fer un programa de formaci6 del professorat
es posar sobre la taula els temes més rellevants: que és educar, que
es aprendre. Crec que els professors han de capbussar-se dins d'aquest
debat que hem plantejat abans i els hem d'ajudar a construir el seu
propi discurs.

A. F. I corn prepareu el pas dels nous professors als equips docents,
el que s'anomena l'inici de la professi6?

F. L Es una bona pregunta, perque en el nostre context i referent
a aquest tema potsor hem avaneat una mica més.

Th. S. P. Abordem la formaci6 per a un treball cooperatiu a l'escola
de diferents maneres. En el programa els estudiants treballen plegats
crm a grup i es mantenen tots durant dos anys en el mateix grup.
Comparteixen les mateixes classes i seminaris, i desenvolupen un
cert sentit de comunitat. Poden treballar tant en col.laboraci6 corn
individualment.

V. F. Creus que aquest tipus de formaci6 en contextos col.la-
boradors influira després en un tipus de treball més individualista o
més cooperatiu a les escoles?

Th. S. P. La resposta es: no ho se. No ho hem comprovat encara.
Un col.lectiu professional es nodreix i prove d'una forma de pensar
i amb un bagatge determinat. Qui arriba a les escoles, els millors?
La capacitat reflexive prove sempre del nivell cultural inicial dels
alumnes?

A. F. Penses que hi ha algun tipus de relaci6 entre el bagatge social
econbmic dels estudiants futurs ensenyants i el desenvolupament

d'habil.tats per ser reflexius?
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Th. S. P. La resposa es si Hi ha una estreta relaci6 entre aquests
dos factors Tenn sobre aim) un estudi fet a Suede que tracta
d'investigar quines ocupacions futures tindran els graduats de
secunderia. Hi ha diferents disposicions intellectuals d'acord amb
els origens socioecon6mics. Vam establir un estudi cornparatiu per
indagar corn construIen el seu pensament i corn pensaven els estudiants
que provenien d'una universitat elitista i els que venien d'una escola
de magisteri pUblica, i puc afirmar que des de les dades etnogrefiques
que yam recollir si que hi ha diferencia.

A. F. En que es diferencia aleshores un curriculum de formed() del

professorat normal d'un curriculum de formed() del professorat
que sigui reflexiu i critic? Tenint present que un curriculum normal
sol estar adregat corn a minim a crear habilitats docents.

Th. S. P. E; una a:".qsti6 molt complexa perque la diferencia radica
en més de tres o quatre punts. El problema es corn desenvolupar un
programa que forrni unes capacitats i unes sensibilitats reflexives.

A. F. Aix6 depen de la persona o depen de la formaci6?

Th. S. P. Per a mi depen del prograrna de forrnaci6, no de la persona.

V. F. Aleshores, el repte recau en el programa de formed() del pro-
fessorat des d'on s'ha d'assolir el compromis per a la transformaci6?

Th. S. P. Si, el repte es per al programa; per exemple, si nosaltres
examinem la forma corn es clOna la formed() del professorat als EUA
avui dia, veiem que tant els interessos intellectuals corn la forrna
corn es treballen les habilitats hem d'intentar situar-les de forrna
diferent. Es important tenir estudiants en la formed() del professorat
que entenguin els diferents paradigmes educatius i corn cadascun
d'aquests paradigmes desenvolupa una visi6 diferent del mOn i una
forrna d'actuar diferent. Aleshores han d'entendre que l'us d'un
paradigma positivista, o d'un paradigrna critic, no és sols qüesti6
d'asseure's a la taula i pensar sobre els paradigmes... no. S'ha de
convidar-los que elaborin per si mateixos i articulin quina es la millor
manera d'organitzar i pensar les nostres classes, amb la consciencia
que hi ha histOricament diferents rnaneres d'org,-..nitzar els
fenOrnens i de pensar en els feneimens. Potser tot aix6 resulta molt
abstracte, per() em sernbla que es la forma de concretar una formed()
reflexive. Quan els estudiants treballen en el programa de formed()
es aleshores que s'adonen que no hi ha questions senzilles i simples
en l'ensenyament.

V. F. Es tracta, per tant, de construir un pensament complex sobre
l'ensenyarnent?

Th. S. P. Si. Aquesta conformed() d'un pensament complex cornporta
entendre q0estions sociologiques, filos6fiques, psicolOgiques,
historiques, econOrniques en educed() i la seva interrelaci6.
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El paper de les universitats per a una pràctica trans-
formadora

A. F. Aleshores quin creus que ha de ser o hauria de ser el rol de
les nostres universitats, i quin seria el seu paper per a la transformaci6
de la practice i el canvi a les escoles?

Th. S. P. Be, parlare de forma histbrica. L'Onica instituci6 en el
primer m6n on este institucionalitzat un pensament critic i esceptic
es la universitat. I em sembla que aquest es un dels papers mes
importants que ha de fer la universitat.

V. F. Aix6 es el que comentevem ahir a l'aeroport amb Francesc
Imbernon abans que arribes el teu vol. I aix6, que suposa? Desenvolupar
un cert relativisme? QOestionar-ho sempre tot?

Th. S. P. Relativista no, sin6 esceptic: el continu qUestionament
de tot. HistOricament les universitats han estat molt importants en
la formaci6 de l'Estat modern i de l'Estat del benestar, i Os molt
seductor veure la histOria de les universitats americanes i la seva
implicaci6 en la construcci6 de l'Estat, fins i tot molta de la investigaci6
es realitza al servei de l'Estat. Em sembla que es fonamental tenir
una culture interlectual en educaci6 que situT preguntes sobre aix6
i que desenvolupi formes conceptuals de pensar sobre aquesta
complexitat. Les universitats generen espais i temps per fer aix6, i
histbricament s'ha donat aquesta funci6 i no de forma accidental.

F. I. Per6 Oticament, creus necessari un punt de cinisme? 0 des de
la universitat hem de practicar i posar en practice totes aquelles
coses que critiquem i que proposem? Es legitim fer aquest exercici
critico-tegric sense posar en practice el que es defense?

Th. S. P. Nosaltres no podem deixar d'actuar en el mOn. No tenim
altra opci6. Trebel lo amb 17 estudiants cada semestre que despres
treballaran a les escoles; jo ensenyo i ells van a les escoles; al
mateix temps, els dic que vull que pensin mes criticament sobre tot
aix6, per tant hi ha una dialectica entre la seva vivencia a les escoles
i l'intent de desenvolupar un pensament mes reflexiu i critic. Una de
les coses que el postmodernisme ens diu es que qualsevol acte tebric
es constitueix sempre com a practice politica.

F. I. Si es que te :essO. Perque si no es una retbrica buida. La
retbrica no te base ni fonaments; en canvi crec que si que es una
practice silenciosa quan no sols la ret6rica sin6 tambe la filosofia
forma part del discurs. Hi ha molta retbrica critica, per6 poca filosofia
critica en el discursos actuals, tal com succela entre els classics
grecs.
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Th. S. P. Clar, estic totalment d'acord, I crec que la literature
nord-arnencana este plena de retdrics, de belles paraules Massa
sovint es incapag de dir que no hi ha res, no hi ha veritable teoria,
no hi ha un discurs critic potent, sine:, tan sols retOrica. Una de les
condicions de la modernitat, i que el discurs postmodern ha entes, es
que el poder no opera sols dient-nos el que hem de fer o no, sin6 que
el poder opera ries a través de les construccions del coneixement que
ens fern nosaltres sobre el m6n, i em sembla que la institucid per
excellencia on el poder actua d'aquesta forma es l'escola. Per tant,
em sembla que es necessari implicar-nos [Ties en la formaci6 del
professorat i les questions de les relacions entre poder i coneixement.
Aquest desafiament es tant tedric corn prectic.
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Tot indica que estem immer-
sos en una de les més profundes
crisis financeres que sacsegen,
histericament i ciclicament,
l'econornia mundial. L'abast de
les dificultats i el cost social que
se'n pugui derivar sOn encara
inavaluables. Certament que mai
corn ara s'havia parlat tant dels
destrets de l'estat de benestar.
Talment sembla corn si en aquest
temps de crisi, de recessi6,
d'atur, de desajustarnents mo-
netaris, de deficit public, de
congelaci6 salarial, de Iluites
contra la inflaciO, de contenci6
de la despesa, de fallida i tan-
carnent d'indOstries, de con-
tractaci6 laboral preceria,
s'hagués consumat el trencament
-insinuat si mes no en la crisi de
primeres materies de 1973- de
la f6rmula keynesiana, segons la
qual era possible un interven-
cionisme econOrnic d'Estat que,
per mitja del pacte social, rec-
tifiques i corregis el rumb de
l'econornia liberal, tot intentant
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una redistribuci6 més justa de
les rendes procurant, a l'en-
sems, l'extensi6 del sistema de
protecci6 social (pensions, asse-
gurances obligatOries per a
malalties, invalidesa i atur, em-
para saniteria i dret a l'educaci6
gratufta, entre d'altres serveis
publics).

Allunyats, doncs, de l'opti-
misme de les politiques de des-
envolupament il.limitat d'altra
hora, quan les reconversions han
deixat pas a una decidida recla-
maci6 de millores en la produc-
tivitat i en la competitivitat,
s'escolten veus que recomanen
-especialment pel que fa al sector

una austeritat no gens
menystenible, i que reclarnen no
solament la racionalitzaci6 de la
despesa pOblica sin6 tambe el seu
maxim aprofitament i rendiment.

Des del segle XVIII els econo-
mistes han posat de relleu la
importancia de la inversid en
recursos humans. Es cert que els
motius i argumentacions de la
seva defensa sOn multiples. Tant
Malthus com Adam Smith soste-
nien, per exemple, que un poble
educat seria rnenys procliu als
atzucacs revolucionaris que un
poble inculte, mentre que altres
autors han emfasitzat els bene-
ficis productius i tecnolOgics que
es poden aconseguir amb una ma
d'obra ben formada i riles ben
qualificada, es a dir, invertint
en capacitaci6 professional. En
aquest sentit no podem oblidar
tarnpo,-; aquell enfocament del
"factor residual. -la famosa
variable de Denison-, que
justifica el creixement del PNB
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d'un pais quan no s'explica sufi-
cientment per mitja del treball i
del capital.

L'escepticisme sobre les in-
versions en capital hurne -aim)
és, en educaci6- nornés ha qualiat
a partir de la decade dels vui-
tante, i corn a consequencia de
l'ascens del pensament neoliberal
que seguint els consells i orien-
tacions d'autors corn M. Fried-
man i R. Nozick -autor d'aquella
Anarchy, State and Utopia, on es
questionava ja l'any 1974, molt
agosaradament, el "Welfare
State.- reivindica un estat mi-
nimal que, fomentant la Inure
iniciativa i concurrencia per mit-
je de processos tipus "me invi-
sible., redueix l'acci6 de l'Estat
a un paper secundari -semblant
al d'una agenda d'assegurances
a rengrOs-, tot mantenint una
actitud clarament no interven-
cionista ja que el be més preuat
per aquesta tradici6 neoliberal
continua sent -corn en altra hora-
la Ilibertat absolute de la ini-
ciativa personal i privada.

Pere) malgrat aquestes esco-
meses neoliberals sOn encara
molts els que defensen les
doctrines del capital huma que
foren formulades, de manera
sisternatica, pel premi Nobel
d'economia Theodore W. Schultz.
En efecte, la teoria del capital
hurne -subratllant la dimensi6
econOrnica dels coneixements i
de l'aprenentatge- es va forjar
lentament al Ilarg de la prirnera
meitat del segle XX -on sobre-
surten noms corn els d'Alfred
Marshall i Frank Taussig-, mo-
ment en que es va articular de-
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finitivament rexpressi6 "capital
hurne., a partir de les contri-
bucions teoretiques de Robert
Solow i Theodore W. Schultz du-
rant la decade dels anys cin-
quanta i al comengament dels
seixanta. Fou aquest darrer qui
davant la prodigiosa revifalla de
l'economia europea després de
la Segona Guerra Mundial encu-
nye el terme «capital hurne.,
per tal de donar ra6 d'un crei-
xement economic que no s'ex-
plicava des dels paremetres
econOmics habituals.

De manera immediata l'apa-
rici6 de la teoria del "capital
hume. va donar Hoc al naixe-
ment d'una nova discipline cien-
Mica i universiteria, és a dir,
de l'economia de reduced&
matéria que no obstant haver
estat bandejada dels nostres
plans d'estudi, te -entre nosal-
tres- una certa tradici6. A tall
d'il.lustraci6 recordem -entre
d'altres- els treballs de J. Grifoll
Guasch (Aspectes econ6mics de
l'educaci6. Rendibilitat de
l'educaci6. Barcelona, 1969), de
J. L. Romero (El capital humano.
Ideas para la aplicaciOn social de
la ensefianza en Espana. Madrid,
1969), J. Fernandez de Castro
(Reforma educativa y desarrollo
capitalista. Informe critico de la
Ley de Educaci6n. Madrid,
1973), els multiples estudis de
R. Diez Hochleitner, etc. Tambe
en els darrers anys han estat
frequents els estudis i treballs,
i tambe associacions -des
d'aquestes mateixes pagines el
professor Oroval dOna noticia de
les activitats de l'AEDE (Asso-
ciaci6 de l'Economia de l'Educa-



Presentació

ci6)-, que aborden l'economia de
reduced& Finalment ens hem de
congratular per la seva incorpo-
raci6 al nou Pla d'estudis de la
Ilicenciatura en Pedagogia. Vet
aqui, doncs, algunes de les raons
que fan de l'Economia de rEdu-
caci6 -tal corn apunta el mateix
professor Oroval en la seva
contribuci6 en aquesta Tribuna-
una discipline en forrnaci6.

Avui -sortosament per a tots
nosaltres- els estudis sobre el
capital hurne tornen a sovinte-
jar. Existeix una notable i ex-
cel.lent bibliografia econOrnica
que palesa i documenta histdri-
cement les intimes connexions i
relacions existents entre l'edu-
caci6, el capital hume i el desen-
volupament economic. A més del
classic Ilibre de C. Cipolla Edu-
caci6n y desarrollo en Occidente
(Barcelona, 1970), i d'altres de
semblants, corn aquella EducaciOn
yeconomla en la Espana ilustrada
(Madrid, 1988) del professor
Agustin Escolano, no podem ne-
gligir els brillants i nous estudis
dirigits pels professors Gabriel
Torte lla i Clara Eugenia 1\16nez
que, d'un temps enga, han su-
bratIlat la importancia i trans-
cendencia que ha tingut per a
l'economia mundial la teoria del
capital hume. L'edici6 del pro-
f essor Tortella del treball
col.lectiu Education and Econo-
mic Development since the
Industrial Revolution (Valencia,
1990), la publicaci6 de la mono-
grafia de la prof essora Clara
Eugenia NOñez La fuente de la
riqueza. Educación y desarrollo
econ6mico en la Espana contem-
poranea (Madrid, 1992), i tan-

mateix, l'obra d'ambdOs autors
La maldici6n divina. lgnorancia y
atraso econ6mico en perspectiva
hist6rica (Madrid, 1993), con-
firma l'existencia d'una nova i
significative sensibilitat a favor
de la teoria del capital hurna.
Aprofitant els vents d'aquest
esparpell, sere bo que els peda-
gogs estiguem arnatents a tot allO
que afecte: i incideix sobre l'eco-
nomia de reduced& més encara
ara que els trasbalsos econOrnics
aturen i endarrereixen la tan
esperada i anhelada Reforma
Educative. Després de molts anys
de treballs, i afanys,
la manca de recursos frena, de
bell nou, una reforrna educative.
Paradoxalment sembla que hi
hagi una especie de maléfica
coincidencia -a la nostra histOria
més recent- entre les reformes
educatives comengades i les
crisis econOrniques, tal corn va
succeir malauradament amb la
Llei general d'educaci6 de 1970
i la subseguent crisi econOrnica
de 1973.

Per totes aquestes i altres
possibles raons no sere de sobres
-molt factiblement- una Tribuna
dedicada a l'economia de l'edu-
caci6, materia emergent entre
les distintes disciplines que in-
tegren l'ampli paradigma de les
derides de l'educaci6. Hem pro-
curet incorporar diversos punts
de vista i enfocaments, per tal
de bastir un debat obert i con-
trastat, Es evident que no hi sOn
presents totes les possibles
perspectives, ni totes les posi-
cions. Es tracta, nomes, d'una
aproximaci6 ternatica que, a
manera de dieleg plural, vol
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contribuir a desenvolupar aquest
tipus de sensibilitat I cura per a
les questions econbmiques.

A fi d'aconseguir-ho, hem
estructurat aquesta Tribuna en
dos grans apartats ben diferen-
ciats. El primer manté un to
academic, ja que reuneix tot un
seguit de contribucions sobre
aspectes puntuals i especifics de
l'economia de l'educaci6. La
primera aportaci6 és la del pro-
fessor Hugo Casanova, expert en
planificaci6 educative, que des
d'un horitz6 macroeconomic
afronta la complexa articulaci6
entre educed() i economia.

Per la seva banda, el profes-
sor Lluis Tort, especialista en
organitzaci6 i direcci6 de cen-
tres, ens fa avinent una sugges-
tive proposta per tal de superar
amb exit l'antindmia crisi eco-
nOrnica-crisi educative. Tot se-
guit el professor Francesc Ra-
ventes -des de la seva expe-
riencia comparative- ens ofereix
unes interessants reflexions,
d'inequivoca voluntat europeis-
ta, sobre el futur de la integraci6
europea i les seves politiques
educatives.

El contrapunt feminista ve
donat per l'aportaci6 de les pro-
f essores Antonieta Carrefio i

Caterina Lloret. Presenten, en el
seu treball, una altra histOria, o
si es vol, l'altra cara de la mo-
neda, en palesar la sempiterna
subordinaci6 que l'educaci6 de les
dones ha rnantingut respecte als
diversos sistemes econOmics
dominants.

La professora Maite Soler ens
ofereix -a la vista d'exemples
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foresters- un projecte per tal
d'implantar l'autonomia econd-
mica del centre docent, tot di-
buixant un model de gesti6 egil i
molt flexible, ben Iluny de la
rigidesa i burocratitzaci6 gene-
ralment imperants.

Després de la seva assisten-
cia i participaci6 a la conferencia
de Rio resulta a'allO més adient
el contrapunt que !a professore
Pilar Heras trace des de la
perspective del medi ambient, en
relacionar el binomi economia/
educaci6 amb els conceptes de
medi ambient i desenvolupament.

Tanca aquesta primera part
el treball del professor Oroval
ja esmentat més amunt-, que en
una atapeida sintesi d6na noticia
dels trescs i esforcos que s'estan
realitzant per tal de consolidar
l'estudi i el tractament de
l'economia de l'educaci6.

En la segona part de la Tribuna
-coordinada pel professor Javier
Ventura- s'apleguen, a manera
d'enquesta oberta, les opinions i
consideracions que sobre les re-
lacions entre l'economia i redu-
ced() han respost les persones
seguents: Josep M. Bas Adam,
director general de P,ogramaci6
i Inversions del Ministeri d'Edu-
caci6 i Ciencia; Antoni Gelonch i
Viledegut, secretari general del
Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya; Al-
fred Molinas i Bellido, president
del Foment del Treball Nacional;
i Joan Carles Gallego i Herrera,
secretari general de la Federaci6
d'Ensenyamont de Catalunya de
Comissions Obreres.
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Educació I economia,
una articulació
complexa
Hugo Casanova Cardiel*

Una de les questions crucials
que afronta reduced() per a
aquest final de segle es la
relacionada amb l'economia. El
complex equilibri entre l'avui
incert valor social de reduced()
i l'enorme valor donat a la
<salut» de les finances Obli-
ques, sembla haver-se resolt en
favor d'aquest segon factor,
deixant en un Hoc secundari els
compromisos que, en be de
reduced() i d'altres beneficis
socials, generes durant decades
l'anomenat estat del benestar.

Els replantejaments econ6-
mics internacionals articulats a
la redefinici6 politica mundial han
anat incrementant diversos
processos d'interdependencia
global en els quals els organismes
financers supranacionals han
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assolit una influencia sense
precedent que, en tots els am-
bits, inclOs l'educatiu, imposen
la seva dinernica i les seves
condicions. A l'avantsala del
segle XXI, la relaci6 entre eco-
nomia i educaci6 ha assumit un
aspecte nou que aprofundeix la
subordinaci6 d'aquesta darrera
davant dels processos econ6-
mics.

Si be entre les decades dels
anys cinquanta i setanta l'edu-
caci6 havia estat determinada
per la dinamica dels processos
econ6mics i havia dominat una
visi6 excessivament optimista
sobre el paper de l'educaci6 en
el creixement econOrnic i social,
cal reconeixer que, almenys
quantitativament, reduced()
havia rebut un impuls notable.
Tanmateix, a partir dels anys
vuitanta, es manifestaria una
contracci6 en aquesta tendencia,
i el benefici de les despeses
socials, i, en conseqUencia, les
despeses en educed& en re-
sultarien empliament questiona-
des.

A partir d'aquest escenari,
es presenta en aquestes notes
una aproximaci6 als antecedents
i principals continguts de la
relaci6 entre educaci6 i econo-
mia, partint de la premissa que,
en la conjuntura assenyalada, cal
incrementar les reflexions sobre
aquesta relaci6 des d'una pers-
pective que, reconeixent la im-
portencia dels processos econ6-
mics, assigni un Hoc central a
reducaci6.

9
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1. Sorgiment evolucie

Encara que existeixen ante-
cedents que donen compte de la
importancia concedida al terna
educatiu des del naixement de
l'economia corn a carnp d'estudi
durant la segona meitat del segle
XVIII, no és fins a la dacada dels
cinquanta que, als Estats Units i
a la Gran Bretanya, sorgeixen
els primers estudis especifics
sobre la relaci6 que motiva
aquestes notes. Aquesta relaci6,
anomenada .economia de l'edu-
caci6», hegemonitzaria en la
praxi l'articulaci6 entre econo-
mia i educaci6, i generaria aixf
mateix un conjunt de reflexions
tedriques sobre l'enlIa9 entre
ambd6s camps: educaci6, treball,
productivitat i creixement eco-
ndmic; costos i eficiancia de
l'educaci6; i finançament de
l'educaci6, els quals serien
alguns dels temes d'estudi més
abordats (Blaug, Bowman i

Schultz entre d'altres). Des
d'una perspectiva critico-ted-
rica sorgiria, alhora, una altra
posici6 anomenada .economia
radical. o .economia politica de
l'educaci6», la qual, partint de
l'estudi dels conflictes entre els
diversos grups socials, inclouria
en el seu temari l'estudi de la
posici6 social dels estudiants
davant l'escola, el caracter de
l'educaci6 davant els grups he-
gemOnics i d'altres factors corn
la distribuci6 dels ingressos i la
discriminaci6 (Baudelot i Esta-
blet, Bowles i Gintis, Carnoy,
Weiler entre d'altres).
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Des de la teoria econOrnica,
el desenvolupament de l'econo-
mia de l'educaci6 assumiria les
caracteristiques dels planteja-
ments econdmics predominants
a partir dels seixanta. Aixf, sota
la preeminancia del corrent
neoclassic (Easton i Klees,
.EducaciOn y econornia: otras
perspectivas», Perspectives,
vol.XX, ng4, (76) Paris: UNES-
CO, 1990, pag. 457-473) sor-
giria un dels conceptes centrals
de la subdisciplina: el capital
hum& noci6 amb la qual, a més
de valorar-se les despeses en
educaci6 corn una inversi6 en
capital amb rendiment a futur,
se cercava respondre un dels
punts foscos en el calcul de la
contribuci6 del factor hurna en
la producci6.

Trencant amb els planteja-
ments que consideraven el treball
corn una mercaderia amb un valor
fix, els tedrics del capital hurna
assenyalaven que el treball tenia,
en realitat, un valor variable,
que es trobava segons l'educaci6,
atas que aquesta incrementava
la productivitat. La despesa en
educaci6, sota aquesta perspec-
tiva, es convertia en una inversi6
que, en principi, portaria
beneficis tant als individus corn
al conjunt social. Amb aquesta

l'educaci6 quedava con-
nectada davant l'economia en una
posici6 funcional: corn un element
més dels processos econdmics.
Aixf mateix, amb aquesta con-
cepci6 es pretenia donar una
resposta al dilerna entre rendi-
bilitat i dernocratitzaci6 de
l'educaci6. En uns altres termes:

Atr'rtv . r



Economia I educed& Elements per a un debat en temps de crlsi

ja que s'entenia reduced(' corn
una inversi6 en capital, aquesta
portaria beneficis en l'increment
de la productivitat i, per tant,
seria rendible. D'altra banda,
l'ampliaci6 de les oportunitats
educatives portaria beneficis
diredtes als individus, ja que
l'increment en la seva formed()
redundaria en salaris més ele-
vats i, conseguentment, en una
mobilitat social més gran. Mal-
grat aix6, corn assenyalaven els
autors de la posture critica, la
teoria del capital humA ignorava
que el paper de reduced() en la
promoci6 social dels individus és
summament lirnitat, i més enca-
ra, que reduced() i les seves
institucions tendeixen a repro-
duir les estructures socioeco-
nOrniques vigents; o en paraules
d'Easton i Klees, ....la teoria
ignora les autentiques estructu-
res institucionals que perpetuen
la distribuci6 desigual del poder,
la seva rnanera de concebre i

d'invocar l'equitat as inadequada
i tampoc no explica fenômens
corn ara la persistent discrirni-
naci6 en mataria de sexe, race i
classe» (Easton i Klees, 1990,
pAg. 464).

Sota la perspective de l'apa-
rent conciliaci6 entre igualtat
d'oportunitats i rendibilitat de
l'educaci6 plantejada des de
l'economia de reduced& durant
els anys seixanta i setanta la
despesa social en aquest apartat
era d'una magnitud tal que ja as
un Hoc cornü parlar de l'expansi6
i el creixement quantitatiu de
reduced() durant aquest perlode.
L'increment dels fons estatals

destinats a reducaci6 anava
acornpanyat de rnesures tacni-
ques que buscaven dotar de
racionalitat l'abundosa inversi6.
L'educacid, en aquest sentit, va
ser incorporada als processos de
racionalitzaci6 de radministra-
ci6 estatal mitjançant la planifi-
caci6 que, sorgida originariament
al Ilavors mOn socialista, prete-
nia garantir una participaci6
técnica i racional de l'Estat en
els processos socials. La plank
ficaci6 educative anava cobrant
rellevAncia i aviat es va entre-
veure corn l'instrument per
excel-lancia de l'econornia de
l'educaci6. Aix6 no obstant, la
planificaci6 constituTa un ins-
trument que, a més de les corn-
plicacions que implicava en la
seva operaci6 i per tant en
l'efectivitat, representava part
de l'engranatge governamental
per legitimar mitjancent un
mecanisme aparentment tacnic,
i per tant neutral, el propi
exercici del poder (Habermas,
Ciencia y Técnica como Ideologfa,
Madrid: Tecnos, 1989).

Aixi, sorgien diversos models
de planificaci6 educative sus-
tentats essencialment en dos
enfocaments: analisi de cost-
benefici (ACB) i planificaci6 de
recursos humans o pron6stic de
ma d'obra educada (PRH). Sota
el primer enfocament, sustentat
essencialment en el criteri
econ6mic d'eficAcia, es buscava
estimar la millor relaci6 entre
inputs i outputs en un determinat
Ambit educatiu, as a dir, es
pretenia establir el nivell més
alt de rendibilitat individual i

/
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social de reduced& comparant
el cost de les despeses directes
i indirectes del proces educatiu
(cost d'oportunitat) amb els
beneficis en termes d'ingressos
addicionals en la me d'obra
educada. No obstant aim), des de
la perspective critica es clues-
tionava que prioritzant aquest
enfocament, el calcul del benefici
econ6mic maxim de les in-
versions, es deixaven de banda
les questions especifiques de
reducaci6 (Labarca, " Planif
caciOn de Recursos Humanos.
Técnica o Ideologia», La Edu-
caci6n Burguesa, Mexic: Nueva
Imagen, 1979, peg. 239-263).

D'altra banda, mitjancant
l'enfocament de planificaci6 de
recursos humans, es considerava
que s'havia de preveure l'es-
tructura laboral de l'econornia,
corn tambe el personal que
requereix per planificar, segons
aix6, el sistema educatiu. Sota
aquesta perspective sorgia, al
principi dels anys seixanta, el
Projecte Regional Mediterrani
(PRM), basat en un model des-
envolupat per H..Parnes i impul-
sat per l'OCDE, que va ser aplicat
a Espanya, Grecia, Italia, Por-
tugal, Turquia i a l'aleshores
lugoslevia. A Espanya parti-
cularment, raplicaci6 del PRM
pretenia la formaci6 de ma
d'obra especialitzada per con-
tribuir al desenvolupament eco-
nOnnic nacional. El document feia
una explicita referencia a l'en-
darreriment espanyol davant les
nacions industrialitzades i a la
consequent necessitat d'assolir
la integraci6 de l'economia
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espanyola a l'europea (OCDE
'Espagne". A Le Projet Regional
Mediterranéen. Paris: OCDE,
1965, peg. 15).

El model seguit pel PMR partia
de restirnaci6 -per branques de
l'economia- del producte esperat
en un horitz6 de quinze anys.
Segons aquesta estimaci6 es
pronosticaven les necessitats de
me d'obra per cada sector i es
calculaven les necessitats espe-
cifiques de cada nivell de redu-
cede) nacional. El PMR va rebre,
tanmateix, una serie de critiques
a cause, principalment, de les
errades sobre el creixement del
producte interior brut, corn
tambe de la rigidesa de les seves
estimacions quant a l'estructura
ocupacional. Dintre de l'enfoca-
ment de planejament de recursos
humans van sorgir, a més
d'aquest, altres models corn el
de Correa-Tinbergen-Bos, el de
Harbison-Myers, els de progra-
rnaci6 lineal d'Adelman i Bowles,
i el d'ajust de recursos humans
de Freeman (Snodgrass i Sen,
"El análisis de la planeaci6n de
rebursos humanos en los paises
en desarrollo: el estado del
arte». Revista Latinoamericana
de Estudios Educativos, Mexic:
Centro de Estudios Educativos,
vol.X, nürn.4, 1988, peg. 55-
87). Per acabar, es pot asse-
nyalar un altre enfocament que,
encara que anterior als descrits,
no tenia tanta rellevencia. Es
l'enfocament de demanc3 social,
el mateix que plantejava el
respecte als individus per decidir
les seves alternatives educati-
ves. No obstant aim), des de la
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teoria orifice es questionava la
viabilitat de les decisions indi-
viduals, ja que seria el mercat i
no els subjectes allO que deter-
minaria les orientacions de
l'educaci6. En suma, entre els
anys cinquanta i els setanta,
l'educacid va ser considerada,
des de l'economia de l'educaci6,
corn un factor important del
creixernent economic i corn un
mecanisme de mobilitat social.
Tanmateix, des dels planteja-
ments critics, l'educaci6 havia
estat un important mecanisme de
control social i havia reprodult
les diferencies socials que pre-
valen (Cfr. H. Casanova, Temps
d'EducaciO 10).

2. La redefinició

A partir dels anys vuitanta
la relaci6 entre educacid i eco-
nomia va ser replantejada des
de la posici6 hegernOnica del
neoliberalisme econOrnic. Sota el
signe d'una severe crisi finan-
cera d'escala mundial, es van
iniciar forts qüestionarnents al
caracter protagonista de l'estat
del benestar en els processos
econdmics. Nodrit del liberalisme
classic: Locke, Hume, Kant,
Smith, Tocqeville, el pensament
neoliberal diposita «la Ilibertat
del treball, d'empresa i de con-
sum per sobre els eventuals
avantatges de l'economia 'ra-
cionalitzada' per la intervenci6
de l'Estat... El protagonista de la

-":.7.,11

vida politica no es l'Estat, la
col.lectivitat, sin6 el ciutada,
l'individu, el consurnidor»
(Sante, «Educaciön, libertad y
eficiencia en el pensamiento y en
los prograrnas del neoliberalis-
m o » , Revista de EducaciOn, Ma-
drid, nUrn. 283, 1987, 'Dag. 39).

Per a l'escola monetarista,
que substituia la keynesiana en
la direccid dels processos ma-
croecondmics, un dels factors
desencadenants de l'espiral in-
flacionaria hauria estat l'ex-
cessiva despesa pUblica dedi-
cada principalment a l'expansid
dels serveis i a politiques d'in-
dustrialitzacid (Morgenstern,
"Crisis de acumulaciOn y res-
puesta educative de la nueva
derecha», Revista de EducaciOn,
Madrid, ng283, 1987, pag. 63-
78), davant la qual es proposava,
en primer terme, reduir-la,
sumada a un proces «d'apri-
mament» de l'Estat, corn tambe
la devolucid a l'individu i al
mercat de les facultats deci-
sdries i reguladores en l'arnbit
econOrnic. En aquest sentit es va
concretar la nova hegemonia d'un
estat .minim» davant del
qüestionat estat del benestar que
havia caracteritzat la postgue-
rra. Aixi, de la promoci6 de
restat del benestar a serveis
socials corn ara la seguretat, la
salut, l'habitatge i l'educaci6, es
va passar a l'estat minim que
promovia una emplia Ilibertat en
les activitats econOrniques dels
particulars. Partint de la pre-
missa que el mercat proveiria
de racionalitat el conjunt social,
s'impulsaria una desincorporaci6
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de les responsabilitats socials de
l'Estat, l'actuaci6 del qual es
limitaria als ambits «estricta-
ment necessaris».

Els beneficis d'aquest es-
quema van ser de dubtosa efec-
tivitat en l'economia mundial.
Promoguda des dels organismes
financers supranacionals Fons
Monetari Internacional, Banc
Mundial, Banc Interarnerica de
Desenvolupament, la implan-
tack!) d'estratagies econorniques
de reducci6 de la despesa pUblica
es va patir de diferent manera a
tots els paYsos on es van irn-
pulsar politiques econOrniques
d'aquest tipus. D'una banda, en
els paYsos del Tercer MOn el
deteriorament social va assolir
nivells molt elevats. Sota la
contracci6 econOrnica, l'es-
tabliment de limits salarials, la
disminuci6 dels serveis publics,
corn també l'increment incon-
trolat dels preus, es va deterio-
rar més la posici6 socioeconO-
mica dels sectors clabils. Alhora,
en les economies molt desenvo-
lupades, a més de generar-se
també un deteriorament social, i
malgrat la retdrica sobre la
reducci6 de la despesa pUblica,
aquest va seguir en els mateixos
nivells. En aquest sentit, J. K.
Galbraith afirma que l'economia
dels Estats Units, Iluny de seguir
els plantejaments monetaristes,
va mantenir durant els anys
vuitanta la despesa pOblica limi-
tant-se a reassignar els fons
econdmics, que abans es dedica-
ven als sectors socials, al man-
tenirnent de la indüstria militar
(Galbraith, «El regreso de Key-
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nes» (Una entrevista con J.K.
Galbraith), Nexos, año 16,
vol.XVI, n2185, Méxic, 1993).

Des dels plantejaments eco-
nOrnics del neoliberalisme, un
dels sectors més afectats va ser
l'educatiu. En ser questionada
l'efectivitat de la despesa social,
la nova racionalitat econOmica va
imposar severes reduccions de
la despesa en educaci6. Aquest
fet va anar acompanyat d'un
discurs d'eficiencia i producti-
vitat que va comportar noves
formes en la relaci6 entre eco-
nomia i educaci6.

Sota la perspectiva de l'efi-
ciancia, la rendibilitat i la pro-
ductivitat, es va ratificar el pa-
per funcional de l'educaci6 da-
vant dels processos econOmics.
Els conceptes de l'educaci6 corn
a «proveYdora de ma d'obra»,
de «formadora per al treball»,
corn també la seva funcionalitat
davant les «necessitats del
rnercat», van sensibilitzar gra-
dualment l'ambit educatiu arri-
bant a formar part dels objectius
de les mateixes institucions
educatives. Nornés cal referir-
se, en aquest sentit, a les pre-
visions que, en mataria d'edu-
caci6 superior, comporta la in-
tegraci6 europea (CCE, Memo-
rándurn sobre la Enseeianza
Superior en la Comunidad Euro-
pea, Brussel.les: CEE, 1991), a
la pressi6 creixent envers el
sector universitari per reorien-
tar les titulacions en termes
professionalitzadors, i a la pro-
liferaci6 de cursos de postgrau i
master segons el mercat de tre-
ball professional.
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Els anys noranta, la relaci6
entre educaci6 i economia, de-
finida essencialment per la de-
pendOncia financera, va ser in-
fluIda, a mOs, per un nou element
d'articulaci6 entre els processos
educatius i la dinAmica econO-
mica: l'avaluaci6, procOs que,
malgrat la indiscutible utilitat en
la verificaci6 i control dels pro-
cessos de gesti6, va ser ultra-
passat per continguts politics
molt allunyats de l'asepsia"
tecnica amb qué es va pretendre
presentar-la. L'avaluaci6, se-
gons aquesta lOgica, s'instal-
laria per legitimar les reduccions
dels pressupostos i per apro-
fundir en el control de l'Arnbit
educatiu.

En suma, l'escenari econdmic
que afronta reducaci6 per a la
resta de la clOcada Os, a part
d'aixO, incert: una aguda crisi
financera mundial, l'hegemonia
dels plantejaments econdmics
neoliberals i la consegüent dis-
minuci6 de la despesa social.
Resulta, per tant, molt previsible
que la relaci6 entre economia i
educaci6 continuY sent un tema
de gran rellevAncia, i cal, per
tant, que des del mateix camp
educatiu s'incrementin les re-
flexions sobre les diverses
qUestions que Ii pertoquen. Sense
ignorar l'important paper dels
processos econOmics en la so-
cietat contemporAnia, Os neces-
sari que es reconegui, alhora, la
problemAtica especifica del camp
educatiu.

En aquest sentit, i sense pre-
tendre establir un temari defi-
nittu per a un tema que, sens

,r7r's
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dubte, requereix anAlisis mOs
Amplies i puntuals, convO
assenyalar, almenys, quatre
factors critics que van definint
la relaci6 aqui abordada:

1) Educaci6 i finangament.
L'assignaci6 de recursos estA
subjecta a decisions d'ordre
politico-econOrnic que es prenen
fora de l'Ambit educatiu. En
aquest sentit, la depenciOncia
econOrnica els coldoca en una
posici6 de vulnerabilitat davant
de l'Ambit financer pUblic i

privat. Processos corn la creaci6
de centres educatius orientats
prioritAriament a l'exercici
professional, la reorientaci6 dels
curriculums universitaris i de la
investigaci6, el particular
deteriorament pressupostari de
les humanitats i les ciAncies
socials, corn tambO la privatit-
zaci6 en tots els Ambits educa-
tius, constitueixen fets que
requereixen reflexions de mOs
abast des del mateix camp de
l'educaci6.

2) Educaci6 i racionalitzaci6
governamental. Vinculat estre-
tarnent al punt anterior, aquest
factor ha implicat la subordinaci6
del sector educatiu a la lOgica de
racionalitat tAcnica que ha ca-
racteritzat l'exercici del poder
pUblic. Des dels anys seixanta, a
partir d'instruments corn la
planificaci6 i l'avaluaci6, s'han
definit diversos processos en
tots els Ambits educatius sense
la concurrAncia dels actors de
l'educaci6. En aquest sentit, cal
que es reverteixi aquesta ten-
ciència, fent efectiva la partici-
paci6 dels subjectes de l'educaci6
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en els processos de planificaci6
i avaluaci6, corn també que s'in-
crementin els estudis sobre la
influancia d'aquests processos en
l'educaci6.

3) Educaci6 i impacte socio-
econ6mic. Del creixernent quan-
titatiu de l'educaci6 i de les
optirnistes previsions de mobi-
litat social fins als anys setanta,
s'ha passat a un estancarnent
en alguns casos, a un retroces
de l'oferta educativa, fet que
podria aprofundir les desiguai-
tats socioeconorniques. Per als
anys noranta, cobren una relle-
vancia riles gran els estudis que
donin compte dels diversos fac-
tors que concorren en la desi-
gualtat educative, corn ara clas-
se, gènere i raga.

4 ) Educaci6 i mercat de
treball. L'articulaci6 entre edu-
caci6 i economia ha estat deter-
minada en gran mesura per les
demandes del sistema productiu.

1 44 2 0

Els criteris de «performa-
tivitat», eficiancia i adequaci6
s'han anat imposant per rela-
cionar l'educaci6 amb el mercat
de treball i, no obstant aix6,
encara sOn escassos els estudis
que tractin ternes corn ara
l'impacte de les noves tecno-
logies en l'arnbit social, corn
tambe les titulacions que, de
rnanera indiscriminada, van
sorgint al ritrne d'un mercat
laboral canviant. Encara que des
de l'educaci6 ha de ser assurnida
la necessitat irnportant de
cornptar amb una formaci6 que
permeti l'adequada incorporaci6
dels subjectes al rngn laboral, cal
tambe que des de l'econornia
s'assurneixi que l'arnbit educatiu
requereix marges més grans de
maniobra en la formaci6 de
subjectes que, a mes del paper
de treballadors, hauran d'exer-
cir principalment, i sobretot, el
paper d'hornes i dones en una
convivancia social.
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A partir de los efts
cincuenta. la educacibn
es definida como un
importante campo de
estudio para la
economfa. Sin
embargo. para los
corrientes que
hegemonizan la
prectica y la reflexion
econ6mica, la
educaciOn se ha visto
articulada de una
manera funcional ante
la dinArnica de los
procesos econ6mices
En este articulo se
presenta una
aproximacien al
desarrollo de la
relacien relerida.
senalando la
subordinacien del
campo educative ante
esa dinemica.
Partiendo de la
necesidad de
emptier las re Ilexionos
desde el propio campo
educative. se plantean
los rasgos prmcipales
del surgimiento y
desarrollo de la
Ilamada «economia de
la educaciOn«. asi
como un conjunto de
factores criticos que.
para los noventa.
enfrenta la educacion
a la economia

Palabras clave
Economia de la
educaciOn Politica
educative

Abstracts

A partir des annees
cinquante. reducation
est definie comme un
important champ
d'etude pour
reconomie. Pour les
courants qui
hégémonisent pratique
et reflexion
économique. reducation
a cependant ete
articulee d'une maniere
fonctionnelle face a la
dynamique des
processus economiques.
Get article presente un
premier developpement
de cette relation en
signalant la
subordination du champ
educatif a la dynamique
des processus
economiques Partant
de la nécessite de
multiplier les
teflexions au sein
même du champ
educatif, l'auteur
expose a grands traits
remergence et le
développement de ce
qu il est convenu
d'appeler reconomie
de réducation . ainsi
qu'un ensemble de
facteurs critiques qui.
dans les annees quatre-
vingt-dix. opposent
education et economic

Mots cies Economic de
l'education Politique
educative

3203

Since the fifties
education has been
defined as an important
field of study for the
economy Nevertheless.
for the currents which
hegemonise economic
practice and reflection.
education has been seen
to be articulated
functionally in the tace
of the dynamics of
economic processes
This article presents an
approach to the
development of the
relation referred to,
pointing out the
subordination of the
educational field to the
dynamics of economic
processes Starting
from the need to have
more reflections from
the educational field
itself, the main
features of the
emergence and
development of the so-
called «economy of
education« are
proposed. as well as a
set of critical factors
which, in the nineties
set education against
economy.

Key words Economy of
education Educational
policy
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Crisi econômica-crisi
educativa
Mils Tort i Raventós*

A manera d'introducciô

Per a tothom és indubtable que
estem vivint una forta crisi
econOrnica. Crisi que és rnés que
conjuntural i que no és exclusiva
d'Espanya. Malgrat tot, hem de
reconAixer que en el nostre pais
hi ha trets molt particulars i

especifics, sobre els quals no
volern incidir ara. Corn a con-
seqUAncia, aquesta crisi afecta
tots els Ambits de la vida, i per
tant, també l'educaci6. Logica-
ment, una crisi econOrnica dura-
dora i profunda corn la nostra
suposa una crisi de valors
socials. I dintre d'aquests hem
de situar la crisi educativa. Pere),
malgrat les dificultats que tota
crisi comporta, no obstant aims),

*Lluls Tort i Ravent6s és professor
Titular del Departament de DidActica i
Organitzaci6 Escolar de la Universitat de
Barcelona. Expert en temes sobre
l'administraci6 d'organitzacions no
lucratives, ha escrit -entre d'altres
obres- el Ilibre Management en
organizaciones al servicio del progreso
humano. Madrid: Espasa-Calpe, 1991.

Adreca: Departament de Didtictica i
Organitzaci6 Escolar. Facultat de
Pedagogia. Universitat de Barcelona. C/
Baldiri Reixac s/n. 08028 Barcelona.

caldria contemplar-la sempre de
forma positiva. Ens agradi o no
als educadors, és indiscutible que
es dOna una clara relaci6 entre
economia i educaci6 I, gracies a
ella, se'ns ofereix la possibilitat
de reconsiderar l'educaci6 que
donern i, per tant, de millorar-
la. Es a dir, una crisi econOrnica
pot ser molt preocupant, per()
poc hi podem fer els educadors
de manera directa. Malgrat tot,
si que hi podrfem fer alguna cosa
quan considerem que aquesta
crisi ens pot ajudar a rnillorar
l'educaci6 que impartim i les
institucions educatives que
tenim.

D'acf que podriern afirmar
d'entrada, i sense por d'errar,
que estem vivint una crisi mun-
dial en tots els aspectes. Crisi
que comporta un sotragueig de
la nostra actual societat, pert,
ensems ens insinua el naixement
d'una nova societat que no sabem
corn serA i a la qual encara no
sabem posar el nom adequat. En
conseq0encia, veiem corn avui
dia és costurn parlar de postmo-
dernisme, de postsocialisrne, de
postcapitalisme, de postindus-
trialisme, i molts altres "post»,
que ara no val la pena anornenar.
I és prou clar que tot el que és
«post", és tambO caduc. Per
naturalesa la seva vigencia és
effrnera. Es un temps d'espera,
mentre els trets d'identitat
ernergents de la nova epoca
s'estan perfilant. I per tant vol
dir que, en el camp de l'educaci6,
els qui sap 3uen detectar els nous
carnins que configuraran la nova
societat, podran donar sortida
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encertada en apuesta crisi. D'aci
el nostre repte i el rnotiu d'a-
quest escrit.

Per trobar les pistes adequa-
des que ens ajudin a aclarir els
nous camins a emprendre, po-
driern citar-ne molts. Nosaltres
aci tan sols en citarem alguns,
els que creiem ales importants i
significatius. Entre ells, i pel que
fa al nostre cas, el primer a
destacar fOra la crisi d'Estat que
este sorgint. Son force coneguts
els problemes de l'estat del
benestar (Wellfare State). Per a
alguns va morir a Suecia fa poc
i ara tan sols Ii manca que surti
l'esquela. I no parlem de la crisi
de l'estat comunista o de l'estat
capitalista. Tot aim), per6, no-
més sOn aspectes parcials que
ens fan veure que el que este
realment en crisi actualment es
el concepte general d'Estat.
Concepte que fins ara pensavem
que era intocable.

La veritat es que els Estats
Ultimament s'estan adonant, i a
la vegada en pateixen, que havien
assumit massa responsabilitats.
S'ha fet tan gegant l'absorci6 de
tasques de l'Estat que ara ha
arribat el moment de reflexionar
quins s6n els seus limits. I, en
consequencia, s'este plantejant
quines sOn realment les funcions
que ha de realitzar. Este palpa-
blement demostrat que l'Estat
sempre ha actuat corn un mal
empresari. Pert) en el moment
de crisi econOrnica aix6 ha quedat
més pales que mai, per la qual
cosa es fa imprescindible repen-
sar el concepte d'Estat. Aixi, es
veu clar, d'una part, que no té
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capacitat per fer-ho tot. Algunes
coses perque no hi arriba i altres
perque no en sap. Per?) tambe es
veu clar que en ser les capacitats
econ6miques molt limitades, es
veu obligat a frenar la despesa i
la possible recaptaci6 de diners,
i, per tant, ha de prioritzar.

Corn diuen alguns autors,
l'Estat actual es un producte de
l'Opoca industrial, i si aquesta
este en crisi, 16gicament també
ho ha d'estar el concepte d'Estat.
No hi ha dubte que l'Estat s'este
replantejant en aquests moments
la seva identitat i la seva situaci6
enfront ne es responsabilitats
tradicionals. Replantejament que
va acompanyat, corn a contra-
partida, de l'ernergencia cada
vegada amb més force i de ma-
nera més clara i especifica de la
iniciativa social, per tal d'en-
tomar les seves pr6pies res-
ponsabilitats. Sembla, per tent,
molt lOgic pensar que s'ha
d'arribar a un Estat que es res-
ponsabilitzare de poques coses,
corn sOn fer les Ileis, la seguretat
ciutadana, i poca cosa més, i que,
en canvi, haure de promoure,
d'ajudar, d'impulsar, ,d'equili-
brar, de controlar... Es a dir,
tindrem un Estat que es respon-
sabilitzara, no de fer, sin6 que
es facin les coses. Un estat corn
una superestructura que possi-
bilita l'harmonia i la compen-
saci6. I des d'aquesta perspec-
tive b'explica el proces de pri-
vatitzacions que estan fent molts
Estats. I malgrat el que encara
diuen els nostres governants
actuals, que la salut i l'escola
seran els seus Onics reductes,
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la ventat es que en l'ambit
salut la crisi ja es al carrer I es
comenca a parlar de solucions
alienes a l'Estat. Cosa que estic
segur que passare dintre de poc
en el camp de l'ensenyament.

Afirmaci6 que pot semblar
gratufla i fins i tot utOpica. No
obstant aix6, és clar que si ho
mirem des d'Europa, aix6 es
donare en el nostre pais tard o
d'hora. Afirrnaci6 que ve avala-
da, a més, per la connexi6 entre
els plantejaments realistes i la
gran crisi d'ideologies que
existeix actualment. D'aquesta
manera, els debats i els plante-
jarnents fets des del vessant
ideologic hauran de ser reconsi-
derats d'acord amb la realitat.
En efecte, l'economia hi té un
paper molt important. D'aci que
ens hagim d'interrogar sobre que
aporta a l'educaci6 el plante-
jarnent fet des de l'economia.

Interrogants que ens
plantegem

Tota activitat, sigui del tipus
que sigui, i per tant tambe l'ac-
tivitat educative, té una valo-
raci6 econOrnica. No hi ha res que
no costi diners. Voler pensar de
forma evasive o roméntica,
concebent l'activitat educative
separada de la qiiesti6 econ6mica
material, es un error substancial
i inadmissible. Es curiOs obser-
ver com els docents es queixen,
i crec que amb ra6, que estan

mal pagats I, en canvi, no s'in-
teressen per la seva activitat
en parametres econ6mics. Els
sembla corn si es rebaixessin si
ho fessin aixi. Postura afavorida
de manera especial quan es
l'Estat qui s'ocupa quasi de forma
exclusive d'aquesta parcel-la
tan important.

Tal corn ja hem dit, és in-
discutible que tota activitat costa
quelcom i l'educaci6 també. Per6
es indiscutible que si una orga-
nitzaci6 subsisteix és per produir
riquesa en be de la societat
per tant, l'escola ha de produir
riquesa, es a dir, surplus corn se
Ii diu. Tenint en compte, pelt,
que aquesta riquesa no ha de ser
necessariament monetaria, ni
tampoc quantitative. Tambe pot
ser qualitative, en tot o en part,
corn podria ser la culture, els
coneixements, el benestar, etc.
El que si és clar és que, sigui
quina sigui, d'una forma o altra,
aquesta s'ha de poder mesurar.
Excusar-nos en els aspectes
qualitatius per situar-nos camps
de no obligacions o dels bons
desitjos, seria avui dia un error
inconcebible i insolidari. D'acl
que quan parlern d'ara endavant
de costos, riquesa, economia...
no ens volem referir, ni molt
menys, als aspectes purament
monetaris.

Precisada aquesta idea per
evitar malentesos en la nostra
exposici6, voldnem are afegir-
hi una altra idea. Es essencial
considerar que la qUesti6 econ6-
mica no es pot pensar corn una
finalitat en si mateixa o corn la
finalitat Ultima d'una organit-
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zaci6. L'aspecte econOrnic es
indiscutiblement un recurs,
important SI, per a les empreses
comercials, pelt tan sols un
recurs. La veritat es que l'as-
pecte econ6mic cal considerar-
lo corn un rnitja excel.lent per
valorar l'eficacia d'una activitat
organitzativa. Aspecte que re-
presenta una variable molt sig-
nif icativ a i mesurable dels
plantejaments qualitatius que es
donen en qualsevol organitzaci6,
que per naturalesa sOn sempre
dif fcils de valorar. D'aci que
l'aspecte econ6mic no pugui ser
separat d'una activitat, ni és bo
que ho sigui. Cal tenir-ho en
compte quan es tracta de parlar
d'una activitat, perque ens ajuda
a concretar l'acci6.

Les institucions educatives
han d'estar ben convengudes
d'aquesta relaci6 amb l'eco-
nomia. I si volem ser solidaris
amb la societat en crisi, cal
detectar i analitzar les reper-
cussions econamiques, explicites
o no, que sorgeixen en el moment
en qua es fa una activitat edu-
cative. Aquesta representa un
punt de partida per formular
correctament les decisions. I

aix6 es el que han fet els res-
ponsabies de l'educaci6 en molts
paisos.

Es interessant veure corn els
paisos desenvolupats i la mateixa
UNESCO s'estan replantejant
moltissimes questions que fins
ara es consideraven quasi in-
qüestionables. Aixi, es pregun-
ten:

1 50
2 0 7

Es pot impartir la mateixa
educaci6 i assolir el mateix
aprenentatge amb menys cost?

Per a qua serveix l'edu-
caci6 que s'imparteix i l'apre-
nentatge que s'assimila?

Es l'educaci6 que actual-
ment s'ofereix la que realment
s'ha d'oferir avui en dia?

Es possible aconseguir una
millor rendibilitat en educaci6?

Es pot aconseguir un es-
talvi en els resultats sense al-
terar els fins i objectius?

Es pot assolir un estalvi
en els resultats canviant els fins
i els objectius?

Corn es pot veure, aquestes
s6n preguntes molt serioses a les
quals ha de donar resposta cada
instituci6 educative, per6 que a
l'ensems tambe s'ha d'estudiar
en un nivell superior, a nivell de
sistema educatiu. Es indiscutible
que les solucions passen per
plantejaments globals i interne-
cionals. Perot, tambe es indiscu-
tible que les institucions educe-
tives s'han de preocupar per
trobar solucions concretes,
buscant la manera de ser mes
rendibles i productives. I d'acf
neix tambe una altra pregunta
basica, es possible aix6?
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Es renclible reducació? Pot
arribar a ser-ho?

Comencem per donar una no-
ci6 de rendibilitat. La rendibilitat
és un concepte essencial en el
camp de l'organitzaci6. Es pre-
senta corn quelcom molt definit
ja que explica la relaci6 positive
que existeix antre els mitjans i
els resultats. Aixf doncs, quan
els beneficis, economics i/o
socials son iguals o superiors a
la inversi6, econOmica i/o social,
Ilavors narlem de rendibilitat.

L'educaci6, i més en concret
l'escola, han de ser rendibles. I

ho diem i ho sentim amb gran
emfasi, perque l'educaci6 en
general i les institucions edu-
catives en particular, econOrni-
cement parlant, sOn un pou sense
fons. La rendibilitat escolar i

educative a penes existeix. Des
dels espais insuficientment
utilitzats fins al dogma de les
actuals ratios prof essors-
alumnes totalment obsolets,
passant pels esforgos de la cor-
recci6 de treballs i exAmens amb
resultats molt pobres, la manca
de rendibilitat es realment nota-
ble. Veritablemen t. les institu-
dons educatives no sOn rendi-
bles, per& a més, s6n un tipus
d'imititucions en les quals els
costos s6n cada vegada hies
progressivament creixents.

Afirmaci6 confirmada de
forma clara per la prActica
constant Nornes s'ha d'observar
el comportament dels peisos
desenvolupats, en que corn més

educed() s'imparteix, més
necessitats es generen. Neces-
sitats que cal prioritzar ja que
totes no es poden atendre, dona-
des les limitacions econOrniques
que existeixen. Aix() ha portat a
la conveniencia de considerar la
rendibilitat corn una exigencia
ineludible de replantejament
global. En aquests moments la
qOesti6 es tan urgent que es
imprescindible superar les solu-
cions parcials i puntuals que
s'han anat prenent fins ara. D'aci
que s'hagi considerat ineludible
replantejar tots els Ambits de
reduced& no donant cap afir-
maci6 corn a gratufla i verta-
dere. Cal analitzar-ho tot. Cal
prioritzar les necessitats i cal
estudiar els mitjans disponibles
i la millor forma d'utilitzar-los
segons les metes establertes.

D'aci les preguntes que abans
ens feiem. Es aix6 el que hem
d'ensenyar? Es pot ser més
eficag ensenyant d'una altra
manera? Corn aconseguir que
reduced() sigui rendible? I corn
aquests, podriem presenter
molts altres interrogants. Tots
ells amb respostes molt dificils
i compromeses. Pert) que cal
pensar a donar corn abans millor,
perque rnalgrat que augmentin
tot arreu els pressupostos i els
costos en educaci6, tambe es
notable veure corn en quasi tots
els paisos es queixen de les
deficiencies del seu sistema
educatiu. L veritat es que no
s'observa enlInc, per més diners
que s'hi dediquin, una millora
significative del sistema educa-
tiu. I per tent, la urgencia i

-
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l'evidencia de buscar la rendi-
bilitat d'aquest sisterna sOn molt
clares.

Aquest es un problema molt
sends que demana solucions, i

ensems, una gran dosi de crea-
tivitat per part de tots els qui
s'ocupen d'aquest camp: pro-
fessors, dirigents, administra-
dors, etc. Solucions que passen
indiscutiblernent per sensibilit-
zar del problema les institucions
educatives. Perque, elles s6n
realment les veritables prota-
gonistes. Malgrat que en la res-
posta a donar s'hagi de prendre
una actitud global, la qual so-
brepassi les solucions que pugui
donar cada institucid.

Segons la meva manera de
pensar, caldria abans de tot fer
un plantejament raciona! de la
questi6. Plantejgment que ens
portaria a mirar la questi6 des
de diferents perspectives. Aixi,
hauriem de veure corn:

a) reduir costos, alternativa
que comportaria estudiar la ma-
nera de reduir els mitjans que
s'han utilitzat fins ara en edu-
cacid, sense que per aix6 s'al-
terin els resultats

b) creixer globalment, es a
dir, augmentar els resultats en
augmentar, encara que amb
menys intensitat, els mitjans

c) creixer intel.figentment,
aix6 es, corn augmentar els
resultats sense augmentar els
mitjans utilizats

d) disminuir intel.ligentment,
o veure la manera de disminuir
tant els resultats corn els mit-

1 52

jans, pert) els primers amb me-
nor quantitat que els segons

e) creixer de forma privi-
legiada, és a dir, corn augmentar
els resultats, disminuint els
mitjans. Alternativa ideal, si be
realment molt dificil d'acon-
seguir.

Decidir-nos per una alterna-
tiva o una altra s'hauria de
prendre sempre segons el mo-
ment i les possibilitats de cada
institucid. I si be pot ser facil
que alguna alternativa ens pugui
sernblar tecnicament o tedrica-
ment millor, la veritat es que
totes s6n factibles. I hauran de
ser les nacions, primer, perd les
institucions educatives, a con-
tinuacid, les que hauran de
prendre una postura adequada
que faci rendibilitzar la seva
situacid.

Corn assollr la productivitat en
educaci6? Val la pena?

Per() a mes de ser rendibles,
l'educacid i les institucions
educatives tarnbe han de ser
productives, ja que la produc-
tivitat es un dels conceptes que
mes preocupa en el moment pre-
sent. Avui dia es considera in-
discutible que davant una crisi
econdmica tan notable corn la que
vivirn, la soluci6 passa per un
augment de productivitat en tots
els aspectes i Ambits, i per tant
tambe en el camp de l'educacid.
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Ara be, que s'enten per pro-
ductivitat? Entenem per pro-
ductivitat la quantitat i qualitat
dels resultats segons els mitjans
disponibles. De forma Ines con-
creta encara, podriem dir que hi
ha productivitat quan el cost de
les entrades (inputs) més el
proces de transformaci6 es in-
ferior al cost de sortides (out-
puts) o resultat final. I, per tant,
la productivitat i la rendibilitat
van molt unides.

El problema actual és que
moltes organitzacions s'han
preocupat de tantes coses que
s'han oblidat de la productivitat.
Aquest es el gran pecat del
moment actual. I si aix6 els passa
a les organitzacions de tipus
comercial, molt més encara els
passa a les denominades pr6pia-
ment de serveis. D'aci que no
sigui estrany que tambe Ii passi
a rorganitzaci6 educative. I a ella
de manera molt concrete, perque
es una assignatura pendent, ja
que sempre s'ha refusat o qües-
tionat aquest terme, per les
seves connotacions empresa-
rials, confonent i identificant el
que es la ra6 de ser en tota
organitzaci6, amb el que és propi
i exclusiu de rempresa. Per tant,
podriem dir que l'organitzaci6
educative ha de ser productive
perque es una organitzaci6, i si
no ho es, no tindria ra6 de ser.

El problema de l'encariment
sempre creixent de les insti-
tucions educatives comenga a ser
preocupant. Per fer-nos cerrec
d'aquest problema en la seva
arrel, seria necessari veure que
este passant actualment en

rembit social. I veurfem, amb
preocupaci6, corn s'este aban-
donant la indüstria i es passa
rapidament al camp dels serveis.
I, per tant, estem vivint en un
m6n en constant transformed()
en que s'este esgotant l'energia
de creixernent per manca de
productivitat. El desplagament
del factor treball de la indüstria
al camp dels serveis, amb una
producci6 estancada, si no este
en decreixement, a excepci6 feta
d'algunes, ha portat a l'empo-
briment de la humanitat. I aim!)
ens explica la crisi que estem
vivim. I d'aix6 en pateix l'edu-
caci6.

Nornés cal adonar-nos que, en
rensenyament, estem fent ser-
vir els rnateixos plantejarnents i
recursos de fa molts segles,
mentre intentem respondre a les
exigencies actuals. I corn que aim!)
no casa, resulta que tenim pocs
resultats i dolents. Volem solu-
cions i exigim despeses a partir
de principis tradicionals no de-
mostrats perd que es dogma-
titzen. D'aci el problema que
representa reduced() en aquests
moments.

Sabem que la productivitat
d'una organitzaci6 es mesura
sempre per la comparaci6 entre
els resultats obtinguts i la capa-
citat que es té per produir-los a
causa dels mitjans de que es
disposa. Es la comparaci6 entre
reficecia i ref iciencia. I corn
dbiem, una instituci6 educative
qualsevol ha de ser productive i
ha d'oferir productivitat. Més
encara, dins el possible, s'ha de
responsabilitzar d'augmentar-la
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amb la finalitat de ser verita-
blement rendible. I veiem corn la
realitat no va per aquest cami.
Les despeses en educaci6 cada
vegada sOn més grans i els re-
sultats, més insatisfactoris.

Realment es tracts J'un pro-
blema important, sense solucions
facils, cosa que no vol dir que no
s'hagin de trobar i buscar. La
veritat és que és un problema
fonarnental que dernana solucions
practiques i urgents. Solucions
que no tenen res a veure amb
l'augment de salaris, ni tampoc
amb l'augment de professorat o
disminuci6 d'alumnat. Corn tam-
poc no té res a veure amb Vela-
boraci6 de projectes curriculars
ben fets. Les solucions creiem
que sOn molt més simples, encara
que complexes.

La veritat és que en les or-
ganitzacions de servei i, per
tant, també en les institucions
educatives, la productivitat no
es tO gaire en compte. I el re-
sultat Os que l'increment dels
costos, tant dels salarials corn
de l'adquisici6 de recursos ma-
terials, han estat traspassats als
usuaris o a la comunitat social.
Normalment els salaris en ram-
bit dels serveis augmenten a un
ritme superior a la productivitat
real que es dOna, i per tant la
inflaci6 i la destrucci6 del teixit
economic és preocupant.

Davant d'aixO, cal preguntar-
nos qua cal fer per augmentar la
productivitat en les institucions
educatives. La resposta crec que
és retornar al que ja sabem que
funciona. Aixf, sabem que la
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productivitat industrial va ser
clara i evident gracies a la me-
todologia que va propugnar en el
seu temps Taylor. Ara caldria
tornar per aquest carni. Pere),
flavors, el problema mOs diffcil
a superar sera obtenir el consens
necessari en el camp de l'edu-
pack:), ja que les reticancies i la
por als canvis sOrt molt notables.

De manera concreta, podriem
dir respecte a aixt5 que els ele-
ments fonamentals per augmen-
tar la productivitat educativa sOn
dos: l'aplicaci6 de la tecnologia i
l'analisi cientffica del treball
educatiu. M'explico.

El primer element per aug-
mentar la productivitat en edu-
caci6 consistiria a aplicar la
tecnologia al camp del procOs
d'ensenyanga. Es clar que una
cosa Os educar i l'altra instruir;
i, per tant, aquest procOs
d'aplicaci6 haura de ser dife-
renciat. Aixf, el procOs d'ins-
truir o d'ensenyar, caldra fer-
lo do forma totalment nova i

productiva, utilitzant les noves
tecnologies; ja que actualment
encara estem ensenyant quasi
corn fa tres-cents anys. La tec-
nologia avangada esta quasi to-
talment present en tots els am-
bits, rnenys en l'ensenyanga.
Qualsevol treballador, paleta,
jardiner, fabricant, etc., esta
utilitzant maquines o eines en les
quals esta present la tecnologia.
I no diguem dels electrodomOstics
o aparells de la Ilar. Indiscu-
tiblement la tecnologia hi esta
present. En canvi, en el discurs
docent no hi Os. Sabem fer
millors papers, programacions o

J2ti.
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projectes curriculars ideals,
pert) a l'hora de posar-los a la
prActica encara utilitzern els
mateixos recursos i els rnateixos
plantejaments de fa anys. I si la
tecnologia entra a les aules, més
aviat s'utilitza corn un recurs o
mitjA, cosa que encareix la des-
pesa, per6 no augmenta la pro-
ductivitat.

Realment la tecnologia hauria
d'entrar a les institucions edu-
catives corn un element integrat
en el procés d'ensenyanga, per
la qual cosl aquest haurà de ser
pensat de forma molt diferent.
Seria el primer pas per anar cap
a una millora real de la produc-
tivitat.

El segon element que hem
afirrnat seria una conseqUencia
de l'anterior, i es tractaria de
l'anAlisi cientifica del proces de
transmissi6 dels coneixements i
aprenentatges, comptant natu-
ralment amb l'aplicaci6 de les
noves tecnologies. Aquest és
l'aspecte més nou i urgent, per6
també el mOs delicat d'empren-
dre. Per enfocar-lo correcta-
ment caldria realitzar tot un es-
forg d'enginyeria per estudiar
analiticament tot el procés de
transmissi6 de forrna creative,
no donant res per predefinit ni
establert dogmAticament. SerA
necessari qUestionar-ho tot, des
de la docAncia, passant pel que
cal entendre per qualitat d'en-
senyanca. fins a l'Oltim detail.

Des d'aquesta perspective,
per exemple, ens hauriem de
preguntar per la validesa de la
tan defensada ratio professor-

alumne, corn a index de qualitat.
Perque si l'ensenyanga ha de ser
personalitzada, encara que se-
gons els temes i els moments
hauria de ser rnassiva, quin
sentit té avui dia parlar de ratio?

I des del camp de l'organit-
zaci6, la recerca de productivi-
tat, també ens portaria a
analitzar tots els Ambits que
constitueixen la instituci6 edu-
cative, corn poden ser: a) l'ac-
tivitat educative, b) l'organit-
zaci6 i estructura, c) els recur-
sos i la tecnologia, d) les perso-
nes, tant els qui ofereixen el
servei corn els seus receptors,
e) el temps d'ensenyanga, f) etc.

Algunes persones poden pen-
sar que ja es fa alguna cosa en
aquests aspectes. No obstant

personalment crec que cal
acceptar-ho arnb molta reserve,
ja que per desgracia és un treball
parcial i molt poc seri6s cienti-
ficament. Caldria tenir persones
prou creatives i emprenedores
que vulguin utilitzar i aplicar
aquelles eines que s'han demos-
trat eficaces en altres camps,
per tal d'assolir una produc-
tivitat millor i una rendibilitat
més notable.

No hi ha dubte que les insti-
tucions educatives han de produir
més i millor avenentatge. El
trist d'aquestes institucions és
que no s'han plantejat mai quin
aprenentatge volem clonal per
tant, tampoc no s'han preocupat
per saber clue cal fer per arribar
a assolir-lo. I aquest resulta que
és un problema important.
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Conclusió

Despres de tot aquest co-
mentari, crec que no podem dei-
xar d'afirmar que hi ha u.ia clara
relaci6 entre l'educaci6 i l'eco-
nomia. Relaci6 que és bona perque
ens ajuda a replantejar millor el
proces educatiu. Ja que és clar
que actualment hi ha una crisi en
el camp de l'ensenyament. Crisi
que no es produida directament
per la crisi econ6mica. Es més
profunda, corn tarnbe ho es
aquesta. Per6 s'ha d'admetre que
l'aspecte economic esta sent un
detonador per cornencar a re-
plantejar-nos reduced() i, per
tant, per superar aquesta forte
crisi que es pateix.

Per arribar a aquesta cor-
recta superaci6, caldra atendre
més la realitat que el debat
ideolOgic. I en aquest aspecte.
sere imprescindible considerar
la forma de rnillorar la rendi-
bilitat de les institucions educe-
tives i augmentar-ne la produc-
tivitat. Aquests s6n els dos
reptes mes importants que se'ns
plantegen avui dia i que ques-
tionen tots els dogmes del proces
educatiu fins ara intocables.

I en aquest sentit sOn les
persones, nosaltres els educe-
dors, els qui arnb esperit obert
hem de buscar el millor dins les
possibilitats del pais, i fer una
acci6 prou creative i eficac per
tal d'optimitzar el que este a les
nostres mans.
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Desde el supuesto de que
la actual crisis
econ6mica resituare la
fund& del Estado que
abandonara parte del
intervencionismo de
antano en beneficio de
una actitud más liberal
y considerando que la
escuela ha de producir
riquezas cuantificables
aunque no necesanamente
en terminos
monetaristas. el autor
despues de forrnular una
sene de interrogantes en
torno a las posibilidades
de optimizer los
resultados de las
inversiones educativas
sostiene que hay que
renfabilizar tanto la
educacien como la
escuela. Para conseguirlo.
nada meior que procurer
la reducciOn de los costes
aumemando, por el
confrano, los beneficios.
esto es. acrecentando la
productividad en
educaci6n En efecto. la
educación. como cualquier
ofro servicio. debe tender
a alcanzar ornas. cada
vez supenores. de
rendimiento. sirviendose
de los principios de la
organized& tal como los
plante6, en su momento.
el taylonsmo. y que
ahora. podrian canalizarse
mediante la tecnologia
aplicada al proceso
educativo y el analisis
cientifico del proceso de
trans/nisi& de los
conocamentos y
aprenclizafes De este
manera. la organizacien
educative puede
coadyuvar a la meiora de
la productividad.
preocupándose mils de la
reahdad educative que bet
debate ideolegicO

Painbras clove Crisis
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educed&

Abstracts

Partant du principe que ta
crise économique actuelle
resituera le alle de rEtat

qui abandonnera une
partie de
rinterventionnisme
d'antan au benefice d'une
attitude plus liberate .
et considerant que recole
ddt produire des
nchesses quantifiables.
bien que pas
necessairement en termes
monetaires. rauteur.
apres avoir formule une
Serie d'interrogations sur
les possibilites
d'optimiser les resultats
des invesussements
educatifs. soutient qu'il
faut rentabiliser
reducation et recole
Pour ce farm. la
meilleure solution est de
rechercher une reduction
des coots tout en
augmentant les benefices.
c'est-a-dire en
accroissant la
productivite de
reducation Comme tout
autre service, leducation
doit en effet visor des
rendements toujOUrs
superieurs en adaptant a
son profit les principes
trorganisation deja
definis par le taylorisme.
qui pourraient aufourd'hui
etre canalises aussi den
par rapphcation de la
fechnologie au processus
educatil que par ranalyse
scientifique du processus
de transmission des
connaissances et
crapprentissage
L'organisation educative
pout ismsi contribuer a
ramehoration de la
produclivite. en so
preoccupant DluS de la
!table educative que du
debat ideologique
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From the supposition that
the present economic
Crisis will relocate the
function of the state
which will relinquish
Seine of its former
interventionism in favour
of a more liberal
attitude and considering
that school has to produce
quantifiable wealth.
though not necessarily in
monetarist terms. the
author after formulating
a series of questions
about the possibilities ot
optimising the results of
investment in education
maintains that both
education and the school
have to be profitable To
achieve this, what better
than to reduce costs while
increasing profits. i e .
increasing productivity in
education. Indeed.
education like any other
Service has to tend
towards ever higher peaks
Of performance, using the
principles of organisation
as propounded, at the
time. by Taylorism and
which now could be
channelled both through
the application of
technology to the
educational process and a
scientific analysis of the
process of transmission
of knowledge and learning
In this way educational
organisation can help
improve productivity by
being more concerned with
educational reality than
ideological debate

Key words Economic
crisis - Crisis of
education - Welfare State
- School organisation -
Profitability of education
- Productivity of
education
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Si més no, resulta sorprenent
constatar que alguns territoris i
pAisos de l'Europa occidental,
corn ara Franca o el mateix Estat
espanyol, defensin, des de fa
decades, plantejaments, dis-
cursos, al.locucions, parla-
ments i posicions de carActer
clarament descentralitzador,
alhora que propugnen, aferris-
sadarnent, una rigidesa de clar
signe centralista, emparant-se
en dubtoses motivacions de
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carActer econOrnic, en tradicions
histOriques més o menys ances-
trals o en pors indemostrables
de desvertebraci6, sovint poc
confessables o convincents.

Curiosarnent, a Franca i a
Espanya, el debat se situa en
Ambits molt diversos de l'acti-
vitat social i humana, i qualsevol
analista d'aquesta gOesti6 no pot
evitar pensar que els gover-
nants, responsables dels poders
pUblics, i administradors i

investigadors de diferents camps
sofreixen uns espants que, en
darrer terme, demostren Unica-
ment una clara i evident manca
de voluntat descentralitzadora
que sovint es tradueix en una
mance de transferencies a les
comunitats autOnomes, regions
o municipis, o, el que encara re-
sulta mes preocupant, que tornin
a ser gestionades de manera
centralista.

En l'ambit de l'educaci6 for-
mal i no formal, els problemes
de centralitzaci6 i descentralit-
zaci6 no s6n diferents signifi-
cativament. Encara que per a
certa gent el sistema educatiu
continua sent el .patrimoni
garant de la unitat nacional, el
futur immediat sembla dirigir-
se, sens dubte, cap a d'altres
camins, afortunadament, i, se-
gons experts del Banc Mundial
(WB), descentralitzar l'educaci6
no te perque resultar més car
des d'un punt de vista estricta-
rnent econ6mic.

A l'Estat espanyol, després
dels tres lustres transcorreguts
des que es va iniciar el timid i
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temor6s proces cap a l'auto-
nomia real del sistema edu-
catiu, hem assistit a continus
debats i tensions entorn de de-
terminades propostes federa-
listes, a laments i reclamacions
per la manca de traspassos de
competencies educatives, a
diversos problemes d'indefinici6
i, en fi, a conflictes de diferent
tarannA i magnitud, tant en el
sector public corn en el privat.

Tanta desarticulacid, escassa
claredat i transparencia, tants
enfrontaments amb frequencia
poc productius, descoordina-
cions, etc., han conduit a una
situacid educative singular i xo-
cant, l'análisi de la qual resulta
dificil i summarnent complexa.

A més, qualsevol estudi des-
envolupat amb rigor i profunditat
sobre la situacid del sistema
educatiu o dels sistemes
educatius de l'Estat espanyol,
encara ensopega amb dificultats
mes grans d'analisi si aquest es
troba camuflat o encobert pel
fonamental proces de reforrna.

No ignorem, doncs, que la
reforma educativa en clue estern
immergits genera, a hores d'ara,
un canvi estructural i conceptual
de les etapes d'educacid infantil
i clefs dos primers cicles de la
nova educacid primaria.

Davant d'aquestes perspec-
tives en el camp educatiu, al
marge del debat central d'aquest
treball, s'evidencien corn a as-
pectes imprescindibles, irre-
emplagables, i, per consegOent,
obligatoris:
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La necessitat d'una eficien-
cia més gran.

- L'inevitable augment de re-
cursos: humans, econdmics, etc.

L'aprofitament d'una crea-
tivitat més d'acord amb els
nostres temps.

El rendiment positivista
d'un desenvolupament de les ca-
pacitats d'imaginacid, planifi-
caci6 i visid de futur.

- Etc.

La polernica sobre centralit-
zaci6 i descentralitzaci6 educa-
tive ocupa avui un Hoc preemi-
nent, tant en l'Ambit de la peda-
gogia cornparada en general, corn
singularment en els debats i

discussions politiques, econd-
miques, socials, educatives... de
l'Estat espanyol.

Sens dubte, les raons, causes
o mObils d'aquesta discussid
entre centralitzar o descentra-
litzar, tenen relacid amb el fet
que, a poc a poc, anem prenent
consciencia i, per conseguent,
assumim que l'espai educatiu
nacional i/o estatal s'ha con-
vertit des de fa anys en un marc
massa estret per a molts dels
actuals i futurs problemes
educatius.

L'augment de competencies en
diferents Ambits del poder
politic, econOrnic, cornercial,
laboral, de comunicacid, edu-
catiu, etc., a escala internacional
o supranacional, implica inde-
fectiblernent una "certa perdue»
de poder i de competencies a
instancies inferiors, ja siguin
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nacionals, autonorniques, pro-
vincials o locals.

El fenomen de la internacio-
nalitzaci6 és un proces inevitable
que pot resultar positiu o
desitjable per a un determinat
grup social i huma, molt impor-
tant quantitativament. En indicar
que pot arribar a ser efectiu,
admetem implicitament que no ho
es a priori de manera indispen-
sable. I els arguments o exemples
que ens permetran justificar
aquesta afirmaci6 podem deduir-
los facilment de l'economia
internacional.

Partim d'un convenciment
absolut del transcendental poder
i influx que els organismes
internacionals de l'educaci6
exerceixen actualment sobre
tots els sistemes educatius, les
reformes de l'educacid, i el
disseny i articulaci6 de noves
politiques educatives.

Des d'aquest punt de vista,
podem considerar una ingenditat
i una falta de consciencia
l'omissi6 i la ignorancia en qua
incorren alguns especialistes
quan menystenen el paper
determinant dels organismes
internacionals. Contrariament,
estem absolutament convenguts
del domini i la supremacia que
posseeixen aquests organismes,
poc o molt evidents.

Aquest poder, de vegades
ocult o encobert, i aquesta ca-
pacitat d'influancia dels orga-
nismes internacionals sobre els
diversos sistemes educatius es
.categoricament previsible
que anira augmentant en un futur

immediat, a curt, a mig i a Ilarg
termini.

Per tant, entenem com a er-
ror considerar que les decisions,
recomanacions, directrius,
normes i indicacions fetes des
dels despatxos de l'OCDE, la
UNESCO, etc., tenen una pre-
sencia escassa en les vertaderes
decisions macroeducatives.

Aix!, no podem continuar
suposant que aquestes directrius
i recomanacions &tin questions
alienes al desenvolupament in-
tern dels sistemes educatius
nacionals, ni creure que els can-
vis, reformes i transformacions
de les politiques educatives
responen majoritariament a
decisions internes de la prOpia
naci6 i/o Estat.

Si el segle XIX es pot consi-
derar com el de l'apoteosi dels
naci.onalismes, la darrera decada
del segle XX i els recents
esdeveniments viscuts als paYsos
de l'Europa oriental, és ben cert
que podrien significar l'inici de
l'agonia dels Estats nacionals i

els primers balbuceigs de fede-
racions o Estats macroregionals,
amb noves formes de govern,
inclOs l*educatiu, de caracter
supranacional.

No obstant aixd, declaracions
corn les publicades recentment a
la prestigiosa revista The Eco-
nomist, per part del lider britanic
John Major, propugnant la de-
funci6 del Tractat de la uni6 eu-
ropea signat a Maastricht, qua-
lificant la uni6 monetaria d'im-
practicable i titllant la uni6 poli-
tica d'indesitjable, només ser-

I
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veixen per acontentar momen-
teniament un determinat partit o
grup politic, alhora que retarden
el dificil pea, inevitable proces
d'internacionalitzacid en que ens
trobern compromesos seriosa-
ment per grat o per force.

Conseguentment, seran les
mateixes exigencies histdriques
les que acabaran eliminant de
mica en mica aquelles persones,
institucions, societats i formes
de govern que no mostrin la
capacitat de resposta suficient a
les noves demandes i i nnovac ions
socials, econorniques, politiques
i educatives.

Les esquerdes cap a l'exte-
rior de les societats nacionals
augmenten dia a dia, i entre
aquestes obertures, encara que
amb més lentitud, els sistemes
educatius nacionals han establert
relacions transnacionals multi-
ples que han generat una acla-
paradora proliferaci6 d'orga-
nitzacions internacionals, la
major part de les quals han estat
concebudes, corn ja sabem, amb
posterioritat a la Segona Guerra
Mundial. Aixd significa que
gairebe en l'Oltim mig segle, han
nascut centenars d'organit-
zacions intergovernamentals i

milers de no governamentals,
entre les quals hi ha un nombre
creixent de carecter totalment
o parcialment educatiu.

Tanmateix, resulta dificil
referir-se a una politica europea
en materia educativa quan el
1993 no s'ha assolit encara una
autentica federaci6 o confede-
raci6 en la construcci6 europea.
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Potser el nombre i el pes espe-
cific dels entrebancs i obstacles
sigui, a hores d'ara, encara ex-
cessiu.

El concepte d'espai educatiu
europeu es l'articulacidi del
sector o ambit educatiu europeu
amb el panorama general de
l'Europa comuniteria. Des
d'aquesta perspective, els es-
tudis sobre la dimensid europea
de l'educacid s'haurien d'enfocar
de manera sistematica, corn un
important element contribuent a
les politiques de benestar i de
desenvolupament socioecondmic,
basades en el respecte als drets
humans, el pluralisme, la defensa
de les llibertats d'opinid,
d'expressid i de moviment, la
dernocratitzaci6, etc., i al servei
d'una ideologia futurista i

pacifista, de progres, canvi i

modernitzacid.

Perd qualsevol referencia a
un espai educatiu europeu i a una
descentralitzaci6 educativa dins
de la integraci6 europea,
requereix una clara demostraci6
de voluntat real de coopera;i6
educative i de solidaritat inter-
nacional, corn tambe una dotaci6
adequada de recursos humans i
econdmics, imprescindibles per
al desenvolupament de l'educaci6
a l'Europa comuniteria actual. En
aquest sentit, no cal dir que les
perspectives a curt termini no
sOn esperangadores.

L'avaluaci6 rigorosa de totes
aquestes questions no sembla
objectivament simple. Al Id que
resulta obvi, per& es constatar
que encara no s'han assolit a
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hores d'ara els objectius ele-
mentals d'un projecte educatiu
comunitari, fins i tot reconeixent
la traject6ria lenta i positiva dels
tres lustres darrers.

Quasi tots els indicadors coin-
cideixen a assenyalar que anem
cap a un procés d'internacio-
nalitzaci6 educativa de carActer
irreversible i cap a una inte-
graci6 educativa, de clar signe
pluralista, a Europa.

Es probable que el cami re-
corregut i per recOrrer sigui lent
i fatig6s en excOs, que el pes de
la burocratitzaci6 i l'excessiu
cansament dificultin i retardin el
desenvolupament educatiu de
l'Europa comunitaria... Per() no
Os dificult6s augurar una clara
tenclancia cap a la internaciona-
litzaci6 dels sistemes educatius
i cap a la cooperaci6 i integraci6
educatives a Europa i, per tant,
presagiar un afebliment gradual
de les actituds i de les alterna-
tives contraries a la concertaci6
de polltiques educatives comu-
nitáries.

No obstant aixd, el mas im-
portant no Os l'augment de corn-
petancies educatives a l'Europa
comunitária, sin6 la vertadera
presa de consciancia de la im-
portancia d'una descentralitzaci6
educative dins de la integraci6 i
la cooperaci6 europees.

Les diferents reaccions po-
pulars que s'han dut a terme a
diferents paisos per la ratifi-
caci6 o no del Tractat de la uni6
europea de Maastrich serveixen
per mostrar-nos un cop mas que
la idea d'Europa continua exer-

cint un poder de mobilitzaci6
insuficient en la majoria dels
ciutadans europeus. .Europa-
hauria de ser una idea forta i un
sentiment viscut pels seus habi-
tants, en comptes d'una opini6
sobre l'eliminaci6 de fronteres
o sobre la Iliure circulaci6 d'eu-
ropeus.

Sens dubte, un bon nombre
dels mOs importants problemes
amb qua ara s'enfronta la .no-
va- Europa, convulsada recent-
ment per les guerres, les ten-
sions i els conflictes esdevinguts
aquests darrers anys a quasi tota
l'Europa oriental, no es podran
resoldre totalment sense que la
dimensi6 educative europea
penetri i impregni els diferents
nivells dels diferents sistemes
educatius nacionals i/o estatals,
vigents actualment.

Quan analitzem els diferents
problemes de la integraci6 eu-
ropea descobrim que, mOs que
estudiar les questions estricta-
ment educatives, all() que real-
ment importa as el coneixement
adequat de les connexions entre
l'educaci6 i els sistemes educa-
tius europeus amb els altres
problemes i sectors de la Comu-
nitat. I, evidentment, els pro-
blemes d'Europa no se solucio-
naran nornOs mitjancant una
economia de mercat.

Els esdeveniments ocorreguts
a Europa al Ilarg dels darrers
mesos i anys ens mostren el fort
ritme de canvi en tots els paIsos
europeus i molt especialment a
l'Europa de l'Est. Molts d'aquests
canvis, ja fets o en estat de dur-
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se a terme, sOn i seran, sens
dubte, irreversibles. Paral-le-
lament, el protagonisme d'alguns
organismes internacionals aug-
menta dia a dia, amb la qual cosa
va sorgint i penetrant una nova
consciència d'interdependencia
entre nacions, Estats, regions...
alhora que es genera un cert
sentiment de pèrdua del poder
nacional.

La utopia, fins fa només uns
anys, d'una Europa plural que
abasta des de l'Atlantic fins als
Urals, es comenga a conceptua-
litzar corn un futur incert i en-
revessat, perd possible. L'im-
pacte creixent de les noves tec-
nologies i la tendencia de canvi
continuat en cada societat de-
termina aixf mateix unes noves
necessitats educatives.

D'altra banda, les crisis dels
sistemes economics, els multi-
ples moviments migratoris i els
greus problemes medioarnbien-
tals que estrenyen avui tot
Europa, justifiquen ineludible-
ment aquesta interconnexi6 es-
mentada abans entre l'Ambit
educatiu i la resta de sectors de
l'activitat humana.

Pere) actualment no existei-
xen encara motius suficients per
a un optimisme desmesurat. La
manca d'agilitat enfront de la
inOrcia de l'educaci6 i dels sis-
temes educatius europeus pot
engendrar una mena d'euroes-
clerosi, fins i tot abans que la
voluntat real i l'adequada dotaci6
de recursos assoleixin uns ni-
yells minimament satisfactoris
perque els ciutadans europeus
puguin percebre un espai educatiu
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europeu i una integraci6 en una
nova Europa comunitAria.

Molts obstacles a curt termini
hauré de vencer el desafiarnent
d'uns nous sistemes educatius a
Europa, sobretot si els fragils
pressupostos comunitaris es
consagren quasi exclusivament
a d'altres questions poc relacio-
nades amb els sistemes educa-
ti us .

Descentralitzar els sistemes
educatius europeus en el marc
de la integraci6 europea no pot
ser una forga resultant d'una
doctrina de moralisme europeu,
ni confondre's amb un arbitrari
proces de desnacionalitzacions.
Potser les dificultats per valorar
en justa mesura l'eficAcia de les
actuacions de la Comunitat ens
porta a considerar en excés les
possibilitats reals de cooperaci6
educativa entre paisos, Estats,
regions, etc., que podria arribar
a oferir la nova Europa. Per tot
aixO, conve discernir amb cla-
redat entre allO que és il.lusori
i utOpic i allO que es real i ope-
ratiu.

L'educaci6 comparada, l'eco-
nomia de l'educaci6 i la pedagogia
internacional corn a disciplines i
corn a camps d'investigaci6, po-
den afavorir, potenciar i madu-
rar la descentralitzaci6 i la in-
tegraci6 europea difonent tre-
balls pedagOgics que propugnen
actituds mes obertes, impar-
cials, dialogants, comprensives
i respectuoses envers els altres
valors o maneres de viure; que
siguin positives envers la coo-
peracia i la solidaritat interna-
cionals; que facilitin una minor
interrelaci6 entre els sisternes
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educatius i la societat en què es
desenvolupen; i que siguin capa-
ces de substituir xenof6bies, et-
nocentrismes i provincialis-
mes" per tolerAncia, respecte i
comprensi6 envers all() que és
distint, juntament a un millor i

més profund coneixement d'all6
que és propi.

Una apropiada dotaci6 de re-
cursos humans i econ6mics és
imprescindible per desenvolupar
les noves reformes educatives
de la nova Europa. Sincerament,
ajornar la integraci6 europea i
les noves politiques europees
incloses les educatives podria
representar un cost molt alt.

-,r4.4- 40E
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Despues de senalar las Apres avoir signald les After pointing out the
contradicciones contradictions existent contradictions between
existentes entre los entre les projets de decentralising ideas and
planteamientos decentralisation et la centralist inflexibility.
descentralizadores y la rigidité centraliste. the author observes the
rigidez centralista el l'auteur constate lack of a genuine wish
autor constata la fella l'absence d'une veritable for political and
de una autentica volonte politico- educabonal
voluntad politicoedu- educative decentralise- decentralisation The
cativa descentralizadora trice. Bien que penser en current national
El espacio educativo terme d'espace éducatif education space is too
nacional resulta, en la national soil aujourd'hui narrow for the solution
actualidad. demasiado une vision trop limitée of present and future
estrecho pare la pour que l'on puisse educational problems.
resolucien de los resoudre les problemes Moreover, little
problemas educativos éducatifs presents et importance is given to
presentes y futuros Por futurs. on confere par the recommendations and
otra parte, se otorga a ailleurs bien peu advice of international
las recomendamones y d'importance aux organisations All this
consejos de los recommendations et aux leads the author to hold
organistios inter- conserls des organismes out little hope, at least
nacionales muy poca internationaux De ce in the short term, for an
importancia Todo ello fait. l'auteur n'a guere appropriate and wished-
neva al autor a mantener d'espoir de voir la for educational
pocas esperanzas. como decentralisation decentralisation within
mlnimo a corto plazo. educative qu'il appelle de the fra,nwork of
ante una deseacia y ses eceux se realiser a European integration At
conveniente descentrali- court terme dans le this stage of the
zacien educative dentro cadre de l'integration proceedings we have still
del marco de la européenne. Aucun quota to attain the minimum
integracion europea A minimum visant a mettre levels for an effective
estas alturas no se han en place un projet Community project.
alcanzado todavia unas communautaire efficace Moreover, the idea of
minimas cotas pare un n'a encore ere ailed-it De Europe has inadequate
proyecto comunitario memo, l'idée de l'Europe powers of mobilisation.
eficaz Tambien la idea n'a pas encore un pouvoir The prcidems of the new
de Europa presenta un de mobilisation Europe ,annot be solved
insuficiente poder de suffisant. Or, les without taking account of
movilizacien Los problbmes de l'Europe education To postpone
problemas de la nueva nouvelle ne pourront etre European integration and
Europa no podren résolus sans que fon the new European
resolverse sin slender a aborde la perspective policies including
la perspective pe- pedagogique Repousser educational policies
dagogica Aplazar la l'integration europeenne. with economic arguments
integraciOn europea y les et les nouvelles may represent, in the
nuevas pollticas politiques europeennes long term, an excessive
europeas incluidas !as y compris les politiques political and social cost
educativas. con rezones educatives . pour des
de tipo econemico. puede 'arsons d'ordre financier. hey words
representar. a la large. Pout avoir a long terme Decentralisation The

un coste politicosociai un coOt politique et education space
excesivo social excessif European integration -

International
Palabras clave Mots cies Decentralise- organisations
Descentralizacien - lion - Espaces educatils Community Europe -
Espacios educativos - In, gration europeenne Internalisation prncess -
Integracien ouropea C ,iand,mos inlernatio- treaty ol European Union
Organismos internacio- nal,. - Europe commu-
nales - Europa comunita- nautairo - Pwcessus
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Subordinades

Coneixeu la hist6ria recollida
en una opera xinesa famosa per
la seva exemplaritat politica i

social, on un soldat ferit a la
guerra es alletat pel pit d'una
done per manca d'altres ali-
ments? Aquesta irnatge ens d6na
entrada a un seguit de reflexions
sobre el paper que les dones
representen i han representat
prirnordialment en situacions
condicionades per una economia
de subsistencia, per passar tot
seguit a considerar els diversos
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papers femenins marcats per la
subordinaci6 per qUesti6 de
genere que s'ha donat, tant en
l'embit de l'economia privada
corn en el de la pUblica, i que
explica i s'explica per la seva
educacid.

No es tracta de parlar de xi-
fres o estadistiques, sin6 de
desvetllar les funcions econ6-
rniques de les dones que han ori-
ginat models socials i que han
justificat -aquestes f uncions-
diverses practiques educatives
fins arribar a un pretes iguali-
tarisme que no es tal, ates que
continua marcat pels models de
subordinaci6; per exemple, quan
es vol argumentar, encara que
no de rnanera explicita, el no
augment del sou dels i de les
mestres perque es un sou corn-
plementari en l'economia do-
rnestica ja que la major part de
mestres sOn dones.

Les dones hem apres que el
nostre desti va Iligat a la neces-
sitat d'alimentar les criatures i
de procurar la subsistencia de
tota la fanuilia, ja sigui en con-
dicions de suficiencia o d'insufi-
ciencia de l'aportaci6 masculin'a.
Aixi, implicades en l'economia
domestica ens hem vist obligades
a treballar dins i fora de case
segons ho reclamessin les cll.-
cumstencies.

Ara i abans, les dones han fet
i fan feines agricoles en benefici
de propis i aliens corn una de-
dicaci6 especialment delegada en
elles o corn a suport de la feina
masculine. Tambe tradicional-
rnent les dones han sortit a yen-
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dre al mercat, han prodult bens
de consum per a la familia -roba,
conserves, etc.-, han venut els
seus serveis -criades, Ilevado-
res, prostitutes, etc.-, han fet
de treballadores auxiliars en els
obradors artesans, o s'han
especialitzat elles mateixes en
determinats tipus d'artesania
-puntaires, etc.-.

Més tard aquesta mateixa
necessitat de garantir la subsis-
tencia familiar les ha portades a
ser utilitzades, tant elles corn
les seves criatures, corn a me
d'obra industrial barata. El re-
coneixement de les dones corn a
recurs economic queda tambe en
evidencia en el fet d'haver estat
utilitzades corn a rnercaderia
arnb valor de canvi, encobert
pels costums, en les aliances
matrimonials o directament corn
a objectes sexuals que han donat
beneficis econOrnics als suposats
protectors.

La incorporaci6 de les dones
als sistemes de producci6 fora
de l'embit domestic ha continuat
desenvolupant-se sobre la base
de la divisi6 social del treball
segons el genere. Dins les inter-
relacions familiars, a les dones
se'ns ensenya a cobrir uns de-
terrninats rols econOmics
d'acord amb les necessitats
masculines, ja sigui en la pro-
ducci6 de bens i serveis, o en el
consum i gesti6 dels recursos
domestics. Aquests rols es re-
produeixen després amb la
incorporaci6 femenina a l'eco-
nomia de mercat, perque la sub-
ordinaci6 apresa en l'economia
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domestica es trasllada a l'arnbit
corn diu Elisabeth Hu-

guenin (peg. 40): "clebe ser una
trabajadora, puesto que asf lo
exige la epoca en que vive; pero
pese a estos cambios externos,
continua siendo mujer.

Fins i tot quan les circums-
tancies existencials o institu-
cionals situen algunes dones fora
de la tutela masculina directa:
hereves i vfdues amb patrimoni
familiar, religioses gestores dels
bens de la cornunitat i produc-
tores o venedores autemomes
dels seus serveis o del seu cos,
es en relaci6 a la demanda i
l'oferta d'un mercat i d'uns sis-
ternes de relacions econOrniques
i socials dominats pels homes on
es desenvolupa la seva relativa
autonornia.

Aquesta subordinaci6 no sig-
nifica passivitat, sin6 partici-
paci6 active en la reproducci6 de
les relacions socioeconOrniques
establertes i també en situacions
de conflicte, amb actituds de
protesta i rebel.li6. Ara be, a
vegades el seu protagonisme en
les accions de contestaci6 ha
quedat desdibuixat en el relat
histOric marcat per una inter-
pretaci6 androcentrica dels fets;
tot just ara algunes historiadores
i historiadors implicats en la
perspective de genere cornencen
a reivindicar el carecter femeni
d'aquestes Iluites (rebomboris
del pa de 1789 a Barcelona, les
vagues i les revoltes als mer-
cats, als camps i a les febri-
ques), i l'aportaci6 d'algunes
dones als moviments de Iluita de
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transformaci6 econOrnica i so-
cial, amb les conseguents con-
tradiccions que el liderat masculi
comportava.

Educades

Retornant a l'embit domestic
hem evidenciat el nexe que
existeix entre familia, sistema
economic rol femeni. No és es-
trany, doncs, veure que l'eco-
nomia familiar impose una de-
terminada educaci6 de les nenes
que garanteixi la reproducci6
dels rols femenins, oferint mo-
dels i sancionant conductes, i

creant habits de subordinacid.
Quan es va creure convenient

reforcar l'educaci6 domestica de
les nenes amb una educaci6
extrafamiliar, l'escolaritzaci6
femenina va continuar les ma-
teixes pautes diferenciadores.
Des de les costures -escoles
artesanes- a les escoles reli-
gioses, Obliques o privades, les
escoles per a nenes, tot i incor-
porar-se a un sistema escolar
institucional general androcen-
tric, mantenen uns objectius
especificament destinats a les
dones. En l'aspecte moral,
s'havia d'evitar en les nenes el
camf de la prostituci6 i orientar-
les cap a feines decents i

femenines; des del punt de mira
dels habits socials, les nenes
havien de qualificar-se vers la
gesti6 domestica I un tipus de
consum funcional tant a l'econo-

mia privada corn a la Oblica (per
exemple, en els programes es-
colars proposats per Francisco
de Zamora al final del segle XVIII
a Barcelona es feia menci6 ex-
plicita de la recomanacid d'edu-
car les nenes en el consurn de
productes textils del pais i no
dels importats); alguns apre-
nentatges especifics -labors
d'agulla, etc.- anaven destinats
no sols a crear habilitats
domestic sin6 a cobrir una de-
manda del mercat de treball de-
terminada -puntaires, textil,
etc.-; i sobretot l'educaci6 havia
de tenir en compte la reproducci6
de les virtuts femenines: ddcils,
compassives, pacients, etc., que
les farien aptes per desenvolupar
les funcions assistencials envers
propis i aliens: malalts, cria-
tures, yells, etc.

Es podria dir que aquesta
concepci6 educative d'escola de
nenes ja es nornes histOria, pert
en tot cas es tracta d'una his-
tdria tan propera que encara
cueja, aix6 si, sota la forma i

aparença de les conquestes
igualitaries de l'escola mixta que
no aconsegueixen superar la
determinaci6 familiar en l'edu-
caci6 femenina Perez de
Lara, tesi doctoral inedita,
1992).

Si dins la familia no es conti-
nuessin perpetuant els mateixos
rols, si no fos tan facil posar i
retirar les dones del mercat de
treball quan les circurnstancies
ho demanen mentre sels recor-
da, per mitja dels mass-media,
les saves funcions "femenines",
no els seria tan cOmode als
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gestors socials predicar una
politica familiarista d'assisten-
cia social o proposar descarada-
ment que "la familia tiene que
ser el colchOn del paro. (reco-
manaci6 que ja ye de l'anterior
legislature).

Perque hem de recordar que,
entre d'altres, han estat les
raons econ6rniques i practiques
les que han obert les escoles i
altres institucions educatives a
la coeducaci6 atés que l'economia
institucional ha prioritzat els
nivells d'edats i d'instrucci6 per
sobre d'altres factors d'agru-
pament, ho reflecteix ja aixi
Elisabeth Huguenin (La coe-
ducaciOn de sexos. Experiencias
y reflexiones. Madrid: Espasa-
Calpe, 1932, peg. 124): "Ouie-
nes crearon tales clases, lo
mismo que quienes las desern-
peaan, no sospechan siquiera, en
general, que existe el problerna
coeducativo-.

La influencia familiar i social
tambe repercuteix a l'escola en
continguts, llenguatge, actituds,
valors, expectatives, etc.,
perque l'escola .de tots- este
concebuda sota un model andro-
centric, on les prectiques corn-
petitives i jerarquitzants es
mantenen intactes; on les
relacions entre els suposats
iguals, i els i les mestres i les
criatures reflecteixen patrons
afectivo-cognitius familiars i

socials. Cal tenir en compte que
quan la pretesa escola hornogenia
no recull les diferencies, i nega
la diversitat, sigui quina sigui, i
entre elles la que ens ocupa, la
de genera, aquestes diferencies
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es reprodueixen jererquicament.
0 sigui que quan les volem fer
sortir ordenadament i unifor-
mement per la porta ens les tro-
bern que han entrat per la fines-
tra. Ja fa temps que E. Huguenin
ha dit que "en las escuelas donde
la coinstrucciOn es oportunista,
la personalidad de la mujer es
sacrificada..

Aquesta situaci6 pot consta-
tar-se a través de l'experiencia,
per Ileugerarnent critica que sigui
la mirada, i este recollida també
en recerques cada vegada mes
nornbroses que ho evidencien.

Educadores

L'escola actual s'ha anat
construint sota el model de
l'escola de nens, fins i tot en els
primers moments de la seva
institucionalitzaci6 i difusi6 com
a escola publica quan les escoles
de nenes van organitzar-se corn
a centres diferenciats en alguns
continguts i activitats, sempre
pert) subordinades a les direc-
trius institucionals de les escoles
masculines, on el cos professio-
nal d'ensenyants homes estava
ja ben consolidat. Ara be, va ser
precisament a partir de les
escoles de nenes, religioses o
laiques, que les dones van tras-
lladar el seu paper d'educadores
domestiques a educadores pro-
fessionals. No obstant aix6, la
inferioritat de la seva condici6
es tradula en un sou més baix,



Economia I educed& Elements per a un debat en temps de crisi

mes hores d'escola i una su-
pervisi6 i control més gran de la
seva tasca per part d'inspectors,
homes seglars o religiosos. Quan
mes endavant les condicions
socioeconOrniques ho dernanen i
la baixa rernuneraci6 profes-
sional dels mestres homes fa
diffeil la cobertura docent de les
escoles de nens, s'obre la porta
a la feminitzaci6 del magisteri,
fet que es consolida amb l'escola
mixta; i el que per als homes
significava una professi6 deva-
luada, per a les dones, en canvi,
es una oportunitat de prornoci6,
o be un mitja autônorn o corn-
plementari de supervivencia
econOrnica en presencia o defecte
del paper familiar masculi.

Aquest condicionant economic
que semblaria obrir un proces
d'igualtat professional entre
homes i dones en el magisteri no
trenca amb els esquemes an-
drocentrics en l'ensenyament. El
que passa es que s'aprofita la
force del treball femeni i la
imatge tradicional de la done
Iligada al paper de mare-mestra
i la cura de les primeres etapes
infantils, per disposar d'unes
professionals amb qualitats
femenines que les fan mes
adients i rendibles en una tasca
educativa que sembla reclamar
paciencia, dedicaci6, honestedat
i decencia, vocaci6», i alhora
acceptar la subordinaci6 a una
organitzaci6 escolar rnasculina
on els homes ocupen majori-
tariarnent els Moos de gestic!),
cicles superiors i experts en els
continguts mes cientifics de
l'ensenyament.

D'aqui ye que el gran aband6
dels homes de la docencia en els
nivells primaris no pugui expli-
car-se Onicament per raons eco-
nOrniques ja que, en canvi, si que
ocupen altres oficis de baixa re-
muneraci6, sin6 que tambe cal
tenir en compte l'actual identifi-
caci6 femenina del rol de mestre.

S'arriba aixi a la paradoxa
que sOn les mateixes dones, en
tant que educadores, que tant en
la familia corn en l'escola su-
porten i reprodueixen les estruc-
tures i valors de domini masculi
que es transmet als i a les
alumnes o als fills i a les filles.

I seguint l'escala de la pro-
moci6 acadernica de les dones,
veiern que a l'ensenyament se-
cundari el seu acces va lligat a
la possibilitat de cursar Ilicen-
ciatures universiteries -malgrat
la tendencia de les economies
domestiques d'invertir mes en
els estudis universitaris dels
fills que en els de les filles-, corn
tambe a la massificaci6 de l'am-
bit educatiu secundari que Os
consequencia de la infantilitzaci6
de la poblaci6 jove a la qual se li
allarga l'escolaritat -ara amb la
secunderia obligatOria-, segons
les necessitats del mercat de
treball. D'altra banda l'ense-
nyament secundari -especial-
ment el BUP ja que a la FP la
presencia de les dones es menor-
corn a destinaci6 professional ha
estat per a les dones una via
exclusiva i excloent d'altres
op ns per a aquelles estudiants
universiteries que no han conti-
nuat la carrera academica a la
universitat ni han optat o han
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trobat feina a l'empresa o en una
professi6 liberal o funcionarial
qualificada.

En recces a la docencia uni-
versitaria les dones han hagut
d'entrar en forta competencia
amb els homes i per tant adoptar
i sotmetre's als seus models
d'organitzaci6. Pere) sOn les
carreres menys "cientifiques»
o que impliquen pitjors sortides
econ6mico-professionals o que
van associades a unes preteses
qualitats femenines on les dones
han aconseguit una presencia
quantitativament important.
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Aixi doncs, en l'articulaci6
entre economia i educaci6, la
situaci6 de les dones corn a sub-
ordinades, educades i educadores
no pot eludir una visi6 complexa
on es combinin les relacions de
genere, econOrniques, de poder,
la interioritzaci6 dels valors i

les contradiccions d'un anomenat
igualitarisme que no trenca sin6
que endureix les estructures
socials i econorniques creades
pels homes amb una visi6 an-
drocentrica. I que, per tant, la
parcialitzaci6 de les analisis no
ens conduira mai a trobar
alternatives de transformaci6.

1
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Abstracts

Este articulo pretende Cet article présente The article aims to
ofrecer una serie de une série de rellexions provide a series of
reflexiones sobre el sur le rOle des femmes reflections on the role
papel que las mujeres hier et aujourd'hui, women represent and
desempenan y han essentiellement dans have represented,
desemperlado, des situations primarily in situations
primordialmente en conditionnées par une conditioned by a
situaciones economie de subsistence economy:
condicionadas por una subsistence. Les next, to consider the
economia de auteurs etudient different female roles
subsistencia, para ensuite les différentes marked by
considerar, fonctions féminines qui subordination because
seguidamente. los sont caractérisées par of gender, in the
diversos papeles une subordination de la spheres of both the
femeninos marcados femme en raison de son private and public
por la subordinaciOn en sexe, aussi bien dans economy, which
razOn de genero, tanto le secteur prive que explains and is
en el ambito de la dans le secteur public, explained by the
economia privada como laquelle explique et education received.
en el de la pLitalica. y s'explique par
que explica y se reducation regue Key words: Economy -

explica por la
Education Women

educacien recibda Mots cies. Econoinie (sexism).
,

Education - Femmes
Palabras clave (sexisme).
Economia - Educacien
Mujeres (sexismo).
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Autonomia econômica i
model d'escola
Melte Soler Cera*

El model d'escola a Europa
esta immergit en un proces de
canvi i redefinici6 de funcions.
Aixf, P. Carnicero, a Modelos
occidentales de participaci6n y
control social de la educaciOn.
Gobierno de los centros edu-
cativos. La direcciOn, presenta i
descriu tres tendencies que
responen a tres lOgiques dife-
rents:

- la l6gica de l'escola de co-
munitat o participativa;

- la lOgica de l'escola corn a
servei public;

- la logica de l'escola de
mercat.

Nosaltres nornés ens detin-
drem en la l6gica de l'escola de
mercat, ja que es la més nova.
En aquesta concepci6, les ad-
ministracions educatives fixen i
regulen el servei d'educaci6
publica, per6 deixen en mans dels

Melte Soler i Cera Os Iltcenciada en
Ciencies Polltiques i Econ6miques per la
Universitet de Barcelona. Prof essora
associada del Departament do Ciência
Politica I Administraci6 de la Universitet
Pompeu Fabra, este ospecialitzada en
rAdministraci6 i Gesti6 PUblica. es autora
del Ilibre El pressupost del centre educatiu.
Departament d'Ensenyament: Generalitat
de Catalunya, 1991.

Adreca: Universitet Pompeu Fabra.

anomenats clients» la possi-
bilitat de fer canvis substancials,
creient que s6n els usuaris
aquells que estan més capacitats
per impulsar la millora i la
transformaci6 dels centres.
Aixf, seran els moviments del
mercat els que determinaran el
futur dels centres educatius
segons el resultat esperat pels
usuaris. El cas més significatiu
d'aquest model d'escola de mer-
cat es d6na, a hores d'ara, a
Anglaterra-Garles, on:

S'han incrernentat els po-
ders dels consells d'administra-
ci6 dels centres.

Les families poden triar
Iliurement el centre docent dels
seus fills.

S'ha establert la publicacia
dels resultats academics dels
alumnes de totes les escoles,
amb una forta estandarditzaci6
de les proves.

Aquest nou model de centre,
compromes amb l'entorn i amb
la societat, que realitza un servei
public dins d'un mercat en que
les families s6n els seus clients,
no pot desenvolupar-se si no es
parteix d'una autonomia real del
centre en tots els aspectes, i

l'autonomia econOmica es una
part fonamental i condicionant de
tot el proces educatiu.

En aquest treball desitjariem
apuntar alguns elements que
podrien ajudar els centres
educatius en aquest nou paper que
estan destinats a fer.

El pressupost del centre
docent ha de ser una eina de
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gesti6 acadernica oberta, flexible
i adaptada als plantejaments
institucionals i als requeriments
de la instituci6 en cada moment.

Les partides d'ingressos i
despeses no s'han de contemplar
amb criteris restrictius, sin6
amplis i vers.atils.

Una gesti6 econ6mica pla-
nificada i eficag que pugui pro-
porcionar ingressos a l'escola,
complementaris amb les assigna-
cions de l'administraci6, s'ha de
considerar normativament,
fins i tot, potenciar per optimit-
zar aixi els recursos i apropar-
la al model d'escola de mercat.

Les compres de bens d'equip
s'han de fer des del mateix cen-
tre educatiu. Els recursos no
poden optimitzar-se amb dota-
cions centralitzades i generalit-
zades.

Es necessari, i previ, que
els centres docents tinguin un
inventari real i actualitzat dels
equipaments i inversions. Nomes
aixl serà factible fer un projecte
perioditzat de resposta a les
seves necessitats de bens i

equips.

Les dotacions pressupos-
teries que fan les adrninistra-
cions als centres, s'haurien de
Iliurar d'un sol cop, corres-
ponent-se amb el pressupost
anual elaborat i aprovat pel
consell escolar. Aix6 permetria
als centres. especialment als
més grans, fer una gestic!)
financera dels seus ingressos.

Al nostre entendre, per
assolir una major transparencia,
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control i eficAcia de la gestio
econtirnica, seria molt convenient
dotar els centres d'un pla comp-
table que permetés coneixer les
despeses per centres de des-

mitjangant partides
adaptades a l'organitzaci6 esco-
lar.

L'escola ha de poder rea-
litzar el seu propi projecte de
plantilla de personal, de la ma-
teixa manera que fa el projecte
curricular del centre. Aquesta
facultat de la instituci6 escolar
inclou la possibilitat de contrac-
taci6 de personal amb els recur-
sos propis del centre.

Cal definir i establir itine-
raris professionals i de formaci6
dels docents que facin possible,
mitjangant una flexibilitzaci6
dels mecanismes de trasllat i un
canvi en la normative vigent,
l'adscripcid de cada persona al
centre escolar sobre la base de
criteris d'adequaci6.

Autonomia en relaboracid I
gestio del pressupost

El pressupost és l'instrument
fonamental en la plarThcaci6 i

gestio econ6mica d'un centre
educatiu. Elaborar-lo al servei
dels plantejaments institucionals

posteriorment, gestionar-lo
eficagment condicionen les pos-
sibilitats d'actuaci6 dels ele-
ments vertebradors del proces
educatiu. Els centres educatius
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organitzen i estructuren les
seves fites educatives, els seus
recursos i plans especifics
d'actuaci6 mitjangant una série
d'instrurnents que, habitualment,
sOn coneguts corn a .plante-
jaments institucionals", que es
concreten en el projecte educa-
tiu, el reglament de régim in-
terior, el pia anual o programaci6
general del centre, el projecte
de pressupost, el projecte cur-
ricular de centre i la mernOria
de gesti6.

El pressupost ha de materia-
litzar les dotacions econdmiques
que facin possible la realitzaci6
d'aquests plantejaments. Més
concretament, en l'elaboraci6 del
pressupost s'han de prioritzar
les dotacions corresponents als
plans especifics i a les actuacions
de funcionament general del
centre incloses en el pla anual.
La concreci6 de les dotacions de
recursos en el pressupost anual
del centre vehiculara, o no, la
materialitzaci6 dels planteja-
ments institucionals, i, en con-
seqUancia, la capacitat d'auto-
nomia de l'escola.

Per aixO és necessari iniciar
l'analisi dels elements d'au-
tonomia econOrnica pel document
basic de gesti6 econbrnica: el
pressupost.

Amb relaci6 als ingressos

El disseny del pressupost d'un
centre docent es basa en les
partides d'ingressos i les par-
tides de despeses, de manera

similar al que passa en d'altres
organitzacions.

Analitzarem cadascun d'a-
quests grups separadament, per
detectar aixi els elements defi-
nitoris, o no, d'una efectiva
autonomia econOrnica de l'escola
sota la perspectiva de la nor-
mativa legal vigent i del seu
desenvolupament administratiu.

Els ingressos del centre,
assignats per la respectiva
delegaci6 provincial o unitat
administrativa competent, estan
condicionats absolutament per
l'aplicaci6 de barems de calcul
que sOn semblants per als
diferents centres i que s'esta-
bleixen d'acord amb mOduls
estandarditzats. Aixi doncs, les
quantitats que arriben, final-
ment, als centres no tenen cap
relaci6 amb les necessitats
prOpies i especifiques de cada
centre que deriven del seu pro-
jecte educatiu. Els criteris de
distribuci6 de les assignacions
als centres, segons programes,
sOn encara més limitats, ja que
depenen dels nivells educatius,
sense tenir en compte una visit)
global del centre i de les seves
necessitats en tot moment.

D'altres possibilitats d'in-
gressos:

Els obtinguts per la venda de
béris o prestacions de serveis
fets pels centres, que es carac-
teritzen perque tenen un abast
molt limitat: venda de fotoc6-
pies, servei de telaion... Es po-
dria plantejar la possibilitat
d'obtenir ingressos per d'altres
conceptes, corn ara els segUents:
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la venda de bens, el Iloguer
d'immobles o installacions o la
cessiO de professors... que no
estan permesos. El capitol III,
article 15-3 del Reial Decret
733/1988, diu:

"Los ingresos que puedan obtener
los Centres por la yenta de fotoco-
pias, uso de telefono, derechos de
alojamiento, yenta de pequenos
productos obtenidos por los propios
Centros a traves de sus actividades
lectivas y otros semejantes, asi
como por la prestaci6n de servicios
distintos de los gravados por las
tasas acadernicas, requeriran la
autorizaciOn de la actividad y de su
precio, mediante expediente a
instruir en la DirecciOn Provincial
del Ministerio de EducaciOn y Cien-
ci a.

En els ingressos obtinguts
per la venda de bens immobles,
nornés es possible considerar les
alienacions per obsolescencia.

Introduir aquest concepte
significa, préviarnent, que els
centres tinguin un inventari de
tots els bens immobles que for-
men el seu patrimoni, valorats
adequadament i amb una ac-
tualitzaci6 anual. D'altra banda,
introduir aquest concepte en la
gesty: :nOmica dels centres
tambe significa considerar els
periodes adequats d'amortitzaci6
de cadascun dels bens per aixi
poder arribar a calcular l'obso-
lescencia, i, en consequencia,
poder alienar o vendre el be en
q0esti6.

Per6 l'experiencia dernostra
que els centres docents publics
no fan un inventari dels seus bens
patrimonials, la qual cosa difi-
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culta, per no dir que impedeix,
el calcul de l'obsolescencia i, per
tent, la previsiO d'un fons
d'amortitzaci6 per a la compra
del be que hagi de substituir-lo.

Lambe, la normative inclou
corn a possible partida d'ingres-
sos la possibilitat de l'existencia
d'un saldo o romanent del compte
de gestic!), pert) no permet in-
vertir-lo financerament ni
dedicar-lo a fons d'amortitza-
cions. Considerant que, en gene-
ral, l'administraci6 educative
transfereix el 70 % dels in-
gressos atribults al centre en una
data determinada i d'un sol cop,
i, corn que es reparteixen els
pagaments al Ilarg de tot un curs,
seria convenient preveure la
possibilitat que el centre pogues
tenir comptes d'estalvi o d'in-
versi6 que poguessin donar un
rendiment més gran al diner
bancari mentre aquest no es
utilitzat. Tanmateix, la norma-
tive nornés preveu i cita, explf-
citament, la possibilitat d'obrir
un compte corrent.

Amb relaci6 a les despeses

En aquest cas, la legislaci6
limita tambe les possibilitats de
racionalitzaci6 en la gesti6 eco-
nOmica.

Les assignacions de les
delegacions provincials son f
nalistes. Els ingressos s'han
d'aplicar a despeses predeter-
minades preferentment i, en
general, exclusivament per co-
brir les despeses fixes i les
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despeses de manteniment (se-
cundaria).

D'altra banda, s'explicita
que no es poden considerar des-
peses:

- la contractaci6 de personal;

la realitzaci6 d'inversions;

les despeses de reparaci6 i
conservaci6 dels edificis que
nornés poden fer-se sense
projecte i si sOn dels considerats
menors:

les despeses per a equips i
materials que nomes es podrien
gestionar si el pressupost no
sobrepassa les 500.000 PTA.

De la rnateixa rnanera, la
contractaci6 de serveis corn ara
la neteja o el manteniment dels
aparells informatics, audio-
visuals, etc. no pot sobrepassar
les 500.000 PTA. Per a quail-
Wats mes grans ha de fer-ho la
delegaci6 provincial.

Amb relaci6 al compte de gesti6

Els conceptes de despeses
inclosos en el compte de gesti6
s'agrupen en conceptes molt
amplis que no es poden gestionar
de manera eficac i que no es
corresponen amb els conceptes
comptables del pla general
comptable.

Arnb les partides previstes en
el cornpte de gesti6 (annex 1) es
impossible imputar les despeses
per .centres du despesa. A tall
d'exemple:

Si s'assignen 500 unitats a
dotaci6 de biblioteca per a l'any
92, el projecte de despesa
quedara inclOs a la partida de
subministres i més concretament
com a despesa de material d'ac-
tivitats docents. Sera, en con-
sequencia, una mica dificil seguir
les anotacions del compte de
gestic!) i saber en tot moment
quant s'ha gastat en aquest
pressupost de dotaci6 de Ilibres
a la biblioteca del centre, i quant
en la compra de materials o do-
cuments per a la classe de natu-
rals. Totes aquestes compres
quedaran incloses en partides
molt generiques que dificultaran
el seguiment de les despeses per
conceptes i tambe l'avaluaci6 del
compliment del pressupost
aprovat pel consell escolar.

El disseny del compte de
gesti6, tal corn l'inclou l'Ordre
de 9 de marc de 1990 del
Ministeri d'Educaci6 i Ciencia, en
la secci6 segona, es ineficac per
al control i seguiment de les
despeses, i fa necessária una
comptabilitat addicional que
faciliti informaci6 Uhl i impres-
cindible sobre l'evoluci6 de les
previsions d'ingressos i despe-
ses del centre docent.

Autonornia en la gestic:,
d'inversions I equips

La configuraci6 d'un centre
auldnom ha de tenir, al nostre
entendre, legalment i adminis-
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trativament, la capacitat de
decidir les seves dotacions i in-
versions, no nornés el projecte
educatiu i/o el projecte curri-
cular, elements molt importants,
sin6 també el marc infras-
tructural en qua es produira el

proces educatiu.

Aixi, la distribuci6 dels es-
pais per poder realitzar deter-
minats projectes experimentals
o d'innovaci6 en l'area de
naturals o de llengues estrange-
res (laboratoris), i el subminis-
trament de les dotacions més
adequades per a cada centre, ha
de ser una decisi6 atribuIda ex-
clusivament al centre, i, per
delegaci6, als seus organs
directius. Cap element econOrnic
o pedagOgic no pot quedar fora
de l'ambit de decisid i gesti6 del
mateix centre. Nornés des
d'aquesta concepci6 més amplia
de l'autonomia sere possible
optimitzar els recursos econd-
mics destinats a cada instituci6
i nornés aixi podra fer-se efec-
tiva la vertadera autonomia
pedagggica i curricular.

Per tant, no es tracta d'en-
tendre l'autonomia com una
cessi6 al centre dels treballs de
pura execuci6 mecanica que
sobrecarreguin, encara ales, de
tasques burocratiques els Organs
de direcci6, sind de cedir
competencies sobre decisions que
comporten un canvi qualitatiu
molt important per al futur de la
institucid escolar.

L'experiencia ha demostrat
que les dotacions centralitzades
de bens d'equip no han pogut ser
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optimitzades en amber al
centre. Es conegut que, en bas-
tants casos, han quedat emma-
gatzemades dotacions de taules
d'ordinador per a ordinadors
inexistents, o be per a equips
que havien estat comprats amb
la taula corresponent per l'APA

del centre.
La impossibilitat de decidir,

pressupostar i gestionar. les
compres de material d'equipa-
ment basic corn ara taules,
cadires, ordinadors, videos,
armaris, fotocopiadores... per
part del centre es un dels ele-
ments fonamentals que marquen
la manca d'autonomia econOrnica
dels centres docents publics.

Actualrnent, tant normative-
ment corn administrativament,
existeix la impossibilitat ma-
nifesta que els centres puguin
decidir el seu equipament i ges-
tionar les compres correspo-
nents.

Dos elements a considerar sOn
la descentralitzaci6 i a descon-
centracid.

DescentralitzaciO

Cal que les dotacions de ma-
terial i utillatge que, des dels
serveis centrals i territorials es
planifiquin fer als centres, es
gestionin segons la demanda del
mateix centre. Una possibilitat
es que Ia delegaci6 o el servei
competent faciliti al centre un
cateleg de productes homologats
i quantificats econdmicament, i
tambe una !lista de subminis-
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tradors habilitats, corn a base
per a la soldicitud de material
que, realment, necessita el cen-
tre. Segons un pressupost rao-
nat, i segons les necessitats
prioritzades de cada centre cada
any, aquest hauria de poder
decidir Iliurement els béns
d'equip més necessaris i ütils per
a la seva instituci6.

Desconcentraci6 de funcions

Els serveis centrals i pro-
vincials no han de tenir compe-
tancies en les dotacions als
centres.

Cada centre public ha de tenir
autonomia per decidir les seves
dotacions, limitades nomOs per
les possibilitats pressuposta-
ries, incloses en el projecte de
pressupost elaborat i aprovat pel
consell escolar, a l'inici de
l'exercici econdmic.

El principi de subsidiarietat
seria aplicable perfectament en
aquest ambit. Ens referim,
naturalment, al fet que tot and
que pugui ser gestionat eficac-
ment pel mateix centre educatiu
no sigui atribuit en una altra
unitat superior.

Les delegacions territorials
corresponents conservarien les
cornpetancies sobre l'habilitaci6
dels proveklors amb qua podrien
treballar els centres i aixi ma-
teix la qualificaci6 i homologaci6
dels productes sobre la base del
compliment de la normativa i dels
requisits establerts en cada cas.
L'inspector, juntament amb el

director del centre, seria la
figura organitzativa i adminis-
trativa que garantiria la trans-
paranoia i l'eficacia d'aquest
procés.

Autonomla I gestló de personal

Corn ja hem vist abans,
considerant les limitacions en les
despeses que legalment es
permeten fer al centre pOblic,
no és possible, en cap cas, la
contractaci6 de personal.

El projecte educatiu, el pro-
jecte curricular de centre i la
resta de plantejaments institu-
cionals, defineixen una organit-
zac:6 educativa arrelada a l'en-
torn, que ha de servir la societat
en qua es troba i que sera dife-
rent de qualsevol altra que hi
pugui haver en entorns i societats
diferents. Pere) els plantejaments
institucionals arnb qua es dota
cada centre sOn fruit d'un conjunt
d'agents educatius en qua els
professors s6n una part fona-
mental. En conseqL?mcia, creiem
necessari afirmar que un pro-
fessor pot ser molt valid en un
centre i no ser "adequat» o el
més convenient en qualsevol
altra instituci6 educativa, d'un
altre entorn o que tingui uns
altres plantejarnents.

La impossibilitat legal que els
Organs dii ectius del centre
puguin contractar personal que
permeti dur a terme de manera
Optima els seus plantejaments
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institucionals, as un greu incon-
venient per a l'autonomia de
l'escola.

Creiem que s'ha d'iniciar un
procés de liberalitzaci6 en aquest
camp, seguint els exemples que
ja es donen en d'altres paIsos
europeus.

De la mateixa manera que
proposavem la descentralitzaci6
de les dotacions d'equipaments
als centres, també s'hauria de
descentralitzar la dotaci6 de les
plantilles. Aquesta assignacia es
podria fer des d'unitats més pe-
tites que les delegacions terri-
torials: els municipis, les co-
marques, els districtes escolars,
etc. Un cop censats els profes-
sors que pertanyen a una deter-
minada zona, i coneguts els
plantejaments institucionals de
cada centre, l'adscripci6 de les
plantilles podria ser molt més
propera a les necessitats i ca-
racterfstiques de cada instituci6
escolar.

El personal docent dels cen-
tres té, actualment, estatus de
funcionari de l'administraci6. No
es tracta de modificar aquesta
situaci6 de manera rotunda, sin6
de matisar-la i fer-la més fle-
xible per adaptar-la al not.: con-
cepte d'escola oberta i autOnoma
definida a la LOGSE.

Els Organs directius del cen-
tre , d'acord amb el consell
escolar, presentarien, segons la
nostra proposta, un projecte de
plantilla per al centre que res-
pondria a les necessitats i plans
anuals. L'inspector corresponent
avaluaria aquest projecte i el
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validaria davant l'administraci6
educativa.

Si, corn a conseqUancia del
procés anterior, l'administraci6
no pogues dotar el centre del
personal docent dernandat,
perqué no disposes del nornbre
de professors o perque aquests
no tinguessin les caracteristi-
ques requerides, el centre hauria
de tenir la possibilitat legal de
contractar el personal amb els
seus propis recursos econOrnics.

Prendre la decisi6 entre tenir
un professor alas de Ilengua
estrangera per poder fer aixi
agrupaments flexibles o be obres
al pati del parvulari, és une.
decisi6 que nornas ha de competir
al centre i als seus Organs de
direcci6. La possibilitat de
contractar aquest professor de
Ilengua estrangera as una part
fonamental de l'autonomia real
econOrnica, pedagOgica i orga-
nitzativa d'una organitzaci6
escolar.

El procés ha de fer-se de ma-
nera lenta, cautelosa i racional,
perqua no comporti tensions per
als coldectius implicats. Aqui
nornas apuntem la necessitat de
tenir en compte normativament
i administrativament la possibi-
litat que els centres disposin de
la rnillor plantilla per dur a terme
els seus plantejaments, incloent-
hi la facultat de la contractaci6
de personal. Es podria iniciar el
proces amb la contractaci6 de les
substitucions, els professors de
ref org, monitors... Actuacions
que, se sap, avui es fan a moltes
escoles al marge de l'establert
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legalment, amb les consequencies
administratives que aix6 els pot
comportar.

S'hauria d'afegir que, per fer
possible l'adequaci6 de cada
professor a cada centre docent,
caldre que es desenvolupin cur-
riculums professionals diferen-
ciats, que permetin dissenyar
una carrera docent prOpia i

distinta per a cada prefessor. La
seva formaci6 inicial, la for-
maci6 permanent, l'experiencia
docent i la participaci6 en la
configuracia o organitzaci6 dels

projectes de gesti6 d'altres
centres, es concretaran en un
itinerari formatiu i professional
pUblic i obert que proporcionara
la informaci6 necessaria perque
centres i professors s'adaptin
per a una més gran qualitat de
l'acci6 educative.

La gesti6 administrative que
aquesta proposta de gesti6 de
personal podria generar, creiem
que hauria de ser una de les
competencies que assumfs la fi-
gura de l'administrador prevista
a la LOGSE.
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Partiendo de una division
tripartite de las legtcas
escolares (de comunidad
o participative. de
servicio pOblico y de
mercado). la autora fija
su atencien en este
tercer tipo de escuelas
que se da actualmente en
iugares coma Inglaterra
y Pals de Gales. A la
vista de estos ensayos.
se propane la introduc-
cidn. entre nosotros. de
la autonomla econOrnica
del centro docente Se
configure asi un tipo de
gestion agil y flexible.
abierto a la entrada de
ingresos complementa-
nos los proporcionados
por la adrnmistraciOn. y
que asume la
responsabilidad del
regimen economico de la
misma manera que se
hace con el proyeclo
curricular del centro
P.ra satisfacer este
autonomla. que chstaliza
en la elaboracidn y
gestiOn del presupuesto
se significan una serie
de consideraciones en
torno a los capaulos de
ingresos, gastos y cuenta
de gestiOn. tendentes a
garantizar y
salvaguardar el
autogobierno econOmico
Y todo ello sin renunciar
a una descentralizacien
de las decisiones y una
desconcentraciOn de
funciones. a fin de
conseguir. legal y
administrativamente. una
capacidad de autogestien
Ines libre. responsable y
Omar

Palebras clave Escuela
do mercado - Autonorma
econernica Goshen del
presupuesto Descentra-
liraciOn Desconconl
raciOn de funciones
Autonornia y posher) de
personal
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Abstracts

Partant d'une division
tripartite des logiques
scolaires de commu-
neuter ou participative. de
service public et de
marche l'auteur
s'interesse a ce
trorsième type d'ecole.
que l'on rencontre de
plus en plus dans des
regions comme l'Angle-
terre ou le Pays de
Galles A la lurniere de
ces experiences, elle
propose d'introduire la
notion d'autonomie
financiere des etablisse-
inents scolaires, de facon
a permettre une gestion
plus souple de ces
etablissernents En vertu
de ce systeme, as
pourront chercher de
nouvelles ressources. qui
viendront completer
celles fournies par
['administration. et
seront responsables de
:eur regime financier
tout comme as le sont
de leur prolel de
curriculum Celle
autonomie dolt se
tradurre dans l'elabora-
lion et la geshon du
budget Suivent une serie
de considerations sur les
postes de recettes.
depenses et compte de
gestion. qui doivent
garentir et sauvegarder
!autonomic, de gestion
Tout ceci dolt etre fait
sans renoncer a la
decentralisation des
decisions et la
deconcentration des
fonctions. aim d'obtena

juridiquement et
administrativernent
une calmed()
d'autogestion plus hbre
responsable et et fleece

Mots cies Ecolc de
marcher Autonomic
financiere - Gestron du
budget - Decentratisahon
- Deconcentration des
fonctions -Autonomic, et
gestion du personnel

Starting from a
tripartite division of the
logic of schools
(community or
participatory, public
service and market), the
author concentrates on
this third type of school.
which has appeared in
places such as England
and Wales In view of
those experiments she
proposes the introduction
here of the economic
autonomy of the teaching
centre. This leads to the
establishment of a
flexible management.
open to receiving
complementary income.
and which assumes
responsibility for the
economic organisation
just as a does for the
curriculum. Meeting the
needs of this autonomy.
which takes (he form of
the drafting and
management of the
budget. involves a series
of considerations
concerning income.
expenditure and
accounting, which are
likely to guarantee and
safeguard economic self-
government And without
renouncing the
decentralisation of
decisions and
distribution of functions
in order to achieve
legally and
admmistratively a
rreer, more responsible
and efficient capacity for
self-management

Key words Market school
- Economic autonomy
Budget management
Decentralisation
Distribution of functions

Autonomy and
management of stall
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El medi ambient i el
desenvolupament,
l'economia
l'educació. Quina
economia I quina
educacid?
Pilar Heras I Tries*

Quan es parla d'educaci6, en
termes econOrnics i en les so-
cietats actuals, se'ns demostra
la dependencia que aquesta te de
les formes d'organitzaci6' de
l'economia. Se'ns torna a re-
corder aquella correspondencia
-encara que no sempre exacta i
sovint matisable- que apuntaven
Bowles i Gintis entre el sistema
socioeconOrnic i els sistemes
educatius, sobretot en els seus
curriculums ocults.

Avui es fa dificil, sin() im-
possible, de pretendre un discurs
estrictament pedagogic, sense
que aquest no adopti f6rrnules
econOrniques o sense que no sigui

Pilar Heras I Tries es professore
Titular del Departament de Teoria i His-
terra de l'Educaci6 de la Universitet de
Barcelona. Autora de diversos estudis
sobre Pedagogia Ambiental i conerxedora
dels problemes del Tercer Men, ha assistit
a diferents conferencres internacionals
sobre el Medi Ambient

Adreca: Departament de Teona i His-
terra de l'Educaci6. Facultat de Pedagogia
Universitet de Barcelona. C/ Baldin
Reixec s/n 08028 Barcelona

reflex d'algun tipus d'interes. El
que cal, en acostar-nos a l'anelisi
de les relacions entre l'economia
i l'educaci6, es veure els inte-
ressos que hi ha en joc darrera
de cada proposta econ6mica que
te corn a objecte l'educaci6 i

darrera de cada mena d'educa-
ci6, influida sempre per algun
criteri econOrnic.

En el fons estem preguntant-
nos sobre quinaeconomia i sobre
quina educaci6. Estem posant a
sobre la taula el tipus d'orga-
nitzaci6 socioeconOrnica que
defensem, i les finalitats i les
funcions que atorguem a l'edu-
caci6, sigui quina sigui la forma
que adopti. Estem parlant d'unes
finalitats i d'unes funcions que.
al cap i a la fi, estaran repre-
sentant interessos diferents,
rnoltes vegades oposats. Veurem
corn sempre ens movern al
voltant del conflicte d'interes-
sos. Un conflicte entre grups
socials que no poden posar-se
d'acord ni arbitrar fecilrnent
fOrmules de consens, perque en
les seves relacions hi ha qui
decideix i qui és exclOs de la
decisi6. Perque en parlar d'edu-
caci6 estem parlant de formes
de poder i de les possibilitats de
la gent d'accedir a la participaci6
social en les decisions.

Tot aix6 ens situa en el ter-
reny de les desigualtats: sense
l'esment i l'aclariment de les
quals es impossible d'entendre
el marc de les relacions que ope-
ren en les realitzacions precti-
ques dels dos conceptes que ens
ocupen: l'econornia i l'educaci6.
Dos conceptes que, malgrat que
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des de l'economia neoclessica i
liberal s'opini el contrari, sOn
hist6rics i estan profundament
arrelats a les realitats de cada
moment sociohistOric.

Hi ha, per& un tercer con-
cepte fonarnental que, en rana-
lisi, no podem deslligar de
l'econornia i, corn a conse-
quencia, tampoc de reduced&
el medi (o si es vol, el medi
ambient). El medi és el Hoc on
estem situades les persones i on
operem. Per6 és tarnbe, entre
altres coses, la font de recursos
escassos que serveixen per
justificar, ja des del final del
segle XVIII i principi del XIX,
l'existencia d'una discipline
encarregada de gestionar-los i

d'adrninistrar-los, i una ciencia
encarada a l'orientaci6 de les
«millors maneres de repartir
els guanys que comporten
aquests recursos: l'economia.

En les dues accepcions de la
paraula rnedi, hi podem trobar el
conflicte d'interessos a qua
al.ludia més amunt. I aquf es on
pren sentit un altre concepte que
resulta clau en les relacions
entre reconomia i l'educaci6: el
desenvoluparnent, entés corn a
fenornen histOric, corn a forma
organitzativa de l'explotaci6 de
recursos i la seva posterior
distribuci6 per a rus i el consum
i/o per al benefici econOrnic.

Caldria, per& preguntar-nos
pel tipus d'Os, de consum i de
benefici, ja que no totes les for-
mes responen a aquella legitima
aspiraci6 humana de satisfacci6
de les necessitats basiques. Per
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aix6, no podem encetar el discurs
sobre econornia i educaci6 dei-
xant de banda el sisterna econ6-
mic de capitalisme avancat -en
crisi, pert) de capitalisme-, i

tambe la societat de consum i
les seves caracterlstiques, car
en aquestes coordenades es
desenvolupa la vide humana i les
relacions entre les persones i els
grups. Dos sistemes que, en el
seu funcionarnent i en estret
lligam amb les desigualtats,
propicien, per exemple, migra-
cions, generen pobresa i fornen-
ten ignorancia. Reforcen el
malestar a la vegada que politi-
cement es posen les mires en les
societats del benestar.

Qué entenem per
desenvolupament?

Corn tot concepte referit a
realitats humanes,el concepte de
desenvolupament adquireix un
sentit o un altre segons el lloc
des d'on se'n parli. L'escriptor
uruguaia. Eduardo Galeano el
defineix corn "el puente sin No.,
i el caracteritza amb aquestes
paraules: "La enceradora eléc-
trice en piso de tierra. Altas
fachadas de edificios sin nada
detras. El jardinero riega el
casped de plástico. La escalera
mecenica conduce a ninguna par-
te. La autopista nos permite co-
nocer los lugares que la autopista
aniquil6. La pantalla de la te-
levisiOn nos rnuestra un televisor
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que contiene otro televisor, den-
tro del cual hay un televisor..

Aixi de planer. Corn una
caricatura de les relacions de
desigualtat econOrnica entre les
persones, els grups, els paisos...
Sobretot, una caricature de la
satisfacci6 de falses necessitats
en aquest model de societats on
el que predomina mes que el
benestar és el contrasentit. i es
que el desenvoluparnent t.s un
concepte que no s'aplica als
individus; es quelcorn que
experimenten els paIsos (nacions
o regions del m6n) estretament
vinculat als Estats i dependent
de l'economia. Per aix6, rnalgrat
que es parla d'indexs de desen-
volupament, en parlar de la salut,
de l'educaci6, de l'habitatge, del
transport o de l'estat del medi
ambient, del que efectivament
s'esta tractant es del desenvo-
lupament econ6mic i del grau
d'implicaci6-dependencia poll-
tico-econOmica dels governs dels
Estats davant dels organismes
internacionals que Noam Choms-
ky anomena -els amos de l'uni-
vers.: el Fons Monetari Inter-
nacional (FMI), la Bence Mundial,
l'Acord general sobre aranzels,
duanes i comerc (GATT), el Grup
dels Set PaYsos mes Indus-
trialitzats (G-7), per citar-ne
els més importants.

Per tant, si atenem al fet que
definiria el desenvolupament
econOmic a partir d'aquests re-
ferents, veiem que del que astern
tractant es d'un determinat i

conegut ordre internacional
-encara que s'anomeni -nou-
encara que l'anomenem en

termes de sustentabilitat- amb
una econornia cada cop més
integrada i més globalitzada que
fomenta clarament processos de
segregaci6, que ofereix segure-
tat a un tant per cent molt petit
de la poblaci6 (del 15% al 20%)
nornés dels paYsos industria-
litzats. Una economia que compta
amb el vist-i-plau de les elits i

que permet que es propugni una
certa idea de progrés, el qual
avui es tradueix en un -ajus-
tament estructural que han
d'acomplir els paYsos pobres,
sempre a benefici del mercat, del
Iliure mercat.

Aix() suposa -corn diu Susan
George-, entre altres coses,
-devaluacions de la moneda,
increments de les exportacions,
eliminaci6 dels aranzels i libe-
ralitzaci6 de les importacions,
augment del tipus d'interes,
reducci6 del consum intern a
traves dels acomiadaments
massius i caiguda dels salaris
reels, eliminaci6 dels subsidis
fins als que cobreixen necessi-
tats basiques, privatitzaci6 de
les empreses pObliques. i retells
estatals a les despeses de
sanitat, educaci6, habitatge, etc.

1 el medi ambient?

Es podria entrar a relacionar
el medi arnbient amb cadascuna
de les anotacions fetes sobre
desenvolupament, i Pert
no hi ha espai per abordar-los
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tots. N'apuntare nomes algunes
reflexions generals.

Potser el que es indefectible,
en parlar d'economia i de
progres, des d'una determinada
posici6 d'hegemonia que es des
d'on s'han formulat aquests
conceptes, es abordar el tema
dels recursos i de la seva irre-
versibilitat, el tema dels limits
de tolerencia de l'ecosistema
planetari i de l'activitat d'.ex-
tracci6» de l'especie humana.
Aquest es un dels principals
conflictes, perque el sistema
econOmic dominant es un sistema
obert d'apropiaci6 dels recursos
i de rebuig de residus il.limi-
tadament.

La terra es converteix, aixi,
cada vegada mes, en un be esces,
pelt sobretot en un punt d'aten-
cif) dels mandataris per mantenir
l'estat de consentiment de qui els
vota i crear opini6 pOblica al
voltant de la .necessitat de
trobar un casament felig entre
l'ecologia i l'economia".

El seu objectiu es mantenir
un creixement econOrnic i els
beneficis que aquest pot aportar.
Les maneres han de canviar, hi
ha factors limitatius per a
l'explotaci6 i per a l'expansi6 cap
als anomenats palsos del sud o
periferics; la mateixa terra n'es
un. El medi no pot respondre a
les exigencies del tipus de guanys
del m6n ric. Per aixO es parla de
qualitat, en Hoc de quantitat, tot

que no s'acaben d'establir les
mesures que implicarien canviar
el benefici particular per la so-
lidaritat i el .benestar ecologic"
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a partir d'interessos comuns.
Interessant objectiu, per& fent
una excepci6: que hi diuen les
persones dels paIsos pobres, a
les quals no es pregunta mai res?

La lOgica del mOn ric ens
portaria a pensar il.lusament
que si el desenvolupament i el

progres produeixen mals ecolO-
gics, evitar aquesta situaci6 es
reduiria a mantenir la situaci6
de subdesenvolupament dels
paisos pobres. I aqui cal fer
esment de l'abast interrelacio-
nat i interdependent de la pro-
blernatica. Corn diu Bob Sutcliffe,
hi ha problemes ecolOgics

propis del desenvolupament i
tambe hi ha els propis del sub-
desenvolupament", de manera
que no serveixen les propostes
messianiques ni les cooperacions
interessades en la inversi6 de
capital en el Tercer MOn (ni re-
volucions verdes ni imperialisme
ecologic), si es vol encarar amb
una certa equitat aquesta pro-
blernatica econOrnico-ambiental.

I l'educaci0

A part de dependre d'aquest
enquadrament, l'educaci6 sem-
pre fa el paper de representar,
corn a indicador en els estudis i
les planificacions o corn a me-
canisme de control en les rea-
litats vivencials, les posicions
que la depassen; en aquest cas i
en gairebe tots, les econOrniques.
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En efecte, la inversi6 dels
Estats -els mateixos que
gestionen l'economia general i els
recursos medioambientals-, per
exemple, en programes educatius
de cooperaci6 entre els palsos
rics i els pobres, a democratitzar
els propis sistemes educatius o
a afavorir la privatitzaci6 de
l'ensenyament, en sem mostres
ben clares.

Les prioritats que s'esta-
bleixen en les temAtiques (mer-
cat de treball, qualitat...); en els
estudis de necessitats (inversi6
en sectors concrets, capacita-
ci6...); el fet de partir de situa-
cions i estructures donades
inamovibles o de la possibilitat
d'intervenci6 de cara als canvis
(elits, participaci6 social,

oportunitats...); els elements
humans i grupals que es prenguin
en consideraci6 en aquests estu-
dis i en les propostes d'actuaci6
(atenci6 a factors de classe so-
cial, de genere, etnics...); les
teories de les quals es parteixi...
Tot plegat ens torna a situar al
començament, en el debat sobre
quina educaci6, per a qui, en quin
context, en quines relacions
locals i internacionals...

De vegades, per& aquestes
preguntes queden contestades
nornés veient quins elements sOn
els que centren l'atenci6 de qui
parla d'educaci6 (i/o d'economia
de l'educaci6) i quins en queden
exclosos. En aquest cas, la meva
aportaci6 a aquesta «tribuna
preten ser aixf d'explicita.
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En este articulo se
expresa un punto de
vista, referido al
binomio economfa/
educacien, que
relaciona ambos
términos con los
conceptos de medio
ambiente y desarrollo.
Se parte de un
planteamiento de
análisis de las
realidades educativas
como consecuencia de
conflictos de intereses
entre grupos sociales
y palses, ante la
dinémica -recursos
ambientales-procesos
de producciOn-
distribuciOn-consumo-
beneficios., para
cuestionar los modelos
supuestamente
consensuados de
anélisis de la economia
de la educacien de
corte neoliberal. Se
introducen los temas
de las desigualdades y
de las relaciones de
dependencia de los
palses p,obres para con
los organismos
internacionales de
decisien econ6mica
como claves para
entender las
prioridacles en la
economla de la
educacien y en la
educacien misma.

Palabras clove:
Economia Economia
de la Educacien -
Desarrollo - Mecho
ambiente - Pedagogla
ambiental
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Abstracts

Dans cet article,
l'auteur exprime son
point de vue sur le
bineme Ocrmomie/
enseignement en
rapprochant ces deux
termes des concepts
d'environnervnt et de
développement. Son
point de depart est une
analyse des realites
dducatives suivant
laquelle cefles-ci
résultent de conflits
d'intérét entre groupes
sociaux et pays face a
la dynamique
.ressources
environnementales-
procédés de
production-
distribution-
consommation-
benefices- , qui remet
en question les modeles
d'analyse de
reconomie de
l'éducation
d'inspiration !leo-
liberate, lesquels sont
censés faire l'objet
d'un consensus. Se/on
l'auteur, le theme des
inégalites et des
relations de dependance
des pays pauvres
envers les organismes
de decision dconomique
internationaux est une
die qui nous cermet de
comprendre les
priorites en matière
d'economie de
l'éducation et
d'Oducation proprement
dite.

Mots cies: Economic -
Economic de reducation
- Developpernent
Environnement
Pedagogic
environnementale.

This article expresses
a point of view on the
economy/education
binomial, which relates
both terms with the
concepts of
environment and
development. The
starting point is an
analysis of educational
reality as a
consequence of
conflicts of interest
among social groups
and countries in the
face of the dynamics of
-environmental
resources-production-
distribution-
consumption-pro fits.,
and it goes on to
question the supposedly
accepted neoliberal
models of analysis of
the economy of
education. It introduces
the subjects of
inequality and the
relations of dependence
of poor countries on
the international
economic decision-
making organisations as
keys to an
understanding of the
priorities in the
economy of education
and education itself.

Key words: Economy -
Economy of Education
Development -
Environment -
Environmental
education.
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Economia de
l'educació. Una
discipline en formació
Esteve Oroval*

Economia i educaci6 son dos
ternes que han estat fortament
relacionats en la tradici6 del
pensament social. Ja Adam
Smith, pare de l'economia
politica, situe l'origen de la ri-
quesa de les nacions en la divisi6
del treball i darrera d'aquest
concepte destace la formed()
corn a element important per
entendre el creixement econd-
mic.

Fa poc més de trenta anys que
Theodore Schultz va proposar el
terme capital hurne" amb la
finalitat de ressaltar la impor-
Lancia que te la formed() de les
persones sobre la producci6 i

sobre el creixement econbmic.
Al voltant d'aquest concepte
altres autors corn Becker, Min-
cer i el mateix Schultz van des-
envoiupar la teoria a partir de la
qual es va anar creant, des de

Esteve Oroval es catedratic d'Eco-
none Aplicada. a la Universitat de Lleida,
President de l'Associaci6 d'Economia de

rEducaci6. La seva trajectOria en el camp
de l'Economia de l'Educaci6 s'ha traduit
en nombroses publicacions.

Adrega: Departament d'Economia
Politica, Hisenda PUblica I Dret Fmancer i
Tributari. Facultat de Cibncies Econ6-
moues Empresarials Avda Diagonal.
690 08034 Barcelona

diferents Optiques, un important
cos doctrinal que rebria la deno-
mined() generica d'economia de
reduced&

La consolidaci6 d'aquesta
branca de l'economia ha seguit
un proces interdisciplinari, en el
sentit que rinteres pel seu des-
envoluparnent no sols venia del
camp de reconomia, sin6 d'altres
camps corn el dret, la psicologia,
la sociologia i, fonamentalment,
la pedagogia. Des d'aquests
camps s'han fet aportacions im-
portants per a la construcci6 de
l'edifici tebric d'aquesta disci-
pline.

En aquest proces un element
clau ha estat la diversitat d'en-
focaments, ja que si be els
origens formals a Schultz s'em-
marquen plenarnent dins de l'en-
focament de rindividualisrne
metodolOgic, les aportacions dels
institucionalistes i els econo-
rnistes radicals han perrnes am-
pliar les opcions metodolOgiques
i donar-hi una visi6 més globe-
litzadora.

Encara que el cami recorregut
per aquesta discipline es prou
fructifer, tant en treballs empl-
rics corn en reflexions tedriques,
avui per avui no es pot afirmar
que existeixi un cos tebric sblid
i ampliament acceptat que ex-
pliqui el paper de reduced() en
ranalisi econbmica de la societat.

Aix() vol dir que encara queda
molta feina a fer i que s'han de
multiplicar els esforcos per tal
d'anar avancent en un camp tan
basic per al coneixement de la
societat humana.
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La confluencia d'aquest in-
teres a construir una linia de
recerca te6rica amb la necessitat
de donar una resposta repida als
problemes prectics relacionats
amb l'organitzaci6, adminis-
track!) i financament de reducaci6
a tots els nivells, ha impulsat la

creaci6 de nombrosos grups de
treball, generalment Iligats a
diferents ambits academics i de
radministraci6 educative. La
dispersi6 d'aquests grups ha
estat considerable i no ha permes
que es pogues oferir en rembit
d'Espanya un cos hornogeni do-
cent i de recerca.

Era, per tant, prioritari
agrupar els professionals que es
dedicaven o s'interessaven per
aquests temes, i aquesta ha estat
la finalitat basica de la creaci6
de l'AEDE (Associaci6 de l'Eco-
nomia de l'Educaci6), rany
1992, per iniciativa d'un grup
d'investigadors catalans, en el
marc del Departament d'Econo-
mia Politica, Hisenda PUblica i

Dret Financer i Tributari de la
Universitet de Barcelona. El seu
ress6 ha estat important en
l'ambit espanyol, amb una afi-
liaci6 de mes de cinquanta mem-
bres.

Entre els objectius de l'As-
sociaci6 cal destacar-ne els se-
gOents:

Faci liter als seus membres
l'exercici de les activitats de
l'economia de reducaci6 en tots
els llocs i ambits on aquesta pugui
o hagi de realitzar-se, i propagar
metodes per a la realitzaci6 de
les esmentades activitats.
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Estimular l'interes de
l'Administraci6 i institucions
educatives en l'economia de
reducaci6 en tots els Hoes i am-
bits on aquesta pugui o hagi de
realitzar-se, i propagar métodes
per a la realitzaci6 de les es-
mentades activitats.

Prornoure i difondre els
estudis d'econornia de reduced&
i la formaci6 i el perfeccionament
d'experts en la seva realitzaci6.

Promoure activitats enca-
minades a millorar i modernitzar
la gesti6 econOrnico-financera
dels centres educatius.

Promoure contactes i in-
tercanvis professionals, con-
f rontant els treballs i investi-
gacions sobre el tema entre les
diverses persones i institucions
interessades, tant nacionals corn
d'altres palsos.

Organitzar, tota sole o en
col.laboraci6 amb altres orga-
nitzacions o entitats, congressos
o reunions i altres activitats
cientifiques d'economia de
reduced&

Editar publicacions rela-
cionades amb la materia i man-
ten i r o promoure la formaci6 de
biblioteques especialitzades en
economia de reduced&

Promoure la formaci6 d'una
base de dades estadistiques ho-
mogenia, i vetllar pel seu man-
teniment i actualitzaci6.

L'AEDE va celebrar la prime-
ra reuni6 de treball a Valencia,
el mes de novembre de 1992 i un
any més tard este treballant en
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l'organitzaci6 de les II Jornades
sobre l'Ensenyament Superior:
Finangament i Ocupaci6.

La finalitat d'aquestes II
Jornades es analitzar l'expansi6
que ha experimentat en els Oltims
anys l'ensenyament superior a
Espanya. Aquest fenomen d'ex-
pansi6 ha tingut caracteristiques
especifiques en les diferents
comunitats aut6nomes, depenent
de la situaci6 previa, de les di-
rectrius i finangament provi-
nents de les administracions
publiques i del desenvolupament
concret del principi d'autonomia
universitaria. En un moment corn
aquest, crucial en el proces
d'expansi6 corn a consequencia
de la disponibilitat limitada de
recursos, resulta d'interes el
plantejarnent d'una reflexi6 i

debat sobre les diferents opcions
preses en rnateria de f inan-
garnent universitari, tant per
part de les comunitats aut6nomes
amb transferencies en aquest
camp, corn de l'Administraci6
central, en el cas del "territori
MEC.. De la mateixa manera, pot
ser Util considerar el paper de
les universitats privades en el
context referit.

Amb l'AEDE s'ha creat, per
tant, un bon instrument de treball
capac d'aglutinar els actuals

esforgos en el camp de l'eco-
nornia de l'educaci6 pel que fa a
l'intercanvi i posada en corm:, de
treballs duts a terme per espe-
cialistes d'aquesta area en el
territori espanyol.

Pere) aquesta Associació no
podra donar resposta als pro-
blemes i mancances que, en
aquest Ambit, s'han de cobrir des
de Catalunya. El desenvolupament
autonOrnic del nostre sisterna
educatiu, el paper capdavanter
de Catalunya en el marc de les
regions europees, i l'actual
situaci6 de crisi econ6mica i de
restriccions pressuposteries sOn
elements que configuren un
panorama en el qual els temes
d'investigaci6 educativa, des
d'un punt de vista econ6mic,
esdevenen prioritaris.

Per atendre aquesta neces-
sitat s'este iniciant el proces per
a la creaci6 d'un Institut d'Eco-
nornia de l'Educaci6 amb l'ob-
jectiu de disposar a Catalunya
d'un marc institucional que pugui
donar la resposta adequada. El
repte es important en uns mo-
ments en que es cornenca a obrir
pas l'economia de l'educaci6 en
el camp de la docencia, no
solament a nivell de tercer cicle,
sin6 tambe corn a materia troncal
a les Ilicenciatures de Ciencies
de l'Educaci6.
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En apretada sintesis,
el autor presenta una
rEpida visualizacien
sobre los avatares por
los que ha pasado la
Economia de la
Educacien como
disciplina en forma-
cien Se senala que su
desarrollo ha seguido
un proceso interdis-
ciplinar, superendov
el monismo metodol6-
gico inicial fundamen-
talmente econommista
Por ello, la Economia
de la Educacien se
asemeja a un puzzle en
construccien,
existiendo diversas
instancias e
miciativas dedicadas a
su estudio y
tratamiento. En este
amplio abanico destaca
la AEDE (AsociaciOn de
la Economia de la
Educaci6n). creada en
1992, par iniciativa de
un grupo de investi-
gadores catalanes
vmculados al Depar-
tamento de Economia
Politica, Hacienda
POblica y Derecho
Financiero y Tributario
de la Universidad de
Barcelona. Los
objetivos de esta
asociaciOn son la
promociOn de los
estudios relacionados
con esta temetica.
habiendo celebrado ya
una primera reunion de
trabajo en Valencia, en
el mes de noviembre de
1992: actualmente se
trabaja en la organiza-
ciOn de unas segundas
jornadas sobre -La
onsenanza superior
financiaciOn y
ocupacion.

Palabras clave Eco-
nomia de la Educacion

Capital humano

1 9 4

Abstracts

L'auteur présente un
apercu rapide, trés
synthetique, des
avatars d'une
discipline en
formation. réconomie
de leducation. 11
signale que le
developpement de
reconomie de
Veducation a suivi un
processus
interdisciplinaire,
dépassant le monisme
méthodologique initial
fondamentalement
économiciste. C'est
pourquoi reconomie de
l'education peut etre
assimilee a un puzzle
en construction. etudie
et traite par des
instances diverses. II
faut noter a ce propos
la creation en 1992 de
l'A.E.D.E (Association
de l'économie de
reducation) a

d'un groupe
de chercheurs catalans
lies au departement
d'Economie polmque.
de Finances publiques
et de Droll financier et
fiscal de l'universite
de Barcelone. Cette
association vise a
promouvoir des etudes
sur ce theme. Une
premiere reunion de
travail a daja eu lieu a
Valence en novembre
1992. et IA E.D E
travaille actuellemen!

l'organisation des
deuxiemes Journees sur
le theme
.Enseignement
superieur
fmancement et
emploi

Mots clds Econormu do
l'education - Capital
humain

S 2 4

In a highly summarised
version the author
presents a rapid
overview of the
vicissitudes which the
Economy of Education
has been subjected to
as a discipline still at
the formative stage. He
points out that the
development of the
Economy of Education
has followed an
interdisciplinary
process and that the
initial, methodological
monism basically
economism has been
overcome And so the
Economy of Education
looks like a half-
completed jigsaw
puzzle with different
institutions and
ventures devoted to
studying and dealing
with it. From this
broad range, we should
mention the A.E.D.E.
(Economy of Education
Association), founded
in 1992 on the
initiative of a group of
Catalan research
workers connected with
the Department of
Political Economy,
Public Treasury and
Financial Law of the
University of Barcelona
The objective of the
association is to
promote studies related
to the topic It held its
first meeting in
Valencia in November
1992 and is currently
working on the
organisation of another
on -Higher education
financing and
occupation-

Key words Economy of
Education - Human
capital
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Opinions al voltant de
les relacions entre
l'economia i
l'educacid
Javier Ventura Blanco*

La influencia decisive que té
l'economia en la majoria dels
aspectes que configuren la vide
humana és una evidencia, i

reduced() no constitueix cap
excepci6. Philip H. Combs,
prestigiOs expert en temes
relacionats amb els problemes
educatius en general i més
concretament en la seva di-
mensi6 econOrnica i social, en
analitzar els factors que carac-
teritzaven la crisi educative a
escala mundial a partir dels anys
seixanta, va destacar corn a
essencials: el desbordament
estudiantil (augment de la
demanda), l'aguda escassesa de
recursos, l'augrrent dels costos,
la inadaptaci6 del producte i la
inercia i ineficibncia. Actual-

Javier Ventura és llicencial en Pe-
dagogia per la Universitet de Barcelona
Actualment es professor del Departament
de Teoria I Histdria de l'Educaci6 de la
Universitat de Barcelona Expert en
questions pedagogico-socials, ha publicat
diversos articles. aixl corn presentat
divorces pononcies relacionados amh
I educaci6 formal i informal

Adreca Departament de Teona
Hist One de l'EducaciO Facultat de
Pedagogia Univorsitat de Barcelona C/
Be ldtri Reixac stn 08028 Barcelona

ment, les seves tesis no tan sols
tenen vigencia sin() que els fac-
tors esmentats es manifesten
amb una major intensitat, prin-
cipalment si tenim en compte la
crisi econ6mica en que estem
irnmersos.

La dimensi6 econ6mica de
reduced() ha estat una preo-
cupaci6 constant per a pedagogs
i economistes, els primers
interessats fonamentalment en la
millora de la qualitat de redu-
ced& i tambe a procurar gene-
ralitzar-la, facilitant a totes les
persones l'oportunitat d'acce-
dir-hi; els economistes des d'una
pretesa eficacia econômica
acostumen a centrar els seus
treballs en ranelisi de les in-
versions que es realitzen en
educaci6, tenint en compte els
beneficis que s'obtenen.

Aquest treball pretén recollir
ropini6 d'algunes destacades
personalitats(*) de la nostra
vide pUblica, respecte a algunes
questions relacionades amb el
tema central d'aquesta Tribuna.

Vull destacar l'amabilitat i les
facilitats concedides dc- les

Josep M Bas Adam Director
general de ProgramactO i Inversions del
Minister! d'Educacig i Ciéricia

Anton! Gelonch i Viladegut Secretan
general del Departarnent d'Ensenyament
de la Genera Mat de Catalunya

Alfred M Molinas i Bel lido President
del Foment del Treball Nacional Vice-
president de la CEOE

Joan Car les Gal lego i Herrera Se-
cretari general de la Federact6 d'Ense-
nyament de Catalunya de CCOO
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persones que han accedit a col-
laborer en la nostra proposta.

El treball no pretén analitzar
les opinions expressades, desi-
guals en el tractament formal
-sobretot patent en l'extensi6-

la major part de les vegades,
en el seu contingut. Si que es
respecten integrament les
respostes, malgrat que no
sempre se cenyeixen estricta-
ment a la pregunta formulada, a
causa que l'objectiu fonamental
d'aquest apartat es preCament
coneixer, des de la perspective
de quatre persones Iligades a
ambits essencials i diferenciats
de la nostra vide pUblica (Admi-
nistraci6 central, AdministraciO
auton6mica, empresariat i sin-
dicats), la seva visiO sobre els
temes plantejats, deixant als
lectors/es les interpretacions
posteriors.

Questions:

1. sHa de ser analltzada reducacIO
des d'una perspectIva econOmIca,
considerant-la corn una Invers16,
un producte, subjecte a les Ilels
de roferta I la demanda, prop/es
del model econOmIc vlgent en la
nostra socletat?

Josep M. Bas Adam: En pri-
mer Hoc es necessari considerar
l'educaciO com un dret, tal corn
estableix la Constituci6 en l'ar-
ticle 27.1. : Tothom té dret a
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l'educaci6..." Principi cons-
titucional desenvolupat poste-
riorment per una Ilei organica
d'inequivoc enunciat: Llei orga-
nice reguladora del dret a l'edu-
cació (LODE).

L'educaci6 pot ser tambe en-
tesa corn una part fonamental del
desenvolupament dels recursos
humans, al costat del treball, el
medi ambient, la salut i la nu-
trici6, i les Ilibertats politiques
i econOmiques, tal corn es re-
flecteix en el Programa de les
Nacions Unides per al Desenvo-
lupament.

Dit aim), no hi ha dubte que
des d'una perspective econOrni-
ca, l'educaci6 ha de ser consi-
derada més corn una inversi6 que
corn un article de consum, en tant
que contribueix a la futura
creaci6 de riquesa i de progrés
sostingut. I aim) tant a les so-
cietats en vies de desenvolupa-
ment corn a les més avançades
econômicament, socialment i

politicament.

Antoni Gelonch I Viladegut:
L'educaci6 no ha de ser analitzada
nornes des d'una perspectiva
econ6mica. No obstant aix6, si
que han de ser analitzades les
perspectives econOrniques de
l'educaci6. Cal estudiar des de
l'analisi del cost de l'ense-
nyarnent i les diferents tipologies
de l'oferta educative fins als
possibles estudis cost-benefici
de les accions i les inversions.
Tot aixO al costat de l'analisi de
les perspectives social, familiar
i personal.
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Alfred Molinas I Be !lido: El que
és clar es que la perspectiva amb
clue es regeixen els criteris
educatius en l'arnbit universitari
no funciona correctament. Des
d'aquest punt de vista, afegir
criteris de racionalitat eco-
nen-nice pot aconseguir resultats
positius. L'educaci6 es un be del
qual les persones obtenen una
clara rendibilitat, invertir en
capital hurne es una bona
inversi6. Els criteris de l'oferta
i la demanda han d'estar sempre
presents en l'avaluaci6 de qual-
sevol alternative. Es prengui amb
posterioritat la decisi6 que es
prengui, coneixer els costos
d'una decisi6 es imprescindible
per no cometre errades que
despres es pagaran en el futur i
a un preu mes elevat.

Joan Caries Gal lego I Herrera:
Leducaci6, en primer Hoc, ha de
ser considerada corn un dret
fonarnental de la persona. Aixi
ho sentencia la nostra Cons-
tituci6. Un dret de tota persona,
de tot ciutade d'una societat
democratica, que amb l'educaci6,
al Ilarg de tota la seva vtla, ha
de poder desenvolupar al maxim
les seves potencialitats i capa-
citats i ha de disposar dels ins-
truments necessaris per inserir-
se a la vide social i professional.

Més enlla d'aquesta concepci6
democratica de l'educaci6, es
clar que aquesta ha de ser
considerada tambe corn una
inversi6 en termes de capital
hurna per part de les societats.
Corn a inversiO, l'educaci6 ha de
produir i augmentar els recursos
humans disponibles en la societat.

De les disponibilitats i capacitats
d'aquests recursos humans, en
dependran la capacitat d'inno-
vaci6 i d'investigaci6, la capa-
citat d'anticipaci6, i la capacitat
d'utilitzaci6 dels propis recur-
sos.

Diffcilment, pelt, podem en-
tendre l'educaci6 integrada en les
teories de l'economia de mercat,
de l'oferta i la demanda. Corn a
dret democratic, ha de ser ga-
rantit recces a l'educaci6 i el
tractament educatiu integrador
i promocionador de les capaci-
tats. Com a inversi6 productive,
s'ha de garantir el creixement
del seu producte entes en termes
de recursos humans i capacitats.

Lirnitar l'analisi de les teories
de l'oferta i la demanda posa en
perill el concepte de dret fona-
mental, perque justifica selec-
cions en recces, segregacions en
les sortides i limitacions en les
prornocions. Tanmateix, limiter-
nos al model de l'economia de
mercat pot desvirtuar el con-
cepte d'inversi6 i transformer-
lo en despesa i, per tant,
plantejar-se la rendibilitat a curt
termini, amb la qual cosa es
genera una descapitalitzaci6 a
mitja o Ilarg termini dels re-
cursos humans disponibles.

Concebre l'educaci6 corn a
despesa assumible en termes de
cost/benefici a curt termini ens
porta a la Ilarga a mantenir els
deficits estructurals de la nostra
societat que, corn es demostra
en epoques de crisi internacional,
dificulten les anticipacions, les
adaptacions i les sortides.
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Es, per aix6, necessari que
l'analisi de l'educaci6 es faci en
termes d'inversi6 i no de cost,
pert) sobretot que es faci en
termes de dret democratic dels
ciutadans i ciutadanes.

2. Sabem que la major part dels
pesos europeus destinen a
Peducació percentatges més
eievats dins dela seus pres-
supostos generals (l'any 1992, el
nostre pais va destinar el 4,1% del
PIB, sent la mitjana europea del
6%). Aquest any les despeses en
educació a Espanya pateixen un
descens del 0,2% sobre el total
dels PGE, respecte a l'any anterior.
zCreu que son adequades les
particles pressuposthries destina-
des a educacIO? zConsidera que
s'apilquen mesures de cariicter
compensator!, tendents a superar
les dIferències quantltatives I
qualitatives existents?

J.M.B.A.: Durant el periode
de 1982 a 1992, la despesa
publica en educaci6 en relaci6
amb el PIB ha augmentat a Es-
panya considerablement, passant
del 2,8% l'any 1982 al 4,7% el
1992, i s'ha acostat de forma
apreciable a palsos del nostre
entorn europeu amb més tradici6
escolar que el nostre, corn es el
cas de Belgica o Franca (ambdOs
amb el 5,4% l'any 1991).

Per tant, i malgrat l'actual
conjuntura econ6mica adverse,
es pot pronosticar amb moltes
garanties que l'objectiu d'assolir
la mitjana europea abans de
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finalitzar aquesta decade resulta
perfectament assequible, sempre
que l'educaci6 es continul con-
siderant corn una de les prioritats
governamentals en materia de
despesa pOblica, corn ho ha estat
durant els Oltims deu anys.

Pel que fa a la perdue de pes
especific del pressupost del
Ministeri d'Educaci6 en el total
dels PGE per a 1993, és con-
venient assenyalar que l'es-
mentada conjuntura adverse ha
determinat un major creixement
en els interessos del deute, en
els fons per a l'atur, en les
pensions no contributives i en la
major cobertura sanitaria. Aixf
doncs, l'educaci6 i les inversions
en infrastructure han quedat en
el segOent bloc de prioritats i

aquesta ha registrat una baixa
moderada en el seu pes relatiu,
per6 amb una variaci6 interanual
positive respecte a 1992. Tambe
convé destacar que la indubtable
propensio a l'alca de la despesa
püblica educative durant els anys
anteriors especialment entre
1986 i 1990- tant en el Ministeri
d'Educaci6 corn en les comunitats
aut6nomes, ha consolidat aquesta
despesa en una cota bastant sa-
tisfact6ria dins l'estructura in-
terna dels pressupostos pUblics,
la qual cosa permetra afrontar
millor la situaci6 que en anteriors
conjuntures recessives.

Finalment convé assenyalar
que la politica educative desen-
volupada durant aquests anys
s'ha inspirat en el principi d'e-
quitat i de compensaci6 de desi-
gualtats. Podrlem esmentar corn
a exemple, l'impuls donat a la
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politica de beques (el nombre de
becaris s'ha quadriplicat), a la
integraci6 escolar de nens i joves
disminuYts, als programes corn-
pensatoris a l'escola rural, i la
forta ampliaci6 quantitative de
la xarxa escolar pOblica i dels
efectius de professorat, el no-
table creixement de la xifra
d'estudiants universitaris o el
fet que, per exemple, la meitat
de les dones titulades universi-
teries del nostre pais s'han for-
mat a la universitat durant
aquests anys. En resum, una
societat amb menys discrimi-
naci6 i desigualtat.

A.G.V.: La reducci6 del pres-
supost del Ministeri d'Educaci6 i
Ciencia (MEC) per a 1993 és de-
gut parcialment al nou tracta-
ment pressupostari de les parti-
des que fan referencia a la gra-
tultat de l'ensenyament (con-
certs). Fins a 1992, el pressu-
post del MEC en recollia l'import
corresponent a tot l'Estat. A
partir de 1993, el pressupost del
MEC nornes consigna la part
corresponent a la gratullat dels
centres del territori dependent
de l'Administraci6 central. Aix6
representa una reducci6 del
pressupost del MEC d'aproxi-
madament 120.000 milions de
pessetes.

De tota manera, penso que cal
augmentar les partides pressu-
posteries dedicades a l'ense-
nyament, pert) tambe cal millo-
rar la gesti6 dels centres i dels
serveis educatius. S'estan fent
esforcos importants en reci-
clatge del professorat i en mi-
Ilores de les infrastructures.

Aquestes accions tendeixen, sens
dubte, a millorar la qualitat del
sistema educatiu en el seu
conjunt.

A.M.M.B.: L'educaci6 es un be
sobre el qual la demanda avarice
a un ritme superior al de la prbpia
evoluci6 econbmica. Les persones
no se saturen d'educaci6 i, per
tant, no existeix un limit a la
seva demanda. Aix6 suposa que
si s' assumeix la pretensi6
d'oferir sense limits al 100% de
la poblaci6 un sistema educatiu,
aquest este condemnat al fracas
sigui per motius de qualitat o per
I a insuficiencia financera a
l'origen.

Penso que dins de la distribu-
cid) de la despesa pUblica l'atenci6
a l'educaci6 ha de ser prioriteria
enfront d'altres aspectes; aixi i
tot, hem de ser conscients del
cost i dels objectius als quals es
pretén arribar. Si ho volem en-
globar tot com f ins are, probable-
ment aconseguirem poc i dolent.

J.C.G.H.: Espanya i Europa han
seguit carnins molt diferents pel
que fa a la construcci6 de l'estat
del benestar. Aixi, mentre Eu-
ropa, acabada la Segona Guerra
Mundial, augmenta el paper de
l'Estat a la societat dotant de
recursos els serveis socials,
Espanya, amb un regim dictato-
rial, té unes prioritats que estan
Iluny d'aquells pararnetres. Aixb
consolida la gran distancia pel que
fa a prestacions socials i equi-
paments publics.

La LGE de l'any 70 és pos-
siblement un dels primers intents
de canvi de concepci6 global del
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nostre sisterna educatiu, per() les
prOpies contradiccions existents
van impossibilitar la seva
realitzaci6, i es van utilitzar per
consolidar una estructura
educative fragmentada.

No sera fins a la restauració
de la dernocracia que s'inicien
canvis en l'orientaci6 de la
despesa pUblica. Amp lies mobi-
litzacions socials en demanda de
majors equipaments educatius
publics i la constituci6 dels
primers ajuntarnents democra-
tics estan darrere d'uns pactes
de la Moncloa que recullen la
necessitat de la millora quan-
titative del parc escolar i

determinen la creaci6 d'un milk)
de places escolars.

Aquests Oltirns anys hem as-
sistit a un augment dels pressu-
postos destinats a educaci6, que
han perrnes solucionar alguns
dels problemes quantitatius del
nostre sisterna educatiu. Pere
partiem d'una situaci6 allunyada
de la rnitjana de l'Europa comu-
niteria, que destinava majors
percentatges del PIB a Educed()
i durant force temps. Aix6 fa que
estiguem encara Iluny de la
realitat dels sistemes educatius
d'aquests paYsos i, per tant,
Iluny dels nivells de qualitat
desitjables.

En els darrers pressupostos
generals hem observat corn
Ensenyarnent ha perdut pes
global sobre el pressupost total,
tant a l'Estat corn a Catalunya.
Aquesta situaci6 es parallela al
discurs sobre la contend() del
deficit public i del retell de les
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despeses socials. Un discurs que
neix en l'Europa més desenvo-
lupada, per() que no pot ser mi-
meticament traslladat al nostre
pais, on portern pocs anys en que
es pugui parlar d'existencia de
tirnides politiques socials.

No podern, per tent, afirmar
que les actu ,Is politiques ores-
suposteries d'educaci6 s6n
satisfacteries. Per la situaci6 de
partenca, el nostre pais reque-
reix d'uns anys de sobreesforc
superior al de la mitjana europea
per, un cop assolit el nivell
d'aquests paIsos, dedicar el
mitic 6% del PIB al rnantenirnent
i la rnillora del sisterna educatiu.

Pel que fa a l'existencia de
politiques compensateries, tant
quantitatives corn qualitatives,
hem de dir que en els darrers
anys, i d'acord amb la situaci6
de partida, s'ha avancat. Es cert
que s'han augmentat les poli-
tiques de beques, que s'ha obert
camp a una politica d'inversions,
que s'han dotat programes d'in-
novaci6 educative i de forrnaci6
del professorat. El problema rau
en si les despeses realitzades han
estat suficients I eficaces.

Possiblernent l'avenc més
substancial d'aquests darrers
anys hagi estat la politica de
construccions escolars que ha
permes arribar a taxes d'esco-
laritzaci6 plenes en els trarns de
l'ensenyarnent obligatori force
elevades en els de postobligatori,
en especial de 14 a 16 anys. La
politica de construccions esco-
lars ha fet possible augrnentar
du manera clara el parc escolar
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pOblic i cobrir aixi un dels
deficits més significatius en les
prestacions socials en el nostre
pais. Tot i aixi, hem de dir que
encara ens trobem amb situa-
cions de desequilibri pel que fa a
l'oferta pOblica d'educaci6 en
determinats indrets, en especial
en les grans ciutats, on el paper
de les escoles privades es
determinant i on en l'actualitat
es dificil aconseguir solars cen-
trics per construir-hi equipa-
ments escolars pUblics.

Hem de constatar, també, que
les taxes d'escolaritzaci6 pel que
fa a reduced() infantil es troben
entre les mes baixes d'Europa.
Si parlem nornes de la franja de
0 a 3 anys aquesta taxa es
irris6ria -per sota del 10%-.
Aquestes dades sOn prou signi-
f icatives i les hem de contrastar
amb la peculiar manera d'establir
les prioritats pressupostaries en
educaci6. Sembla que es poll-
ticament més rendible destinar
part de la despesa social a
eixamplar les subvencions i

concerts a centres i nivells edu-
catius que recullen sectors
socials que ja estan escolaritzats
en l'ensenyament privat en
nivells no obligatoris, que no pas
cobrir aquelles mancances d'al-
tres sectors socials que en de-
terminats nivells educatius, en
especial el 0/3, no poden gaudir
de l'opci6 d'escolaritzaci6 per
mance d'oferta pUblica suficient.

El més preocupant es que avui
s'este desaprofitant una opor-
tunitat histOrica, corn es la da-
vallada de la taxa de natalitat,
per qualificar el nostre sistema

educatiu. Els poders pOblics
aprofiten les condicions demo-
grafiques per amortitzar despesa
pUblica -en plantilles, en cons-
truccions...-, en comptes d'a-
profitar-les per millorar els
aspectes qualitatius i establir
mesures de caracter compen-
sador.

3. 4Existeixen, al seujudici, raons
de carActer economic en el retard
que este) patint la implantació de
la LOGSE en el nostre sistema
educatlu?

J.M.B.A.: Amb independencia
de l'esmentada circumstancia
d'estar immersos en la fase re-
cessive del cicle econ6mic, han
estat raons de tipus academic les
que han desaconsellat el canvi del
calendari d'implantaci6 de la
LOGSE. Entre aquestes raons
podriem anomenar, per exemple,
el diferent ritme d'adaptaci6 de
les vuit administracions edu-
catives implicades, cosa que
oblige a un cert realisme en el
calendari a fi d'evitar que ning0
es quedi enrere; la complexitat
del proces de formaci6 i reci-
clatge d'un nombre tan important
de professors; la preparaci6 de
materials didactics i la seva
evident i estreta vinculaci6 amb
la indOstria editorial; la compli-
cada programed() d'obres d 'a
daptaci6 en edificis escolars ja
existents i, per tant, ocupats per
nens. etc.

A.G.V.: Molts dels aspectes
previstos a la LOGSE requerei-
xen modificacions profundes en
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l'estructura dels centres, tant
des d'un punt de vista fisic corn
en els recursos humans neces-
saris. Fa temps que denunciem,
en aquest sentit, la manca d'una
Ilei de finangament especifica
sobre la irnplantaci6 del nou sis-
tema educatiu. Sense aquest
finangament sera molt dificil fer
una reforma en profunditat.

A.M.M.B.: Tota reforma
acostuma, per desgracia, a su-
posar un increment de la despesa
pülblica. En aquests moments la
insuficiOncia financera de l'Ad-
ministraci6 no esta per alegries.

J.C.G.H.: El canvi en els
terminis prescrits en el primer
calendari d'aplicaci6 de la LOGSE
ha estat justificat pel MEC
d'acord amb les necessitats pe-
dagOgiques i les insuficiOncies de
les editorials. La realitat, perd,
Os segurament una altra, i Os

determinant el retall que estan
patint les partides pressupos-
táries destinades a prestacions
socials.

Els governs juguen amb
aquesta variable en els diferents
plans de convergencia amb Eu-
ropa presentats, fent-nos con-
vergir en termes monetaris,
perd no quant a protecci6 i ser-
veis socials. I no Os imputable a
la situaci6 de crisi econdmica que
travessem, ni a la necessitat de
complir els extrems del tractat
de Maastricht, sin6 a l'estratagia
de politica econ6mica que s'ha
optat, que preten incidir en els
aspectes de recuperaci6 de la
taxa de guanys, abandonant els
redistributius i, per tant, optant
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per la contenci6 de la despesa
pOblica, en especial la despesa
social.

Pel que fa a Catalunya hem
conegut, tant en les propostes
de mapa escolar, corn en dife-
rents declaracions de responsa-
bles de la Conselleria d'Ense-
nyament, la voluntat de costejar
la ref orma educativa amb la
variable demografica. Aixi, es
diu que Os l'horitz6 del 2000 el
que permetra encarar les millo-
res qualitatives, sense disposar
ni planificar avui el necessari
sobreesforg pressupostari a
realitzar. La disrninuci6 natural
de nens i nenes a escolaritzar
permetra amortitzar part dels
recursos actualment disponibles
i, per tant, l'esforg es fara en
reconversi6 i no en major dota-
ci6.

Aquestes propostes, que
econômicament parteixen del
sup6sit de l'estalvi, poden posar
en peril] la consecuci6 dels
objectius educatius i socials que
figuren en l'entrarnat legal.
Poden provocar que el procOs de
generalitzaci6 de la nova orde-
naci6 educativa, en fer-se sense
els fonaments materials neces-
saris, posi les bases per a la seva
desvirtuaci6 futura i, per tant,
objectius corn integraci6 educa-
tiva, significativitat dels ense-
nyaments, generalitzaci6 de
l'ensenyament postobligatori,
etc., no nornOs no s'assoleixin
sin6 que, a mOs, quedin corn a
mostra de la impossibilitat
tècnica de fer un sistema edu-
catiu mOs democratic.
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Existeix el perill que aug-
mentin les resistancies al canvi

que la inexistancia d'esforoos
economics de l'Administraci6,
que tradueixen el grau de cor-
responsabilitzaci6 de la societat,
s'utilitzi corn a argumentaci6
definitiva contra els nous objec-
tius educatius. I, per tant, que
tot el que representava la re-
forma educativa, en termes de
demanda social, acabi sent nornés
l'augment en dos anys del periode
d'escolaritzaci6 i la reforma de
la FP.

Mem que un dels arguments
que el MEC apuntava tambe per
justificar l'endarreriment en els
terminis d'aplicaci6, era les
dificultats existents en les edi-
torials per produir el material
necessari, els nous Ilibres de
text. Possiblement sigui cert que
les editorials tenen aquest
problema. El tel preocupant és
que el MEC utilitzi aquest argu-
ment, ja que mostra una clara
opci6 de corn s'ha de fer el canvi

corn s'ha de sustentar. Una
reforma que havia de gaudir de
la major autonomia curricular,
de la voluntat d'adaptaci6 dels
continguts de l'ensenyament a
l'entorn de l'alumnat, etc., pot
quedar aixi desdibuixada. era
millor disposar dels recursos
econOmics necessaris per fo-
mentar la investigaci6 i la inno-
vaci6 educatives a l'aula, afa-
vorint els anys sabatics, via
Ilicencies per estudi, potenciant
el treball col.lectiu, les rela-
cions entre experiancies educa-
tives, etc. que esperar que les
editorials siguin l'element sus-

tentador del canvi cultural
professional que la reforma ha
de comportar?

Una aplicaci6 real de la LOGSE
pot revaloritzar el paper del
sistema educatiu. En primer Hoc,
un esforg per democratitzar
l'ensenyament en el sentit de fer
que més gent i durant alas temps
discorrri pel sistema educatiu,
procurant universalitzar els
aspectes integradors, genera-
litzar els instruments compen-
sadors i augmentar el nivell
cultural mitja. I, en segon lloc,
una voluntat de recuperar la
utilitat de l'ensenyament, en fer
definicions curriculars fona-
mentades en intents de recuperar
la significativitat i la rellevancia
d'allO que s'apren a l'escola i

apostant per amples marges
d'autonomia pedagOgica i curri-
cular dels centres docents que
permetin apropar el que s'ense-
nya a l'entorn social i cultural
dels nens, nenes i joves. En
qualsevol cas, dependra de la
voluntat de les administracions
educatives i de les dotacions
pressupostaries que s'aconse-
gueixin la totalitat dels objectius
educatius previstos a la Llei o
que ens quedem nomes amb els
canvis d'ordenaci6 de les etapes,
cicles i nivells.

4. En termes absoluts, es una
evidencia la millora quantitative de
l'educeció en el nostre pals. Els
wogressns qualitatlus en edu-
cació podrien ser més discutibles
Ja que mottos persones clues-
tionen l'exIstencla d'una autentica
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igualtat d'oportunitats, sent els
aspectes sdcio-econômics deter-
minants, en la majoria de les
ocasions, en l'axit o en el fracas
de l'experiancia educative perso-
nal. z Pot expresser el seu punt de
vista?

J.M.B.A.: Es cert que durant
aquests anys s'havien d'assolir,
en primer Hoc, objectius quan-
titatius; es a dir, elevar les
taxes d'escolaritzaci6 en tots els
nivells educatius, des de l'escola
infantil a la universitat, fins al
punt que la mitjana dels esten-
dards assolits satisfan raona-
blernent els minims exigibles.

Per tant, el repte fins al final
d'aquesta decade se centra fo-
namentalment en la millora
qualitative del sistema educatiu
i en el seu rendiment, que s'haura
de mesurar d'acord amb el grau
de compliment dels onze grans
principis que s'assenyalen a la
LOGSE i que es poden resurnir
amb :es pinzellades següents:

- Formacid personalitzada.

- Participaci6 i col.laboracid
dels pares.

- Igualtat de dret entre els
sexes.

- Desenvoluparnent de la
creativitat del sentit critic.

- Habits democratics.

- Autonomia pedagegica dels
centres.

- Atenci6 psicopedagOgica i

orientaciO educative i profes-
sional.
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- Pedagogia active.

Avaluacid.

Relaci6 amb rentorn.

- Defensa del medi ambient.

A.G.V.: La Ilibertat d'opci6
de centre educatiu es un principi
constitucional. I per altra part,
la immensa majoria dels centres
docents no universitaris de
titularitat privada al nostre pais
seri concertats. Aix() hauria
d'implicar que recces als
diferents centres no condiciones
els resultats del proces d'apre-
nentatge. El resultat de l'expe-
riéncia educative personal és
sempre fruit de la combinaci6 de
molts factors, alguns dels quals
-l'entorn sOcio-familiar, les
aptituds i capacitats personals-
seri d'una importencia cabdal.

A.M.M.B.: Mentre existeixi
massificaci6 no hi haure qualitat.
Ni els nous metodes d'ensenya-
ment, ni la connexi6 professor-
alumne, per esmentar alguns
factors, seri possibles en un
ensenyament massificat. Pel que
fa a l'exit o al fracas, indepen-
dentment de les aptituds perso-
nals de cadascO, un entorn en el
qual reduced() constitueixi un
valor important pot incidir molt
favorablement.

J.C.G.H.: Les teories referi-
des a l'escola corn a factor ge-
nerador de la igualtat d'oportu-
nitats han estat irrellevants.
S'ha mostrat corn una false
il.lusi6 Optica, des d'una pers-
pectiva social, que reduced()
sigui una escala de promocid
social, a través de la qual les
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classes els grups socials més
baixos poden resituar-se a l'alga
en l'escala social. Una teona que
pot servir per arnortir els
aspectes d'injusticia social de
l'actual sistema econ6mic i

social, pert que contrasta amb
una realitat que ens mostra corn
els factors socials continuen sent
a l'origen dels desequilibris
educatius i de la segmentaci6
social.

Es cert que avui tothom, al
rnarge dels seus origens, té
garantida una placa escolar en el
periode de l'ensenyarnent obli-
gatori. Pelt també ho és que el
sistema escolar no disposa dels
instruments suficients per
contrarestar les diferancies amb
qua els nens i les nenes arriben
a l'escola. La pressi6 de l'entorn
social i cultural, la situaci6
familiar, etc. sOn elements que,
lligats a un cert uniformisme de
la dinamica educativa, generen
diferents resultats de sortida del
sistema escolar.

Els esforgos compensadors
han incidit mas en aspectes
quantitatius, corn pot ser
garantir plaga escolar, que a
buscar fOrrnules flexibilitza-
dores de la mateixa estructura
escolar que permeti adequar el
discurs educatiu a les diferents
realitats. Avui la LOGSE fa pro-
postes en aquesta linia quan ens
planteja una major autonornia del
centre docent per adaptar els
curriculums a l'entorn i a

l'alumnat. Per6 les successives
concrecions dels diFsenys cur-
riculars van tancant i limitant
aquestes adaptacions. Pel que fa

a la dotaci6 de recursos dife-
rencials per tractar aquestes
situacions, hem de dir que també
ens movem en un terreny d'una
certa precarietat: existeixen
professors de suport, equips
d'assessorament, etc., per6
continuem mantenint una certa
uniformitat pel que fa a aspectes
organitzatius i de funcionament
dels centres docents.

Tanmateix, per& as neces-
sari insistir en el paper integra-
dor i compensador que correspon
al sisterna educatiu. En aquest
sentit l'aposta decidida per
estendre el servei public d'edu-
caci6 hauria de ser una garantia
de tractament integrador i de
posada en marxa de mecanismes
compensadors. Hem de situar act
els perills que apareixen quan
s'insisteix a parlar de major
privatitzaci6 d'aquest servei

Darrere d'aquestes
propostes ens trobarem amb una
major segregaci6 real, ja que
correm el perill que uns centres
educatius assumeixin la inte-
graci6 educativa d'aquells sec-
tors socials segregats d'altres
centres que estableixen traves
selectives econOrniques, cultu-
rals o acaderniques.

5. L'import en concepte de taxes
que ingressen les nostres uni-
versitats Obliques no supers el
20% del volum total d'ingressos
(xifra molt superior a la dels altres
pesos comunitaris), sent la resta
(80% aproxlmadament) aportat
coin a subvenció per part de
l'Estat. Ambdós conceptes cons-
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tltuelxen les tiniques formes de
flnangament de les nostres
unlveraltats pabliques1. 4Consl-
dere correcta la sltuac16 actual?
4Proposa noves formes de
flnançament?

J.M.B.A.: En primer Hoc, he
de corregir la informaci6 sobre
la situaci6 actual Wes que les
dades sobre distribuci6 en
percentatges son aproximada-
ment les segOents:

- Subvenci6 75%

Taxes 15%

- Altres 10%

En el grup .altres» figuren
ingressos competitius per a
investigaci6, venda de serveis i
transferencia de tecnologia,
tercers cicles, masters, etc., i
tambe l'obtenci6 de fons de
diverses procedencies (corpo-
racions locals i governs auto-
nOrnics, fundacions, tons es-
tructurals, etc.)

Aquesta distribuci6 s'apropa
mes a un model 6ptim, en el qual
la corresponsabilitat de la so-
cietat en el financament univer-
sitari sigui major, per la via de
taxes, el patrocini i el mece-
natge, i tambe la compra a preus
reels de l'oferta universiteria en
els serveis esmentats.

A.G.V.: La situaci6 actual és
fruit de revoluci6 dels darrers

(1) Cost miljà per alumne/aiany (curs
91-92) UAB 411 780 PTA UPC
551 206 PTA UB 401 945 PTA
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anys, en els quals l'aportaci6
econômica de l'Administraci6 a
les universitats ha crescut de
manera exponencial. En l'actual
moment de crisi econOmica i de
congelacio pressupostaria, les
administracions pUbliques, i

tambe les universitats, han de
fer un esforg per contenir la
despesa tot millorant la gestic!)
dels seus recursos, i WM:A han
d'augmentar el 'seu percentatge
d'autofinançament.

A.M.M.B.: Per una banda, les
taxes haurien d'aproximar-se
mes al cost real perque s'arribi
a valorar més el que suposa
l'ensenyarnent universitari
pOblic. Tanmateix, per altra
banda, el sistema hauria de ser
capag de subvencionar en la seva
totalitat aquells que demostres-
sin estar per sota d'un nivell de
capacitat econOrnica. El sistema
ha de ser menys universal i més
gener6s amb els casos parti-
culars.

J.C.G.H.: Certament les taxes
estan per sota del preu real dels
estudis, pert, en els darrers anys
s'han anat augmentant progres-
sivament, i, paral.lelament,
s'han anat modificant els criteris
de permanencia i encarint les
repeticions de curs o materia.
Mentre, la politica de beques i

ajut a l'estudi, que podrien ser
un element real de redistribuci6
i d'igualtat d'oportunitats, ha
anat tambe augmentant, perd a
ritmes que no ens permeten
plantejar un canvi radical en les
f6rmules de finançament de les
universitats. En concret, en els
pressupostos de l'Estat del 93
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la particla de beques I ajuts
augmenten un 5,1% 1, per tant,
no cobreix ni l'augment de l'IPC
generat l'any 92; aix6 fa que
estiguem, en termes reels, per
sota de l'any passat.

Les dificultats pressupos-
teries de les universitats i la
massificaci6 que estan acon-
seguint, fan que determinats
equips rectorals i les admi-
nistracions educatives plantegin
la necessitat de canviar el model
de finangament i apuntin veus que
reclamen que el cost total dels
estudis -o una part important-
sigui assumit integrament pels
estudiants o les seves families.

Creiern, pel que fa al finan-
gement de les universitats p0-
bliques, que aquesta no es la
soluci6. L'Estat, per via impo-
sitiva, ha de treure del sector
privet els recursos necessaris
per al finangament de les uni-
versitats pUbliques, i posar en
rnarxa aixi politiques redis-
tributives i de solidaritat en la
societat. Possiblernent sigui cert
que el manteniment de taxes
baixes beneficri més als econ6-
micament mes afavorits, per6
aquest efecte podria ser corregit
i compensat amb una politica
fiscal suficientrnent progressive
-que gravi mes a qui mes te-,
que anes acompanyada d'una
millor gesti6 tributeria que
combates el frau fiscal.

Avui, el finangament de les
universitats per part de l'Estat
es insuficient, si volem aconse-
guir uns nivells de qualitat mit-
jans. Tal corn passa quan parlem

en general de l'educaci6 I recla-
mem el 6% del PIB, a la uni-
versitat la part del PIB que s'hi
destina este per sota de 1'1%,
que es el percentatge mitje del
PIB que es destina en l'Europa
comuniteria. Es per tant contra-
dictori, mentre l'Estat no assu-
meixi els nivells de despesa
mitjans que ens homologarien
amb Europa, plantejar-se que la
soluci6 es que els estudiants, o
les seves families, hagin de
costejar la despesa real dels
estudis. Una mesura d'aquest
tipus dificultaria enormement
recces igualitari als estudis
universitaris i la trava selective
es fonamentaria en la situaci6
econOrnica de partida.

Plantejar l'augment de les
taxes i recOrrer corn a alter-
native a la politica de beques te
la dificultat afegida que, sobre
l'actual sisterna fiscal, planeja
el dubte del frau i, per tant, ens
podriem trobar que les beques
afavoreixin a aquells sectors
socials que, amb menor decla-
raci6 de renda, no sOn els que
disposen de menys recursos
econibmics -no oblidem que els
professionals i empresaris
tributen en termes mitjans per
sota de les rendes de treball-. El
mateix passaria arnb els credits
a baix interes que es planteja
corn a alternative, arnb l'afegit6
de generar un nivell d'endeu-
lament que en el futur allargui la
dependencia familiar dels joves
titulats de poc.

De tota rnanera, la LRU va
iniciar una certa via per diver-
sificar el finangament de les

1
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universitats, que atorgava un
major protagonisme al sector
privat, a partir dels convents que
establia l'article 11 de la LRU,
per contribuir a costejar deter-
minades despeses d'investigaciO.
La realitat es que aquesta via no
acaba de donar uns bons resul-
tats. La utilitzaciO excessiva de
l'article 11 pot crear dependen-
cies directes d'interessos aliens
a la universitat i a la mateixa
societat, o afectar la docencia,
ja que es disminuirien els
beneficis de la investigaciO.

Els convenis d'investigacio
amb les empreses tenen la di-
ficultat afegida que determinats
estudis sOn poc susceptibles de
ser utilitzats, mentre que altres
tenen una major capacitat per
ser rendibles des del punt de
vista de l'empresa. I d'altra
banda, els mateixos consells
socials han tingut dificultats per
controlar i fer el seguiment
d'aquests convenis. Aixi velem
corn la via dels convenis pot ser
un mecanisme per augmentar el
finançament de les universitats.
perg encara ens manca dotar-nos
dels mecanismes de control i

seguiment necessaris perque no
siguin desvirtuats els seus
objectius i perque s'augmenti la
transparencia en la seva uti-
litzaciO.

6. ExlsteIxen certs desequillbrls
entre l'oferta i la demanda en

( fThologia CIas..ca (1.1ABI Cot:t
1 22) , 74F. PIA PIAces ofirles
100 Places sol holtado,, 14
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relach5 amb les diferents titu-
lacions universItàrles, de manera
qud curiosament resulten més
cares (cost mltja per alumne/a)
aquelles amb menor demanda
estutllantil 2. zRespon l'oferta de
titulaclons unlversltArles a les
necessltats reals de la nostra
societat? zCom creu que han de
resoldre's els desequillbrls
menclonats?

J.M.B.A.: En general, l'oferta
actual de titulacions universi-
teries s'aproxima cada vegada
mes a les necessKats reals de la
societat. La reforma de l'ense-
nyarrient superior -actualment en
fase d'implantaciO- ha configurat
ja un cataleg de 125 titulacions
universiteries diferenciades i

que s'ajusten a exigencies con-
cretes de l'entorn sOcio-econd-
rnic.

Malgrat aim), el proces
d'ajust es bastant complex. Aixi.
per exemple, a Espanya el 60%
dels estudiants universitaris
estan matriculats a carreres de
cicle Ilarg i el 40% a les de cicle
curt, quan a la resta d'Europa la
situaciO es precticament la
inversa. Per tant, aquesta
situaciO constitueix un primer
desequilibri que es urgent
corregir d'acrel. Des d'una altra
perspectiva. s'han d'accentuar
i intensificar mes les carreres
tecniques. ales l'insuficient
nombre d'enginyers existents
tant a Espanya corn, en general,
a tot Europa.

S'ha d'avancar en la cor-
reccib d'aquests deseouilibris
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d'una manera coordinada entre
les universitats i les diferents
administracions publiques corn-
petents en l'educaci6 superior, i
intensificant les relacions entre
les mateixes universitats i el seu
entorn sOcio-econOrnic.

A.G.V.: Cal anar corregint els
desequilibris existents entre la
demanda i l'oferta de places
universitaries. En aquesta linia,
s'han creat més places en car-
reres tecniques i riles estudis de
cicle curt. S'ha d'analitzar el
futur de les titulacions d'hu-
manitats i s'han de mantenir
grans ofertes en els estudis de
ciencies socials. Tot aixO, perb,
s'ha de dur a terme amb una
perspective clara definida besi-
cement per les demandes pro-
fessionals i del mercat de treball
del nostre entorn immediat. Les
reformes que no respectin
aquesta referencia basica, no
seran viables en la perspective
d'una correcta administracib
dels recursos pOblics, i en la
previsi6 del mercat de treball
dels propers anys. De tota ma-
nera. caldria, en la mesura que
sigui possible. respectar també
les opcions dels estudiants i

caldria comencar-se a plantejar
determinades reformes estruc-
turals a les nostres universitats

A.M.M.B.: Els sisternes uni-
versals en els quals la um-
versitat pOblica pretén englohar
Iota la gamma d'opcions sOn molt
cars, perque en alguns casos es
dOna la situaciO que, en no existir
demanda, el cost rnitja de la
mateixa estructura es multiplica.
A causa d'aixO, el sisterna edu-

catiu pOblic no s'ha d'entendre
corn compartirnents estancats
sinO que s'ha de considerar des
d'una perspective global. Aixi,
els passos cap endavant s'han de
fer sota la perspective de la
suficiencia financera; altrarnent,
acaben fracassant.

El progressiu apropament de
la universitat a l'empresa es

mitja. La universitat ha de
sortir de la seva bola de vidre.
L'empresa pot oferir mitjans i

realisme a la universitat.

Amb tot, aixO necessita
d'estirnuls fiscals i de contractes
a mitjà termini que assegurin un
benefici mutu.

J.C.G.14.: Al merge de les
necessitats de qualificaciO
professional de la societat, s'ha
instal.lat una certa dinamica en
la qual la possessiO de titols,
diplornes, certificats, etc. es
converteix en condici6 neces-
saria per accedir a un Hoc de
treball. Altrament, els mateixos
empresaris utilitzen l'existencia
de titulacions corn un element per
seleccionar els futurs treba-
Iladors. En aquest mare, és logic
que hi hagi un augment important
en la demanda d'estudis uni-
versitaris per part de la joven-
tut, I mes si veiem que la pos-
sessiO d'una titulaciO es con-
verteix en una certa asseguranca
contra l'atur -no oblidem que
quan s'analitzen les dades de
l'atur, aquest afecta mes els qui
tenon nivells baixos de titulaciO.

Pel que fa a la inadequaciO
entre l'oferta i la demanda de
titulacions ens movem en un

f
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terreny contradictori Podern
analitzar-ho des de la perspec-
tiva del manteniment d'interes-
sos corporatius que generen un
cert numerus clausus per ga-
rantir la continuYtat de l'estatus
professional. 0 podem entendre-
ho en termes de demanda social
satisfeta.

Es cert tambe que ens trobem
amb un cert index de subocupaci6
-un nombre important de titulats
universitaris realitzen feines per
sota del seu nivell de quali-
ficaci6-. Pert) aquesta realitat
contrasta amb les enormes
Ilacunes que té el nostre pais en
camps corn la investigacia, tant
basica corn aplicada, o en les
capacitats de gesti6 de les unitats
productives. I potser, en Ultima
instancia, ens mostra tambe una
certa incapacitat per part del
nostre sistema productiu d'ab-
sorbir i fer rendibles -socialment
parlant- la quantitat de conei-
xernents en circulaci6 en la nos-
tra societat. Possiblement,
darrere aquesta questio hi ha un
debat profund no abordat sobre
l'escala salarial real i l'estruc-
tura jerarquica del m6n pro-
ductiu.

Inevitablement ens trobarem
arnb deterrninades especialitats
que generen poca demanda social
-sigui per qUestions de moda o
de sortides reals-, pelt) es dificil
pensar que l'encarirnent en els
costos mitjans per alumne
d'aquestes especialitats faci que
la universitat hagi d'abandonar
aquesta via d'estudis. La uni-
versitat, mes enlla de la funci6
expedidora de titols, cornpleix
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determinades funcions socials,
entre elles la investigaci6
l'aprofurdiment en diferents
arees del saber, que dificilment
poden suportar una analisi
estrictarnent econOrnica.

7. Com a conclusid, zque Ii
agradarla afegir sobre el tema que
ens ocupa que no hag! estat
suggerit per les questions
precedents?

J.C.G.H.: Possiblement un
terna que caldria plantejar-se es
el paper de la formaci6 profes-
sional inicial en el nostre sistema
educatiu, i les relacions que
aquest subsistema educatiu te
amb el rn6n de l'empresa i arnb
la formaci6 permanent dels
ciutadans.

La formaci6 professional
apareix corn un dels elements a
tenir present en la proposta de
nova ordenaci6 educativa. Una FP
més flexible i adaptada al mercat
de treball, concebuda corn a via
de transit al mOn del treball, en
contacte amb el mOn de l'em-
presa, etc. Una formaci6 pro-
fessional que preten augmentar
les qualificacions professionals
i evitar el descradit actual
d'aquest subsistema, fent-la mes
atractiva als joves i rnes rendible
als empresaris. Es un repte
important abordar la reforma de
la FP. D'una banda, els ernpre-
saris hi han d'estar interessats,
ja que una FP adequada abarateix
els costos d'acollida dels nous
treballadors i facilita la mobilitat
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funcional o l'actualitzaci6 de les
qualificacions dels treballadors.
Una FP en 'contacte amb el mOn
de l'empresa, corn preten la
proposta de les practiques en
alternanga, permet tambe-posar
en contacte els recursos humans
existents en un territori amb
l'oferta de treball i, per tant,
pot afavorir un proces de
selecci6 de personal. I una FP de
curta durada, molt centrada en
els aspectes professionalitza-
dors, amb una certa ocupabilitat
de sortida, pot afavorir que un
bon nombre de joves hi circulin
motivats per les perspectives
d'independencia econdmica i

familiar que els pot plantejar.

Haurem de veure corn respon
la realitat en aquestes aspira-
cions. Dependre de la contribuci6
i implicaci6 que els agents
econbmics i socials tinguin en el
seu desenvolupament i del grau
de compromisos que el govern
assoleixi. Perb en darrera ins-
tencia dependra tarnbe del grau
de valoraci6 social que en tinguin
les sortides. Si ens trobem que
els treballadors qualificats que
arriben a les empreses se situen
en escales salarials depaupera-
des, o generen precarietat en les
formes contractuals, o no obren
perspectives de promoci6, o la
qualificaci6 no es correspon amb
l'ocupaci6, etc., ens trobarem de
nou amb un fracas de l'FP, que
s'instal.lará corn una via del
fracas escolar i no corn l'opci6
volunteria del transit rapid al
mOn laboral.

La dispersi6 de polftiques de
formaci6 professional existents
-FP, FO, FC...-, i les seves mül-
tiples dependencies administra-
tives -educativa, laboral, etc.-
fan necessari plantejar-se se-
riosarnent una estructuraci6
d'aquest subsistema que parteixi
de la necesseria coordinaci6 i que
tingui present la realitat social i
territorial i la contribuci6
necesseria al reequilibri i ho faci
a partir de la participaci6 i

corresponsabilitzaci6 dels agents
socials en les diferents fases de
la planificaci6, la programaciO,
l'execuci6 i l'avaluaci6.

Per ültim, haurlem de plan-
tejar en aquest esquerna la rea-
litat de formaci6 permanent de
les persones adultes, tenint
present la realitat actual de la
nostra poblaci6 activa i els alts
indexs existents d'analfabetisme
funcional i no tant funcional, perb
tambe el que representa que tota
persona tingui el dret d'utilitzar
el sistema educatiu per assolir
majors nivells de coneixement i
preparaci6 al Ilarg de tota la seva
vida. Aixd ens ha de fer plan-
tejar-nos l'EPA corn un element
de carecter educatiu i no corn
una concepci6 estrictament
assisfencial, i hauria de garantir
l'establiment de plans que
facilitin tant l'acces des del rriOn
productiu -amb clesules en els
convenis, desenvolupant l'acord
de formaci6 continua...- corn
l'acolliment des dels diferents
nivells i ambits del sistema
educatiu.
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Abstracts

El articulo recoge las L'auteur nous presente The article has
opiniones de cuatro l'opinion de quatre collected the opinions
personalidades de personnalites of four leading figures
nuestra vida pOblica, d'horizons divers from public life, all
desde la perspective (administration from different spheres
de diferentes Ambitos centrale, (central administration,
(Adrninistracien administration autonomous
central, autonome, monde de administration.
Administracien l'entreprise et employers and trade
autonemica. syndicats) sur des unions), on questions
empresanado y questions relatives au concerning the relation
sindicatos). en torno a lien entre economie et between economy and
cuestiones sobre la education education
relacien entre la
econcmia y la
educacion
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Temps d'Educació, 11 1r semestre, 1994

Aproximacions al camp intellectual de l'educació
Mario Diaz V.

Introducció

La produccia del discurs te6ric constitueix un important complex
de relacions de poder entre institucions, subjectes i discursos. Aquesta
producci6 esa controlada, seleccionada i redistribu'ida per un cert
nombre de procediments que transcendeixen la individualitat, l'interes
personal i la tradicional creativitat. Estudiar la producci6 discursive
es estudiar el discurs, no nornés corn a instituci6 social. sin6 ternbe
corn un sisterna d'acci6 entre forces mOltiples, afectades pel sisterna
de relacions socials; Os estudiar les tensions que sorgeixen entre els
grups d'interlectuals, academics i professionals que s'enf ronten els
uns als altres per l'autonomia discursive, en alguns casos, i per
l'hegemonia, l'estatus i el poder, en d'altres. Es, igualment. establir
l'espai discursiu legitim, la qual cosa equival a delimitar-lo i a fixar,
sobre aquesta base, criteris de pertinence o no pertinence a un discurs,
formes propies i impnipies, legitimes illegitimes de discurs. Vin-
cular la producci6 discursive a les relacions de poder ha significat
repensar el discurs mes enlla de la filosofia de la consciencia i ar-
ticular-lo a la xarxa de relacions entre estructures i practiques so-
cials en les quals es constitueixen noves formes d'acci6 comunica-
tiva, noves formes de prectiques simb6liques I nous tipus de discurs
o realitats discursives-.

La metafora especial de camp es una noci6 desenvolupada per
Foucault i Bourdieu, i aplicada per Bernstein, que pot donar compte
de l'estructura i de les formes de poder que sorgeixen dels processos
de producci6 discursive. La producci6 del discurs educatiu donaria
Hoc a la generaci6 d'un camp dotat d'una relative autonomia social
que estana regulat per prectiques especifiques de la relacib social en

*Matto Dial va treballar a Londres amb B Bernstein en un estudi sobre el camp
Intel lectual de reduced() a ColOmbla Ha publicat diversos treballs a partir I sobre
I obra de Bernstein Actualment es doge de la Facultat d'Educacto de la Universitet de Cali

Adreca Facultad de Educacion Universided del Valle A A 25360 Cali (Colombia)
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els mateixos processos discursius Anomenarem aquest camp d'acord
amb els nostres autors, camp mtel.lectual de leducacib.

El problema de l'educaci6 a Colombia ha assolit un paper fonamental
tant en la vide nacional corn en el camp intellectual. En aquest ültim,
s'ha consolidat, en la darrera decade. un important conjunt de posicions
que s'expressen en rampliaci6 i la diferenciaci6 de les "comunitats

i en la seva influencia sobre la comunitat pedagOgica
professional. D'una banda, amb l'expansiO de l'educaci6 s'han in-
crementat les categories d'agents educatius compromesos en posicions
i funcions acaderniques i burocratiques de direcci6 en els aparells
culturals i en les agencies pedagOgiques de l'Estat. D'altra banda. la
dinamica organitzativa acadbmica i cientifica, especialment de la
universitat. a partir del millorament academic dels professors. de
l'aparici6 de grups d'investigadors, de la multiplicaciO de professionals
especialitzats en noves arees del coneixement cientific i tecnolOgic.
ha generat diverses posicions i funcions d'investigacio. que han
estructurat i diversificat la producci6 inteldectual en les diferents
disciplines i professions i que han donat Hoc al naixement de noves
categories d'intel.lectuals prof essionalitzats associats a diversos
interessos demandes i necessitats de dif erents camps i subcamps.

En aquest darrer cas. la independéncia creixent d'aquestes posicions
investigatives respecte a matrius disciplinaries i la seva relative
extensiO i diversificaci6 en el camp educatiu han significat, al nostre
parer. modificacions importants en els estudis sobre l'educacio. Es
en aquest context que va neixer el nostre interès per abordar l'estudi
de les condicions d'emergencia del camp intellectual de reducaci6
a ColOmbia 1 de les seves expressions en [ambit politic. educatiu i
cultural

Aquest article busca apuntar de manera provisional les conside-
racions conceptuals que van orientar el nostre estudi. Aquestes dis-
corren a rentorn dels conceptes de camp. camp intellectual de re-
ducacio. camp pedagOgic i camp de recontextualitzacib oficial (agencies
pedagOgiques de l'Estat). Amb aquestes categories pretenem exphcar
corn el camp educatiu es un escenan de Iluites internes per rhegemonia
de grups d'intellectuals que pugnen pel control de les posicions i les
orientacions discursives en el camp. i un escenari per a la recreacib
dels conflictes del --iamb-- camp politic
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Reflexions i recerques

De la noció de camp a la node, de camp intellectual de
l'educació

En aquesta secci6 considerarem ia noci6 de camp que farem servir
corn el fonament metodolOgic per establir els nostres punts de vista
sobre el camp intellectual de l'educaci6. El concepte de camp prove
originalment de Bourdieu i en part de Foucault i ha estat emprat
per Bernstein i els seus deixebles per descriure metafOricament els
contextos interns i externs de l'educaciO. Per a Bourdieu els camps
es presenten a l'aprehensiO sincrOnica corn els espais estructurats
de posicions. Des d'aquesta perspectiva, un camp Os el resultat de
relacions de forca i de Iluita entre agents i/o institucions que tendeixen
a conservar o a transformar formes especifiques de poder en l'Arnbit
economic, politic i cultural. Aixi, per exernple, el camp literari, ,om
tots els camps, es recolza en relacions de forca que s'imposen a tots
els agents que hi entren. Igualment, el camp universitari es un Iloc
de Iluita per determinar les condicions, els criteris de pertinenca i
de jerarquies legitimes, Os a dir, les propietats pertinents eficients,
prOpies per produir, en funcionar corn a capital, els avantatges sim-
bOlics assegurats pel camp. En el camp universitari l'hegemonia d'un
grup o grups es porta a terme mitjancant la seva capacitat d'exercir
el control legitirn sobre la selecci6 dels rnissatges, sobre la forrna i
contingut de la seva transmissi6, sobre els pOblics, o sobre els con-
textos comunicatius. En aquest sentit cada camp s'estructura a partir
de posicions i de Iluites per la dominaciO (econOrnica. politica, cul-
tural o sirnbdlica).

Les posicions en un camp d'un camo s'estructuren a partir de les
oposicions dominant/dominat. Aixi, per exemple. el camp de producci6
cultural ocupa una posici6 dominada en relaci6 amb els detentors del
poder politic I econ6mic. Aquesta dominaci6. planteja Bourdieu, no
s'exerceix a traves de relacions personals sin6 que pren la forma de
dominaciO estructural exercida mitjancant mecanismes corn els del
control del mercat cultural Igualment. aquest camp exerceix una
posici6 dominant mentre detenta el poder i els privilegis que confereix
la possessiO de capital cultural. L'oposici6 don ,lant/dominat permet
establir, d'una banda, les relacions entre el camp del coder i els Of-
f erents camps de producci6 i reproducciO I d'altra banda. permet
explicar dins d'un camp la presa de posicions I oposicions dels sous
agents. Des d'aquest punt de vista, Os possible considerar que cada
camp esta estructurat pels seus propis mecanismes interns 1, aixi,
mante algun grau d'autonomia de les determinacions o regulacions
externes.
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Les posicions ioposicions en un camp s6n, alhora, generadores de
disposicions que regulen la percepci6 I l'apreciaci6 de la posici6 Les
disposicions constitutives d'un habitus concret no es formen, no
funcionen i no valen mes que en un camp especific l'autonomia del qual
es igualment un factor estructural que regula les formes de Iluita
internes a cada camp.

La noci6 de camp corn una noci6 estrategica que descriu una instencia
relativarnent autOnoma, estructuradora de posicions, oposicions i

disposicions, obre la possibilitat d'establir les bases socials de
generaci6 dels discursos i prectiques que circulen en les institucions
del sistema educatiu, en la mesura que aquesta noci6 transcendeix el
model de la consciencia individual (o de la filosofia de la consciencia),
de l'obra individual amb la seva temporalitat prOpia i el model de la
comunitat cientifica d'inspiraci6 weberiana, i planteja la producci6 i
la transformaci6 dels discursos a traves i a partir de les relacions
de poder. La metafora espacial del camp de forces, i, alhora, camp
de Iluites, permet considerar l'espai del discurs corn a terreny i

cruIlla de practiques politiques.
El camp intellectual de l'educaci6 es un subcarnp del camp de

control simbOlic1. El camp de control simbOlic ha estat definit corn
,,un camp constitult per agents i agencies les prectiques especialit-
zades del qual creen i reprodueixen els mitjans, contextos i possi-
bilitats de la reproducci6 cultural, controlant les relacions de classe
a traves de mitjans simbOlics (principis de cornunicaci6). Control
simbOlic, en aquest cas, es refereix als mitjanfs pels quals s'assigna
a la consciencia una forma especialitzada mitjancant formes de co-
municaci6 que es recolzen en una distribuci6 del poder i en categories
culturals dominants» 2

Bernstein (1990) ha definit el camp de control simbOlic corn un
conjunt d'agencies i agents especialitzats en els codis discursius que
dominen. Aquests codis de discurs, i les formes de relaci6, pensament
i sentiment que pressuposen, especialitzen i distribueixen en forrnes
de consciencia, relaci6 social i disposicions especifiques. En altres
termes els agents dorninants del camp de control simbOlic regulen els
mitjans, contextos i possibilitats dels recursos discursius i se situen
en all() que s'ha anomenat les noves professions que regulen el cos,
les relacions socials, els seus contextos espacials i projeccions
temporals. El camp de control simbOlic tradueix les relacions de

( 1) Aquesta nuclei ha estal desenvolupada a Berithtnin (1977 1985 1988) i a Bernstein
Diaz (1985)

(2) Bernstein. B (1988 146, 1990. 39)
( 3) Bornstein 11 (1990 37 39)

2 1 8

3.?7



Reflexions i recerques

poder en discurs I el discurs en relacions de poder 4 De la mateixa
manera pot transformar aquestes relacions de poder Aquestes
relacions de poder s'estableixen dins del camp i entre aquest i altres
camps corn ara el camp de producci6 o el camp de l'Estat.

La divisi6 social del treball de control simbOlic ha produ'it diferents
subcarnps, n'és un el camp intellectual de l'educaci6. Aquest camp
es refereix a les posicions, oposicions i practiques que sorgeixen de
la producci6 discursiva i no de la reproducci6 del discurs educatiu i
les seves practiques5que es fan en el camp de reproducciO al qual hem
anomenat camp pedagOgic. ContemporAniament, la relaci6 entre aquests
dos camps s'ha tornat més oberta perO més complexa de manera que
es produeixen tensions expressades en interessos mobilitzats a l'en-
t or n, I a sigui de les demandes discursives dels agents del camp pe-
dagogic i del control d'aquestes demandes pels intel.lectuals de
l'educaciO, ja sigui de les formes d'organitzaci6 del camp pedagogic
o dels processos de comunicaci6 entre els dos camps.

El camp intellectual de l'educaci6 es pot considerar una font
important en la generaci6 de les posicions i oposicions en la teoria,
investiaaci6 i prActica educativa, i en la definici6 parcial dels discursos
i practiques pedagOgiques que circulen en els diferents Ambits del
sisterna educatiu. La determinaci6 dels limits discursius del camp
intellectual depen, d'una banda, de la seva estratificaci6 interna i
de les Iluites r er la definici6 de discursos i practiques legitimes.
Bourdieu considera que aquestes Iluites internes per l'hegemonia dis-
cursiva sOn una mena de retraducci6 ideolOgica de les Iluites entre les
classes i entre fraccions de classe. En aquest cas, les relacions in-
ternes del CIE vénen donades per la lOgica de la competencia i de la
legitimitat simbOlica. AixO fa que les fraccions hegemOniques del
camp controlin la circulaciO dels textos, les seves temAtiques i pro-
blemAtiques. El seu porier, aleshores, s'expressa en les decisions
sobre la seva inclusiO'o exclusiO en els mitjans de circulaciO, o també
en la seva marcada influencia sobre el camp pedagogic, on una fracci6
d'intel -lectuals s'assumeix corn la "consciencia representative."
mitjancant l'establiment de posicions tedriques hegernOniques, o en
la inclusi6 dels seus discursos en les politiques i estrategies socials,
culturals o educatives de l'Estat.

(41 Aguest plantelarnent palesa la influencia loucaulliana en e I Bernstein recent Es un
assunlpte d interes observar corn per a Voucault el disc urs rs poder el pude, es
discurs

5) Bernstein (1988. 146) Per a Bernstein la divtsiO del trebalt de control simbOlic
permet establir un coniunt d'agents que poden funcionar en el camp de control
simbelic. en el camp de produccie o en el camp de la cultura Per a una classificaci&
vegeu Bernstein (1985. 85-88). especialment Ia seccio 'Control simbólico y
identiticaciOn de la nueva clase media' Vegeu tambe (1990. 39-451

219



Mario Diaz V.

D'altra banda, els limits externs del camp Intel lectual de redu-
ced() depenen de la relach5 que aquest estableix amb altres camps
corn el camp de la producciO, el camp de control simbOlic i el camp
de l'Estat. Aixi, per exemple, agents del CIE poden estar vinculats a
les agencies pedagOgiques de l'Estat o del sector public, ja sigui
mitjancant la prestaci6 de serveis administratius o academics (as-
sessories, consergeries, investigaci6, comites i d'altres), o mit-
jancant la produccid de textos o l'assessoria per produir-los. Aquestes
posicions els permeten en alguns casos-- cert rang d'autonomia per
actuar selectivament sobre els mitjans, contextos i possibilitats dels
recursos discursius susceptibles de ser seleccionats per al camp
pedagogic. D'aquesta manera poden arribar a afectar, tot i que no
necessariament, l'ordre de relacions mitjancant les quals s'estableixen
els limits interns i externs del sistema educatiu. Es clar que la seva
intervenci6 no afecta directament la definici6 de rorganitzaci6 interna
i la fund() general d'aquest sistema. Aquestes depenen, fonamental-
merit, de les relacions de poder entre diferents forces pel control,
tant del camp educatiu corn del seu mercat simbOlic.

En aquest sentit Cox6 expressa el seguent: .La determined() dels
limits macroestructurals del sistema educatiu Os el resultat de les
relacions de poder entre, d'una banda, agents i agencies del camp de
la producci6 i, de l'altra, agents i agencies del camp F'JrnbOlic
incloent-hi el CIE tal corn en un moment donat sOn intervingudes
per l'Estat.., I afegeix: .D'acord amb aquesta perspective, diferents
formacions histOriques expressen diferents relacions de poder entre
els grups dominants dels camps esmentats i produeixen diferents
estructures delimitatives en un sistema educatiu (...) les Iluites sobre
els limits basics definitoris d'un sistema educatiu nacional expressen
principis tant de classe corn de camp (producciO, control simbOlic,
Estat), Os a dir, desigualtats i diferencies."

Tenim, doncs, que tant les relacions dins del camp intel.lectual de
reducaciO corn les seves relacions amb altres camps expressen la
lOgica de la dominacid. Es en restudi d'aquestes relacions que hem
intentat exarninar el grau de dependencia o autonomia que el CIE a
ColOmbia ha tingut en relaciO a les influencies externes, especialment
les influencies de l'Estat. A tall d'hipOtesi podem suggerir que la
relative independencia dels intel.lectuals del camp de reduced() Os
el resultat d'un proces histOric de creixent formaciO i automatitzaciO
d'aquest. La justificaci6 no nomes metodologica sin6 tambe contextual
de rautonomitzaci6 del CIE a C-,lOmbia ens permetra, fins a cert punt,

(6) ( C (19134. 28) L'aspecte de les ielacions untie CIE I sislerna educalw s-es-
tudlardri mos conerelament w-labordar lesrelawons enlre el CIE I el camp pedagnga.
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definir la Idgica especifica de les seves relacions internes I externes
definir les condicions socials histônques sota les quals ha estat

possible la seva existencia.

D'aqui la importancia de considerar la dinamica histOrica del CIE
articulada a diferents processos socials que be poden incloure els
conflictes de classe. la reestructuraciO i els canvis institucionals del
sisterna educatiu. els moviments socials i culturals, o les transfor-
macions socials, culturals i intellectuals. També podrien figurer
corn a condicionants de l'estructura funcionament del CIE, entre
altres, les relacions entre aquest i el carnp politic d'on dependria la
major o menor autonomia del camp, els conflictes i interessos dels
subgrups que conformen el CIE i les caracteristiques especifiques
dels seus agenh_ Es clar que una analisi d'aquests processos implica
un estudi exhaustiu que no aconseguirem abastar en aquest article.

Els intel.lectuals del camp intellectual de l'educació (CIE)

Les relacions entre els intellectuals i el camp estan regulades
per la posicie de l'intellectual en l'estructura del camp. Aix() fa que
la dinernica dei camp es defineixi a partir d'una xarxa d'interrelacions
entre una pluralitat de forces (textuals, contextuals, histgriques).
Oué sOn aquestes forces? Qui sOn els intellectuals de l'educaciO? La
discussie en aquest punt sera breu. El nostre interes consisteix,
nomes, a distingir formalment una categona que es fonamental en
l'estructura basica de la nostra analisi del camp intellectual de
l'educaciO. Aquesta secciO ao intenta, doncs, ser comprensible ni
exhaustive sinO que te el propesit limitat de presentar alguns punts
de vista inicials sobre l'intellectual de l'educaciO i les seves relacions
amb el camp en termes de les seves posicions i de la Iluita per la seva
legitimitat en el camp intellectual

D'altra banda. l'estudi dels intellectuals Os inseparable de les
formes d'organitzaciO i distribuciO de la culture per a diferents
formacions socials I en diterents periodes. El naixement dels
intellectuals amb les seves posicions, funcions i conflictes es
pot considerar corn una funclO dels canvis en els Ambits econOmic.
politic I cultural. Cal considerar aleshores els factors determinants
del proces de sorgiment dels intellectuals corn una fracciO social
que. generalment, ha estat ubicada dins de la nova classe rnitjana. Si
partim de la definiciO de control simbolic, corn el camp d'agentf.
agencies que s'especialitzen en els codis discursius que dornmen. i
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mitjançant els quals es transmeten una distribuci6 determinada del
poder I categories culturals dominants, els Intel lectuals moderns
constitueixen una freed() que sobrepassa la noci6 delimitada, en fund()
i contingut, de l'intel-lectual tradicional o gran figura situat en el
context de la vella classe rnitjana. Gouldner (1979) planteja que amb
l'arribada de la societat industrial i tecnocratica la posicid social de
l'intel.lectual humanista culte va entrar en decadencia enfront del
sorgiment dels intel-lectuals model ns i de la intelligentsia tècnica que
es va configurar dins d'una nova classe diferenciada internarnent en
un ampli mercat d'ideologies, posicions i funcions. Des del seu punt
de vista, la reproduccid d'aquesta freed() que forma part de la dif e-
renciacid interna produlda a la nova classe derive, fonamentalment,
de respecialitzacid del sistema educatiu. Aquesta forma de reproduccid
Ii afavoreix l'autonornia en relacid amb d'altres camps (camp econdmic
o camp de l'Estat) i les possibilitats d'especialitzacid en una culture
del discurs critic. Aquesta culture es configure corn la ideologia
compartida pels intel.lectuals de la nova claSse rnitjana a l'entorn
del discurs, independentment dels llenguatges (sociolectes) parlats
per les seves professions especifiques.

Per la seva banda, Bernstein identifica la nova classe mitjana amb
l'expansiO de reduced() i de les noves formes de control. La nova
classe rnitjana, d'on provenen els intel.lectuals de reduced& es una
estructura de classe que neix de les més modernes formes
d'organitzacid del treball cientific en l'anomenat capitalisme cor-
poratiu. En aquest periode es troben els desenvoluparnents mes no-
tables dels discursos especialitzats en control simbOlic7 i es creen leS
bases discursives, a traves de l'educaciO, tant per a rexpansid corn
per a l'increment de la diferenciacid dels agents i les agencies de
control simbdlic. En aquest sentit, Bernstein planteja que la nova
classe mitjana es tant un producte corn un suport de l'expansid
articulada de reduced() i del camp de control simbdlic (1985, 86).

En la mateix, direccid, Brunner I Catalan (1985) consideren que
els intel-lectuals no sOn inseparables de les Iluites I confrontacions
que hi ha pel control sobre les orientacions del camp cultural i sobre
rorganitzacid del mercat simbdlic. Des del seu punt de vista, aquests
controls originen constel.lacions politico-culturals que es poden
descnure histOricament segcns variables culturals, econ6miques,
demogrefiques o educatives. Aixi, mentre el gran intel.lectual
pertany al mOn cultwal pre-rnodern. i les condicions del seu naixement

(71 Aquests dis, arson reben la neva apacacio especialmcnt a les ciencies socials de
conducta 1 Ia medicina ia psiduiaina a la psicoanalisi a les noves disciplines

de la seinamca I de les ciencies cognitive:,
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sOn inseparables de l'estructura de posicions en el camp cultural
dels modes de funcionament del mercat simbOlic>, (1985, 37), l'in-
tcd.lectual modern «es producte de l'expansi6 i diversificaci6 del
mercat cultural i de la seva progressiva organitzaci6 entorn de funcions
prof essionalitzades i burocraticament integrades (ib., 42). L'in-
teldectual modern és un inteldectual prof essionalitzat orgenicament,
articulat en una xarxa ,;omplexa de posicions i funcions discursives
especialitzades en diferents ambits. Aquest es, segons el nostre punt
de vista, el cas dels inteldectuals de l'educaci6.

Es, doncs, el complex de relacions discursives, socials, ideolOgiques
i politiques contemporanies i no el carecter intrinsec de la professi6
(educar-educador, transmissor de coneixements) all6 que ha
determinat el sorgiment d'un grup relativament autOnom d'intel-
lectuals professionalitzats diversos provinents de diferents dis-
ciplines i regions Iligats orgenicament a! camp de l'educaci6. Aim!)
no significa que les prectiques educatives o prOpiament pedagOgiques
que es fan en el camp pedagogic no siguin inteldectuals; ho sOn, per6
estan circumscrites a les funcions histOriques i contextuals que els
assigna la divisi6 social del trebali intellectual. Es la divisi6 del
treball la que reprodueix una classificaci6 tipol6gica de compartirnents
rigids entre el treball intel.lectual productiu (el dels intel.lectuals
de l'educaci6) i el treball intel.lectual reproductiu (els treballadors
intellectuals de l'educaci6). AixO explica, d'alguna manera, el perque
de la classificaci6 entre camp intellectual de l'educació i camp
pedagogic.

Alhor a, la producci6 intel-lectual crea una divisi6 del trebali en-
tre els intellectuals de l'educaci6, divisi6 que es f a complexa en la
mesura que s'expandeixen el camp educatiu i el camp cultural amb els
seus mercats simbOlics, d'una banda, i que s'especialitzen les agencies
del camp de producci6, del camp de control simbOlic i del camp de
l'Estat, de l'altra.8 La divisiO social del treball crea, doncs, la categoria
d'intel.lectuals de l'educaci6 (extremadament diversos en la seva
formaci6 professional i academica en diferents sistemes teOrico-
metodologics) que, especialment a la universitat encara que no

t 8) Jimeno. M (1984) distingeix tres nrans sectors d'intel lectuals burOcrates un.
Iligat a l'aparell estatal educativo-ai ademic, prOpiament cientif lc. l'altre, dedicat
a les activitats tecnico-culturals (administratives. serveis empreses ecoromigues.
culturals. etc) i el tercel relacional amb I eslera politicoluridica en funcions do
decisie o d'execucid En gran mesura les luncions que descnvirn en a) I err b)
comcidoixen amb els dos primers tipus d'intel lectuals descrits per Jimeno Si be
es cert clue anibdOs poden estar adscrits al sector public. el segon reuneix totes
les caracteristiques clue es coniuminen en el burocrata
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sempre, compleixen funcions diverses En termes generals podriern
caracteritzar aquestes funcions dels intellectuals de l'educaciO aixi:

a) Funcions critiques i discursives o d'estructuraci6 de discursos,
difusi6 de paradigmes i perspectives dels camps cientific i educatiu,
nacional i internacional, d'investigació En aquest cas és possible
considerar l'existencia d'investigadors aillats de grups especialitzats
dedicats tant a la critica, a la producci6 o al desenvolupament de co-
neixements. Aquests intellectuals poden pertanyer. generalment, a
centres especialitzats d'investigaci6, encara que no sempre educe-
tiva, o a institucions universiteries d'alt nivell on alternen la inves-
tigaci6 amb la docencia. Aquest tipus d'intellectuals (professors
universitaris, generalment) de l'educaci6 te, en la majoria de casos,
a mes dels seus projectes tebrics, alguna relaci6 amb projectes
politico-ideolOgics del camp pedagOgic, del camp de l'Estat i d'altres
grups del camp intellectual de l'educaci6 i representen, d'alguna
manera, encara que no necessariament, la «consciencia critica,, del
camp pedagOgic en la mesura que la reflexi6 i difusiO de perspectives,
enfocaments o paradigmes este sota el seu domini mitjancant el control,
en alguns casos quasi corporatiu, de certs circuits de distribucie i
d'associaci6 legitimats (revistes, Ilibres, grups d'investigaciO, f un-
dacions. cooperatives, corporacions, etc., i d'altres corn conferencies,
congressos, f Orums, colloquis. projectes). Els intellectuals del
camp (CIE), en general, tenen una gran autonomia intellectual i la
seva activitat discursive este relacionada rnés directament amb l'acci6
cultural contrahegernOnica que amb l'hegembnica. Podriem afegir-hi
que el seu interes és fonarnentalrnent critic, hermeneutic, emanci-
patori i, en general, politic.

b) Funcions tecnom'itiques que asseguren el desenvolupament del
sisterna educatiu i de la politica educative i cultural en conjunt,
garantint aixi el manteniment de l'hegernonia. Ens referim als
anornenats intellectuals-f uncionaris o intellectuals tecnbcrates,
que tenen un paper de decisi6 en la creaciO del consens, de l'hegemonia
i del saber a l'entorn dels principis culturals dorninants del sistema
educatiu. Seguint Gramsci. podriem considerar que aquests intel-
lectuals tecnbcrates (a mes dels burOcrates) tenen la funci6 d'as-
sessorar i reforear l'hegemonia ideolOgica i cultural, i compleixen un
paper important en l'organitzar ,0. desenvolupament i difusi6 de les
politiques, prograrnes i accions educativo-culturals de l'Estat.' Es
important anotar que aquests intellectuals difereixen de la classica
burocracia educative que derive la seva legitimitat del sistema de

(q) Aques1 pun( sor(amplialgoan ;11'mM/ern la relac,o entre el CIF I les ag6ncies Pi
dagogiques de l'Eqtat
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relacions i Ileialtats politiques, encara que hi coexisteixen. Aquesta
coexistencia es pot observer en les formes modernes de raparell
educatiu on l'anomenada intelligentsia tecnocratica queda relativament
separada i actua amb autonomia de les linies del sistema politic
administratiu. L'interes d'aquests intel.lectuals es fonamentalment
tecnic.

Es bastant dificil establir una delimitacid precisa entre aquests
dos tipus d'intellectuals de reducacid, especialment en paYsos on
existeix una articulacid molt directa entre el ,,monopoli del saber,
el treball intellectual i la dominacid politica.1° Aquesta relacid
estreta entre saber, poder i dominaCid facilita el desenvolupament
d'una elit" i una burocracia intellectual que combinen la seva
posicid en un saber especialitzat o semiespecialitzat amb recces a la
distribucid dels poders mitjans que s'estableixen a les agencies de
l'Estat. Aquestes posicions, expressades en prectiques discursives
que reprodueixen un saber institucional (subordinat a la ideologia de
l'Estat). poden generar limitacions ideoldgiques en els desenvolupa-
ments tedrics dels intel.lectuals del camp en la mesura que corn-
pleixen funcions de recontextualitzacid transferint a un Ilenguatge
oficial ()Is conceptes I el Ilenguatge del camp intellectual de reducacid
i d'altres camps. D'aquesta manera, els usos oficials canvien el
sentit del discurs tedric produit al CIE.

El camp inteHectual de l'educaciO i el camp pedagogic

Hem dit que la caracteristica essencial que diferencia el camp
intellectual de reducació del camp de reproduccid o camp pedagogic
es roposicid entre produccid i reproduccid del discurs educatiu. Els
intellectuals de reduced& mentre detenen les formes instituciona-
litzades de capital cultural, en el sentit que Bourdieu planteja, s'oposen
als mestres el treball intellectual dels quals es descrit generalment
en el Ilenguatge de la reproduccid. Segons Bourdieu, l'estructura
fonamental del camp intel.lectual esta constituIda per roposicio i
complementarietat entre creadors (autors que expressen la seva
prOpia doctrine) i mestres (lectors. que expliquen la doctrina d'altres).
L'oposicid produccid/reproduccid introdueix una jerarquia entre el

110) Jmeno M 11984 163/
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CIE I el camp pedagogic que be pot ser rnotiu de conflictes o d'aliances
entre aquests dos camps

El camp pedagogic es un camp estructurat pel context de reproducci6
discursive, les posicions, agents i practiques del qual regulen la re-
producci6 del discurs pedagOgic." Les posicions dels agents en el camp
pedagogic s6n una funci6 de les relacions de poder i control entre les
ideologies, les practiques i els valors legitimats pel codi pedagogic
dominant" que reprodueix el discurs pedagOgic oficial'3 i les pers-
pectives que des d'uns sabers especifics, una cornpetencia, un estatus,
uns valors i pàctiques sOn contextualitzats i recontextualitzats pels
mestres. En un sentit te6ric, podriem dir que les posicions dels mestres
en el camp pedagogic sOn una funci6 de les relacions entre els nivells
macro i micro social. En el nivell macro podem analitzar la distribuci6
del poder (econOrnic, politic i cultural) i la ubicaci6 del sistema educatiu
en aquesta distribuci6. En el nivell micro podem examinar perspectives
que es construeixen en l'experiencia i practice pedagOgica del mestre
que teixeix la xarxa de relacions socials i els acords institucionals
de l'escola.

En general, tenim que les relacions de poder i control subjacents
a la divisi6 social del treball pedagOgic configuren les posicions, opo-
sicions i disposicions dels mestres i n'estructuren l'experiencia en
el camp pedagogic. La divisib social del treball del camp pedagogic
s'expressa essencialment en la divisi6 entre els curriculums i, mes
especificament, dins de cada curriculum en la divisi6 entre les materies
i en l'agrupament dels mestres entorn seu.

La classificaci6 dels curriculums assegura tant la reproducci6 de
les relacions de poder mitjancant la seva dernarcaci6, selecci6,
jerarquitzaci6 i ordenament en el sistema educatiu, corn el manteniment
dels limits institucionals dins d'aquest sisteme.'4La classificaci6 entre
i dins dels curriculums genera igualment la Iluita per la jerarquia
entre els agents del camp pedagOgic. Aquest es un aspecte crucial del
desenvoluparnent del camp educatiu en l'epoca contemporania a
ColOmbia. L'expansi6 del sistema educatiu en diferents nivells, asso-

(11) Bernstein. B (1988. 147)
( 12) CI codi de transmissio o cod' podagegic dominant es reforms als principis que

regulen les relacions entre el curriculum. la pedagogia I l'avaluaciO. a les modalitats
de control especif iques quo regulen les relacions socials on el context escolar,
entre aquest i a ilr es contextes Born:item es roicroixa aquetits prim lots com e
principi de classificacie i el princmi d'emmarcament

( 13 ) Aquest concepte sera desenvolupat a la secciO seguent quan ahordem les relacions
entre el camp intel lectual de l'oducamo les agencies pedagOgiques de l'Estat

( 14 ) vegou Dia/. M (1986)
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ciada als processos d'urbanització, modernitzaci6 I demandes
educatives, ha incrementat, d'una banda, el mercat de les professions
i, de l'altra, les ocupacions en el camp pedagogic, transformant aixi
el sentit de les seves practiques. En el camp pedagogic, la ideologia
del professionalisme o de la professionalitzaciO ha transformat els
veils principis de la vocaci6 i ha creat un mercat de qualificacions i
serveis que han repercutit, alhora, en l'estatus social dels agents en
el camp. Tanmateix, es possible pensar que la professionalitzaciO de
les practiques educatives no ha assolit transformar el seu baix estatus
en el context de les professions, encara que si que ha generat una
relative i fraccionada mobilitat intel-lectual, cultural i econOrnica
dels mestres. Especialment, la mobilitat cultural i intel-lectual ha
constituit, segons la nostra opiniO, un factor important en la
progressiva configuraci6 del camp intel-lectual i ha contribuIt a una
expansi6 més gran del camp pedagogic en generar-se, via educaciO,
una nova cultura del discurs, entre grups que Iluiten per assignar a
l'educacid un estatus disciplinari i a l'educador l'estatus d'intel-lectual
organic i de treballador de la cultura.

Un altre aspecte important per comprendre el camp pedag6gic és
I'estudi dels processos pedagogics. La reproducci6 del discurs educatiu
pressuposa una previa divisi6 social del treball dels transmissors i
adquiridors, discursos i espais de reproducci6. En el camp pedagogic
es reprodueixen tant les competencies especifiques (habilitats
especialitzades) com les disposicions rellevants (ordre, relaciO i

identitat especifics) per al manteniment i reproducciO dels principis
culturals dominants d'una form ici6 social especifica. Aquestes dues
dimensions del camp pedagogic es coneixen corn la dimensi6
instruccional i la dimensiO regulativa. La dimensi6 instruccional
s'estructura corn un sistema de rnissatges (curriculum, pedagogia i
avaluaciO) ia dimensiO regulativa s'estructura a partir de les rela-
cions socials que generen les modalitats de control a l'escola. La di-
mensiO regulativa s'esten al control i delimitaciO dels espais, temps,
materials i tots aquells acords institucionals que pressuposen la
reproducci6 de la cultura escolar.

El camp pedagogic és, doncs, un camp estructurat i estructurant
dels limits entre els discursos, posicions i practiques de transmissiO-
reproduccib. La dimensi6 regulativa del discurs estableix, per exemple,
els limits d'alld que pot ser el mestre, l'alumne. el coneixement, el
pare de familia, la comunitat, etc., i els limits de les posicions que
s'assignen a aquestes categories corn a "Wants" d'un determinat
discurs, d'un determinat ordre. La dimensi6 instruccional estableix
els limits dels missatges/competencies que seleccionats i organitzats
sOn destinats als aprenents en les practiques pedagOgiques legitimant
aixi una determinada posici6/disposici6 en la societat i en la cultura.
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El camp pedagogic es un camp estructurat I estructurant de prec-
tiques pedagOgiques. En qua consisteixen aquestes prectiques? Amb
el terme practice pedagOgica, ens referim generalment als proce-
dirnents, estrategies i accions que prescriuen la comunicaci6, recces
al coneixement, l'exercici del pensament, de la visi6, de les posicions,
oposicions i disposicions, i relacions socials dels subjectes a l'escola.
La prescripci6, per exemple, de recces al coneixement es refereix
a la descontextualitzaciddrecontextualitzaci6 ideoldgica a l'escola
del coneixement recontextualitzat a partir del camp de producci6
inteldectual (el camp de les disciplines, subdisciplines i regions).
Aqui podern observer que la practice pedagOgica treballa sobre els
significats en el proces de transmetre'ls. Aix() vol dir que el significat
que agafen les paraules en el camp pedagOgic arriba a ser diferent
dels significat que agafen en aloes contextos. Tambe podriem dir que
la practice pedaatigica treballa sobre la comunicaci6 en el sentit que
estableix limits en l'exercici dels intercanvis pedagOgics, regulats
per regles d'interacci6 precises com la seqUencia, el ritme i els
criteris d'avaluaci6 donats. Els limits institucionals establerts a la
cornunicaci6 es relacionen amb les condicions socials de producci6
d'enunciats legitims que regulen/transformen els enunciats quotidians
dels parlants legitimats (en aquest cas, el mestre, l'alumne, el pare
o la mare, el socialitzador, el controlador).

A les practiques pedagdgiques el mestre comunica, ensenya,
reprodueix, produeix significats, enunciats el que ja s'ha dit, es
relaciona a si mateix amb el coneixement--, resumeix, avalua, atorga
permisos, recompenses, castigs, etc. Aparentment el mestre apareix
corn un subjecte unificat i autOnom, perb quan es reflexiona sobre les
condicions de producci6 dels seus enunciats, quan s'analitzen les po-
sicions que ocupa en la practice pedagogica, es possible confirmar
l'alienaci6 de la seva paraula. Els seus missatges no impliquen el
projecte deliberat d'un subjecte autOnom. La seva paraula és assumida
des d'un ordre simbOlic, des d'un sistema de producci6 de significats,
des de principis de control i un sistema de regles que regulen la
comunicacio, i que apareixen corn a prOpies del camp pedagogic. Es
aixi corn la practice pedagogica proporciona una via per a la
(re)construcci6 dels subjectes en les relacions socials o practiques
d'interacci6.

El context social on te Hoc la practice pedagOgica este constittfit
per la relaci6 pedagOgica. En aquest sentit, la practice pedagOgica
reclama per a si mateixa un context comunicatiu La interacci6 i les
seves diferents modalitats comunicatives estan sumides en aquest
context comunicatiu. Es mitjancant aquesta interacci6, que la socia-
litzaciO/resocialitzaci6 en l'ordre del saber i en el saber de l'ordre
tenen Hoc. Dins de la relaci6 pedagOgica, la practice pedagOgica treballa
corn un dispositiu ubicador en relaci6 amb el coneixement i amb les
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relacions socials» El mestre entra en la practica pedagbgica amb
la tasca de transmetre un coneixement escolar, uns valors, unes
conductes; en altres termes, un ordre instruccional i un ordre
regulatiu.

En l'ordre instruccional, el treball del mestre es pot reconaixer
i estudiar en la relaciO «saber-dir del saber». La seva pada», que
ha de ser estudiada dins de les regles d'interpretaciO fixades per la
modalitat d'interacciO, ja as, en si, un ordre regulatiu creat per a la
relaciO pedagbgica, que aixi és recreat i transformat en les inter-
accions que aquesta produeix.

L'ordre instruccional i l'ordre regulatiu de les practiques peda-
gdgiques assignen al mestre la legitimitat per construir el mOn de
l'alumne, els seus valors, objectes, experiancies i formes de comu-
nicacii5 i interpretaciO. Alhora, Ii asseguren les condicions sota les
quals es manta un determinat ordre de significats. Aix() es fa, en la
majoria dels casos, mitjangant l'us de pistes, d'intercanvis de rituals
que reforcen les experiancies d'interpretacie, raonament i verbalit-
zacie dels alumnes. Es pot dir que l'ambit de la interaecie nedagegica
esta sumit en una instrumentaciO metodolbgica que es podria assi-
milar a alle que Habermas anomena td'accid instrumental».

La construed() de l'univers de l'alumne en els ordres instruccional
i regulatiu obliga a construir formes d'interaccie que afecten l'activitat
comunicativa. L'activitat dialbgica queda sumida i regulada per
l'activitat instrumental o us de formes d'interacciO, que es legitimen
corn a normals a l'escola, segons el caracter explicit i implicit de les
regles que regulen la lOgica interna de la practica pedagbgica.

Es possible considerar que la comunicacie constitueix l'esdeveni-
ment central de la practica pedagbgica. El context social del camp
pedagogic l'escola esta totalment envalt per la comunicacie. Aixi,
l'escola articula les activitats cognitives i els aprenentatges culturals
dels alumnes, modalitats comunicatives sota les quals l'acciO i

l'experiència de mestre i alumne es controlen.

En sintesi, el camp pedagogic és un camp estructurat/estructurant
de discursos i practiques que es constitueixen corn a eines fonamentals
per a la reinterpretaciO, reenfocament i adequaciO dels discursos/
practiques en el proces de reproduir-los.
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El camp intel.lectual de l'educació i el camp de
recontextualització

En aquesta secci6 establirem la diferencia entre el CIE i el camp
que anomenem de recontextualitzaciO. Per camp de recontextualitznci6
entenem el camp i els subcamps les posicions, agents i prectiques
dels quals s'ocupen de la regulaci6 dels moviments dels textos i

prectiques del context primari de la producci6 discursiva al context
secundari de la reproducci6 en el camp pedagogic.15

L'especialitzaci6 de la divisiO social del treball a l'Estat modern
ha singularitzat dos subcamps de recontextualitzaci6 relativament
autdnoms. encara que complementaris l'un de l'altre. En primer Hoc
tenim el camp de recontextualitzacid oficial (CRO), que es regulat
directament per l'Estat, politicament, a través dels serveis civils.
La recontextualitzaci6 of icial ocorre quan un text o textos que
pertanyen a un discurs o a discursos especifics sOn selectivament
desubicats i reubicats o inserits en els textos oficials. Aquests nous
textos incorporen objectius, temes, conceptes, enunciats i teories
reconegudes previament i seleccionades ideoldgicament. i es corres-
ponen amb ideologies, estrategies i objectius politics definits. Quan
els nous textos han estat recontextualitzats proporcionen un suport
per a la implementaci6 dels principis donats en el camp pedagogic,
sota la forma de discurs pedagogic of icial, en les seves realitzacions
instruccional i regulativa.

Les agencies de recontextualitzaci6 de l'Estat produeixen legisla-
cions especifiques, regulacions, les quals es constitueixen en l'aparell
discursiu legal de legitimaci6 i regulaciO de l'univers escolar. Aquest
aparell discursiu legal, juntament amb els seus textos administratius,
mante el control legal i politic sobre agents, agencies, practiques i
discursos requerits per a la reproducci6 de la cultura de l'escola i la
producci6 de formes especifiques d'experiencia. Aquest aparell
discursiu l'anomenem discurs pedagOgic

El CRO pot incorporar de manera selective cossos especialitzats
d'agencies i agents externs, la qual cosa, al seu torn, alterna la
posici6 d'aquests agents i agencies en el camp. Es el cas d'intel lectuals
de l'educaci6 que poden prestar serveis d'assessoria (planejament,
programaciO, orientaciO, fixaci6 de politiques, etc.) a les agencies

(151 Bernstein Dial (1985 134 seg
(16) Bernstein I Diaz (1985)
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pedagogiques de l'Estat Aquesta funciO difereix totalment de les
funcions prOpiarnent critiques i relativament autOnomes dels
interlectuals critics del camp inteldectual de l'educaciO. Els oficials
o funcionaris inteldectuals del camp de recontextualitzaciO oficial
sOn, doncs, els responsables de recontextualitzar els principis
d'ideologies (i les critiques), projectes histOrics, culturals. o pro-
grames de govern en principis educatius." La seva funciO, corn hem
dit, posseeix un interés fonamentalrnent tecnic.

Es important anotar aqui que les agencies pedagOgiques de l'Estat,
encara que s6n, en Ultima instancia, els definidors pedagOgics crucials,
no sOn necessariament les Uniques agencies de recontextualitzaciO.
Encara que els Estats varien el grau en que permeten camps de re-
contextualitzaci6 diferents als seus, per ter un paper efectiu en la
circulaci6 de textos i practiques sempre defineixen els limits Oltirns
dins dels quals els textos i prectiques poden circular i arribar a
institucionalitzar-se en diferents nivells del sistema educatiu. En
alguns arnbits pot acordar més autonomia que en d'altres. Aixi és
possible tenir agents i agencies de recontextualitzaci6 que estan
especialitzats per ambits especifics (pre-escolar, escola primeria,
secunderia) i per curriculums, corn, per exemple, vocacional, ma-
nual, ciencies socials, etc.: aquestes agencies que posseeixen una
relative autonomia de l'autoritat politica en control de l'Estat cons-
titueixen, en segon Hoc, ei camp de recontextualitzaciO pedagOgica.

Per camp de recontextualitzaciO pedag6gica ens referim als agents,
posicions i practiques que regulen la circulaciO de discursos i practiques
del context primari de la seva producci6 als contextos de reproducci6
en el camp pedagogic. El camp de recontextualitzaciO pedagOgica pot
estar compost pels departaments d'educaci6 de les f acultats
d'educació, juntarnent amb els seus centres d'investigaciO, mitjans
especialitzats. revistes, diaris, divulgacions, manuals de lecture.
Tambe en formarien part les cases editorials de textos pedagOgics.
encara que aquestes se situarien mes directament en el camp de
producci6.'8L'eix central que constitueix el camp de recontextualit-
zaci6 pedag6gica és la seva autonornia tant del camp de recontextua-
litzaci6 oficial corn del camp pedagOgic. Aquesta autonomia depen

(17 ) Hem d'aclarir gue la recontextualitzacie olicial no proporciona Home._ regulacions.
tambe proporciona els limits d'all6 clue pot entrar en el camp pedagogic de reproducer()
Un bon exemple d'aixo ser les agencies pedagOgigues de I Estat a ColOmbia respon-

ble:. de I organittacie del c.uroculum programes les guies thdactgues los
unilats d aprenentalge. etc . tot sota l'auturrtal di l'Estal n aqUebleS agencies
participen de mancra temporal o permanent Intel lectuals gue pr9dueixen textot,
o fan servms esporifics

( 181 B (1985. 305 1988 146)
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fonamentalment de les seves relacions amb el camp de l'Estat i es
seves agencies de recontextualitzaciO of icial '9 La diner-nice d'aquest
camp depen tambe de les relacions amb el camp inteHectual de
reduced&

L'esquema segOent intenta il-lustrar les relacions entre els camps
descrits en aquest capitol.

El camp intel.lectual de reducacid

PRODUCCIO

Camp inteldectual

Camp inteldectual
de l'educaciO

RECONTEXTUALITZACIO

Camp de recontextualitzaci6

4

REPRODUCCIO

Camp de reproduccid
pedagdgica o
camp pedagogic

4-

Camp de R/C Camp de R/C

Oficial PedagOgica

(politiques) (discursos/
practiques)

A

( 19 ) Un assumpte d'interes sena l'estudi de la relaciO entre el CRP1 el camp de produccio
En un article recent. Bernstein (1988) ha plantelat la relacio entre els agents de
control simbelic (en el nostre cas agents del CRP) que produerxen textos per a la
industria editorial Bernstein detineix aquests agents corn a agents en el camo
economic amb tuncions de control simhOlic Aquests agents sOn creadors de textns
pedagOgics per cornorcialittarlos La producci6 d'aquests textos croa un tipus
particular de relacie entre la Industrie del text i aquests agents Aquests produerxen
el text pert) no hi tenen poder En general, sem els comerciants dels textos els que
tenet) el poder sobre la tonna, et contingut. el context. les possibilitals s la distribuci6
(Bernstein, 1990. 43 i seg )
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ldees alternatives sobre alguns conceptes de bio-
logia: «la formiga té pulmons petits», «les cèl.lules
de l'elefant son més grans que les del ratolk «un
arbre no és una planta»...1
Jordi de Manuel Barrabin*

1. lntroduccio

Continguts referents a l'estructura i funcib de les callules, al
concepte d'asser viu, d'animal i de planta, o als organs i funcions dels
animals, es tracten des de l'arnbit de les ciancies naturals en diferents
moments de l'ensenyament primari i secundari.Alguns d'aquests
conceptes mas generals i inclusius (concepte d'asser viu, de planta,
d'animal) sbn d'especial importancia, ja que sOn els referents a par-
tir dels quals s'hauria d'establir la seqüenciaci6 dels continguts a
aprendre (Ausubel, 1976). Sobre aquests conceptes (i d'altres), els
estudiants van construint el seu coneixement, i ho fan no nornas a
partir del que aprenen a les escoles i als instituts (ciència escolar),
sine) també a partir de la seva experiancia, de les prbpies vivancies
i de totes les informacions que els arriben d'una manera informal
(Lucas, 1983).

Les persones elaborem, des de la infancia, una bona colla d'idees
sobre determinats conceptes cientifics que ens ajuden a explicar i

interpretar fets i fenOmens naturals. Aquestes idees, anomenades de
diversa manera (pre-conceptes, idees pravies, idees alternatives,
marcs alternatius, representacions, constructes, concepcions...),
configuren una ciOncia intultiva prbpia (Osborne & Freyberg, 1985),
constituIda per teories personals (Claxton, 1984). Aquestes con-
cepcions tenen diferents origens (Pozo i altres, 1991) i donen fun-

( 1 Aquest treball tor ma p.al d'un projecte d'investigacie reahttat gracies a una
iiicèncra d'estudis concedida pel Departament d Ensenyarnent de la Generalitat de
Catalunya (DOGC. nurn 1602. 3/6/92)
Jordi de Manuel és prof essor de Ciencies de la Naturalesa de l'IES Juan Mau

Col labora en lasgues de docencia I d'investigacie amb l'ICE I amb el Departament d'Eco-
logia de la Universitat de Barcelona Es coautor de La Ctthrcua a raula (1993) Barcelona
Barcanova. premi Barcanova a la renovació pedagAgica 1992

Adreça Universitat de Barcelona Departarnent d'Ecologia Avda Diagonal. 645
08028 Barcelona IES Joan Miro Avda Europa. 153 Bellvitge L'Hospitalet
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cionalitat, capacitat de prediccie i coherencia al men dels alumnes,
pent) freq0entrnent no coincideixen amb els conceptes cientffics vigents.

La ciènciadelsalumnes pot interferir en l'aprenentatge de conceptes
cientifics: cal identificar aquestes idees, i en cas que no estiguin
d'acord amb les idees cientifiques acceptades, s'ha de tractar de re-
estructurar-les i transf ormar-les. Actualment, en el marc del model
constructivista, es considera que es fonamental la utilitzacie de les
concepcions corn a punt de partida en l'aprenentatge (figura 1). En
realitat, una part important d'aquest consisteix en la transforrnaci6
de les idees alternatives en concepcions cientifiques acceptablea.
Aquesta transformed& a la qual s'arriba de diverses maneres, es
coneguda corn a canvi conceptual.

Giordan i de Vecchi (1987) ernfasitzen el fet que aquesta trans-
formed& aquest canvi, no pot donar-se d'una manera sobtada, i que
les idees dels alumnes, per errenies que ens semblin, poden ser uti-
litzades positivarnent per a l'aprenentatge. La construccie del saber
s'ha d'entendre no corn un canvi, sine corn una reestructuraci6 del
significat dels conceptes que es realitza per aproximacions successives
(la integraciO al.losterica dels conceptes). Segons aquests autors,
promoure el conflicte cognitiu i aportar informacions necessaries per
al desenvolupament d'aquest pot ser una manera eficao per a la
construccie adequada del coneixernent cientific.

El model d'aprenentatge constructivista exigeix que tant el que
ensenya corn el que apren prenguin consciencia d'aquestes concepcions.
Fa falta explicitar-les a l'aula i confrontar-les amb altres idees. I

sere en aplicar posteriorment aquests conceptes, en diferents con-
textos i situacions, quan podrem valorar els aprenentatges.

L'existencia d'idees previes a l'estructura cognitive dels individus
s'esten a moltes Arees del coneixernent. S'han detectat tant en derides
experimentals corn en ciencies socials i rnaternAtiques. En fisica i qui-
mica, per exemple, es varen realitzar les prirneres investigacions
sobre aquest tema, i existeixen un bon nombre de treballs publicats
sobre les concepcions en aquestes disciplines. Carmichael i altres
(1990) i Pfundt & Duit (1991) recopilen amb rigor gairebe tota la
bibliografia existent (publicada en revistes internacionals) referida
a les ciencies experimentals. En biologia i geologia el nornbre
d'investigacions realitzades sobre concepcionsno es tan important.
En derides naturals, i mes en el nostre Ambit, s'han fet diverses
recopilacions: Serrano (1987) i Jimenez (1987), en biologia:
Albaladejo i altres (1993), en biologia i geologia.

Aquest treball preten ser una aportaci6 més a l'estudi de les idees
que tenen els/les estudiants sobre alguns conceptes de biologia S'in-
vestiguen les concepcions sobre alguns dels conceptes esmentats al

236

3290



Reflexions I recerques

començarnent, I es fa una analisi de les concepcions I representacions
detectades, s'Ingulrelxen sobre els seus posslbles origens I se
suggereixen algunes implicacions didactigues derivades.

MODEL CONSTRUCTIVISTA

BASES
PSICOLOGIQUES

L'aprenentatge dels
alumnes Os receptiu

significatiu,
condicionat pels
pre-conceptes
El coneixernent Os
constru1t per

Teoria dels
constructes
personals

BASES
EMPiRIQUES

Les idees
prOvies no
concorden amb
el coneixernent
cientitic

BASES
EPISTEMOLOGIQUES

Irnportancia del
context en club es
presenta el coneixe-
ment cientific
Els procediments
cientifics s6n
importants, per() han
de fonarnentar-se en
teories, models o
hipdtesis
El mOtode cientific no
Os universal
Cal presentar pro-
blemes i nous con-
textos per produir el
canvi conceptual

PRINCIPIS ACCIO PAPER DEL MATERIALS
DIDACTICA PROFESSOR DE SUPORT

Aprendre Partirn de les El professor Activitats
cienctes idees prOvies guia les d'aprenentalge
reconstruir dels alumnes investigacions Aprenentatge
concepcions Fases de: dels alumnes cooperatiu
Ensenyar
ciencies-

exploraci6,
reestructuraci6

Avaluaci6
formative corn

Clirna de
dialeg a

dissenyar aplicaci6. a control de l'aula
activitats Canvi concep- l'aprenentatge
d'aprenentatge tual

Importancia
del treball en
petits grups

Adaptaci6
constant de les
activttats
d'aprenentatge

Figura 1: Representacid esquernatica de les bases psicolOgiques.
empiriques i epistemoldgiques del model constructivista i les seves
implicacions didactiques (Albaladejo i altres 1993, a partir de Jime-
nez, 1992).
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2. Com s'ha fet la investigació?

Instruments

Es van preparar ties Oestionaris en els quals s'exploraven les
idees dels alumnes sobre aspectes relacionats amb els segOents temes:

concepte d'asser viu
concepte d'animal
concepte de planta
classificaci6 dels animals

- teoria cellular
anatomia comparada

Els qüestionaris (A, B, C) es mostren a la figura 2.

També es van realitzar algunes entrevistes individuals a partir
dels qOestionaris, amb la finalitat de concietar i aprofundir el pen-
sament dels estudiants i d'identificar les veritables concepcions, ja
que sovint el llenguatge escrit ernmascarava el significat real de les
respostes dels qUestionaris de paper i !lapis.

Al qüestionari A s'estudiava sota quins termes els alumnes clas-
sificaven els animals dibuixats. Posteriorment s'aplicaven conceptes
de la teoria cel.lular (relacionar la mida del ratoli i la de l'elefant
segons la quantitat i la mida de les seves céldules). En una pregunta
oberta sobre l'aparell respiratori de l'elefant i el de la tormiga,
s'exploraven les representacions dels nois i les noies respecte als
organs respiratoris d'aquests animals.

Amb el qUestionari B (modificat de Bell, 1981a), s'explorava el
concepte de planta, en relaci6 arnb plantes o parts de plantes prou
conegudes i familiars.

Al questionari C es presentava una situaci6 on l'alumne havia
d'establir criteris per determinar .si la mostra recollida per una
suposada nau espacial era un ésser viu, i, a mas a més, si es tractava
d'un animal o d'una planta. El qUestionari, amb dues preguntes obertes,
tenia corn a objectiu explorar les concepcions d'asser viu, d'animal
i de planta. A partir de les respostes escrites dels estudiants, en
aquest Oltim q0estionari, es van desenvolupar xarxes sisterniques
(networks) on es categoritzaven les concepcions.
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Figura 2: Questionans utilitzats per investigar idees espontanies
dels alumnes sobre alguns conceptes de biologia.

A. ClassificaciO dels animals, teoria cel-lular anatomia comparada.
B. Concepte de planta (modificat de Bell, 1981).
C. Concepte d'ésser viu, de planta i d'animal.

A
Segur que conerxes cada un dels animals
que estan representats en els 3 dibuixos
Sabnes unit' amb Iletres a qum grup
respon cada animal/

marnifer
A reotil

msecte
arecmd
amt,b,
equmoderm
Cr ustac.

Escull una de les opcions (a. b. c d) que
exphqui per que I eletant es molt mes gran
que el latch
a Menlo molt mes per last. creur molt
mes
b El seu cos te moltes mes cel lules
c Pot aguantar molt fries pes en temr les
carnes mes grosses
d El seu cos le lets cel lules mes grans

Sc.

Tots aquest animals respires are Sabr es
explicar gums mesa d aparell respirator,
te I eletant" i la torm.ga',

SI creus que en el drburx n, na una planta
o be part chuna planta. posa un cercie al
Si Digues per que 5, o per que no

..

CEBA HERBA

SI NO si NO

Per clue° Per clue?

r.t'Ar.

Sat ),

C-g.efkilik.lie'rtA

1

...1:. ALZINA

(r)

LLAVOR

SI NO S I NO

Per quo? Per quo/

La nau mtergalactma ..Gaideu_ ha tornat de l'espal Entre les mostres que ha recolht en un
planeta amb caracterrstrques semblants a la Terra hi ha un obpecte que podria tractar.sr.
d'un orgamsmc vu
Tu formes part de I equip d investigadors de I Agencp Espac,at

I En qumes carocle,st,ques et huorres
per saber si es tracts d un esser yiu o
d un Osser merr,

2 Suposem clue has arribat a la conclusro
que es tf acto d un organisme WU Com
podries diferenciar sr S un animalS una
planta?

BEST COPY AVAILABLE 4 '3
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Mostra

La investigaciO es va realitzar en 9 centres escolars de Catalunya
(4 d'ensenyament primari i 5 de secundari) de diferents ambits (p0-
blics, privats; d'EGB, formaciO professional, batxillerat i del nou
ensenyament secundari obligatori; urbans, suburbans i rurals). Els
qüestionaris es van passar a més de 700 alumnes (aproximadament
50 % de nois i noies) d'edats compreses entre els 12 ; c!s 18 anys.
A l'ültim curs de batxillerat (3r BUP) la mostra va estar constituida
només per alumnes de l'opciO de cibricies amb biologia. A la taula 1
s'indiquen les caracteristiques de la mostra investigada per cada
qüestionari (nombre d'estudiants -n-, nombre de grups classe,
nombre de centres i tipus d'ensenyament impartit).

Taula 1. Caracteristiques de la mostra d'estudiants que va realitzar
cada q0estionari d'aquesta investigaciO.

Q0estionari A
n= 598

Questionari B
n = 447

QUestionari C
n = 284

12-13 5 grups classe
4 centres (3 EGB,
1 REM)
n = 136

5 grups classe
3 centres (2 EGB.

1 REM)
n = 137

3 grups classe
1 centre (REM)
n = 134

13-14 3 grups classe
3 centres (2 EGB,

1 REM)
n = 99

4 grups classe
3 centres (2 EGB.

1 REM)
n = 99

1 grup classe
1 centre (EGB)

n = 26

14-15 5 grups classe
4 centres (1 REM,
1 FP,2 BUP)

n = 169

5 grups classe
3 centres
(FP.REM,BUP)
n = 145

3 grups classe
2 centres (FP,
BUP):
n = 74

15-16 5 grups classe
3 centres (SUP)
n = 108

2 grups classe
2 centres (BUP)
n = 24

2 grups classe
2 centres (BUP)
n = 33

16-17 5 grups classe,
opciO ciencies (amb
biologia)
5 centres (BUP)
n = 86

3 grups classe
op. ciencies (amb
biologia)
3 centres (BUP)
n = 42

2 gr clas op
ciencies (amb
biologia)
1 centre (BUP)
n = 17

3/A4
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3. Resultats I discussió

a) Concepcions i evolucid d'aquestes amb l'edat

A la figura 3 es mostren els resultats de les dues primeres pre-
guntes del qüestionari A. Cal destacar corn evoluciona la idea
alternative referida a atribuir la diferencia de mida entre l'elefant
i el ratoli a la rnida de les seves cél.lules (figura 3A). Podriem dir
que en els cursos successius les respostes van acostant-se mes al
que postula la teoria celdular (es a dir, els alumnes opten més per
la resposta b), pert es sorprenent que els estudiants de 15 a 16 anys
sobre els quals s'ha investigat (alumnes de 2n BUP) «tornen enrere«,
i la concepci6 errOnia es més comuna entre ells que entre els alumnes
de cursos anteriors (cal recordar que al 2n curs de batxillerat del
sisterna ordinari no hi ha continguts obligatoris de biologia). Hi ha un
salt quantitatiu important en les respostes correctes (poc més d'un
80%) dels alumnes de 16 a 17 anys (tots ells de 3r BUP), pert no
s'ha investigat amb alumnes d'aquesta edat de l'opci6 de Iletres, en
els quals es d'esperar que la concepci6 sigui alrnenys igual (quanti-
tativament) que en els alumnes de 15 a 16 anys, ja que no han tornat
a tractar (ni probablement ho faran rnai més) els continguts sobre la
cel.lula.

Abans d'analitzar els resultats pel que fa a corn classifiquen els
animals els nois i les noies que han participat en aquesta investigaciO,
s'hauria de considerar que tot i que a l'escola possiblement no s'hagin
impartit continguts referents a la classificaci6 animal, els alumnes
tenen rnarcs de referencia informals per fer-ho (programes a la
televisi6, lectures, visites al zoologic, etc). A la figura 3B es resu-
meixen alguns resultats referents a la classificaci6. Igual que en el
cas anterior, es veu una clara evoluciO Iligada arnb l'edat, amb la
particu.,,i itat que no hi ha diferencies significatives entre els alumnes
de 12-13 i de 13-14 anys. Es force interessant l'anelisi de la resposta
«l'elefant es un equinoderm«, compartida per tots els grups estudiats,
amb independencia de l'edat (aproximadament un 10 % de tots els
alumnes van escollir aquesta resposta). A l'hora de classificar el
ratoli, molts alumnes van assignar-li un grup diferent al dels mamifers
(un 1 2 % dels alumnes van classificar-lo corn a reptil); de fet, gai-
rebe un 15 % dels alumnes de ciencies de l'Ultim curs de batxillerat
van classificar errOniament el ratoli. La formiga va ser confosa
fonamentalment amb un arecnid (17 % dels alumnes de 12-13 anys;
11 % dels alumnes de 13-14; 8 % dels alumnes de 14-15; 9 % dels
alumnes de 15-16 i 8 % dels alumnes de 16-17). Cal ressaltar
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Figura 3: Respostes donades pels diferents grups d'edat a:

A. Segona pregunta, de mOltiple opciO, del qUestionari A.
Escull una de les opcions que expliqui per que l'elefant es molt més gran

que el ratoli:
a. Menja molt més I. per tant, creix molt més.
b. El seu cos td moltes més celJules.
c. Pot aguantar molt més pes en tenir les cames fres grosses.
d. El seu cos té les celJules fries grans.

B. Prirnera pregunta (classificaciO) del qUestionari A.
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algunes discontinuitats en l'evoluci6 per edats dels percentatges de
classificaci6 correctes, especialment entre els 12 i els 14 anys (fi-
gura 3B). Braund (1991), en una investigaci6 sobre la capacitat per
classificar animals, justifica aquest fet per les dificultats inicials
que produeix l'addici6 de noves informacions, la qual cosa sembla
causar un cert conflicte a l'hora de classificar animals.

Els resultats de la comparaci6 dels aparells respiratoris de l'elefant
i de la formiga es mostren a la taula 2. La major part dels errors son
confusions terminol6giques amb altres aparells respiratoris que
probablement s'han estudiat a primAria o a secundAria, pert) que no
s'han apres significativament. Respostes com, la formiga respira per
branquies o la formiga té respiracic5 cutania, en sOn exernples. No
obstant aix6, un considerable nombre d'alumnes de totes les franges
d'edat estudiades van referir-se als pulmons corn l'aparell respiratori
de la formiga (tenen pulmons, perd .petitets"), o be van afirmar que
era un aparell respiratori corn el de l'elefant, per6 rnés petit.

Taula 2. Resum de les respostes escrites dels estudiants de's di-
ferents grups dedat a la pregunta:Sabriesexplicarquinarnena d'aparell
respiratori té l'elef ant?, i la formiga? (qUestionari A, 3r item).

12-13 %
n = 136

13-14 %
n = 99

14-15 %
n = 169

15-16 %
n = 108

16-17 %
n = 86

la formiga respira
per traquees
(corrode)

18.7 9.1 20.1 23 23.5

la formiga respira
per pulmons

28 32.3 35.7 13.46 15.29

la formiga respira
per branquies

10 19.2 10.4 8.6 7

la formiga respira
per la pell (cutania)

10.8 3 7.8 11.5 14.2

la formiga té un
altre aparell

2.1 3 0.6 7.6 7

la formiga no
respira

0.7 0 2 6 1.9 0

aparell resplraton
de l'elefant,
incorrecte o no
respon

5.7 0 0.6 0 3 53

aparell respiraton
de la formiga, no
respon

12 9 21 2 17.5 13 4 24 7

mcodificable 10.8 12.1 4 5 20.2 4.7

'14 4 t'
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De l'anelisi de les representacions dels alumnes sobre el concepte
de planta, estudiat al questionari B, es poden treure les segOents
conclusions:

Per a molts alumnes les plantes sem vegetals petits: "quan era
molt petit era corn una planta», «abans era una planta, ara no», «és
corn una planta grossa», « és un arbre que té plantes a les seves
branques», sOn exemples d'algunes respostes donades per alumnes
de 12-13 anys referents a si l'alzina era una planta o no. Estudiants
de 3r de BUP tambe van donar respostes semblants: «és un arbre,
les plantes sOn més petites». La qual cosa indica que la representació
sovint persisteix.

En establir criteris per determinar si els organismes eren plan-
tes o no, la major part dels alumnes van usar criteris macroscdpics
de tipus morfolOgic («té arrels», «te fulles», etc ), nornés Lin 5 %
del total d'estudiants va usar criteris fisiolOgics («creixen a terra»,
«fan la fosintesi», etc.)

A les figures 4, 5 i 6 es mostren les xarxes sisterniques desen-
volupades a partir de les respostes dels alurnnes a les preguntes del
qUestionari C. Els nois i les noies van usar indistintament, i amb
independencia de l'edat, criteris tant morfolOgics corn fisioldgics per
diferenciar un possible esser viu d'un esser inert. Les referencies a
la respired& a l'alimentaci6 i al moviment, van ser les més frequents.
Alguns estudiants van proposar fer experiments (alguns de senzills
i d'altres de més sofisticats) amb l'esser, per tal de resoldre el
problerna (a la figura 8 se'n mostra un exemple). A la figura 9 pot
apreciar-se el canvi amb l'edat dels criteris «es rnou- o «te
cel.lules» per definir un esser viu.

A l'hora de diferenciar si es tractava d'una planta o d'un animal,
les respostes tambe es van repartir per criteris fisiolOgics i

morfolOgics. A la figura 48.c, pot observar-se corn va evolucionar
amb l'edat la referencia a la fotosintesi, fet d'altra banda coherent
amb la cronologia arnb la qual s'aprofundeix aquest terna a
l'ensenyament secundari.

Una analisi detallada de les respostes donades pels alumnes fa
entreveure la cornplexitat de la questi6. Es van observer errors
referits a conceptes o sistemes conceptuals relacionats amb les
preguntes. Un noi de 12 anys afirrnava: «si es compon d'atoms es
un esser inert, si es compon de celdules es un esser viu». Evidentment
aquesta representaci6 te darrere idees alternatives molt concretes
sobre l'atorn o sobre la cOldula. Un noi de 16 anys argurnentava:
«una planta realitza la fotosintesi i fa la respiracid de nit, en canvi
l'animal respire tot el dia., concepci6 comuna identificada en altres
investigacions (Haslam i Treagust, 1987; Stavy i altres, 1987). Una
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noia de 16, amb un alt grau de confusiO terminologica I probablement
conceptual, escrivia: «em fixaria en les celdules. Si té cel.lules
eucariotes (amb nucli) és un animal, si és unicel-lular (sense nucli),
cèl.lula procariota, és un vegetal". Una noia de 12 anys escrivia:
«aniria descartant les possibilitats de saber si es una planta o be un
ésser viu.... Un altre noi de 16 anys afirmava: «l'esser viu és mou
i les plantes no... En ambdOs casos aflora una concepciO d'esser viu,
en gran part associada al moviment, restringida als animals.

Figura 4: Algunes respostes donades pets diferents grups d'edat a:

A. Pregunta del questionari B referent a si el dibuix corresponent a l'alzina
es tracta d'una planta.

B. c. Pregunta 2 del qUestionari C. Criteri fisioldgic (folosintesi) per
diferenciar planta d'animal.

b. Criteris de tipus fisiolOgic emprats en les respostes del questionari B.
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Reflexions 1 recerques

Figura 8 Exemple de resposta proposant un experiment per dife-
renciar si resser tau es tracta de planta o animal. Resposta donada
per una noia de 12 anys.

2. Suposem que has arribat a la conclusiO que es tracta d'un
organisme viu. Corn podries diferenciar si és un animal o una planta?

Sckftertm &()S uct Otivarx

S es vrr.,..
sa. (TA

Figura 9. Respostes donades pels diferents grups d'edat referents
als criteris per definir si l'objecte es o no un ésser viu.
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Jordi de Manuel

b) Origen d'algunes concepcions

Pensar que la mida dels organismes pluriceldulars sigui conse-
quencia de la mida de les seves celdules no este d'acord amb la teoria
celdular, pert és completament logic per a molts nens i adolescents.
els quals hi troben una relaci6 causal directa. La concepci6 es ferma
i persisteix en els diferents grups d'edats (figura 3 A): 46.4 % (12-
13 anys). 42.7 % (13-14 anys). 22.5 % (14-15 anys), 32.4 % (15-
16 anys) i 15 % (16-17 anys).

Atribuir pulmons (encara que petits) als artrOpodes (formigues)
es una represented() analOgica, molt comuna dels 12 als 15 anys. A
partir d'aquesta edat, probablement perque al primer curs de bat-
xillerat hi ha continguts de zoologia, es redueix notablement aquesta
concepciO, la qual és substituIda, en part. pel coneixernent correcte.
Tot i aixi, al tercer curs de batxillerat (opci6 ciencies), només 1/
4 dels nois i noie responen correctarnent (taula 2)

Mes complexa es la interpretaci6 de les concepcions que apareixen
al qUestionan del concepte de planta (B). A banda de la mida del ve-
getal. en la concepci6 de planta els nois i les noies usen sovint altres
punts de referencia. Aixi. molts alumnes, als q0estionaris B i C fan
referencia al terme estar plantada a terra a l'hora d'establir criteris
per al concepte planta El fet que la ceba sigui un aliment també ha
estat un argument ferm perque prou alumnes (16 %) neguessin que
forma part d'una planta (-els fruits, els Ilegums i els vegetals es
mengen. les plantes no-).

Els estudiants d'ambient rural van cornetre, en general, les ma-
teixes errades que els estudiants d'ambient urbe i suburbe davant
preguntes on horn podia esperar que respondnen correctarnent. Per
exernple. les representecions de planta corn un vegetal petit o un es-
ser no comestible per a l'horne. sOn cornpartides per molts estudiants.
amb independencia d'estar arnb rnés o menys contacte amb la natu-
ralesa. Per tant, en aquest cas. sernbla haver-hi una certa indepen-
dencia entre l'entorn on viuen els esrudiants les seves prOpies con-
cepcions.

La concepr:16 d'esser viu d'anirnal corn quelcorn que es mou. tal
corn també han trobat Lucas i altres (1979). Bell (1981b) i Terna
(1989), entre altres, neix probablernent del sentit cornO, d'assouar
el rriOn viu al m6n animal, questiO probablement include pels rnitjans
de cornunicaci6. o tambe pels primers anys de reducaci durant la
intantesa
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c) La importAncia del Ilenguatge cientific

Una part dels resultats de la investigaci6 apunten cap a la trans-
cendencia que te el Ilenguatge utilitzat a la classe de derides (pel
professor i pel Ilibre de text o els materials didactics). D'acord amb
lzquierdo (1993), el Ilenguatge usat a classe s'ha d'ajustar a la pos-
sibilitat de comunicar idees i no amb al coneixement dels termes
concrets que utilitzen els cientifics entre ells. De fet, el Ilenguatge
pot induir errors, la major part d'ells sOn confusions i no han de
preocupar-nos excessivament. Cap alumne classificaria en un mateix
grup un elefant i una estrella de mar (paquiderm = equinoderm), per6
corn s'ha vist (figura 3B), aquesta confusi6 terminolOgica es d6na
sovint. Confondre trAquees amb branquies pot inicialment no ser més
que una Ileu confusi6, pert, continuat erroni del terme branquia
pot induir una representaci6 incorrecta. Aixi, per exemple, una noia
estudiant de 3r de BUP (de l'opci6 de derides) escrivia: "la formiga
respira per branquies situades a les antenes. El mateix succeeix
amb termes sovint utilitzats a classe corn excreció (que es confon
amb excrement i, per tant arnb defecaci6), o corn l'Os ambigu del
terme consumidoren ecologia, que molts estudiants no aconsegueixen
separar del seu significat social (Bell i Baker, 1982).

Respostes corn "l'alzina es corn una planta més gran que Ii diuen
arbre>, (noi de 13 anys) fan pensar que la influencia del Ilenguatge
en l'adquisici6 de conceptes es important, i sovint sense que els
termes siguin especialment complicats o estranys. Si la representaci6
del terme planta que tenen molts alumnes arbres no s6n
plantes, les plantes sari més petites-) es diferent de la que tenen els
professors o els Ilibres, que deduiran, alguns d'aquests alumnes,
quan el professor digui que les plantes fan la fotosintesi? La interacci6
entre el Ilenguatge cientific i el Ilenguatge quotidia (Llorens i altres,
1989) es un tema que mereix ser profundament investigat. Sanmarti
(1991) proporciona interessants elements de reflexi6 en referencia
a aquest tema.

Evidentment la terminologia cientifica ha d'introduir-se a les
classes de derides, en les explicacions i en els materials escrits,
pert' l'aprenentatge dels termes mai no ha de ser tan important corn
l'aprenentatge dels conceptes que hi ha darrere cada paraula.
Memoritzar termes sense aprendre el seu significat, no nornes sera
una perdue de temps, sin6 que alhora pot ser motiu de confusi6 i pot
interferir en determinats aprenentatges. Afortunadament prou
estudiants sOn capacos de uperar aquestes barreres i, malgrat tot,
aprenen (de fet la major part de nosaltres hern eves aixil).
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Conclusions

Pel que fa als resultats d'aquesta investigacid, poden enunciar-se
les seguents conclusions:

S'han constatat dificultats en la capacitat per classificar animals.
Amb independencia de l'edat, bona part de l'alumnat ha tingut dificultats
similars, atribuibles en part a confusions terminoldgiques (p. e. pa-
quiderm/equinoderm) i a l'assignacid d'analogies amb organismes o
amb grups d'organismes coneguts (p. e. ratoli, la forma i el moviment
del qual recorden alguns reptils).

Les representacions dels Organs interns dels animals petits (p. e.
formiga) solen construir-se amb les representacions que es tenen
dels Organs d'animals més grans i coneguts (p. e. elefant) a través
d'un pensament purament analOgic. Aquestes concepcions apareixen
malgrat la ciencia escolar postuli els coneixements correctes.

Tambe s'han constatat dificultats per comprendre aspectes basics
de la teoria cel.lular, fins i tot en una fraccid de l'alumnat més gran
(amb l'opcid de biologia) que mostra un pensament causal molt dificil
de modificar amb la instruccid escolar.

S'han trobat moltes idees alternatives referides a conceptes ge-
nerals i inclusius (concepte d'esser viu, d'animal i de planta). Les
representacions semblen tenir el seu origen en aprenentatges infor-
mals, i en el Ilenguatge utilitzat a la classe de ciencies, i alguries
d'elles mostren una gran fermesa, cosa que fare dificil que puguin ser
modificades per !a der-Ida escolar.

Pel que fa a les implicacions didactiques, pot concloure's:

Cal considerar el llenguatge amb el qual s'introdueixen els conceptes
cientifics. L'aprenentatge dels termes mai no ha de ser tan important
corn l'aprenentatge dels conceptes. Certes terminologies poden causar
confusions i algunes d'elles poden deriver en idees alternatives.

Sembla clar que hi ha tota una colla de conceptes de biologia que
sOn fonamentals per poder-ne introduir uns altres de nous. Aquests
conceptes sOn considerats sovint pel professorat corn a trivials o be
es donen per sabuts, per() la realitat es forca diferent. Els estudiants
tenen idees alternatives sobre alguns d'aquests conceptes, corn d'ësser
viu, d'animal o de planta. Bona part de les concepcions detectades
tenen el seu origen en el pensarnent analOgic, en el pensament causal
i en els aprenentatges informals. Cal dissenyar estrategies
d'aprenentatge que permeti a l'alumnat explicitar les seves idees,
per tal de posar-les en dubte i confrontar-les, i proporcionar elements
que facin possible la reestructuracid de les concepcions.
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La promoció professional del professorat de se-
cund6ria a Europa
Ferran Ferrer*

El tema que ens ocupa es planteja sovint al nostre pais corn una
cjOestib prOpia de collectius amb interessos clarament corporatius.
Quan els sindicats de l'ensenyament reclamen millores salarials a
l'AdministraciO (menys hores de docencia, ratio alumnes/professor
més baixa, jornada intensiva...) son, de vegades, acusats de preocu-
par-se molt dels seus interessos i poc de la millora de l'escola.
Igualment. els que defensen un sisterna clar de promociO professional
sOn sovint acusats de voler una -jerarquitzaciO de rensenyament-
(amb la carrega pejorativa que comporta la paraula) i de guiar-se
nomes per interessos corporatius.

No obstant aixO, aquest tema guarda. des del meu punt de vista.
una gran relaciO amb la qualitat de rensenyament. L OCDE en un
estudi patrocinat per aquest organisme (OCDE, 1991) ref lectia cla-
rament aquesta relaciO entre promociO del professorat i qualitat de
reducaciO. Estudis de caire internacional han assenyalat, més d'un
cop. que els sistemes educatius s'han preocupat mes de la formaciO
inicial del proces per accedir a la placa de professor que de -corn
retenir-lo dins el sistema-. I aquesta ha estat una preocupaci6 creixent
(OCDE, 1990. 69)

Abordar la prornocie professional del col dectiu de professors de
secundaria en els paisos europeus Os una aportaciO per aclanr el
tema al nostre pais i aprendre. si Os el cas, d'altres models diferents
al que tenim actualment

Naseut a Barcelona I any 1957 ex ercuix la doconc,i (1C I asstgnalura EdocacK)
Comoarada aI WO de Dercies de I Fducacin que mparle., Vac. Rai do C.onc,os
Ll.)-Jtaiu de la LIAb pCIII panl .0oalmenl el doLloIal que o,gamtta ul Depa,lament

do Pedagog,a Sislematiea Socal de la II,ate.xa unn,eslal Es aulor de dtere(05
pubbcacions de It's goals es pot deslacar Educacwn Cornpawda Funddmemos teoncas
metodotoym y modelos PPLJ 1990 Limbo ha parlicapal en dilelenls re( erques de I amly(
de I educacK) encarregades per organismes naclonals inlemacionals

Adreca Deparlamen1 de Pedagogia Siblem;:thca Somal Universdal Affionoma de
Barcelona 1..dIrt B 08193 Bellalerra (Barcelona) TI 581 15 81 Fax 581 14 19
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1. Prèvies a l'analisi comparativa

Abans d'endinsar-nos en l'anelisi comparative propiament dita
entenc que es necessari delimiter alguns aspectes que permeten corn-
prendre adequadament el que s'explicara mes endavant.

En primer Hoc, l'anelisi se centra en l'ensenyament secundari de
primer i segon cicle de tipus general, descartant el que s'anomena
secunderia de segon cicle de tipus professional. Es el que correspondria,
en el nostre pais, a l'ensenyament secundari obligatori (secunderia
de primer cicle), i al batxillerat (secunderia de segon cicle general)
exclusivarnent.

En segon lloc, l'area geografica a la qual es fare referencia és
Europa, i més concretarnent, la Comunitat Europea. La pertinencia
d'aquesta delimited& al meu entendre, és doble: d'una banda, per
proximitat econernica, politica i cultural; de l'altra_perque la qUesti6
pot ser analitzada des de la perspective del mercat Onic europeu, i
no es estrany que hagin comencat a apareixer estudis destinats a fer
comprendre les possibilitats i limitacions de l'intercanvi de professors
entre els paisos (corn el de J. LE METAIS, 1991).

En tercer Hoc, cal indicar que la correcta comprensiO de la promociO
del professorat a Europa no es pot fer desconeixent altres aspectes
annexos als sistemes educatius. Es per aixd que primer es descriuran
el model d'adrninistraciO educative i el model d'ensenyament secundari
que tenen els paisos; després s'explicitaran les diferents categories
de professorat, la formaciá inicial que reben i el proces d'acces al
lloc de treball que segueixen; seguidament s'abordare la situaciO
laboral del professorat tant des del punt de vista general corn per
categories; i, per acabar, s'exposaran les possibilitats de promociO
de clue gaudeixen.

En quart Hoc, vull apuntar que els estudis comparatius mai no
poden tenir un carecter prescriptiu, perque les condicions en que es
desenvolupen els sistemes educatius son especifiques i irrepetibles.
No obstant aixd, podem observer tendencies que ens permetin veure
les orientacions generals que prenen els nostres paYsos veins,
especialment aquells mes avancats.
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2. Tendencies a la Comunitat Europea

2.1. Respecte al model d'administraciO educativa

Abordar el model d'administraci6 educative dels diferents palsos
vol dir, basicament, determinar qui exerceix el control (econOrnic i
educatiu principalment) sobre el sistema educatiu, en general, i el
centre escolar, en particular. Aquest coneixernent ens permetra en-
tendre qui decideix sobre la promoci6 del professorat a la seva escola.
Sera, per tant, necessari coneixer el rol que tenen les diferents ad-
ministracions en el sistema educatiu, l'autonomia dels centres, i el
rol encornanat al director escolar i a la inspecci6.

A Europa, el model de sistema educatiu centralitzat continua tenint
certa preponderancia (almenys numerica) sobre els palsos
descentralitzats. En el primer cas estarien enquadrats Franca, Grécia,
Irlanda, Italia, Luxernburg, Portugal i Holanda (en aquest pais l'Estat
te molt menys influencia que a la resta, a causa de la important xarxa
privada: SO% de centres de secundaria). En el segon, podriem trobar
Alemanya i Belgica amb un model de descentralitzaci6 on la regia té
un paper preponderant en detriment del municipi; mentre que, a
Dinamarca i Anglaterra el municipi te un rol molt important en les
decisions educatives dels centres escolars.

Cal dir, per& que a la tradicional autonomia de les escoles d'alguns
paIsos (com per exemple Anglaterra) s'afegeix que a d'altres (fins
i tot centralitzats) s'estan prenent mesures en aquesta direcci6,
augmentant les competencies financeres i pedagOgiques dels centres
escolars. Tals sOn els casos de Franca, Portugal o Dinamarca (EURY-
DICE, 1991 (c), 14).

Quant al director escolar, el més frequent als paIsos europeus
(excepci6 feta d'Espanya i Portugal) es que sigui escollit per l'Ad-
ministraci6 que te majors competencies en educaci6 (d'ambit nacio-
nal, regional o local), a vegades sota consulta del consell escolar. Les
seves competencies s6n importants be com a "representant de l'Ad-
ministraci6,,, be corn a "representant de l'escola,,, segons la tradiciO
de cada pais. No obstant aim), la seva professionalitat i la necessitat
d'una formaci6 especifica (inicial i/o permanent) per exercir el carrec
sOn aspectes generalitzats.

Quant a la inspecci6, aquesta té igualment molt a veure amb el
model d'administraci6 educative que te el pais. Es pot dir que depenen
del nivell de l'Administraci6 que té més poder sobre el sistema educatiu
(be sigui l'Administraci6 municipal, la regional o l'estatal qui
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l'exerceix). Tambe podern trobar alguns paisos on hi ha un cos
d'inspectors per a cadascun d'aquests nivells. Destaca en tots ells
que la inspecciô exerceix una funciO de control. juntarnent (perO
sovint en segon terme) amb la d'assessorarnent i ajuda als centres.
En tot cas, l'interés dels sisternes d'inspecciO en els diferents palsos
sembla que es va desplacant des del professor cap al funcionament del
centre escolar corn a organitzaciO, fent una avaluaciO global de la
instituciO (EURYDICE. 1991(c). 159).

2.2. Respecte al model d'ensenyament secundari general

El tipus d'estructura que té l'ensenyarnent secundari en un pais
ens perrnetra entendre el tipus de categories de professors que tenen
els palsos en relaciO en aquesta estructura, i també els grups d'edat
dels alumnes que sOn sota la seva responsabilitat.

Durada de rescolaritat obligatOria i tipus i estructura de rense-
nyament secundari

( 1) (2) (3) (4 )

Alemanya 9+3 4+(6+3) (10-19) diversos
Anglaterra 11 6+(5+2) ( 11-18) diversos
Belgica 9+3 6+(3+3) ( 12-18) diversos
Dinarnarca 9 6+(3+3) ( 13-19) diversos
Espanya 10 6(4+2) ( 12-18) umc

Franca 10 5+(4 +3) (11-18) Onic

Grecia 9 6+(3+3) ( 12-18) diversos
Holanda 11+ 1 8+(6) ( 12-18) diversos
Wanda 9 6+ (3+3) ( 12-18) diversos
Italia 8 5+(3+4) ( 11-18) diversos
Luxemburg 10 6+(3+4) ( 12-19) diversos
Portugal 9 6+(3+3) ( 12-18) diversos

Notes explicatives
(1) Anys que dura l'escniaritat obl.qatoria (el signe + vol (fir -temps parcial")
(2) Anys quo dura la primana + (anvs que dura la secundaria de 1, ride + any, due ddra

secundana de 2n cicle general)
(3) Edat d'entrada a ta secundaria eclat de sodida de la secundana general de segon

(4) F rl 11 ,if, 0 ni,V1.1!1(71-. lipw. Criltre, Vir!,v,IyanIcrit Of(",'.1011;d rtn(nr!,
en ei primer ode de secundana bc nomes en el sewn cicle de secundar ii

Font Elaboracio plOpia Inforrnacio ext!ela n'EURYDICE CEDEFOP Structures of the
oducafron and foffnal framing systorns in the momber stales of the European Commue,ty
CCE EURYDICE CEDEFOP Bruscel les 1,191
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La durada del primer cicle de secundaria és a la majoria dels pal-
sos de 3 anys, complementats per 3 anys més en la secundaria general
de segon cicle. Les edats que abasta aquest periode d'ensenyament
son, en general, dels 1 1 o 1 2 anys f ins als 18. Cal destacar que Es-
panya constitueix una excepci6 significative en tenir el batxillerat
més curt (només 2 anys), Onicament equiparable al cas angles.

Quant a la durada de l'escolaritat obligat6ria a temps complet, la
gran majoria de paisos la tenen establerta entre els 9 i 10 anys, la
qual cosa suposa finalitzar aquest periode sobre els 15-16 anys, just
quan comenca a molts paIsos l'ensenyament secundari de segon cicle.

Pel que fa referencia a la diversitat de tipologia de centres en
aquest tram del sistema educatiu, l'habitual és que o be en el primer
cicle, o be en el segon cicle, o be en ambdOs trams, convisquin dos
o més tipus de centres que imparteixen l'ensenyament secundari de
caire general (no professional). El cas espanyol, amb un sol tipus de
centre en cada un dels trams, es equiparable nomes al cas trances.

2.3. Respecte a les categories de professors, formacid inicial i accés
al Hoc de treball

El background academic amb el qual el professorat s'incorpora al
sisterna educatiu, i també el proces que ha de seguir per accedir a una
place de docent en les diferents categories existents. és molt important
per saber despres corn aquests factors condicionaran les seves
possibilitats de promoci6 dins el sisterna educatiu.

Si observem els models de formacib del professorat, actualment
a Europa (EURYDICE, 1991(b)) es poden extreure les conclusions
segOents: en primer Hoc, que el professorat de l'ensenyament secun-
dari de segon cicle general es forma en centres diferents dels de pre-
escolar i primaria (en tot cas en els mateixos que en els de l'en-
senyament secundari de primer cicle), i que sempre té rang univer-
sitari: en segon !loc. que la durada es d'entre 4 i 6 anys, i superior
a la de nivells educatius inferiors: en tercer Hoc, la formacid no és
diferenciada segons el tipus de centre on exerciré la docencia, quan
aquests existeixen dins un mateix nivell educatiu (a secundaria de
primer cicle, o a secundaria de segon cicle). excepci6 feta del cas
alemany: en quart Hoc. hi ha una tendencia en alguns palsos a establir
un sol tipus de centre superior (amb rang universitari) per a la
forrnaci6 de tot lipus de professorat no universitan (Franca, Grécia).
per acabar, cal destacar el cas d'algun pais corn Franca i Belgica on
la formaciO del protessorat de segon =le de secundaria Ii possibilita.
igualment. exercir la docencia en l'ensenyament superior no
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universitari (per exemple, a les classes preparat6ries de les grans
escoles franceses).

Formació inicial del professorat: institucions on s'imparteix
durada d'acord amb el nivell d'ensenyament

(1) ,(2) (3)

Alemanya B+C Univ. I no univ. 3-4
D Univ. i no univ. 4

Anglaterra B+C+D Univ. i no univ. 4

Belgica A+B+C No univ. 3
D Univ. 4

Dinamarca A+B+C No univ. 3-4
D Univ. 5-6

Espanya A+B Univ 3

(LOGSE) C+D Univ. 5-6
Franca A+B+C+D Univ. 5

Grecia A+B+C+D Univ. 4

Holanda A+B No univ. 4
C+D Univ. 5

Wanda A+B No univ. 3
C+D Univ. 4-5

ltalia A+B Univ. 4
(1993/94) C+D Univ. 5-6
Luxemburg A+B No univ 3

C+D Limy 4

Portugal A+B No univ. 3-4
C+D limy 5-6

Notes explicatives
(1) Niveli d ensenyament on el professor vol exercir A es pre-escolar B es primena
C és secundana de 1r cicle D es secundaria de 2n cicle
(2) TiOus d'instituclo on s'imparteix la formaci6 inicial del professore!
(3) Anys que dura la formacio inictal del prof essorat

Font ElaboraciO grope Informacio extreta d'EURYDICE La formation .naiale des
onseignants dans les Clots membres de la Communaute Europeonne CCE Task Force
ressources humaines, education. formation leunesse Eurydice Brussel les 1991

Molt Iligat a la qUestio de la formaci6 del professorat apareix el
tema de quines categories de professors hi ha. D'acord amb el darrer
estudi realitzat sobre aquesta qUestiO publicat per J.L. Metals (1991,
22-24) el mes corrent a Europa és que hi hagi 2 o 3 categories de
professorat en tot el sistema eoucatiu no universitari. En force casos,
hi ha una categoria especifica per al professorat de segon cicle de
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secundaria, corn Belgica, Dinamarca, alguns Länderalernanys, Franca
(abans de la reforma on s'unifica el professorat de secundaria), Italia
i Holanda. No hi ha, per& més categories de professorat dins un
mateix nivel] d'ensenyament (dins el primer cicle de secundäria, o
dins el segon cicle). En tot cas, les diferencies s'estableixen mes
aviat mitjancant barems econOrnics dins una mateixa categoria, o
quan s'ocupen carrecs de gestio o de suport pedagogic dins el centre
escolar (conseller pedagOgic. orientador...).

Per acabar, l'estudi del sistema d'acces al Hoc de treball mostra
algunes tendencies comunes al conjunt dels palsos europeus: l'Organ
que contracta el professor és qui té les maximes competencies en el
nivell educatiu al qual es faci referencia (el Ministeri a Italia, els
Lander a Alemanya, les comunitats a Belgica. o els municipis a Dina-
marca. per exemple): hi ha uns criteris minims generalitzats als
paIsos per poder ser professor: tenir una bona conducta. presentar
un certificat medic. posseir la titulaciO adequada i la preparaciO
professional demanada, i coneixer la llengua d'instrucciO a l'escola:
a tots el paIsos hi ha un periode de prove abans de nornenar defi-
nitivament el professor en el seu Hoc de treball (pot varier d' 1 a 2
anys aproximadament) (E.G. Archer i B.T. Peck, 1991, 15-16). Cal
di r , per() que, dins la Comunitat Europea. coexisteixen dos grans mo-
dels pel que fa al sistema d'acces al Hoc de treball: el primer que dOna
maxima responsabilitat als municipis, o fins i tot (tal corn indiquen
les darreres reformes anglesa i danesa) als centres escolars (director
o consell escolar); el segon, mes propi de palsos més centralitzats
(en el pais. o en la regi6), el ministeri (o ministeris) té la competencia
d'establir el proces per captar el prof essorat i assignar-li el Hoc de
treball. sovint per sistema de concurs (Alemanya, Franca. Italia,
Portugal. per exemple).

2.4 Respecte a l'estatus laboral del prolessorat

Les condicions laborals en qué un professor desenvolupa la seva
tasca docent limita, per be o per mai, les seves aspiracions de pro-
mocionar-se dins el sistema educatiu. L'estatus de funcionari o no,
les diferencies salarials i de dedicaci6 docent segons la categoria
sOn, per exemple. alguns dels aspectes laborals que poden incentivar
el professor a millorar professionalment

No tots els palsos confereixen l'estatus de funcionari als docents
del sector public (corn es el cas de Bélgica, Holanda, Wanda i el Regne
Unit). Quan existeixen categories diferents, aquestes es concedeixen
segons la titulaciO que té el professor i del sistema d'acces establert.
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Categories de professorat per nivells d'ensenyament

Alemanya:
Anglaterra:
Balgica:

Dinamarca.

Espanya.

Franca:

Grecia:
Holanda:

Wanda:

Italia

Luxemburg:

Portugal.

varien per Opus d'escola
1 sola categoria
3 categories (primaria: secundaria 1r: secundaria
2n)
2 categories (primaria + secundaria 1r: secundaria
2n)

2 categories (primaria: secundaria); segons la
Logse

2 categories (primaria. secundaria); segons la
reforma de 1989
2 categories (primaria. secundaria)
3 categories (primaria: secundaria 1r. secundaria
2n)

2 categories (primaria: secundaria)
3 categories (primaria; secundaria 1r. secundaria
2n)
2 categories (prirnaria. secundaria)

2 categories (primaria. secundaria)

Nola unicament es tenon en compte les dades refer ides a la primaria i a la secundaria
no professional

Font ElaboraciO propia Intormacie treta de LE METAlS. J Teacher mobility in (he European
Community recruitment and management issues CCE Task Force ressources humaines
education, formation. jeunesse Eurydice Brussel les 1991 22-24 pag

Les diferencies salarials que té el professorat dels sistemes
educatius analitzats es fonamenten. especialment. en:

a) La categoria del professor (cal recorciar que es assignada per
nivell educatiu, sobretot entre primaria i secundaria).

b) L'exercici de carrecs directius.

c) Els barems establerts dins de cada categoria- be siguin assignats
de manera automatica (-els triennis al nostre pais). be siguin
assignats d'acord amb l'avaluaciO que l'AdministraciO faci al professor
(informes del director escolar, de l'inspector.. ).

d) D'altres tasques considerades -extres- o no segons el pais
(per exemple les reunions per ser membre del consell escolar d'un
centre) (COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1988.
cap. 7).

Tambe cal assenyalar que la declicactb, cornotabilitzada en minuts
de docencia a la setmana varia als paisos segons el nivell educatiu on
imparteixi la docencia el professor (menys hores a nivell educatiu
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riles alt), l'exercici de carrecs directius i, en un nombre significatiu
de paisos, segons i'edat del professor (per exemple a Dinamarca,
Alemanya i Portugal). Cai destacar que en algun cas, corn Dinamarca,
el professorat amb més experiencia té assignada la funci6 de donar
suport i ajuda als estudiants en prectiques dels centres de formaci6
del prof essorat (COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
1988. cap. 6).

2.5. Respecte a les possibilitats de promociO del professorat

Exposats els trets més significatius dels sistemes educatius
europeus relacionats amb la promoci6 del protessorat passern
seguidament a analitzar les possibilitnis de promoci6 que tenen els
docents en aquests altres paIsos. Per f er-ho, i sense anim de ser ex-
cessivament reduccionista en ('exposiciO, entenc que hi ha quatre
ambits de prornoció, vista l'experiencia europea:

a) La promoci6 internivell: s'observa que es fa certament dificil
per dues raons: en primer lloc, perque la titulaciO que es demana so-
vint requereix una durada dels estudis inicials diferent, la qual cosa
oblige a realitzar uns estudis complementaris: i en segon bloc, perque,
clonal l'anterior sup6sit, la formaci6 inicial del protessorat de primana
i secundaria (per exemple) continua fent-se a institucions diferents,
dificultant-se aixi aquesta formaci6 complementbria. Entenc, no obs-
tent aix6, que les iniciatives corn la de Franca en l'actualitat (amb els
IUFM)o la d' Italia en un futur proper, facilitaran aquest tipus de pro-
mociO, en impartir-se la formaci6 inicial del professorat en un sol
tipus de centre.

b) La promoci6 intranivell: es produeix als palsos europeus a par-
tir de l'establiment d'uns barems que el docent pot anar aconseguint
més o menys rapidament segons l'avaluaci6 que se li fa. No obstant
aixO, el mes frequent és que es vagin aconseguint autornaticament a
mesura que van passant els anys. Tambe es dOna el cas de complements
salanals per a tasques de coordinaciO pedagOgica que es poden con-
siderar de promoci6 professional. Em refereixo. en concret, al que
es podria anomenar carrecs intermedis, corn a coordinador de ma-
ter ies, de departaments, a d'un cicle escolar, que sOn escollits i no-
mcnats directament pet director del centre (EURYDICE, 1991(c), 100)
S'observa, igualment, una tendencia especialment acusada en els pal-
sos ilescentralitzats a dotar els centres escolars d'una autonornia
financera rues gran per poder discriminar econurnicament el seu pro-
fessorat, segons la seva dedicaciO i avaluaciO dels resultats obtinguts.
Cal tenir en compte. perO, que aixd és dificil d'aconseguir en aquells
palsos centralitzats que a mes tinguin un important cos de tuncionans
entre el professorat.
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c) La promoció a cerrecs de suport pedag6gic: en els palsos on hi
ha reconeguda la figura del conseller pedagogic, orientador, psico-
pedagog... recces en aquest cerrec des de la carrera docent es dificil
perque la formacid inicial rebuda és force diferent, tant pels centres
superiors on s'imparteix corn pels continguts adquirits.

d) La promocid a cerrecs de gestid: aquest es un dels sistemes de
prornociO més emprats. Aixi, per exemple, per accedir al cerrec de
director escolar, normalment, es requereix la superaciO d'una prove,
tenir un minim d'anys d'exercici en la professi6 docent, l'experiencia
Iaboral previa i, sovint, haver exercit abans de sots-director. ja que
aquest cerrec s'enten sovint corn un esgla6 abans d'arribar al cerrec
de director (EURYDICE, 1990(c), 98).

3. Aprenentatges per a Catalunya I Espanya

El que dire seguidament es fonamenta en el que s'ha exposat amb
anterioritat, i tambe en la meva visiO personal sobre l'educaci6 a
Catalunya i a Espanya. Se seguiran els aspectes apuntats en l'apartat
anterior des de la perspective de la promoci6 professional.

El model d'administracid educative del nostre pais es pot identi-
f icar corn .en proces de descentralitzaciO., sense poder-nos equi-
parer a les competencies regionals que tenen els Lander alernanys, ni
a les competencies municipals dels anglesos o danesos. En tot cas, el
que em sembla important es augmentar el marge d'autonomia de
l'escola que, en el cas espanyol i catale, continua estant constrenyida
per les "competencies exclusives. de l'Estat i de les comunitats
autOnomes. Cal, per& ser conscient que demanar aquest grau més
gran d'autonomia curricular i financera als centres vol dir, al mateix
temps, tenir directors escolars professionalitzats i amb competencies
per poder fer una escola amb un perfil propi. Aix6 vol dir, també,
tenir capacitat de contractacid i acomiadament del professorat i po-
der establir sistemes de promociO (dins uns limits establerts per tots
els centres). En definitive, una autonomia més gran dels centres
suposa no tant la consolidaci6 de categories docents sin() la possibilitat
d'una incentivaci6 més adaptada a l'entorn del centre escolar (els
seus projectes de recerca i innovaciO, les prioritats de formaciO
permanent, per exemple).

La inspecci6 educative hauria de tentr, dins aquest model d'ad-
mmistraci6 escolar, una major funciO assessora i d'avaluació del
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centre escolar (no del professorat, que recauria sobre el director),
sense oblidar la de control del compliment de la normativa legal
educativa. Per tant, hauria d'incidir minimament sobre els aspectes
de promoci6 del professorat.

L'actual model d'estructura de secundaria pressuposa implicitament
que el professorat de secundaria ha de tenir una gran preparaci6
pedagogica, perque haura d'adaptar la seva metodologia als ritmes
d'aprenentatge d'alumnes que fins ara abandonaven el sistema escolar
als 14 anys o s'incorporaven «amb sensaci6 de fracas., a l'ensenya-
ment professional. La banda d'edat dels 14 als 16 anys sera proble-
matica, i donada la mancanca de mas tipus de centres a l'ensenyarnent
secundari de primer cicle, el batxillerat (que ja és postobligatori) es
pot convertir en el ,< refugi dels professors que volen promocionar-
se. Cal afegir que aquest fet es veu agreujat, a més a alas, per no
haver establert el primer cicle de secundaria fins als 15 anys
(mantenint l'obligatorietat fins als 16 anys, o disposant d'un sistema
a temps parcial entre els 15 i 18 anys a l'estil alemany o belga). Sera
necessari, en conseqUancia, impulsar programes de formaci6
permanent entre el professorat de secundaria, a fi d'evitar que una
raonable promoci6 es converteixi en una "fugida de nivel! educatiu".

Les categories de professors que estableix la LOGSE estan forca
en consonancia amb la realitat europea. Tant sols caldria preguntar-
se si no s'hauria d'establir una categoria especifica per a l'ense-
nyament secundari de segon cicle ("batxillerat») a l'estil d'alguns
paIsos europeus. D'altra banda, quant a la possibilitat que el profes-
sorat d'aquest nivell educatiu pugui prornoure impartint docancia a
l'ensenyament superio.., la LOGSE va més enlla del que es permet a
altres palsos (corn Franca i Balgica), perque es diu que es facilitara
la incorporaci6 a la universitat de tots els cossos docents, rnentre
que en aquests paIsos aix6 as reservat als professors de segon cicle
de secundaria, i nornés per a l'ensenyament superior no universitari
(del qual el nostre pais té un important deficit).

La formacib inicial del professorat també afecta molt la promocié
del docent. El que sembla a totes Ilums evident as que impartir la
formaci6 inicial de tot el professorat en un mateix tipus de centre,
amb els mateixos requisits d'entrada (a poder ser un titol universi-
tari), la mateixa durada (encara que 6bviament sense els mateixos
continguts formatius), facilita molt més la promoci6 del professorat
entre nivells educatius amb complements formatius posteriors. En
aquest sentit. cal seguir l'uxperiancia francesa dels ILJFM amb atenci6
per veure els resultats que &Ina i els problemes que comporta.

La condici6 de funcionari també té a veure amb la promoci6 del
professorat. especialment si va associada a la idea que és una feina
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per a tota la vide i .amb uns complements salarials segons els anys
que fa que ho Os» (a banda que es fact una bona docencia i hi hagi
inquietud per millorar-la). Considero nefast, per a la qualitat de
l'ensenyament, que es mantingui encara aquesta idea del funcionari
i, per tant, Os necessari establir incentius al prof essorat d'acord
amb la seva dedicaci6 al centre escolar i a la seva preocupaci6 per
la qualitat i innovaci6 de la docencia. Per exemple, l'actual manca de
reconeixement i facilitats de l'administraci6 educative catalana al
professorat que vol millorar la seva titulaci6 acadernica passant de
diplomat a Ilicenciat, o de Ilicenciat a doctor, es un exemple de la
manca de preocupaci6 per la promoci6 del professorat.

En definitive, si es vol una autentica promoci6 del professorat en
el nostre pais cal anar desterrant algunes idees que han calat a fons

en el cos de professors (i que alguns paisos europeus ja fa alguns
anys que han abandonat). A tall de sintesi apuntaria les segGents:

Qualsevol sistema que permeti la promoci6 econômica (amb el
corresponent augment de responsabilitats per part del professorat)
Os dolent ja que .jerarquitza el sistema educatiu.

- Un bon docent Os un bon director escolar.
- La categoria docent garanteix, a riles de la qualitat de la docencia

que s'imparteix, la preparaci6 per exercir carrecs intermedis (aixO
nornes seria cert si per accedir-hi se li avalues tambe la seva
preparaci6 per aquest tipus de carrecs).

- El professor que exerceix en els nivells educatius superiors
necessita menys preparaci6 pedagogica que el de nivells inferiors.

El professor que te menys hores de docencia te menys dedicaci6
al centre escolar.

El centre escolar no es avaluable. i a mes es injust procurar el

seu control mes enlla de l'autocontrol que puguin exercir els mateixos
professors.

Entenc que les reflexions fetes, tant des del punt de vista personal
com des de la perspective europea, poden servir per donar idees per
a la millora dels sistemes de promoci6 del professorat de secundaria
actualment vigents a Catalunya. amb Ia convicciO que Os un tema
cabdal per a la millora qualitative de l'educaciO.
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La cuesti6n que nos
ocupa se plantea en
nuestro pais como una
cuestiOn puramente
corporative de los
diferentes colectivos
implicados. Asi, por
ejemplo, cuando los
sindicatos son acusados
de preocuparse selo de
sus intereses en cuanto
reclaman mejoras
salariales; o los que
defienden un sistema
explicito de carrera
docente. que son tilde-
dos de defender la
jerarquizaciOn de la
enserianza. No obstante.
ambas cuestiones ouar-
dan una gran relacien
con la calidad de la
ensenanza, tal y como
muestran diferentes
estudios internacionales
al respecto. Abordar
este asunto en Europa
nos permite romper con
la visiOn del fenemeno
desde una perspective
localista

Palabras clave.
EducaciOn comparada
Educachen Internacional
- Promochin del
profesorado Europa
(Extraido de Tesauro de
la EducaciOn UNESCO
01E. 1991).
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Abstracts

Le theme qui nous oc-
cupe se pose dans notre
pays comme une
question purement
categorielle: les syn-
dicats sont ainsi accu-
ses de ne se preoccu-
per que de leurs
interets lorsqu'ils
reclament des amelio-
rations de salaire; ou
encore, les tenants du
concept de cat-dere
sont aussitOt taxes de
defenseurs de la hie-
rarchisation de
l'enseignement. Ces
deux themes sont
cependant tres lies 6 la
qualite de l'enseigne-
ment, comme le mont-
rent/es différentes
etudes réalisees sur le
sujet. Aborder cette
question a l'echelle de
l'Europe nous permet
de rompre avec cette
vision purement locale
du phenomene.

Mots cies.
Enseignement compare-
Enseignement inter-
national - Promotion du
corps enseignant Eu-
rope. (Extrait du The-
saurus de reducation
UNESCO 01E. 1991)

3323

The question we are
dealing with is posed in
our country as a purely
corporative matter of
the different groups
involved. This is the
case when the trade
unions are accused of
only being concerned
with their interests
insofar as they demand
higher salaries; or with
those who defend an
explicit system of
teaching career, who
are condemned for
defending hierarchies in
teaching. Nevertheless.
both subjects are
closely related to the
quality of teaching, as
demonstrated by
different international
studies. Tackling this
question in Europe
allows us to break
away from an exami-
nation of the pheno-
menon from a purely
local point of view

Key words.
Comparative education-
International education

Teacher promotion -
Europe. (Taken from
the UNESCO The-saurus
of Education: OlE.
1991)



Temps d'EducackS, 11 ir semestre, 1994

Aspectes economics de l'evolució del sistema pU-
blic d'ensenyament superior a Catalunya, 1985-
1992 1*

Esteve Oroval*
Jorge Calero*

1. Introducció

L'educaci6 superior espanyola ha sofert un procés d'expansiO ge-
neralitzat a partir de la segona meitat de la dacada dels vuitanta.
Malgrat aix6, aquesta expansi6 no pot ser analitzada conjuntament,
atas que durant el mateix periode es fan efectives les transferancies
de competancies en rnataria d'educaci6 a set comunitats autOnomes
que comencen a dur a terme politiques universitaries no sempre con-
currents.

En aquest article abordarem el model catalé d'expansi6 universi-
taria i el seu finangament, fent amfasi en els problemes derivats de
l'expansi6 i les seves possibles solucions. Per fer-ho, utilitzarem la
seguent estructura: en primer Hoc, en l'apartat 2 es descriuen els
elements basics del procés d'expansiO (especialment la creaci6 de les
cinc noves universitats) i la situaci6 resultant tal i corn es presenta
en l'actualitat. Sense aquestes descripcions no cobrarien sentit les
analisis més especifiques sobre el finangament, que es presenten en
els apartats 3 i 4.

( 1 Aquest article es una adaptaci6 de la ponéncia presentada pels mateixos autors a
les II Jornadas de l'AEDE Ensenanza Superior y empleo Un enfoque regional. que
tingueren Hoc a Malaga els dies 28 20 d octubre de 1993

Esteve Oroval es catedrelic d'Economia Aplicada a la Universitet de Lleida
president de l'Associaci6 d'Economia de rEducaci6 La seva traiectbria en el camp de
rEconomia de l'Educacio s'ha tradult en nombroses publicacions

Jorge Calero es professor titular d'Economia Aplicada a la Universitet de Bard,
Iona E' seu treball s'ha central en l'Economia de rEducacin L'any 1992 va rebre el Premi
Ramon Tries Fargas de tesis doctorals en Hisenda Publica I la publicat recentment el Ili
bre Efec'os del gasto puhhco oducativo i es coautor de diverses publicacions en el camp
de la planificado educative i el financement de reduced()

Adreca professional dels autors Departament d'Econornia Politica Hisenda Puhlica
Dret Financer i Tributari Facultat de Ciencies rconomiques i Empresarialr, Avda Dia

gone!, 690 08034 Barcelona
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En l'apartat 3 s'analitzen levoluciO i les caracteristiques del f i -
nançament de la universitat catalana, considerada en conjunt, de ma-
nera que es podran establir comparacions amb les pautes de finance-
ment del conjunt d'Espanya i, en ocasions, de la Comunitat Europea.
En l'apartat 4 ens centrarem en comparacions internes, establertes
entre les pautes de finançament de les diverses universitats catalanes.

L'article finalitza en l'apartat 5, en el qual s'aporten algunes
propostes relatives a la politica universitaria catalana.

2. Descripció del proces d'expansió universitaria a Catalu-
nya. Situació resultant

En aquest apartat es descriu el procés d'expansiO que es produeix
en el sistema universitari catala durant el periode 1985-93: en
aquesta descripció no s'aborden elements relatius al finançament de
tal proces perque sOn introduIts amb detall en els apartats 3 4

d'aquest trebail. Presentem breument, en primer Hoc. una serie
d'elements que configuren el desenvolupament del procés (ordenats
cronologicament) per passar. a continuaciO, a descriure els elements
que considerem mes rellevants de la situaciO resultant. Aquest apartat
este destinat. doncs. a proporcionar el marc global en el qual cobra
sentit l'anahsi de les dades de finançament presentades en els seguents
apartats

L'any 1985. en produir-se el traspas de competencies en materia
d'universitats a la Generalitat de Catalunya. existeixen en aquesta
Comunitat Autenoma tres universitats: la Universitet de Barcelona
(UB en endavant), la Universitet Autonoma de Barcelona (UAB en
endavant) i la Universitet Politecnica de Catalunya (UPC en endavant).
Dos anys despres (23.6.87) es produeix la compareixenca davant la
ComissiO de Politica Cultural del Parlament de Catalunya dels rectors
de les tres universitats catalanes (vegeu diari de sessions, Parlament
de Catalunya. 1987). tel que provoca l'inici d'un debat sobre l'expansiO
de la universitat catalana. debat en el qual es plantegen diferents
alternatives per a la politica educative universitaria de la Generalitat
de Catalunya

F I proces d'expansio es tradueix durant els anys segOents en dos
subprocessos paral.lels

Acceleracio de la inyersio en les uniyersitats la existents
rnitlancant el Pla quadriennal dinyersions (1989-92)
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I lici del projecte (Tuna quarta universitat catalana

M.tjancant aquests dos subprocessos s'intenta donar resposta a
les Jues questions més rellevants en el debat obert. la massificacie
: els desequilibris territorials de la universitat catalana.

El Pla quadriennal va ser aprovat pel Conseil Executru de la
Generalitat el febrer de 1988. i es va distribuir una inversie de
25.000 milions de pessetes (MPTA) entre la UB, la UAB i la UPC de
la segOent manera: 8.000 MPTA per a la UB. 5.500 MPTA per a la
UAB i 10.000 MPTA per a la UPC. amb 1.450 MPTA no distribuIdes
per endavant. Aquest pla va ser elaborat conjuntament per la Direccie
General dUniversitats i les tres universitats implicades. i tenta corn
a objectius els segOents.

-Preveia un conlunf d'unversions. prioruzades d acord arra) els
criteris estualats pel Conseil Interuniversitari de Catalunya. arnb
robjectiu de realuzar un conlunt de prolectes que resolguessin els
problernes estructurals de les universitats. ampliant les superficies
de docencia i de recerca. reorganitzant els seus campus I completant
la seva oferta universitaria I de serveis" (Direccie General crUniver-
sitats 1993. 147)

En referencia a la IV Universitet. l'enfocament que es dena en una
serie de documents produits per la Direccie General d'Universitats
de la Generalitat de Catalunya i pel Conseil Interuniversitari se centre
besicarnent en la perspective de la quantitat d'oferta: la IV Universit,it
corn a mecanisme de desmassificacio. En les Bases per a un
avantprojecte de la IV Universitat apareixen les segOents idees

-Er consequencia el primer curs de la IV Universitat podria bona
una dernanda de matncula de 9 500 alumnes [any 1989-90 si tots cls
centres entressin en funcionament aquell curs [ ) D'aquesta manera
es possible que la poblac:o cruna hipotetica IV Universitat catalana
s'acostes. un cop passat el seu periode funcgonal. als 20 000-25 000
alumnes, considerats corn a Ora idonia per a una universitat I A
mes a rnes. la Quarta Universitat tindria la important tinalltat de
facultar mitjancant rabsorcio de part de rexces actual de dernancia
a les altres universitats. que aquestes no solament aturessin la seva
massificac,o s:no quo tinguessin roportunitat criniciar igualment nous
estudis I cle reestructurar-se sense incrernentar-se el nombre dels
seus estudiants per darnunt deis limits actuals quo s'han fixat corn a
rionis Aquest funcionament corn a sobreelx;dor o mecanisme do
segurelat del sistema constitoirla sons dubte el minor fonarnent pet a
ciecidir els tous d estudis amb que podria iniciar les seves activitats
una IV Univers,tat- (Direccio General d Universitals. 1988 74-79 1

Un grup de treball del Consell Interuniversitan en sessions que
tenen Iloc entre el 31 10.88 I el 31 7 89 dissenya una Proposta de
(-Wens per a la prograrnacio universitaria de Catalunya En aquesta
proposta es plantegen dues alternatives. anomenades A i B
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-L'alternativa A comporta la creacid d'una Universitat amb un
campus situat dintre del conjunt de comarques format pel Maresme,
el Barcelones i el Baix LLobregat.

L'alternativa B comporta la creacie de les Universitats de Girona.
Lleida i Tarragona/Reus amb els centres actualment existents .en
aquestes ciutats i la creacid d'altres- . (Consell Interuniversitari,
1990: 65 )

En un acord del Consell Executiu de la Generalitat amb data 25.9.89
s'aprova la proposta de programaci6 universitAria de Catalunya, en
la qua) les alternatives plantejades pel Conseil Interuniversitari passen
a ser considerades corn a compatibles, i es proposa el seu desenvolu-
pament simultani.

-Les decisions que caldria prendre en virtut de l'Acord pres pel
Consell Executiu, i de les Oltimes dades obtingudes per la preinscripció
del curs 1989-90, son les següents:

1) Incrementar l'oferta en nuclis de fora de Barcelona i Bellaterra.
en especial en els de Girona, de Tarragona/Reus, de Lleida d'algun
a Itr e que, eventualment, es pugut considerar, amb l'objectiu a mig
termini que. quan aquests tres nuclis siguin suficientment consolidats
I tinguin els serveis i la infrastructura adtents, puguin passar a ser
universitats independents. Aim) aconselleria establir, de forma im-
mediata, mecanismes de coordinactO entre els centres universitaris
dependents de diverses universitats. pero squats en una mateixa area
geograf

2) CreaciO d'una universitat a Barcelona o en la zona de l'entorn,
amb estudis fonamentalment de l'area de Ciancies Socials, amb la doble
finalttat d'tncrementar moderadament l'oferta universiteria que aten-
gui, basicament, les poblacions del Barcelones. del Baix Llobregat I del
Maresme i de descongestionar alguns centres de la Universitat de Bar-
celona (DirecciO General d'Universitats, 1989: 65.)

L'emfasi quant als objectius de la IV Universitat continua sent la
quantitat d'alumnes que pugui absorbir:

-Es pot considerar que per la nova Universitat el volum del primer
curs sera de 5.000 alumnes i el total de 20 000 quan es trot)i a ple
funcionament- (Direcci6 General d'Universitats, 1989: 68.)

El projecte de la IV Universitat es plasma definitivament en la
creaci6 de la Universitat Pompeu Fabra' (UPF en endavant). La Ilei
per la qual es crea aquesta Universitat no defineix el seu emplacament
ni les seves caracteristiques ja que nomOs fa esment de les propostes
de l'acord del Consell Executiu amb data 25.9 89.

1) La lie, mitiaricant LI qua' es crea aquesta unnerrstat es la 11/90 de 18 6 90
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La UPF comenga la seva activitat l'octubre de 1990, definint-se
corn una universitat substancialment diferent a l'esbossada en els
projectes previs, essencialment en dos aspectes:

Des de l'inici del seu funcionament la UPF comenga a caracte-
ritzar-se corn una universitat poc centrada en la resoluci6 del pro-
blema de massif icaci62; els aspectes prioritaris de la seva activitat
se centren en la qualitat de l'ensenyament, l'adaptabilitat dels curri-
culums a les necessitats de l'entorn s6cio-econ6rnic, la diversificaci6
dels tipus d'estudi i la competitivitat dels seus equips d'investigaci6.

La UPF s'instal.la en un edifici remodelat del centre de Barce-
lona, descartant-se, d'aquesta manera, les propostes alternatives
de situar-la al Baix Llobregat o al Maresme, comarques prOximes a
Barcelona. L'expansi6 posterior de la UPF es realitza en edificis
remodelats propers al nucli antic de Barcelona. L'elecci6 de la ubicaci6
de la UPF pot considerar-se poc ajustada a les propostes analitzades
en un estudi datat de marg de 1989: Estudis previs per a la localitzaciO
territorial de la IV Universitat (Departament d'Ensenyament, 1989),
on s'afirma el següent:

-Aquestes dades ildustren el major deficit [d'oferta universiteria]
existent al Baix Llobregat en relacig a les restants comarques cata-
lanes, fet especialment significatiu envers al Maresme i al Barcelones,
i reforca, per tant, l'opcig del Baix Llobregat corn a més apropiada per
a la implantaciO definitive de la nova Universitet-. (Departament
d'Ensenyament, 1989: 43.)

La localitzaci6 final de la UPF ve motivada besicament per la con-
fluencia de dos grups d'interessos: interessos universitaris relacionats
amb el model descrit en el punt anterior i que precisen d'una localitzaci6
més centrica que la que es podria aconseguir al Baix Llobregat o al
Maresme, i interessos urbanistics, en concret de l'Ajuntament de
Barcelona, que pot utilitzar la UPF corn a instrument per a la recu-
peraci6 d'algunes zones degradades de la ciutat. Aquests grups d'in-
teressos tenen finalment més importencia en la decisi6 que els inte-
ressos territorials (relacionats amb la descentralitzaci6) que hau-
rien portat probablement a situar la UPF al Baix Llobregat o al Ma-
resme. D'altra banda, el desenvolupament de la UPF en s6I urbe
mitjancant la remodelaci6 d'edificis és una opci6 més cara que les
alternatives, si be aquest aspecte queda compensat pel suport que
l'Ajuntament de Barcelona este proporcionant al proces d'instal.laciO.

En una sessi6 del Parlament de Catalunya de 18.2.93 es produeix
una interpellaci6 al Consell Executiu sobre la politica universitaria,

(2) En el seu tercer any de tuncionament la UPF sols compta amb una )(aril prOtoma als
2 000 estudiants
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en la qual s'expressen opinions referents a la possible modificaci6
dels objectius en qua es basava la creaci6 de la UPF. Extraiem del
debat els seguents fragments:

-La decisib, corn se sap, del Conseil Executiu va ser un hibrid. una
sintesi, tambe quarta universitat, que es va anomenar Pompeu Fabra
i també Universitat a Lleida, Girona I Tarragona [...1 Jo penso que, de
f et [la Universitat Pompeu Fabra) ha canviat els objectius que aquest
document, que va aprovar el Consell Executiu, marcaa per a la seva
creacib vostes han canviat d'objectiu seria bo que ho expliquessin
al Parlament. que ho expliquessin al poble de Catalunya i que en
parléssim- (lntervenciO del Sr. Cadevall, dipulat del Parlament de
Catalunya, 1993, sessio 18.2.93, pag. 1951.)

Aquests tres plantejaments -increment de places de curta duracib.
increment de places a les arees de Ciencies Socials i a les Enginyeries.
diversificacib de les titulacions-, aquests tres plantejaments orien-

taran la prograrnaciO universilaria dels propers anys Pero més que
una gran novetat representaran una continuttat de la politica que j a
s'esta fent. No obstant aixO. cal advertir que aquesta potenciaciO no
comporta un increment especlacular de l'of erta universitaria. sinb
una millor distribucib. reordenacib distribuclb de l'existent, d'acord
amb les demandes dels estudiants i LI les necessitats de la societal-.
(intervenciO del Sr Guitart. conseller de Cultura. Parlament de Cata-
lunya, 1993, sessib 18.2.93. pag. 1951.)

El pas segOent del procés d'expansiO consisteix en la creaci6 de
noves universitats: el 12.4.91 es crea una universitat privada
(Universitat Ramon Llu II). que engloba centres privats ja existents
anteriorment; a la fi de 1991' es creen la Universitat de Girona (UGI
en endavant). Universitat de Lleida (UDL en endavant) i la Universitat
Rovira i Virgili (URV en endavant), que correspon a l'entorn geografic
Tarragona/Reus. Aquestes tres Oltimes universitats tenen corn a nu-
cli centres anteriorment dependents de la UB, la UAB i la UPC.

L'activitat independent de la UGI. UDL i URV comenca el curs
1992-93, despres d'una série de decrets de traspassos de recursos
humans i materials de la UB. UAB i UPC a les noves UGI, UDL i URV.
Aquests traspassns s'^fectuen directament entre la UB, UAB, UPC i
les universitats segregades, mitjancant els decrets 131-3/1992 del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, als traspassos Onicament es té en compte el cost
directe que causaven els centres separats a la UB. UAB UPC. cost
associat als capitols pressupostaris I (personal) i II (compra de bens

(3)
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3,1!91 de 30 12 91 coirespnreol la Univc,..11a1 OP Ile.da Ile, 35:91 (fr.
30 12 91 cr-'rewanent a la Umversoal (lc Grona Lloi 36/01 de 30 12 91
conei,ponent a 1,1 Llaivertatat flovaa Vrqi

;



Reflexions I recerques

i serveis). Tot i l'existencia d'alguns estudis previs, realitzats per
tbcnics de les universitats, en els quals s'estimaven els costos que
suposaria l'inici del funcionament aut6nom de les universitats
segregades, no es van dissenyar mOduls de costos ni es van utilitzar
les estimacions de costos esmentades, sin6 que es va utilitzar, per
tant, un sistema purament inercial: les transfer-brides que reben les
noves universitats de la Generalitat de Catalunya s6n equivalents a
les minoracions que sofreixen les transferencies rebudes per la UB,
UAB i UPC'.

Descriurem a continuaci6 l'escenari resultant del procés d'expansiO
detallat en els paregrafs anteriors. L'esforc dedicat a l'expansiO no
ha estat exempt de tensions; algunes reflexions tendents a afrontar
la resoluci6 d'aquestes tensions s'apunten en l'apartat 5 d'aquest
estudi i per aix6 en aquest Onicament volern subratllar els problemes
plantejats pel proces d'expansi6.

L'expansiO configura un model que podriem classificar com a corn-
petitiu i d'enf rontament d'interessos. cosa que divideix la universitat
catalana en grups d'universitats centrades en objectius diferents i

sovint contraposats. Utilitzant el model de James i Benjamin (1993)
en qué es planteja un continu en les caracteristiques de les universitats.
un dels seus pols este definit per la quantitat i I 'al tre per la quali-
tat es podria dir que existeixen a Catalunya. després d'aquests
anys d'expansiO, desigualtats notables pel que fa a la situaciO de les
diferents universitats en el continu quantitat-qualitat, desigualtats
que no havien estat previstes durant e; projecte de disseny de la IV
Universitet sin6 que semblen ser fruit d'interessos que han escapat
a una politica universiteria global. A la vegada, aquestes desigualtats
generen l'enfrontament d'interessos a qué ens referiem i sobre el
qual tornarem mes endavant.

L'escenari actual este generat parcialment per l'herencia previa
a la politica educative de la Generalitat de Catalunya. per6 tambe per
les pautes que ha seguit l'expansiO en els ultims anys. En aquest segon
sentit. els resultats de l'expansi6 no semblen obeir a una planif icaciO
global que hagi afrontat els seguents aspeotes:

(4 1 Los assignactons doshnades .113 creacio do les gebinres de les novos univelsaab;
no van Irodulr diferencies linoorlants en els pressupostos de la DIOCCIO General
d'Universilals

! Benjamin 110871 descouen dos nous de !Mir:winos on redarn,,,,
d una banda (ma siluarul plererlncla de inranial ',city.. Ii loanblal
araclnriliada per Lind iUCiivt,ii lorla basaua cii (Jades acaderniques un nombn,
edw d'W.U..116 0101,,11,1 despesa per uvai,in I d ona alna 1113 S111.11 5, do fill,

ler00013 de la irOliri i de la quanntat ....Mut' i, qual(1.11 carcicreni/dda per or,
inenOf beiCCI,Vitali on all nombre d 050,1110 on Paux 0051 1(01 115(1,111
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Equilibri territorial: les noves universitats UGI, UDL i URV
compten amb recursos molt reduIts8, precticarnent equivalents als
que disposaven els centres dependents anteriorment de la UB, UAB i
UPC. D'altra banda, no s'ha augmentat l'oferta de places a les
cornarques prOximes a Barcelona, on la demanda és alta.

Equilibri social: les desigualtats quant a la situaciO quantitat-
qualitat ja mencionada poden contribuir a incrementar la generacid
d'efectes distributius regressius per part de l'educacid superior
(vegeu Calero, 1993, cap. 5).

Equilibri financer: aquest aspecte, vinculat a l'anterior, no ha
estat objecte d'una planificaci6 global, basada en la distribuciO de
transferencies mitjancant mdcluls (vegeu la proposta Molt6 i Oroval,
1980). Els criteris de distribucid pressupostaria no han estat
objectivats; l'absencia d'una Ilei de financament de l'educacid superior
(per al conjunt de l'Estat o especifica per a Catalunya) permet una
situacid corn la descrita.

000rdinaci6 dels estudis desenvolupats a les diferents univer-
sitats i disseny d'especialitzacions Iligades a activitats productives
o a la tradicid sOcio-cultural de l'entorn.

Els dos Oltims aspectes esmentats son origen de contraposici6
d'interessos de les diferents universitats, en el primer cas corn a
resultat dels intents d'incrementar el finançament propi en detriment
de i, en el segon, corn a resultat de la competencia que s'estableix
entre les universitats en l'intent d'oferir determinades titulacions8.

La competencia entre les universitats te resultats ambivalents:
per una banda, existeixen resultats positius, entre els quals es podria
destacar pel seu efecte a Catalunya l'increment de la capacitat
d'eleccid dels estudiants (especialrnent en els cursos per a post-
graduats), l'augment de la qualitat de la investigacid i l'inici per part
de les universitats de la recerca de finançament privet. No obstant

( 6) Un dels recursos utilitzats per les noves universitats UGI UDL I URV per col licitar
mes transterOncies consisteix en l'admissib de quantitats elevades de nous alumnes
S'incorre aixi en la paradoxa quo la recerca de recursos necessans per tncrementar
la qualitat de la universitat provoca un desplacament de les caracteristiques de la
universitat cap al pol de la quantital

( 7 ) Situacions d'aquest tipus es cionen. per exemple. en el moment de distnbuir la par-
(Ida 'd'atencions extraordinartes a les universttats quo provinent de la Direccto
General d Universitats. s distribuida anualment scgons criterts poc objectius. o
en el proces de traspassos des de la UB. UAB I UPC cap a la UGI UDL URV

( 8 ) Un exemple d'aquesta competencia s'ha donat recentment entre la UAB I la UPF
després de l'anunct d'aquesta ultima d'oterir una Ilicenciatura en Ciencies de ia
Imatge
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aix6, la competencia en abséncia d'una planificaci6 global podria produir
una reducci6 del nivell d'eficiencia en l'Os dels recursos humans i
econOrnics. La proliferaci6 i la duplicitat de titulacions generades pels
interessos exclusius de les diferents universitats (fenornen abundant
a Catalunya des de la creació de les noves universitats) poden tenir
consequencies negatives, especialment en un context corn l'actual en
que es combinen les restriccions pressupostaries amb el sistema
d'acces actual a la universitat. En aquest sistema, la pressi6 de la
demanda cobreix practicament qualsevol tipus d'oferta, encara que
la "clientele" de deterrninades titulacions estigui sisternaticament
composta d'opcions baixes en la nista de preinscripci6. Es generen,
d'aquesta manera, efectes perversos en els quals l'expansió d'una
oferta de titulaci6 determinada crea la seva pr6pia demanda, demanda
que no pot considerar-se corn a totalment rellevant des del punt de
vista de relecciO del consumidor en tant que es produeix mitjancant
opcions baixes en la preinscripci6.

L'escenari descrit és, doncs, millorable en diferents aspectes.
Després d'una analisi del financament del proces d'expansi6 (apartats
3 i 4), en l'apartat 5 apuntarem una série de propostes i possibilitats
al respecte.

3. Anblisi global del finangament de la universitat catalana

Aquest apartat estudia les caracteristiques del financament de
reduced() superior pOblica catalana considerada en el seu conjunt. En
primer Hoc s'aborda la quantificaciO del volum total de recursos p0-
blics destinats al seu finançament, per passar, a continuacib, a estudiar
aspectes més especifics, corn sOn el financament directe als estudiants
mitjancant beques, els pressupostos de despeses de les universitts,
les subvencions i inversions de la Generalitat de Catalunya, una serie
d'indicadors d'output I, finalment, l'origen dels ingressos del conjunt
de la universitat catalana.

En el quadre 3.1. es recullen els valors que prenen els diferents
components de la despesa pOblica en educaci6 superior (DPES en
endavant) a Catalunya des del curs 1985-86 fins al 91-92 ''. El total

(9 ) Al llarg d'aguest treball yincularem cada curs lectiu amb l'any en nue acabi aquest.
d'aguesta manura per exemple. s uniran les dades corresponenls al CMS academic.
1991-92 ,imb les dades pressupostaries de l'any 1992
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de DPES que calculem correspon a sumar els seguents components:

+ Pressupost de les universitats: inclou despeses corrents i des-
peses de capital de totes les universitats pObliques catalanes.

- Taxes i altres ingressos (cap. II del pressupost d'ingressos de
les universitats): aquest component se sostreu de l'anterior, ja que
correspon a finançament privat i no pOblic.

+ Despesa en educacig superior del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, excloent-ne previament les trans-
ferencies corrents i de capital destinades a les universitats i que, per
tant, ja estan incloses en els pressupostos d'aquestes.

+ Beques INAPE: inclou tan sols el pagament directe al becan, ja
que la compensaciô a les universitats per matricules no pagades esta
ja inclosa als pressupostos de les universitats.

La ratio DPES/PlBacf creix durant el periode de temps considerat
des de 0,36% a 0,62%, creixement equivalent al 72,2%. A preus
constants de 1986 aquest creixement suposa passar de 21.959 MPTA
a 53.707 MPTA. La DPES per alumne se situa. al final del periode
estudiat, en 519.118 PTA corrents.

Quadre 3.1. EvoluciO de la despesa publica total en educaciO supe-
rior i dels seus components.

Pressupost Taxes I Desposa en Bectues TOTAL TOTAL TOTAL
unryorstlats altres Ed Sup del INAPE DESP. DESP DESP P013

MPTA ingressos Dept Ense- (pagament PUB EDU POBEDU EDUC
MPTA nyament drrecte a] SUPERIOR SUPE- SUPERIOR

(exc trans-
ter univer )

becan)
MPTA

MPTA RIOR/
PII3 act

(PTA
corrents/

(a) (b) MPTA (c) (d) (a-b+c+d) (%) alumne

85-86 2655739 5 561 26 153.29 810 26 21 959.68 0.36 191 508
86.87 30659.35 7 211.03 200 00 965.86 24 614.18 0.35 201 714
87-88 35902.71 8 307.94 1 839 54 1 348 68 30 78298 0.39 235 020
88.89 4671969 10489.18 492.77 1 989 34 38712.62 0.42 282 944
89-90 56628.17 11 460.49 3 631.22 2 246.77 51 045.67 0.49 370 011
90-91 71 582 16 13065.55 3 018.44 2 156.55 63693.60 0.56 454 867
91-92 83465.02 15389 79 5 669.54 2 006 45 75 751 21 0.62 519 118

Fonts
Pre,.supostcls universitats liquidacre pressupostos do la UB. LIAR I UPC (1986-92)

UGI. UDL. URy 141 tranestre 1992). oressupost rructal de la UPI' (1991 19921
Begrws NAPE' Suhchrectro General de Roque!. Apitt. a It raudi Minister! d'Educaern

Crencia
P1R do Catalunya HFS
Lii c olumna W.) inclon Or, despeses de la Direccio General d'Univcrsitats dr- la

Direccao General d'Arquilectura ESC01,11 Inveriannt. Pressupostos iflicials tins
al 1987 liquidals err endavant
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Quadra 3.2. EvoluciO de la despesa pOblica en educaciO superior
corn a percentatge del PlBacf a Catalunya, Espanya i la Comunitat
Europea.

TOTAL DESP.POB.
EDUC.SUPERIOR/

PIB acf.
(%)

Catalunya

TOTAL DESP.P0B.
EDUC.SUPERIOR/

PIB acf.
(%)

Espanya

TOTAL DESP.POB.
EDUC.SUPERIORI

PIB acf.
(%)

Cornun. Europea

1983 0 84
1984 0.82
1985 0.80
1986 0,36 0,79
1987 0,35 0.49
1988 0.39 0.55
1989 0.42 0.65
1990 0,49 0.64
1991 0,56 0,68
1992 0,62

Fonts Ratio Catalunya veyou quadre 3 1
Ratio Espanya Mora. Palafox. Perez Garcia (1993). pay 72
Rob() Comunitat Europea Kaiser et al (1992)

A partir dels valors apuntats en el quadre 3.2 és possible efectuar
una comparacig de les ratios DPES/PlBacf per a Catalunya. Espanya

la Comunitat Europea. En el cas d'Espanya es clOna també un
creixement molt important (tot i que de menor pendent que el que es
produeix a Catalunya), que situa la ratio en 0,68 l'any 1991. La
tendencia a la Cornunitat Europea durant tota la decada dels vuitanta
es la de reduccid progressiva de la ratio (que el 1975 se situava en
1'1,07%). El resultat d'aquestes alteracions en els ültims anys és la
confluencia de les ratios de Catalunya i del conjunt d'Espanya amb la
corresponent a la Cornunitat Europea: aquesta confluencia és major
en el cas de la ratio espanyola, que partia d'un valor més elevat que
la catalana. Tot I aim), observant la major taxa de creixement a
Catalunya es pot preveure una confluencia mes gran en els prOxims
anys.

La ratio corresponent a Catalunya creix de forma molt especial en
els tres ultirns periodes considerats; l'explicaci0 d'aquesta acceleracib
del creixernent és atribuible en gran proporciO a la creació de la
UPF. En el quadre 3.3. es presenten els resultats d'una simulacid
rnitjancant la qual s'" anull a" l'efecte de la UPF sobre la DPES a
Catalunya. Per fer-ho s'han reduit tots els components de la DPES
que havien augmentat corn a conseq0encia de la creaciO de la UPF".

3 3 1
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La despesa efectuada directament per la Direccid General
d'Universitats es redueix notablement, ja que havia augmentat de
forma important des de la creaci6 de la UPF amb motiu del finangament
de les despeses de capital directament a través del capitol VI de la
DGu 1 2.

La ratio obtinguda mitjan9ant la simulacid indicada per 1991-92
és inferior en 8 centéssimes a la ratio real; el total de la DPES per
alumne se situaria en 455.417 PTA (en comptes de les 519.118 PTA

reels).

Quadre 3.3. Simulacid de l'eyolucid de la DPES a Catalunya en el
supOsit de la no existéncia de la UPF.

TOTAL DESP. TOTAL DESP. TOTAL DESP. TOTAL DESP.

POB. EDUC. 13013. EDUC. PUB. EDUC. POB. EDUC.

SUPERIOR SUPERIOR/ SUPERIOR SUPERIOR (PTA

(MPTA) PIB acf.
(%)

(MPTA 1986) corrents)/
alumne

1989-90 48.414,45 0.47 38.489.49 350.939
1990-91 59.415,06 0,52 44.620,71 425.283
1991-92 65.984,38 0,54 46.782.92 455.517

Els diversos components de la DPES sOn tractats Més detalladament
a partir de la desagregacid per universitats que s'efectua en l'apartat
4. No obstant aixd, voldriem fer alguns comentaris sobre el financa-
ment aportat pet sistema de beques INAPE, element que no sera trac-
tat en l'apartat 4 i que, tot i aix6, presenta unes caracteristiques i
una evoluci6 recent que mereixen certa atencid.

En els quadres 3.4. a 3.5. apareixen dos aspectes remarcables del
sistema de beques d'educacid superior a Catalunya: l'evoluci6 de la

(10) L'efecte de la creacid de la UGI. UDL I URV és practicament nul l'any 1992.1a que
aquestes universitats no entren en tuncionament tins al quart trimestre d'aquell
any I la soya entrada en luncionament provoca una minoracio automatica dels pros-
supostos de l UB la UAB i la UPC una minoracid de les trans! ertmcies de la
DirecciO General d'Universitats

(11) Cal ter rioter que els pressupostos de la UPF que s han inclos son inicials, la quo
no sOn chspombles els liquidats

(12) Aquesta forma de financarnent es diferent de l'existent per a les altres universitats
quo reben transterencies do capital o autorittacio per adquinr passius tinancers
(corn passe en el cas del financament del Pla quadriennall

282 3 3 5



Reflexlons I recerques

proporci6 que suposa sobre la DPES total (quadre 3.4.) i l'evoluci6 de
la proporcid que suposa sobre la despesa en beques al conjunt d'Espanya
(quadre 3.5.). En referencia a la primera evoluci6, es pot observer
que la ratio analitzada assoleix un maxim en el curs 88-89, per
després disminuir rapidament fins a assolir un 2,65%, valor bastant
inferior a l'inicial i que és atribuIble a la combinaci6 del rapid increment
de la DPES en els Ultims tres cursos i la disminuci6 de la despesa en
beques (fins i tot en termes absoluts). Aquesta disminuci6 és conse-
qUencia de la restrictivitat de les condicions d'acces a les beques
(tant econorniques corn acaderniques)'3, condicions que sOn fixades
per al conjunt de l'Estat i que probablernent no s'adequen a l'entorn
econdmic i academic especifics de Catalunya14. La situaci6 descrita es
especialment preocupant en el context de l'increment de taxes que
s'ha produll a l'inici del curs 93-94, ja que la conjunci6 d'un volum
decreixent de recursos destinats a beques amb un increment important
del preu de les taxes pot impedir recces a l'educaci6 superior a seg-
ments creixents dels usuaris potencials de l'educaci6 superior ca-
talana.

En el segon quadre referit al sistema de beques (3.5.) s'efectua
una comparaci6 entre el volum de finangament del sistema de beques
a Espanya i Catalunya. La relaci6 s'estableix entorn del 8-9% i decreix
f ins al 7,61% els dos Oltims anys. En una columna addicional es
recull, per tal de poder-ne fer comparacions, la proporci6 que suposa
el nombre d'estudiants d'ensenyament superior a Catalunya en relaci6
amb el total espanyol. Pot observar-se corn aquesta Ultima proporci6
es superior a la descrita anteriorment; si be tambe descendeix des
del curs 86-87, aquesta davallada no justifica mes que una part del
descens de la proporci6 corresponent al sistema de beques. El motiu
del descens d'aquesta Ultima proporci6 és que en el conjunt d'Espanya
continua creixent el finangarnent destinat a beques mentre que a
Catalunya aquesta ha comencat a reduir-se lentament.

( 1 3) Veoen Calero (1993) aparlat 3 3
I 14 ) Una situack5 similar es produeixen en el context del Pais Base. tal corn es constata

a Motto Oroval (1993). cap 5
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Esteve Oroval i Jorge Calero

Quadra 3.4. Evolució de la ratio despesa en beques / total DPFS.

Catalunya, 1985-86/1991-92.

BEQUES INAPE
(Pagament directe

al becan)
(MPTA)

(a)

TOTAL DESP. POB
EDUC. SUPERIOR

(MPTA)
(b)

(a/b) (%)

1985-86 810,26 21.959.68 3.69

1986-87 965.86 24.614.18 3.92

1987-88 1.348.68 30.782.98 4.38

1988-89 1 989.34 38.712,62 5.14

1989-90 2.246.77 51 045.67 4.40

1990-91 2.158.55 63 693,60 3.39

1991-92 2.006.45 75.751.21 2.65

Fent Subchrecc,o General de Beques I Awls a l'Estudu MEC Serve! de Beques de la UB

Quadre 3.5. Eyolucio de la ratio despesa en beques a Catalunya /

despesa en beques total Espanya.

Beques !NAPE
(Paparnent directe

a) becart)

Beques INAPE
(Papament durable

al becaro (alb)

Alurnnes ES Catahmya:
Alumnes ES Espanya

(%)
(MPTAt (MPTA) (%)

Catalunya (a) Espanya' (0)

1985-86 810 26 9 690 00 8 36 13 e9

1986-87 065 86 12 253 00 7 88 14 00

1987-88 1 348 68 16 646.00 8 10 13.96

19158-89 1 989 34 22 130 00 H 99 13 77

1989.90 2 246.77 23 999 00 9 36 13 03

1990-91 2 158 55 25 183 00 8 57 12 71

1991-92 2 006 45 26 374 00 7.61 12.64

Fent Subd.reccie General de Beques Nuts a lEstudt MEC Servo: de BC (taus de la UB

'Los xdres no mcieuen les beques conconmes au Pao. Base

Passarern seguidament a comentar l'evolucid d'una série
d'indicadors relatius al conjunt de la universitat catalana. els quals
es poden trobar amb més detail, per a la UB, la UAB I la UPC. en

l'apartat 4 (quadres 4 1 a 4.3.) En el quadre 3 6 apareixen en tres
files els conjunts d'inclicadors segOents-. que son anahtzats per

separat 3 continuacio

fi) Cal nolau quo our Ms eurt.m. 90 91. 91 qUadue!. I Ide,,P, kaal clo l,u UM

vvrratal calnlana no re,....ultun unicamont (cum ,ibans d aques. du' I .1(.1frqdr11,

rly Icr. dduin:. (in la 1313 UAB UPC alp,. quo mc Innen tiubu Ic (lane!, cono,nonr ruts

a la tIPF (90 011 91-92) a la UGI UDL (91-92)
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Esteve Oroval I Jorge Calera

File 1: Indicadors d' input. En aquesta file es recull informaci6
relative al nombre d'estudiants, de professors i als pressupostos de
les universitats, i s'extreuen diferents indicadors procedents d'a-
questes variables. La primera ratio que comentarem es la d'estu-
diants/professors, que durant el periode estudiat s'eleva progres-
sivament fins al curs 88-89 (en clue pren un valor de 18,55%);
despres, durant els seguents cursos, es redueix i assoleix el 91-92
un valor de 17,15%. Aquests valors s6n similars als que es donen
en el cas del conjunt d'Espanya on, aix6 no obstant, el descens en els
ültims cursos no es tan pronunciat.

Apareixen en aquesta mateixa fila dades agregades sobre els
pressupostos liquidats de les universitats (despesa corrent i despesa
de capital), tant amb preus corrents corn amb preus constants de
1986. Es presenten tambe uns indicadors per alumne (en PTA
constants) referides a la despesa corrent i a la despesa de capital.
En el prirner(l'identificat corn a "c/a" en el quadre) s'aprecia un fort
increment a partir del curs 88-89, increment que es fa mes acusat
en els dos Oltims cursos tractats (que respon a l'efecte de la UPF)17.

En l'indicador despesa de capital/alumne (d/a") s'observa un
rapid increment a partir del curs 88-89, curs en clue comencen a
produir-se les inversions vinculades al Pla quadriennal d'inversions
a la UB, la UAB i la UPC, i una estabilitzaci6 en els dos Ciltims anys.
La major part de les inversions provocades per la creaci6 de la UPF
no apareixen en aquest quadre per dos motius: d'una banda, la no
disponibilitat de pressupostos liquidats per a la UPF impedeix introduir
les desviacions sobre els pressupostos inicials; de l'altra, el
financament de la majoria de les inversions de la UPF consisteix en
la compra directa (via capitol VI) de bens per part de la DirecciO
General d'Universitats, per la qual cosa aquestes inversions no
apareixen en els pressupostos de despeses de la UPF.

Fifa 2 : Indicadors relathis a les transferencies efectuades per
la Generalitat de Catalunya. Apareixen en aquesta file les transfe-
rencies de la Generalitat de Catalunya destinades a despesa corrent
i a despesa d'inversiO, tant en preus corrents corn constants (1986)
Es calculen posteriorment dos indicadors relatius a la taxa de cobertura
del pressupost de les universitats per transferencies de la Generalitat
de Catalunya i, finalment, un indicador consistent en les transferencies
corrents per alumne.

( 16) Tali corn es podra veure en l'apartat 4 aquest descens es causat especialment per
la reduccio de les ratios de la UAB I per la creacio de la UPF

( 17) Conve remarcar quo els pressupostos disponibles du la UPF sdninicials no liquidats
La introduccig de despres liquidades de la UPF causaria probablement un major
increment gels indicadors dels cursos 90-91 I 91-92
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Reflexions I recerques

Sense tenir en compte el primer curs del periode estudiat18, les
transferancies cobreixen entre el 75% i el 80% del total de la despesa
corrent, pet, es produeix, aix6 no obstant, una davallada de quasi 6
punts en els ültims dos cursos. Pel que fa a la despesa en inversions,
es coberta en una proporci6 molt variable per les transferencies de
la Generalitat de Catalunya. Aquesta variabilitat respon al fet que, a
partir del curs 88-89, el gruix de la inversi6 de la UB, UAB i UPC
es canalitza a traves del Pla quadriennal, finangat mitjangant l'en-
deutament de les mateixes universitats. Aquest endeutament es re-
conegut per la Generalitat, que es fa carrec mitjangant transferen-
cies de capital (encara que la universitat les destini a despesa cor-
rent) del pagament dels interessos del deute (per aquest motiu creixen
en els Ultims tres cursos les transferencies de capital) i es compromet
a retornar el gruix principal del deute a partir de l'any 1992.

Les transterencies corrents per alumne (Ultim indicador de la fila
2) creixen, a un ritme estable, des de 120.399 PTA en el primer curs
estudiat fins a 310.547 PTA en el curs 91-92. Si be no disposem de
dades que permetin una comparaciô directa entre aquest indicador i
el seu equivalent a Espanya, en el quadre 3.7 apareix una comparacia
entre el total de transferencies per alumne (corrents i de capital) en
ambdOs ambits. Es pot apreciar que els valors a Catalunya sOn sempre
majors i que s'accentua la diferencia en els dos darrers cursos.

Quadre 3.7. Total transferencies per alumne a la universitat.
Catalunya I conjunt d'Espanya.

Total transferencies/ Total transferencies/
alumne alumne

(PTA corrents) (PTA corrents)
Catalunya Espanya

1985-86 136.913
1986-87 167.406
1987-88 206.147 184.000
1.988-89 240.078 209.000
1989-90 293.987 263.000
1990-91 334.062 268.000
1991-92 399.868 296.000

Fonts Catalunya vegeu quadre 3 7
Espanya Mora. Palatox. Perez Garcia (1993). pag 72

(1 8) El curs 85-86 es el primer que s'hagin let electives les transferenctes a la Generalitat
de Catalunya de les competencies en materia d oducació superior , per Lint, el valor
redurt de la taxa de cohectura pot ()belt al tet que les universitats encara reben
transferencies currents provinents de I Administract6 central
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File 3: Indicadors d'output. Es presenten aqui alguns indicadors
relatius a l'eficacia del sistema quant a la producci6 de titulats: ratios
de titulats/alumnes i valors de despesa/titulat.

La ratio titulats/alumnes presentada en el quadre 3.7. (on titulats
i alumnes corresponen al mateix curs) es poc exacta en tant que no
recull els efectes de [increment del nombre d'alumnes ni la diferent
durada dels estudis. Per al conjunt d'Espanya aquest indicador se
situa en els Ciltirns anys de la decada dels' vuitanta entre el 10,5% i
el 10,8%20, Ileugerament per sota de l'indicad6r relatiu a Catalunya.

Un indicador més encertat és el que es presenta en el quadre 3.8,

en el qual es comparen els titulats del curs namb el nombre d'alumnes
del curs n-3 (en el cas d'estudis de cicle curt) o amb el nombre
d'alumnes del curs n-5 (en el cas d'estudis de cicle Ilarg). En el

quadre esmentat s'observa un major rendiment en els estudis de
cicle curt que en els de cicle Ilarg, juntament amb una tender-Ida al

descens de l'indicador en els estudis de cicle curt (des del 17,07%
el curs 85-86 fins al 13,65% el 90-91. Oltim curs comparable),
mentre que l'indicador es manté estable, al voltant del 10-11%, en
els estudis de cicle Ilarg. Una comparacib amb les dades relatives a
Espanya'' indica que els rendiments s6n Ileugerament més alts a
Catalunya, tal i corn succela en comparar els indicadors globals.

En el mateix quadre 3.8. apareix l'indicador que es ref ereix
especificarnent a la UPC. Ens sembla interessant recollir aquesta
informaci6 ja que, tal i corn es pot apreciar, els valors sOn bastant
més reduYts que els corresponents a fa mitjana catalana. A la UPC no
existeix una diferencia important entre els rendiments en els estudis
de cicle curt i cicle Ilarg, especialment després del descens que
pateix el rendiment dels estudis de cicle curt durant els darrers
anys.

( ere, eo I iiii(rif,r( iii PPilae, on el ( in gi 9;' obir,x i Iii )uo ii
la UR en ..or complabilitlals Cic Molt: sol iCilil, I no els alumnes (Inc acalii.n els
sous tuiii Ia nitra rues recent es vett afeclada pel let quo alqiins ettludiants no
sol iieiteii el Mel fins del.prel, d'alqun temps q haver acabat Mt, ()skate.

(20) Veqeu Mora. Palatox Per(/ Garcia (1003) pap 72
(71) Pdtlet, gun es porton trobar a Mora Palafox. Pile/ Garcia r p.-tq
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Qw3dre 3.8. Ratio titulats / alumnes (3 o 5 cursos anteriors).

Total universitat catalana

cicle curt cicle Ilarg

1985-86 17,07 10.57
1986-87 17.30 11.18
1987-88 15.01 11.19
1988-89 14.79 10.45
1989-90 14.11 10.70
1990-91 13.65 10.85
1991-92 10.97 8.85

Font

Universitet Politecnica de Catalunya

cicle curt cicle Ilarg

1985-86 9.07 6,29
1986-87 9 53 7.57
1987-88 7,76 7,68
1988-89 9 51 8,05
1989-90 6.22 6.33
1990-91 5.83 5.96
1991-92 7.09 6,21

Conseil d'Universitats (1993) I servers academics de les diferents universitats
B'ha realitzat una estirnactO de la distribucrO entre estudis de cicle curt illarg
dels titulats a la UB I la UAB per als cursos 89.90. 90-91 I 91-92

Els valors de despesa per titulat que apareixen en el quadre 3.6.
es veuen afectats pel mateix problema que la ratio titulat/alumne, ja
que comparen la despesa en un curs n amb una quantitat de titulats
que ha rornas a la universitat un cert nombre de cursos. Corn veurem
en el quadre 4.1 aquests indicadors son L.:ails a l'hora d'efectuar corn-
paracions entre universitats, si be la seva lectura corn a agregat no
aporta gaire informaciO. En una situacid de creixornent molt lent del .
nornbre de titulats i de creixement rapid de la despesa, el resultat es
el jirevisible: la despesa corrent per titulat a preus constants passa
d'1.645.878 PTA a 2.389.147 PTA (creixement equivalent a un
45,16%) des del curs 85-86 al 90-91 (recordem que el curs 91-92
no Os comparable corn a consequencia de la quantificaciO inexacta del
nombre de titulats de la UB i en el curs 90-91 s'incrernenta la despesa
corn a resultat de la creed() de la UPF, universitat que de moment no
produeix titulats). El creixernent de la despesa d'inversi6 per titulat
Os encara rnés pronunciat, ja que equival en el rnateix periode de
temps en un 63,4%.

Conclourern aquest apartat amb una descripciO agregada de
l'evoluciO de les fonts d'ingressos de les universitats en els darrers
anys. Analitzarern, en concret, l'evoluciO dels capitols III, IV, VII i

dels pressupostos d'ingressos del conjunt UB, UAB i UPC (les

IP?) Mentro quo on I analn,1 ci altrot, unwersitats oi cap IX do passurs Imancer:,
conr,dorar-so corn a irrellevant I rxcloure's. aixo no es adoquat en 01 cas do a
unlversital calalana ates quo el Imancarnent del Pla quadrionnal s plertua haswarnent
a Ilavos d'endoutarnent per part do les univerbaals lal i con) a s ha comentat
anturrormunt
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dades desagregades poden trobar-se a l'apartat 4). En el quadre 3.9
apareix l'evolucid dels quatre capitols esmentats, de la qual desta-
carern les segOents tendencies:

El capitol de taxes i altres ingressos davalla progressivament:
perd 7 punts de participaci6 en sis cursos. Dins d'aquest capitol la
proporcid més important correspon a les taxes de matricula, la pro-
porci6 que representen els "altres ingressos" (provinents del paga-
ment privet de serveis i d'investigaci6) varia en les diferents uni-
versitats i si s'hagues pogut comptar amb informaci6 Onicament re-
lativa a les taxes de matricula probablement el descens hauria estat
ries pronunciat (a l'entorn de 5 punts més, i el valor final se situaria
al voltant del 12%); aix6 obeeix al fet que el descens de la proporci6
representada per les taxes en els ingressos totals es compensada
durant els Oltirns anys per un increment en el valor dels "altres in-
gressos" (aix6 passa especialment, a Catalunya, en el cas de la UPC).

Les transferencies corrents es mantenen durant tot el periode
estudiat al voltant del 60% del total dels ingressos.

Les transferencies de capital pateixen un augment en els darrers
cinc cursos (de 8,84% a 14,52%) ja que a través d'aquest capitol
es canalitzen, corn s'ha dit, els interessos de l'endeutament autoritzat
mitjancant el Pla quadriennal d'inversions.

El capitol de "passius financers" augmenta rapidament durant
el periode estudiat, corn a resultat de l'endeutament generat pel Pla
quadriennal d'inversions. La rellevancia d'aquest capitol es una
excepci6 dins del financarnent de la universitat espanyola i el seu
mantenirnent dependra del procedirnent que s'adopti per financar ul-
teriors inversions, si be en el cas de la UPF el procediment utilitzat
ja ha estat diferent.

Quadre 3.9. EvoluciO de l'origen dels ingressos del conjunt UB,
UAB i UPC, 1986-1992. Percentatges.

Taxes ialtres
ingressos
(cap III)

Transterencies
corrents
(cap IV)

Transterencius
de capital
(cap VII)

Passius
tinancers
(cap IX)

Total

1986 24 27 63 90 11.83 0 00 100

1987 24 09 59.72 12 51 3.68 100

1988 23 38 59.64 8.84 8 14 100

1989 22 14 56 18 9 93 11 75 100

1990 19 45 56 64 10 42 13 49 100

1991 19 14 59 64 12 23 8 09 100

199? 17 15 56 71 14 52 11 61 (00

Font UB UAB i UPC pressupobloe liquidate. 1986-92
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4. AnAlisi individualitzada del financament de les diferents
universitats catalanes

En aquest apartat es tracten de forma desagregada alguns aspectes
que han estat tractats de forma agregada en l'apartat ante. ior. Co-
mencarem amb una desagregaci6 dels indicadors continguts en el
quadre 3.6., per passar despres en una analisi de les fonts d'ingressos
(tambe tractades de forma agregada en el quadre 3.9.). Finalitzarem
aquest apartat amb la presentaci6 d'una serie d'indicadors compa-
rats de la UPF i del conjunt de les noves universitats UGI, UDL i URV.

En el quadre 4.1. apareix l'evoluci6 d'una serie d'indicadors relatius
a alguns inputs de la UB, UAB i UPC". La primera ratio rellevant
(estudiants/professors) presenta uns valors molt sirnilars a la mitjana
catalana en el cas de la UAB, superiors en el cas de la UB i inferiors
en el de la UPC. Es pot observer aixi mateix, corn la ratio de la UPC
té un valor major al final del periode estudiat (13,81%) que al principi
(9,8%), invertint-se, d'aquesta manera, la tendencia rnitjana.

La despésa corrent a preus constants creix durant tot el periode
un 73.8% a la UB, un 105,9% a la UAB i un 86,5% a la UPC.

Aquestes dades, aim!) no obstant. no inclouen l'efecte de l'expansi6
del nombre d'estudiants, incorporat a la columna "c/a", en que els
creixernents s6n del 55,9% a la UB, el 57,1% a la UAB i el 32,2%
a la UPC. El creixement d'aquest indicador en el cas de la UPC és
comparativament redtlit corn a conseqUencia del rapid creixement de
l'alumnat en aquesta universitat. Aix6 provoca una reducci6 del ventall
de valors de "c/a" el curs 85-86, tot i que no s'altera l'ordre de
les universitats respecte a la mitjana, que se situa en un nivell
prOxim al de la UAB, per sobre del de la UB i per sota del de la UPC.

En el cas de l'indicador "d/a" (despesa en inversiO per alumne)
és destacable l'alt nivell de la UAB, per sobre del de la UPC excepte
els cursos 85-86 i 91-92. Ambdues universitats se situen molt per
sobre de la mitjana, que queda reduida per l'efecte dels valors
corresponents a la UB, els quals sOn molt baixos i, a més. pateixen
un increment (98,7%) inferior a l'increment mitja (153,4%). A
nivell agregat, tant a "c/a" corn a "d/a" hi ha un fort increment en
els dos darrers cursos estudiats, increment que no es produeix a la
UB. la UAB ni la UPC: la qual cosa indica que és atribuIble en gran
proporci6 a l'efecte de la creacib de la UPF. tal cbrn haviem apuntat
en l'apartat 3.

(23) Aquestos universaats Soil les unique% per a les quals CL possIble analdiar I evolucio
de Ips (lades pps a tots els nays del ps.riode esludial
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El quadre 4 2 correspon a la desagregacio per universitats de la
fila 2 del quadre 3 6 es presenten les transferencies de la Genera Mat
de Catalunya rebudes per les universitats, la proporcio que aquestes
representen sobre les despeses corrents I de capital!, finalment, els
valors per alumne de les transferencies corrents. La cobertura que
proporcionen les transferencies corrents sobre les despeses corrents
se situa per a la mitjana catalana en valors situats a l'entorn del 75-
80%, tal i corn ja s'ha dit anteriorment. Les diferencies entre
universitats d'aquest indicador son importants, tot i que tendeixen a
reduir-se: en els primers anys del periode les diferencies entre la UB
(universitat arnb menor taxa de cobertura) i la UPC (amb la taxa de
cobertura més alta) s6n del voltant de 10 punts, diferencia que passa
a ser de nornes 5 punts el curs 90-91 i d'l el curs 91-92. La taxa
corresponent a la UAB es manté en valors prOxims a la mitjana.

D'altra banda, s'observa una caiguda important de la taxa de co-
bertura de la UB, UAB i UPC els dos Oltims cursos estudiats, caiguda
que no és tan pronunciada a la taxa global, corn a consequencia de
l'efecte de la UPF, que, corn es veura en el quadre 4.4. assoleix el
87.38% el curs 91-92.

En referencia a la cobertura de la despesa de capital per les
transferencies de capital de la Generalitat, els valors varien cada
any de forma important. cosa que fa dificil analitzar pautes definides".
Si que s'observen, aixel no obstant, unes majors taxes de cobertura
a la UB, per sobre de les de la UPC 1, especialment, de la UAB.
Aquestes diferenciesobeeixen a diferents opcions a l'hora de finangar
les inversions: tal i corn veurem mes endavant, la UAB comenca a fer
Os de la seva capacitat d'endeutament abans que la resta d'universitats.
D'altra banda, cal parar esment que en dues ocasions les taxes de
cobertura se situen en valors superiors al 100%, incongruencia que
respon probablement a retards en la liquidacie de despeses d'inversid
per a les quals previament s'havia rebut transferencies

Pel que fa a l'Oltirna columna del quadre, transferencies corrents
de la Generalitat per alumne, les diferencies entre les tres universitats
son notables: la UB rep sistematicament transferencies molt inferiors
a la mitjana. mentre que la UAB rep transferencies superiors a la
mitjana (excepte l'Oltim curs, corn a conseqUencia de l'increment de
la mitiana per efecte de la UPF) i la UPC rep transferbncies molt
superiors a la mitjana, tot i que l'Oltim curs la diferencia respecte
a la mitjana es redu)da. Aquestes diferencies no poden considerar-
se prana facie desequilibris. ates quo les universitats disposen de

( 2.1 I Delet elsconmorldinentscieloinyersiot delestrant.terenc.,es de capitol han de ser
doranl penodo,:, de lenws "..uperiorc; a tin any iwr hil gun cobr'n,,entil
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diferents composicions de tipus d'estudis; seria necessari comptar
amb informaci6 detallada de distribuci6 dels costos entre tipus
d'estudis per "corregir" els valors de leo transferencies a fi de fer-
los comparables. En qualsevol cas, si be s6n comprensibles les dife-
rencies entre la UPC i la resta, per causa del major cost unitari dels
estudis que imparteix, sOn menys comprensibles les diferencies
existents entre la UB i la UAB, perque les seves estructures de tipus
d'estudis no sOn gaire diferents.

En el quadre 4.3.. si comparern, en primer Hoc, la ratio titulats/
alumne s'observen comportaments molt diferents a les tres univer-
sitats:

A la UB la ratio es troba per sota la mitjana els dos primers
cursos estudiats; aquests valors s'igualen els dos cursos posteriors

durant els dos seguents, la ratio de la UB supera la mitjana (recordem
que l'Oltim curs no es comparable per la baixa fiabilitat del nombre
de titulats).

A la UAB la tendencia es descendent, possiblement corn a resultat
de l'efecte del creixernent rapid de l'alumnat durant el periode estudiat.
La ratio de la UAB, d'aquesta manera, se situa molt per sobre de la
mitjana el curs 85-86 (14,8 sobre 11,4), i s'aproxima a la mitjana,
posteriorment: el curs 90-91 els valors se situen a 12,98 i 11,1.

A la UPC la ratio es troba molt per sota de la mitjana I tambb
descendint; el motiu del descens es el mateix que a la UAB, encara
que en aquest cas el fenomen s'accentua per l'existencia d'un estan-
cament quasi total del nombre de titulats25 (excepte el curs 91-92).

Les despeses corrents anuals per titulat tenen una evolucid simi-
lar a la UB i a la UAB, situant-se per sota de la mitjana els quatre pri-
mers cursos estudiats per superar-la a partir d'aleshores. Els valors
de la UAB son Ileugerament superiors als de la UB, mentre que els de
la UPC representen sempre mes del doble de la mitjana i, el curs 90-
91, mes del triple. El rapid creixement de la despesa corrent i

l'estancament de la producció de titulats expliquen aquesta situacid.

Respecte a les despeses d'inversib per titulat, les diferencies
entre Ies universitats s6n molt notables i. una vegada mes, l'ordre
de valors de les universitats (de menor a major) se situa de la
segOent manera: UB, UAB I UPC.

Passarem a continuaci0 a analitzar l'evolucid de l'origen dels
ingresses de Ia UBA. la UAB la UPC En l'apartat 3 (quadre 3 9 )

1251 Recornem a mes clue on el cas do la UPC la xitra de blulats de que dspasern es
Ia 0 estuthanle que acal en els seus estudis no, corn en el cos de la UB I de la UB
del nombre d estudtanis que sal hctten el seu idol
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apareixien els valors agregats per a aquestes tres universitats ca-
talanes, valors que es repeteixen, juntament amb la seva desagregaciO,
en el quadre 4.4. Efectuarem comentaris separadament de cadascun
dels capitols d'ingressos tractats en el quadre 4.4.:

En referencia al capitol de "taxes i altres ingressos". la rapida
caiguda del valor agregat no es dóna de forma homotetica a les tres
universitats: en el cas de la UPC la davallada és relativament menor
corn a conseqUencia de les partides d'"altres ingressos", més
importants en aquesta universitat". Per a la UB, el descens és molt
rapid perque es passa d'una participaci6 del 27,65% el 1986 en una
participaci6 del 16,91% el 1992. La UAB, que ja tenia al comencament
del periode estudiat un nivell baix en el cap. III (19,18%), passa a
situar-se en un nivell del 12,61% el 1992, encara el més baix d'entre
les tres universitats. Tal corn ja s'I., esmentat, les dades que tractem
queden incompletes perque no ha estat possible accedir a la informaci6
sobre la composici6 interna del cap. III.

En el cap. IV, de transferbncies corrents, que a nivell agregat
pot considerar-se estabilitzat al voltant d'una participaci6 del 60%
(excepte el 1992, any en qué cau al voltant de tres punts), es donen
poques diferencies entre les universitats, excepte a la UPC durant
els darrers quatre cursos estudiats, en els quals la participaci6 cau
sobtadament. La causa d'aquest descens és el rapid increment del
capitol IX coincidint amb l'inici del Pla quadriennal d'inversions.

El cap. VII , de transferencies de capital, que en el seu valor a-
gregat descendeix fins l'any 1988 i comenga a augmentar des
d'aleshores per efecte del pagament dels interessos de les inversions
del Pla quadriennal, presenta diferbncies importants entre les uni-
versitats. Els valors de la UAB se situen entre 5 i 7 punts per sobre
de la mitjana, assoleixen un 20,24% l'any 1992. Els valors de la
UPC estan prop de la mitjana tots els anys. mentre que els de la UB es
mantenen per sota i creixen menys rapidament els quatre Oltims anys:
aix6 respon al fet que, proporcionalment. l'endeutarnent causat pel
Pla quadriennal ha estat baix i, per tant, els interessos pels quals es
reben transterencies de capital de la Generalitat (a partir de 1989)
sOn. aixi mateix. baixos

Respecte al cap. IX, de passius financers, els aspectes ales
importants ja han estat apuntats anteriorment: l'endeutament se
situa en un nivell nul f ins a rime! del Pla quadriennal I creix Imes tard

( 2t; I Uncament disposer') de Ies dadot: yThre la composicio act rap 111 en el press ii post
ligindat de la UB de 1992iel de la UPC de 1992 per a la UB. sobre un total de 5 845
MPTA del cap 111 apareixen 2 285 MPTA en concople d-altre!; inoressos' (on
39.1%). per la UPC sobro un total de 5 230 MP1 A del cap III apateixen 3 030
MPT A per a %titres indrec;sos" (or 57 9%)
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a totes les universitats. La primera universitat que es f inancia
mitjangant endeutament és la UAB. Entre 1989 i 1991 la UPC tO la
participaci6 mOs elevada en el cap. IX, atbs que, proporcionalment.
la seva participaciO en el Pla quadriennal Os la mOs important. La UB,
amb excepciO dels anys 1969 i 1990, se situa per sota de la mitjana
en la participaciO del cap. IX en el total d'ingressos.

Quadra 4.4. EvoluciO de l'origen dels ingressos de la UB, la UAB
t la UPC, 1986-1992. Percentatges.

Taxes I altres
ingressos
(cap.111)

Transferencies
corrents
(cap IV)

Transterencies
de capital
(cap VII)

Passius
financers
(cap IX)

Total

1986 UB 27 65 63.23 9 12 0.00 100
UAB 19 18 64.41 16 42 0 00 100

UPC 23.13 64.62 12.25 0.00 100
TOTAL 24.27 63.90 11.83 0 00 100

1987 UB 28.25 64 56 7 18 0 00 100
UAB 17.29 51 47 19.19 12.05 100
UPC 24 94 61 15 13.91 0.00 100
TOTAL 24 09 59.72 12.51 3.68 100

1988 UB 24.81 61.78 7.00 6 41 100

UAB 17.35 58 41 13 37 10 06 100
UPC 27 52 57.21 7.09 8.18 100
TOTAL 23.38 59.64 8 84 8 14 100

1989 UB 22 51 59 40 7.15 10 94 100
UAB 17 10 60 00 14 43 8 47 100
UPC 25.86 48 58 9.96 15 60 100
TOTAL 22.14 6 18 9 93 11 75 100

1990 UB 19.40 58 07 8.01 14 52 100

UAB 14 74 59.41 17.86 7 99 100

UPC 23.59 52.07 7 70 16.65 100
101AL 19 45 513 64 10.42 13 49 100

1991 LIB 19 16 65 94 8.56 6 34 100
UAB 13 90 57 80 18 78 9 52 100
UPC 23 88 52 18 11 59 12 36 100
Itit AI 1 i) 14 59 64 1,1 23 8 911 100

1992 UB 10 91 61.58 11 57 9 95 100

UAB 12 61 52 48 20 24 14 07 100
UPC 21 89 53 02 13 '17 11 12 10(1

TO) Al 17 15 !)0 71 14 52 11.61 100

runt UB UAB UPC prr:;'upo4to:. liquiddli. 1986 92
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Reflexions i recerques

5. Reflexions finals

Finalitzarem aquest article, tal i corn ja haviern anunciat, apuntant
una serie de propostes i reflexions que provenen especialment de la
descripcib de l'escenari universitari catala actual efectuada en
l'apartat 2. En aquesta descripci6 s'incloien una serie de dificultats
que havien sorgit durant el proces de forta expansiO i es qualificava
l'escenari de "competitiu i d'enfrontament d'interessos": presentem
les reflexions que segueixen amb la intencib d'enriquir el debat entorn
de la politica universitaria catalana, que podria centrar-se pr i or i -
tariament, en l'actualitat, en les dificultats esrnentades.

La politica educativa ve definida per la cornbinacib de dos arnbits
diferenciats: el de definici6 i el de l'execuciO. El primer té un caracter
basicament politic, si be ha de ser refermat mitjançant elements
tecnics a l'hora d'efectuar dissenys de possibles escenaris avaluar
els seus costos i els seus efectes. L'ambit de l'execuci6 es configura.
al contrari. amb un pes molt més destacat dels elements tecnics. En
el cas de la politica universitaria catalana no sembla existir una com-
binacio dels ambits de definici6 i execucib que configuren una pla-
nificaciO global del sistema: les tensions que es produeixen en l'es-
cenari actual s6n fruit d'aquesta situacib de reduit nivell de planif 1-
cacib.

La planificacib ha de proporcionar un marc global en que es puguin
incloure simultaniament diverses decisions en materia universitaria.
Per tal de proporcionar aquest marc conve desenvolupar (i combinar)
tres nivells diferenciats:

Diagnostic de la situacio actual. En aquest article s'ha dut a
terme un esforg encaminat al diagnostic en l'ambit del finançament.
aixO no obstant, existeixen encara caréncies tant en aquest ambit
corn en alguns d'altres corn sbn, per exemple. els estudis de demanda
social i la configuracib del mapa universitari català.

Delinicio dels objectius de politica universitaria. A partir del
diagnOstic anterior, Os necessari l'establiment d'objectius especifics
que defineixin el model. La f ixaciO de tals oblectius s'ha de dur a
terme a partir de la utilitzacio de criteris vinculats tant a l'eficiencia
corn a i equilat poder ser. ha de basar-se en un consens corn mes
ampli millor Alguns exernples dels objectius als quals tem referencia
poden ser els segUenh, objectius en materia de fixacib de taxes
politica de beques. objectius en rnateria d'equilibri territorial. ob-
jectius en materia d'especialitzacio i coordinacio dels tipus d'estudis.
etc
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Disseny dels instruments necessaris per a l'execucio de la
politica La consecucio dels objectius fixats, també I avaluacio dels
processos tendents a la seva consecuci6, requereixen el disseny
l'aplicaciO d'una serie d'instruments. En destacarem els seguents:
comptabilitat (especialment de costos) homogenia entre les univer-
sitats; bases de dades actualitzades i homogenies sobre les variables
més rellevants de demanda, oferta i finançament; sistema homogeni
d'indicadors; criteris de finançament mitjançant mOduls i fOrmules
de financament; sistema d'avaluaciO dels nivells de qualitat de la do-
cancia i la investigaciO, etc.

En aquesta Ultima instancia, el marc de planificaciO proposat hauria
d'arribar a definir un nou model, que podriem denominar d"especia-
litzaciO i cooperaci6", en el qua!, una vegada fixats els objectius ge-
nerals de la politica universitaria del conjunt de la Comunitat Auto-
noma, fos possible fer particips les diferents universitats de seg-
ments de tals objectius, potenciant els "punts forts" de cada univer-
sitat dins del conjunt total d'objectius.

Aquesta introducci6 de la cooperaci6 i la planificaciO corn a element
essencial en la definiciO del model no as incompatible amb un cert
nivell de competitivitat que, tal i corn s'ha vist, aporta diversos ele-
ments positius al sistema. Podria suprimir, aixb no obstant, els as-
pectes de la competitivitat que provoquen reduccions en els nivells
d'eficiancia agregada al sisterna.

Un element essencial en el procés de planificaci6 as l'establiment
d'una relaciO de cooperaciO de les universitats catalanes entre si i

d'aquestes amb el Cornissionat per a Universitats i Recerca de la Ge-
neralitat de Catalunya, cooperaci6 basada en millores de- la trans-
parencia informativa existent actualment. Alguns dels possibles
efectes de tal cooperaci6 serien els seguents:

Potenciaci6 de l'especialitzaci6 de les universitats (tant en
l'ambit de la docencia corn en el de la investigaciO) d'acord amb les
connexions existents entre cada universitat especifica i el seu entorn
sOcio-econOmic.

Racionalitzaci6 de la distribuci6 entre universitats dels estudis
que no estan originals en una especialitzaciO concreta de la universitat.

Potenciaci6 de la coordinaci6 de la investigaciO i dels estudis de
tercer cicle, tenint en cornpte les possibilitats d'econornies d'escala
existents.

HarrnonitzaciO dels processos de gestio universitOria (espe-
cialment necessana en el cas de les noves universitats)

),..
2s
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Potenciacio de l'us de les noves tecnologies educatives, aprofitant
els avantatges d'escala proporcionats per la cooperacio

Consecucio d'un acord sobre les caracteristiques que defineixen
el financament universitan I que haunen de traslladar-se en una Ilei
de finançament universitari que establis els elements objectius a que
hem al.ludit en altres parts d'aquest article.

En referencia en aquest ültirn punt, una Ilei de financament hauria
de garantir que el principi d'autonomia universitaria fos aplicable al
terreny dels ingressos. En aquest sentit. i en el context actual d'es-
cassetat de financarnent pOblic "tradicional" la Ilei podria obrir pos-
sibilitats de diversificaci6 de les fonts d'ingrés de les universitats.

En la nostra opinid, no seria convenient centrar prioriteriament
els objectius de la Llei de financament en els aspectes relacionats
amb l'aportacib dels usuaris al finançament del servei, ja que l'in-
crement dels preus de matricula no pot considerar-se corn un eix
basic que permeti resoldre els problemes de finançament universitari.
I aix6 com a conseqUencia besicament dels efectes potencials que po-
den tenir sobre recces dels estudiants els increments dels preus de
matricula.

Corn exposa Calero (1993, cap. 6), existeixen diversos factors
que poden incidir en aquest sentit. Destacarem entre aquests els tres
segOents: en primer floc, no és correcte considerar corn a
intercanviables entre si les diferentes formes de financament directe
a l'estudiant (subvencions als preus, beques i credits): diversos
estudis empirics han apuntant la possibilitat que Faeces dels diferents
grups socials es vegi modificat en alterar-se les formes de finançament
esrnentades. En segon Hoc, es necessan tenir en cornpte que la infor-
macid sobre les fonts de finançament no és perfecta i este distribuIda
de forma no hornogenia entre els grups socials, sent la subvenci6
canalitzada a través del preu de la matricula la més transparent i

accessible als grups de renda mes baixa. Finalment, la major part
de:s estudis econometrics realitzats sobre la demanda d'educaci6 su-
perior als Estats Units indiquen que existeixen diferencies importants
en les elasticitats-preu d'aquesta demanda per part de diferents
grups socials En concret, s'han detectat sisternaticament elasticitats
majors en la dernanda dels grups de rendes menors, en les dones i en
les rninohes etniques, per la qual cosa recces d'aquests grups es
veuria afectat especialment per modificacions en els preus de ma-
tricula

La conjuncio d'aquests tres factors aconsella mantenir una actitud
prudent a l'hora de prendre decisions sobre l'elevacib dels preus de
matricula i aprofundir en l'estudi dels possibles efectes sobre l'acces
de decisions corn aquestes.
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Tal corn s'ha dit en iniciar aquesta ultima seccio, la intencio per-
seguida per aquestes reflexions Os rnes la d'enriquir I rnpulsar un
debat que la d'imposar una deterrninada perspectiva Aquesta intencid
està en la linta de la finalitat ultima dels estorcos que es porten a
terme des de l'AdministraciO, les universitats i la investigaciO edu-
cativa- la millora del sistema universitari catalâ.

Annex. Dades bàsiques sobre oferta i finangament univer-
sitari a Catalunya (curs 1991-92)

Presentern en aquest apartat dos quadres resurn de la situacid de
les universitats catalanes (quant a oferta i financament) l'any 1992,
el mOs recent del qual compta arnb dades completes. Apareixen. per
separat, a l'a.l. la UB, UAB. UPC i UPF a l'a.2. la UGI, UDL i URV.
ja que les dades es refereixen al curs 1991-92 (1 el pressupost de
1992) en el cas de les primeres, mentre que tan sols pot referir-se
al primer trimestre del curs 1992-93 (i pressupost del quart trimestre
de l'any 1992) ei el de les segones.
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Didache. Doctrina apostolorum.
Epistola del Pseudo Bernabe.
Edici6 de Juan José Ayen. Ma-
drid, Ciudad Nueva, 1992.

L'edici6 de textos pedagogics
patristics sembla que ha experi-
mentat, d'un temps enge, una
autentica revifalla. Les recents
edicions del De Magistro de Sant
Agusti, aparegudes a l'estran-
ger, aixi ho semblen indicar.
Tambe entre nosaltres s'esta
donant aquest fenomen. Fa pocs
anys l'editorial Gredos ens oferi
una versi6, si be sense el text
original grec, d 'El Pedagog de
Climent d'Alexandria, deguda
-d'altra banda- a la iniciativa i

esforg de dos rellevants profes-
sors catalans, Angel Castineira
i Joan Sariol.

Ara la casa Ciudad Nueva ha
encetat una interessant linia
editorial de fonts patristiques
encaminada a recuperar textos
que, tot i el seu caracter teol6-
gic, posseeixen un evident
interes pedagogic. Aixf doncs,
s'anuncia l'aparioi6, en aquesta
mateixa collecci6, d'una no
versio d'El Pedagog alexandri,
molt factiblement biling0e. S'ha
passat, doncs, d'una total pre-
carietat -calla fins fa poc man-
llevar aquestes obres de l'exte-
rior, tot acudint a les versions
franceses de l'editorial Cerf, per
exemple- a la producci6 interior
d'un seguit d'edicions critiques
de gran nivell i qualitat

Per6 l'objectiu central d'a-
quest comentari no es refereix
a l'opus pedagogic de Climent
-d'altra banda d'allO més inte-
ressant-, sinO al conjunt de
textos aplegats en el volum que
avui presentem, i que es remun-
ten als origens del cristianisme
-ja que foren elaborats molt
possiblement entre els anys 70 i
100 de l'era cristiana-, tot
recollint tradicions anteriors
-jueves i perses, principalment-
presentant tc:-mateix un cos
doctrinal i una estructura arti-
culada sobre el dualisme Otic dels
dos camins.

Més enlle de l'interes teol6-
gico-litOrgic, aquests textos in-
corporen una serie de normes
practiques destinades a reduce-
ci6 moral dels cristians primi-
tius, per la qual cosa atresoren
una gran value histOrico-peda-
gOgica ates que, per aquesta
mateixa ra6, poden ser conside-
rats com els primers catecismes
de la hist6ria del cristianisme.
Considerant la seva dimensi6
educative advertim que, en con-
junt, aquests textos constituei-
xen un magnific exemple de la
primitive i originaria paideia
cristiana.

En efecte, es tracta de textos
pedagogico-sapiencials, de caire
iniciatic i catecumenic, que si be
no eren desconeguts entre no-
saltres -és cert, per exemple,
que de la Didakhé, nom amb el qual
se la coneix en catale, ja en te-
niern una versi6 catalana editada
per la Facultat de Teologia de
Catalunya, i una altra de cas-
tellana publicada per la Biblioteca

:i362
;'`.- AA'- $

311



Temps d'Educació, 11 1r semestre, 1994

de Autores Cristianos- mancava, a
hores d'ara, una edici6 critica
de les caracteristiques que avui
oferim a consideraci6 del pUblic
lector.

Cal afegir que aquests textos
foren localitzats tardivolarnent.
A tall d'il.lustraci6 val a dir que
la Didakhe fou descoberta a Is-
tanbul l'any 1873, i que la seva
troballa influi poderosament
sobre alguns moralistes de
l'Opoca. El mateix Tolstoi -que
prepara l'edici6 russa de la
Didakhé- veia en els seus princi-
pis morals una confirmaci6 del
seu pensarnent que redula el
cristianisme a una simple doc-
trina moral, tema que el mateix
Tolstoi prossegui amb el seu
Evangelis tot significant -corn va
fer en la narraci6 de la seva
experiencia pedagbgica del las-
naia Poliana- les possibilitats de
la lectura de la Biblia -Os a dir,
de la histbria sagrada- per
desvetllar la consciencia Otico-
moral dels infants.

Malgrat aquesta viabilitat
-que a traves del mateix Tolstoi
influf molt possiblement sobre el
rnateix Wittgenstein, un altre
filOsof/pedagog preocupat per la
manera de mostrar l'atica-,
sempre hi pot haver aquell que
pensi legitimament que aquest
tipus de literatura pedagogico-
moralista, d'ascendencia reli-
giosa, no le cap mena d'interes
en el si d'una societat secularit-
zada i tecnolbgica, profundarnent
laicista civilista, i amb un
horitzb atico-moral postmodern
on els valors formatius han
caigut malauradament en total
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descredit enfront dels nous
postulats d'un saber i d'una
pedagogia perforrnatives, es a
dir, preocupada mes per ['exit,
eficacia i rendibilitat del conei-
xement club no Ras pels aspectes
formatius que configuren la
personalitat humana.

Pero, creiern que tots aquells
que estimen la histOria, i que es
preocupen per la genesi i evoluci6
de l'educaci6 moral, sabran
apreciar la importancia d'a-
quests escrits pedagogics pa-
leocristians. La mateixa arrel de
la paraula Didakhé ens remet a la
cultura i a la Ilengua gregues. El
cristianisme sorgeix enmig d'un
mOn hellenistic i utilitza -tal
corn ja va palesar Werner Jaeger
en el seu petit, pert, alhora
interessantissim Ilibre, Early
Christianity and Greek Paideia- la
Ilengua grega (el grec de la koiné)
amb la qual s'incorpora al
pensament cristia tot un m6n de
conceptes i categories intel-
lectuals prOpies del pensament
grec. D'aci, també, l'especial
significaci6 d'aquests textos qiie
sintetitzen -des d'una perspec-
tiva histOrico-educativa- bona
part de les grans tradicions
religioses i culturals occidentals,
es a dir, del mOn jueu i hel.le-
nistic.

Els textry; en qUesti6 estan
articulats, pel que fa a l'ense-
nyarnent moral, a partir de la
coneguda alternativa dels dos
camins -Os a dir, l'antiga i

Ilunyana Iluita entre el be i el
mal-, recurs emprat tant pel
judaisme -en el Deuteronomi 1 1,
26-30- corn per la cultura

,
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pagana -Hesiode desenvolupa el
mateix argument, amb una clara
finalitat didectica, en Els treballs
i els dies-. Tambe els dos camins
toren utilitzats per la tradicid
pitagOrica.

En qualsevol cas, aquests
textos patristics -d'autor o
autors andnims i data de compo-
sici6 incerta, transmesos oral-
ment i fixats candnicarnent vers
el segle IV dC- insisteixen en uns
mateixos principis morals. En
efecte, la conducta prectica del
cristie este orientada per
aquests camins -el de la vida i el
de la mort- d'una manera planera
i senzilla. La lecture dels capitols
I-VI de la Didakhé, corn la dels
apartats XVIII-XX de l'Epistola del
Pseudo-Bernabe, aixi ho confi r-
men. La Doctrine apostolorum
resumeix, per la seva banda,
aquests mateixos principis.

No farem aqui una descripci6
detallada de cadascun d'aquests
camins, pert) si que assenyala-
rem que el cami de la vide mostra
un autentic ordo amoris. Ens
trobem Iluny de l'areté heroica i
clessica grega. S'irnposa una
nova vide virtuosa -que s'allunya
de l'eros hel.lenic- i que es
justifica nornés per l'entrega
incondicional, go es, per l'amor
cristie. Aquesta nova paideia
cristiana excel.leix el cern( de la
vida que mena vers l'estimacid
de Deu i del prolsme. D'aquesta
paideia cristiana es desprenen una
serie d'observacions i compli-
ments certament importants per
la seva transcendencia i influen-
cia posterior. El cristianisme
primitiu incorpora un discurs
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nou, i fins i tot -en alguns punts-
certament radical.

Aixi, per exemple, es con-
demna la prectica de l'infanticidi
que, corn sabem per les mateixes
dades que subministren les
histdries de la infencia, ha estat
una xacra habitual fins a epoques
recents i que, malauradament
encara avui, es continua prac-
ticant. Perd mes enlle d'aquestes
constatacions certament esfe-
re'idores, cal significar que en
el rerafons de la Didakhe apareix
el decaleg biblic, presentat a
traves d'una adaptaci6 de tipus
sapiencial.

Es evident que l'horitz6 en el
qual es rnou el cristianisme pri-
mitiu prioritza l'ensenyament
morai. Queden Iluny encara -es-
tern situats a cavall del segle
primer i segon- les preocupa-
cions per la formaci6 intel.lec-
tual dels cristians. El debat cris-
tianisme-paganisme es donare
més tard -vers el segle IV-, quan
la conversi6 es fare massive i

els grans mestres retdrics -corn
Jeroni i Agusti- abracen la fe
cristiana i defensen -a manera
de sintesi- un aiguabarreig entre
la tradici6 de les arts liberals
clessiques (aquella passi6 cice-
roniana de la qual no se'n podia
despendre Sant Jeroni) i els
principis teolOgico-morals de la
tradici6 judeocristiana.

Mentrestant -Q0 es, durant
els dos primers segles- el
cristianisme perfila, a partir de
la Didakhe, un conjunt d'ins-
truccions per a l'ensenyament
dels apdstols -no es tracta na-
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turalment dels dotze primers
apOstols- sine de tots aquells
altres enviats a predicar, entre
les prirneres cornunitats, el
cristianisme.

En aquests moments actuals
en els quals els catecismes tor-
nen a estar de moda, per una Se-
rie de circumstencies ben pre-
jones, no sera sobrera una
proposta corn la que des d'aqui
Ilancem, go és, el retorn a les
fJrits primitives i més origi-
riaries de la tradici6 cristiana per
tal de resseguir les petjades
d'aquesta moral judeocristiana
-tantes vegades criticada i

censurada- pert que, al cap i a
la fi, ha vertebrat -es vulgui o
no- l'educaci6 moral a Occident,
tal corn ho confirrnen -al nostre
entendre- les experiencies pe-
dagOgiques d'homes de l'alcaria
de Tolstoi o Wittgenstein, cosa
que ja s'ha refer;t més amunt.

Justament aquesta dirnensi6
educativa ha estat negligida en
l'edici6 que analitzem. L'editor
-que tanta cura ha tingut en
altres aspectes- no ha estat
capag de seguir, ni de desenrot-
liar, les sugaestives intuIcions
de Jaeger en presentar la paideia
cristiana la Didakhé n'es un bon
exemple- corn una evoluci6
certament vivificada pel cris-
tianisme, circumstencia en canvi
que si que va observar el nostre
Joaquirn Xirau, creador I impul-
sor dels estudis de Pedagogia a
la Universitat de Barcelona, en
aquell magnific llibre seu de
pedagogia -de pedagogia intern-
poral i de la bona- que fou, i
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encara continua sent, Amor y
Mundo

Molt possiblement aquesta
feina -go és, palesar les conne-
xions i vinculacions entre paideia
grega i paideia cristiana- pertoqui
als pedagogs, i rries concre-
tament, als historiadors de
l'educaci6 que ara disposen d'uns
magnifics materials per tal de
procedir a assajos hermeneutics
d'aquest tipus.

Seria bo que la cultura cata-
lana incorporés tambe -amb
edicions sOlides i critiques corn
la que avui cornentem- aquesta
literatura patristica, tot re-
flectint i reflexionant sobre
aquests possibles aspectes i

lectures pedagogics. Es cert que
la secti6 de Sant Pacia de la
Facultat de Teologia de Catalunya
va publicar, l'any 1979, una
correctissirna versi6 de la
Didakhé, retulada tal qual, tra-
dulda per Viceng Esrnarats i co-
rnentada, des d'una perspectiva
fonamentalment litürgica, per
Miguel S. Gros. Pere tot i els
seus merits, i sense bandejar la
possibilitat de recuperar -total-
merit o parcialment- aquest
mateix treball, és de confier que
la col.lecci6 Bernat Metge, o la
rnés recent dels Classics del
Pensament Cristia (que promou
la Fundaci6 de l'Enciclopedia
Catalana), doni cabuda en aquest
tipus de literatura patristica que,
a banda del seu interes teolOgic,
posseeix un gran valor per al
coneixement de la nostra prOpia
tradici6 historico-pedagegica.

Conrad Vilanou
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GUERRERO, Pedro: Rafael Al-
berti. Arte y poesia de Van-
guardia. MOrcia, Universidad de
Murcia, 1991

L'autor fa un estudi de l'obra
poetica d'Alberti més relacio-
nada amb el Ilenguatge plastic:
Ague Ila que conté caracterit-
zacions envers formes. volums,
color i moviment d'objectes,
persones i espais. Es a dir, fa
l'analisi dels poernes que tenen
un caracter descriptiu, "mos-
tratiu corn diu l'autor.

El Ilibre està dividit en cinc
capitols. En el primer i el segon,
Guerrero justifica l'estudi. amb
la maxima horaciana .ut pictura
poesis» (la poesia es corn la
pintura) mil vegades reiterada
al Ilarg de la histbria. Assenyala
la passi6 d'Alberti per la pintura.
la seva primera vocació que, corn
molts poetes. amb millor o pitjor
fortune. va combinar amb la
d'escriptor: Becquer, Juan Ra-
m6n Jimenez, Garcia Lorca, etc.
Tria versos de A la pintura (1945)
corn a cita d'autoritat referent
al que este dient.

..Hoy clistantes me Ilevan.
y en verso remordido:a decirte
10h Pintura mi amor ininterrumpidol

L'autor analitza els poernes
que volen ser una pintura ver-
balitzada, es a dlr, els que abun-
den en l'adjectivaci6 o substan-
tivaciO d'adjectius. i que intenten
plasmar la plasticitat i les pro-
pietats fisiques dels cossos:

color, forma, volum I movirnent
Sobretot dels colors. Destaca els
que parlen del blau .aquellos
azules de delantales, blusas
marineras, cielos, rios, bahia,
isla, barca, aires», blaus d'ele-
ments i objectes del seu Cadis
d'origen. que impregnen bona
part de la seva poesia nostelgica,
tant la feta durant la primera
joventut, quan per primera
vegada va anar a estudiar a
Madrid i combinava la seva
passi6 per la pintura i l'escrip-
tura, corn, més tard, durant el
seu Ilarg exili a America del Sud
i Italia.

En el tercer capitol, Guerrero
mostra els poernes i Ilibres
d'Alberti que ressalten l'obra de
pintors espanyols i italians de les
avantguardes plastiques. SOn
anomenats i comentats una i una
altra vegada aquells que des-
criuen, analitzen o corroboren,
de forma verbalitzada, obres
pict6riques de Picasso, Dali.
Mir6, Saura, Gattuso. Tepies,
etc. Pot servir d'exemple un
fragment del primer poema
inserit en el Ilibre fet conjunta-
ment amb Atilio Rossi "Buenos
Aires en tinta china. (1950) que,
corn indica el titol, conte una
collecci6 de dibuixos i poesies,
que es complernenten. sobre la
capital de l'Argentina.
"Como si por primera vez te %/lora
y me vieras.
yo que apenas te veg.
yo que Si apenas Si salgo de gni calle
Las Heras.
hoy nor ti me paseo
y te descubro nueva capital argentina
recien nacida al mundo en tinta
china-
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Certament aquesta poesia,
corn el Ilibre sencer amb
l'acompahiament dels dibuixos
de Rossi, citat més amunt, pot
ser la base i moth/acid per fer
sorgir una serie d'interrogants
en relacid amb el poeta. Durant
aquests anys vivia a l'exili a
Buenos Aires, per clue?, qui era
aquest pintor?, on es la ciutat
que se cita en el titol del Ilibre?,
quins altres pintors corresponen
a les avantguardes?, amb quins
altres va tenir relaci6 Alberti?
Moltes de les respostes, corn
tambe mes preguntes suggeri-
dores de moltes activitats, es
poden trobar en aquest capitol.

El quart capitol esta dedicat
a la poesia visual. Ara es la
mateixa poesia la que es con-
verteix en dibuix prenent les
paraules una graciosa forma
iconografica, mitjangant els
ideograrnes lirics, (rnes tard dits
cal.ligrames), acrbstics,
«collages, etc. Conte una serie
d'exemples que poden servir, a
partir de la comprensid i inter-
pretacid d'aquests, per parlar
analitzar el que es i ha estat la
poesia visual, i suggerir l'ela-
boracib d'altres poemes moti-
vats pels interessos dels alum-
nes. Es tracta d'estructures amb
mOltiples lectures, des de les
mes simples a d'altres de gr,
complexitat.

El cinque capitol es un mono-
grafic dedicat, de forma analoga
als altres, exclusivament a Pi-
casso, per al qual te una profunda
admiracid.

-Dios cred ol mundo-dicen-
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y el septimo dia,
cuando estaba tranquilo y descan-
sado,
se sobresaltd y dijo:
He olvidado una cosa:
los ojos y la mano de Picasso

Moltes de les obres de Picasso
sOn parafrasejades poeticament
per Alberti, i sOn abundants els
exemples citats i comentats en
el Ilibre que ressenyem.

Aquest assaig arriba en un
moment histbric en qua predo-
mina una curiositat per interac-
cionar teibrir.ament i didactica-
ment els llenguatges, i abunden
els treballs que analitzen les
confluancies I diferancies entre
el lienguatge plastic, musical,
cinematografic, etc. i el verbal.
El llibre que comentem no preten
ser de didactica de la literatura
ni de l'expressi6 plástica, tal
corn estem acostumats. No hi fi-
gura una guia a seguir, al peu de
la Iletra, pel professor. Perb
sera d'un gran ajut per als pro-
fessionals de l'educacid preocu-
pats per la funcionalitat didactica
de la imatge i la seva capacitat
per provocar l'expressid lin-
gOistica en el receptor.

El text de Pedro Guerrero
motive curiositat per coneixer i
analitzar amb calma els poemes
i poemaris d'Alberti que cita
presenta, i per comprovar les
possibilitats que ofereixen per
tractar Orees de coneixernent de
forma interdisciplinaria: litera-
tura, Ilengua, histbria de l'art,
tot inserit dins d'un marc histb-
ric, geografic, etc. Aixb no es
casual, ja que l'autor es profes-
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sor de Didectica de la Llengua I
la Literature, i poeta

El text este redactat de forma
engrescadora, cosa que possibi-
lite arribar a entendre, facil-
ment, la doble passi6 de l'autor
que comenta i, al mateix temps
radmiracidi que l'autor del Ilibre
sent pel poeta objecte d'estudi.

Les 6Itimes pagines inclouen
una rica bibliografia de i sobre
Alberti, a més d'una de general
sobre literature i pintura. El
Ilibre es en una edici6 rOstica
molt curosa i conté dibuixos
d'Alberti, alguns dels quals han
estat dedicats al mateix Guer-
rero i un, també, als seus fills.

Celia Romea Castro

LABORDA, X.: De retórica. La
comunicació persuasiva. Barce-
lona, Barcanova, 1993.

A la universitat diem, a
vegades, que els alumnes no
compren Ilibres. Els estudiants
viuen de ple en la culture de Ns
abusiu de la fotocdpia. I aixb per
moltes i diverses raons corn per
exemple el preu dels Ilibres, quo
no és cap banalitat. El Ilibre que
presento te el mateix preu que
una entrada de cinema. Aixb,
certament, per si sol, no es ar-
gument suficient corn per corn-

prar un llibre Cal que vulgui te-
nir-lo en el meu particular tons
documental.

Quan diem, corn a queixa, que
les alumnes i els alumnes no
compren Ilibres, volern dir que
el seu fons documental, en acabar
els estudis, és una pile de
carpetes amb fotocdpies; que no
tenen, tal vegada, cap manual,
cap diccionari ni tan sols cap
llibre referit als temes que han
estudiat. Pot arribar a ser greu
que, en acabar la formed() prbpia
de la carrera, una persona no
tingui -ni sapiga on cercar-los-
els recursos per trobar infor-
macid sobre tot allb que ha vist
durant els anys d'estudi.

Per els estudiants de derides
de l'educaci6 és vital la neces-
sitat de tenir a me, o disposar a
prop, corn a minim, alguna obra
de referencia o diccionari, al més
actualitzats possible, i de Ilibres
que, corn el que presento, tractin
ternes nuclears en la seva for-
med& Ague Iles seran obres de
consulta general, aquests cons-
tituiran un interessant ajut a la
reflexi6 en profunditat. Les
primeres servirien per anar
cercant els molts, variats i

amplis aspectes que constituei-
xen el cada dia més complex
extens univers de reduced&
tant corn a objecte de conei-
xernent corn a element per a una
eficac intervencid professional:
els segons poden servir per no-
drir, amb materials adients, el
constant fer i desfer, pensar i
repensal que, corn en una feinera
Pe,ielope, bull dins ranima de la
persona ocupada i preocupada

o
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pels temes educatius, mai
acabats de perfilar i sempre en
dinemica i constant construcci6
i renovaci6.

El Ilibre de Xavier Laborda
tracta un dels ternes nuclears de
la nostra formaci6, la comuni-
caci6, o, corn ell diu en el prdleg,
tracta sobre el fet de parlar,
sobre el nostre comportament
comunicatiu. Hem apres del nos-
tre mestre universitari Alexan-
dre Sanvisens, i nosaltres ho
ensenyern, que la comunicaci6 es
un dels fonaments de l'educaci6.
Un titol corn el d'aquest Ilibre
ens crida, doncs, corn a minim,
l'atenci6. Corn acabem de dir, es
tracta d'un d'aquells Ilibres que
ens poden permetre potenciar la
reflexid en profunditat, aquell
pensar i repensar, -corn deiem
fa una estona- el nostre objecte
d'estudi, la substencia de la
nostra feina. En efecte l'educaci6
es un fenomen substancialment
comunicatiu. i-ensar sobre la
comunicaciO ens permet, doncs,
copsar i aprofundir el fenomen
educatiu.

Xavier Laborde (Tabuenca,
1955) es professor de linguistica
a la Universitet de Barcelona i
ens es conegut per la seva col-
laboraci6 en la secci6 referida a
«informatica educative" de la
revista Cuadernos de Pedagogia,
compilador i autor de l'obra
Informatica y educaci6n: técni-
cas fundarnentales (1986) I pur
la seva col.laboraci6 sobre
«Ilenguatges naturals i Ilen-
guatges artificials: el seu poder

aplicacid educative" en l'obra
L'educaci6 davant la inforrnatica
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(1988). L'autor ens pot dir,
doncs, alguna cosa sobre la parla
i la comunicaci6.

El fet de parlar, la paraula
corn a expressi6, ale de vide,
instrument de creaci6 del medi i
de la transformaci6 del rn6n, de
mediaci6 en l'alteritat per ma-
nifestar l'afecte, l'odi, la indi-
ferencia o el festic, l'admiraci6
o el menyspreu, la paraula corn
elk) que ens fa persones en rela-
ci6 amb els altres; el nostre
comportarnent comunicatiu no
gens fedi d'entendre, de conei-
xer, de viure i sobre el qual ens
cal, malgrat tot, aprofundir
perque constitueix la base subs-
tancial, el fonarnent, de la nostra
construcci6 corn a persones, de
la nostra identitat conviscuda.
L'analisi del fet de parlar i del
comportament comunicatiu ens
perrnet endinsar-nos en el con-
tinent de la persona.

La nostra culture es avui. en
gran mesura, el fruit del discurs
publicitari que no es altra cosa
que comunicaci6 persuasive; el
discurs publicitari utilitza les
tecniques de persuasi6 i «els
mecanisrnes de producci6 social
d'interpretacions de la reali-
tat"; la persuasi6 conforrna els
patrons de veritat perque cons-
titueix la forrna comunicativa
decisive; la persuasi6 es resultat
de la comunicaci6 i no pas
violencia unilateral. es. per tent.
una forma do cooperaciO per
aim) la persuasi6 modela con-
ductes i actituds.

La parla, el discurs publici-
tari, els generes discursius o,

.
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simplernent, el dialeg s'han anat
configurant histdricament, I en
els autors de la Gracia classica
trobern la retbrica corn a primera
manifestacid estructurada de la
comunicacid persuasiva o, sim-
plement, persuasio. A partir
d'aqui l'autor inicia un cami de
recorregut histdric sobre les
formes que ha revestit el feno-
men de la parla en les etapes,
que denomina: jutjar, educar, dir
bellament, aconseguir poder i

submergir-se en el subjecte.

Aquest es, doncs, l'index:
Sub ludice, tasca d'esclaus i de
sofistes, Pescadors de parles,
GlOria i poder, Subjecte i objecte
del desig i, finalment, Peroracid:
persuasiO I cultura de masses.
Adjunta una precisa bibliografia
amb les referencies completes
de les obres i autors que ha fet
servir, per a l'argumentaci6 de
les seves propostes, a tot el Ilarg
dels capitols. Complementa tot
el conjunt amb uns quadres
esquernatics dels diferents temes
capitals com el de la pagina 24,
esquema de Ia disposicid del
discurs retdric, o el de la pagina
67 la xarxa de la retOrica; altres
esquemes s6n illustratius de
l'explicacid. Tot seguit farem un
repas de reconeixement del text.

L'arqueologia del saber dir,
de la parla, la troba l'autor en
les practiques lOdiques, encara
que l'origen de la reflexi6 sobre
el seu us se situa en el r.onflicte
juridic. el que plantegen la
propietat i els diners a la Sicilia
grega el segle V aC. Els primers
mestres en l'art de la retdrica:
COrax, autor d'un manual sobre

tecnica retdrica,iel seu deixeble
Tisies sOn els iniciadors de les
tecniques que fan neixer la
paraula fingida -en expressid de
Roland Barthes-, o l'art de parlar
per convencer, a diferencia de
la paraula ficticia del poeta. El
cami de la tecnica retOrica fins
a l'ius roma -base dels nostres
sistemes juridics actuals i de tot
el que comporten- té en Antifont
el segle V aC a Atenes el mestre
creador d'un programa d'apre-
nentatge de la retdrica amb tres
elements: a) les parts del discurs
o pla ordenat -exordi (agradar);
narracid, confirmacid (conven-
cer); i epileg o peroracid o
conclusiO o coronament (corn-
moure)-; b) els topics o argu-
ments multiOs o fOrmules gene-
rals; c) la versemblanga o teoria
provatOria; aquests dos Oltims
perfeccionats per Aristdtil, Ci-
cent) i Quintilia.

Els exercicis de gramatica i
de retdrica sOn la base de l'es-
cola, de l'educacid formal; es
tracta d'aprendre l'art de par-
lar, les habilitats d'oratOria i

l'eloqUencia; la paraula ritual es
piramidal, jerarquica i es fona-
menta en el tel de dir, la paraula
cabdal afecta el que es diu.
L'exercici de la pedagogia es
feina d'esclaus, de vianants,
d'acompanyants d'infants cap a
l'exterior de l'egocentrisme, es
un viatge cap al centre social de
la Ilengua, fet en la comunicaci6
entre l'esclau i l'inf ant. A l'es-
cola l'inf ant apren la gramatica,
les normes de la Ilengua i la
retOrica, l'Os efectiu de la Ilen-
gua, les funcions interpersonals

:3 7 0
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de la parla, persuadir, seduir
(treure't del cami -duco- que
portes i portar-te cap al rneu),
commoure... fer discurs, assolir
poder... El mestre sofista ense-
nya a parlar amb facilitat i efi-
cecia per tal de delectar, corn-
moure i persuadir l'auditori.

La paraula, pelt, Iluita en la
retOrica per la saviesa dirigida
al poder; els tres autors esmen-
tats, AristOtil, Cicer6 i Quintilie
aporten els components consoli-
dadors d'aquest saber Iligat a les
formes de poder i de vida social.

D'ensenyar a parlar be es va
passar a ensenyar a escriure be;
la literatura en una tradici6
secular, arrelada a l'Edat Mit-
jana, aporta recursos escrits i

demana habilitats lectores per tal
d'aconseguir la total eloquencia,
el text escrit serveix per refle-
xionar i millorar el discurs par-
lat. Les figures estilistiques,
saber guarnir les paraules amb
metafores, metonimies, sin6-
nims, eufemismes, hiperboles,
antitesis, ironies, prosopo-
peies... constitueixen el discurs
publicitari, de plena actualitat,
tot farcit de recursos estilistics
amb una finalitat que va més enlle
de fer bonic, amb una finalitat
persuasiva.

La retOrica no nornés ha de
ser l'art de parlar be, sin6 que
ha de disposar de la membria, de
la "cambra del tresor., per tal
d'articular-se en la "xarxa del
saber. que es configura julta-
ment amb la linguistica, la teoria
de l'argumentaci6 i la teoria de
la comunicaci6.

320
r

Ti t

Pere) cal adonar-se que la
comunicaci6 social genera poder

l'individu que escolta,
que rep el discurs, o la Ilic6, té
reduida l'autonomia del jo, ates
que en la lOgica del discurs, la
correlaci6 de forces és despro-
porcionada cap a l'ernissor, cap
al context emissor (joc juridic,
ordre politic, maquineria esco-
lar, sisterna publicitari...).

El discurs politic, la conducci6
dels processos persuasius, es
una forma de maneig del poder,
la seva presencia com a discurs
public crea i cohesiona el cos
social; el secret del discurs
politic rau en la capacitat de
crear i renovar formes comu-
nicatives que forcen el naixement
de Iligams publics, que garan-
teixen un ordre de cohesi6 social
i d'integraci6 de la cornunitat
politica.

El discurs ordinari, l'espon-
tani, es diferencia del discurs
retOric no en el fet que aquell es
sincer i aquest insincer sin6 en
el fet que aquest ültim es art
d'intervenci6, és tecnica per-
suasiva, utilitzat per a la forma
comunicativa que denominern
persuasi6; el missatge retbric te
l'objectiu de persuadir. De la
persuasi6 hem reconegut -al Ilarg
de la lectura del text de Laborda-
quatre fonts: el discurs judicial
que crea la paraula fingida;
l'humanisme relativista dels
sof istes; l'ensinistrament edu-
catiu en una parla atlética, de
Iluita, i la tradici6 d'una parla
elocutiva i literera, l'art de
pensar bellament o poesia.
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Corn a corol Ian final l'au-
tor, anota la connexid entre la
retdrica I a cultura de masses,
en la qual destaca l'ambigOitat,
atas que esta feta amb arguments
de versemblana, i la fusiO en-
tre ra6 i sentiments.

Miguel Angel Aguareles

NUNEZ, Clara Eugenia: La fuente
de la riqueza. EducaciOn y
desarrollo econOnico en la Espana
Cootemporanea. Madrid, Alianza
Editorial, 1992.

Es prou evident que una de
les mancances més palmanes de
la bibliografia pedagOgica ha
estat, i encara as, l'escassa
importancia que s'ha donat a la
dimensid econOrnica. Els apropa-
ments a l'educacid que s'han fet
des d'ae,iesta perspectiva sOn
molt esc dussers, i encara els
pocs existents provenen del
camp especific de l'economia.
Talment sembla corn si els
pedagogs giressin l'esquena a
unes problematiques que prenen
una significaci6 cabdal. Ning0 no
negara la influancia que les
recents crisis econdmiques han
tingut sobre les politiques edu-
catives mundials. També la
reforrna educativa que s'esta
implantant a l'Estat espanyol es

ressent dels trasbalsos mone-
tarts que patim

De moment, perd, mentre
esperem l'arribada de nous es-
tudis i plantejaments de l'edu-
cac.O en aquest Ambit, hem de
manifestar la nostra satisfacci6
per la publicacid d'aquest Ilibre
que, seguint les teories del
capital huma corn a element es-
tratagic per al creixernent i

desenvolupament econOrnics,
presenta l'educacid, i de manera
especifica l'alfabetitzacid, corn
a font d'aquella riquesa de les
nacions que ja postulava el ma-
teix Adam Smith el segle XVIII.

En aquesta ocasid la tesi ge-
neral, l'educacid corn a font de
riquesa, s'aplica a la histdria de
l'Espanya contemporania, des-
cabdellant-se una histdria
paraldela entre l'alfabetitzaci6
i el desenvolupament econdmic,
de manera que es confirmen les
intirnes relacionsexistentsentre
capital hurna, creixement eco-
nOrnic i modernitzacid. El Ilibre,
que esta confeccionat amb un
criteri economicista d'autora,
a més d'emprar tota una amplia
bateria de dades empiriques:
taxes d'alfabetitzaciO, de crei-
xernent, rendes. evolucions
correlatives entre alfabetitzacio

renda, rnapes i quadres esta-
distics, grafics i altres, ha estat
assessorada per economistes de
la talla del prerni Nobel Theodore
Schultz, I tamba institucions
financeres i bancaries- posa de
relleu, no tan sols la transcen-
dancia que han tingut les inver-
sions en educaciO dit, en

3372
321



Temps d'Educació, 11 lr semestre, 1994

instrucci6- per a l'enlairament
de l'economia espanyola i la mo-
dernitzaci6 de l'Estat, sin6 tambe
la incidencia que tot aquest es-
forg inversor i alfabetitzador ha
generat sobre un col-lectiu es-
pecific, corn es el de les dones.

En efecte, segons conclou
l'autora -recorrent al concepte
de diferencial sexual en l'alfa-
betitzacid- la instrucci6 ferne-
nina ha comportat uns beneficis
economics superiors als que
s'havien estimat habitualment ja
qua, mentre el nivell d'alfabe-
titzacid de les dones ha estat
inferior al dels homes, ha
resultat més rendible ensenyar
a Ilegir i escriure a elles que
millorar el nived d'ells. Comptat
i debatut, la tesi que l'autora ens
proposa seria que: la inversid
destinada a corregir les dife-
rencies entre ambdOs sexes es
més profitosa que la destinada a
augmentar l'educacid masculina.

Aquesta constataci6 reforca
la idea que l'extensi6 quanti-
tativa de l'educacid elemental és
una tasca urgent, prioritaria i

anterior a qualsevol campanya
d'intensificacid qualitative.

La rellevancia que l'autora
d6na al concepte de diferencial
sexual comporta una important
aportacid al debat sobre educacid
i rnodernitzaci6 econdmica; bo i
plantejat, en aquest estudi, amb
una actitud merament descrip-
tiva, de constataci6 sociolOgica,
sense la pretensid d'analisi
ideolOgica. Al Id transcendental
per a l'autora és la contribuci6
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que fa l'alfabetitzacid a la difusi6
de la modernitat, entesa corn
aquella actitud receptive enfront
dels canvis i innovacions d'una
societat en evoluci6; tot ac-
ceptant que la inversid en
educacid ajuda a transforrnar les
mentalitats i les maneres de
viure d'una societat.

De tot aixO algunes altres
coses- ens parla el llibre que ara
comentem, i que potser hauria
d'haver contrastat de manera
més adient les dades estadisti-
ques emprades, establertes
durant el segle XIX. Per() ben
segur que aquest Ilibre es
convertira en un punt de refe-
rancia cabdal i inexcusable
d'aquesta disciplina nova i

emergent que s'esta consolidant
entre nosaltres, és a dir, de
l'economia de l'educacid.

Antonieta Carretio

Orientacions per al desenvolu-
patnent curricular. Quart de Po-
blet Conselleria de Culture,
Educaci6 i Ciencia de la Gene-
ralitat Valenciana, D.L. 1992. 6
vol.

Amb aquesta obra, destinada
als mestres, s'expliquen quins
sOn els diferents nivells de
planificaci6 i concrecid del
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curriculum escolar proposats en
la Llei organica 1/1990 d'orde-
naci6 general del sistema edu-
catiu (LOGSE) centrant-se en el
cas de la Comunitat Valenciana.
Encara que és competencia del
Govern fixar els aspectes basics
dels ensenyaments minims, en
termes de capacitats, continguts
i criteris d'avaluaci6 del curri-
culum, correspon al Consell de
la Generalitat Valenciana establir
el curriculum per a l'ambit de la
seva comunitat autemoma, aixi
mateix correspon als centres
elaborar el Projecte educatiu i

als equips educatius de cada
centre elaborar el Projecte cur-
ricular, i finalment, cadascun
dels professors i professores ha
de realitzar la programaci6
d'aula.

Els equips educatius dels
centres tenen la responsabilitat
de prendre tota una serie de de-
cisions sobre els matodes d'en-
senyament, els instruments
d'avaluaci6 i l'adequaci6 i la
seqUenciaci6 per cicles dels
elements prescriptius del cur-
riculum (objectius, continguts i
criteris d'avaluaci6), per aix6
es necessari el treball en equip,
la interdisciplinarietat, el dialeg,
la discussi6 i la reflexi6 respecte
als fets educatius que es des-
envolupen a l'escola.

L'obra que presentem consta
de ciric volums i d'una carpeta
de materials d'aula, cadascun
amb un titol individual:

Decret pel qual s'estableix
el curriculum per a la Comunitat
Valenciana

Orientdcions metodologi-
ques per a l'avaluaci6 i a se-
q0enciaci6 de continguts

- Exemples de planificacions
de cicle

Materials d'aula per al
primer cicle d'educaci6 prima-
ria: Prof essorat (volurns I i II)

Carpeta de Materials
d'aula per al primer cicle d'edu-
caci6 primaria: Alumnes

En el primer volum. de-
dicat al Decret 20/1992, que
estableix el curriculum de
l'educaci6 primaria a la Comu-
nitat Valericiana, es prescriu els
elements basics de la proposta
educativa. Es a dir, els objectius
generals, els continguts i els
criteris d'avaluaci6, tant per al
conjunt de l'etapa com per a
cadascuna de les arees de co-
neixement: (a) Coneixement del
medi natural, social i cultural;
(b) educaci6 artistica; (c) edu-
caci6 flsica; (d) castella: Ilengua
i literatura; (e) valencia: Ilengua
i literatura; (f) Ilengua estran-
gera; (g) maternatiques.

En el segon volumes proposen
les orientacions respecte a la
metodologia, l'avaluaci6 i la
seqUenciaci6 de continauts.
Aquestes orientacions no tenen
un caracter prescriptiu, tal corn
s'assenyala al prOleg, el seu
objectiu es facilitar un rnaterial
que pugui servir de suport als
rnestres i les mestres en la diflcil
tasca d'educar. Es presenten
organitzades en set capitols, un
de general per a tota l'etapa i un
capitol per a cadascuna de les
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arees de coneixement, les
orientacions per a l'ensenyament
del valencia i el castella es pre-
senten en un sol capitol. L'eix
de les orientacions rnetodol6gi-
ques gira entorn als cinc principis
didactics que es destaquen per a
tota reduced() prirnaria: "(1)
Partir dels coneixements previs
de qui apren; (2) dissenyar
activitats motivadores; (3) tenir
la necessitat que es produesquen
aprenentatges significatius este
estretarnent relacionat amb
radquisici6 d'estrategies d'ex-
ploraci6 i de descobrirnent. de
planificacio de la propia activitat
i de reflexi6 sobre el proces que
ha seguit l'aprenentatge; (4) fer
un enfocarnent globalitzador; (5)
donar resposta a la diversitat.
Respecte a revalued& s'advoca
per una avaluaci6 formative,
continua, integral i individualit-
zada, democretica o negociada, i
contextualitzada". Aixi mateix,
es consideren objecte d'avalua-
ci& (1) el grau d'adquisici6 dels
continguts actitudinals, proce-
dimentals i conceptuals progra-
mats, per part de cada alumne;
(2) la tasca del docent; (3) la
planificaci6 de les activitats que
s'han de fer a classe; (4) la
dinernica de l'aula; (5) el pro-
jecte curricular de centre. Els
continguts es presenten distri-
buits en blocs que agrupen els
continguts basics que s'han de
treballar al llarg de tota l'etapa,
per6 no constitueixen un ternari.
Aixi mateix, restructuraci6 del
curriculum en Arees de conei-
xernent no s'ha de traduir en una
compartimentaci6 rigida ni pel
que fa a horaris, ni pel que fa a
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organitzaci6 dels continguts En
aquest sentit la sequenciaci6 de
continguts per cicles es destaca
corn a fonamental. En relaci6 a
la sequenciaci6 es. destaquen cinc
criteris: (1) mantenir la relaci6
entre el desenvolupament evo-
lutiu i psicopedagOgic de l'alum-
nat i la planificaci6 del proces
d'ensenyament i aprenentatge;
(2) els continguts que se selec-
cionen han de considerar la
dirnensi6 social de l'educaci6,
s'han de prioritzar els valors
formatius i funcionals; (3) els
continguts s'han de presentar en
coherencia amb les disciplines a
que pertanyen i per tant s'han
de respectar les relacions i la
progressi6 en la dificultat dels
continguts; (4) la sequenciaci6
de continguts d'una area es pot
fer elegint un eix vertebrador
(els procediments, els concep-
tes, etc.) que articuli els con-
tinguts d'acord amb la natura de
l'area que es treballa; (5) es
necesseria la presencia de temes
transversals corn la coeducaci6,
reducaci6 intercultural, redu-
ced() per a la salut, per a la pau
o per a l'oci.

L'objectiu del tercer volum
és tractar d'exempliticar corn
s'arriba en una programaci6
d'aula, per aix6 es donen quatre
exemples de planificacions de
cicles de quatre centres ben
diferents. Les planificacions que
es donen corn a exemples fan
referencia a l'area lingOistica,
és a dir, al Pla linguistic dels
centres i a ropciO per un Pro-
grarna Linguistic determinat.
Aix( rnateix, les quatre exem-
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plificacions sOn ben diferents
Dues planificacions de centres
que fan ensenyament en valencie
(una d'un nucli rural -Vilafarnes-
i una altra d'un poble de l'area
metropolitana de Valencia -la
Pobla de Farnais), una d'un
centre d'extensi6 progressive
del valencie Paiporta- i una
altra del Programa basic -Ma-
castre. En aquestes planifica-
cions de cicle, tant el projecte
educatiu corn el projecte curri-
cular apareixen corn a referents,
de tal manera que es pot obser-
ver certa gradaci6 fins arribar
a l'organitzaci6 i selecci6 dels
continguts, a les decisions al
voltant de restructure org a-
nitzativa i als recursos peda-
gogics (segon grau de concreci6),
i finalment a la distribuci6 de
continguts en unitats didectiques
o en projectes de treball, l'or-
ganitzaci6 concreta de l'aula, la
distribuci6 dels alumnes o l'or-
ganitzaci6 de l'horari escolar
(tercer grau de concreci6).

Els volums quart i cinque fan
referencia als materials per al
primer cicle d'educaci6 primeria.
Els materials sOn d'una impor-
tencia vital en tant que ofereixen
possibilitats d'aprendre tot tipus
de continguts: conceptuals,
procedimentals i actitudinals. A
ales a més, ropci6 per uns
materials concrets no es neutra,
rera d'ells hi ha subjacent una
concepci6 d'escola i un model de
persona.

S'ofereixen diverses unitats
didactiques que constitueixen
projectes de treball al voltant
d'alguna qUesti6 problematica

que necessita resposta Els
continguts estan contextualit-
zats, sOn motivadors i signifi-
catius, en tant que cal partir dels
preconceptes o idees previes dels
alumnes per anar construint nous
aprenentatges, noves relacions,
nous esquemes de coneixement
coherents i persistents. Cadas-
cuna de les activitats i propostes
requereix diferents Ilocs, agru-
pacions d'alumnes, moments
diferents, etc.
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Aquestes unitats didectiques
s6n Otils per afavorir i desen-
volupar els processos de pensa-
ment -raprendre a aprendre-,
aixi mateix permeten tractar la
diversitat de l'aula.

Les unitats didactiques es
presenten amb exemples d'acti-
vitats que han proposat els
mestres, exercicis fets per a
nens que inclouen tant dibuixos
corn escrits, tires de Mafalda,
etc. Aquestes unitats didactiques
compten amb una bona base
teOrica -ja que es fa referencia
a altres Ilibres-; inclouen resums
-destacats tipogreficament, en
gris- darrera de cada apartat,
on se sintetitza la informaci6 més
rellevant; i tarnbe inclouen
reculls de recursos concrets,
igual que l'obra paral.lela a
aquesta que va editar el Ministeri
d'Educaci6 i Ciencia. Per aca-
bar, destaquem el fet que conte
informaci6 Util extreta d'altres
Ilibres i/o documents de forma
esquematica i grafica.

Finalment i corn a valoracions
critiques de l'obra destaquem
que, encara que admetem en tot
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moment el seu caracter onen-
tatiu, crelem que a voltes es cau
en la recepta», per exemple
contrasta l'explIcita intenci6
orientativa del document -ex-
posada al proleg- amb l'exposici6
dels continguts que es presenten
en blocs de contingut per arees i
que, malgrat que no es la inten-
d& cabria la possibilitat de
prendrels corn a temaris de
forma gairebe "literal".

Respecte a les orientacions
sobre la metodologia, revalued()
i la seqüenciaci6 en cadascuna de
les arees de coneixement, des-
tacarfem la manca d'historicisme
de les idees i propostes que es
presenten, no s'expliquen d'on
provenen, quines escoles les van
utilitzar, quines experiencies
s'han desenvolupat, ouins mate-
rials donen suport a certes rne-
todologies, Onicarnent se sugge-
reix corn arribar a la planificaci6
d'aula, corn e,= rnaterialitza el
curriculurn en e:s diferents graus
de concreci6. En aquest sentit,
l'obra no substitueix altres obres
especialitzades; d'altra banda
s6n necessaris uns coneixements
previs sobre globalitzaci6, ade-
quacions curriculars, etc.; de
fet, es una obra destinada a pro-
fessors en exercici, amb una
formed() al darrera.

Respecte a l'estructura de
l'obra cal comentar la bona
presented() i claredat quant a
l'estructura i organitzaci6 dels
continguts. Als primers volums
sembla que hi hagi massa dis-
tencia entre la part de planifi-
caciO i la part rnes exemplifi-
coriora; per() és més un proble-
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ma de forma I no pas de tons o
contingut. De fet, les unitats di-
dàctiques es corresponen veri-
tablement arnb la planificaci6 i

obeeixen als principis o eixos
basics manifestats als primers
volums.

En qualsevol dels casos,
reduced() requereix d'un proces
de reflexi6, discussi6 i elabora-
ci6 que no és senzill, el trac-
tament de qualsevol tema o as-
pecte curricular comporta
prendre una quantitat de deci-
sions i opcions que variaran
segons el context, els recursos,
les ideologies, etc., a més a més,
la tasca de cada professor i

professora ha d'inserir-se en un
treball coldectiu, en el projecte
curricular i en el projecte
educatiu del seu centre. En aquest
sentit, aquesta obra és una eina
de treball que vol contribuir en
la millora de la planificaci6
curricular i la practice docent,
oferint suggeriments i propostes
de tot tipus i deixant un ampli
marge per desenvolupar-los.

Elena Cano
Wale Lorenzo

PANCERA, C.: Estudios de histo-
ria de la infancia. Barcelona,
PPU, 1993.

Per al professor Carlo Pan-
cera (Catedratic d'HistOria de
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rEducaci6 de la Universitet de
Ferrara) no constitueix cap no-
vetat preocupar-se per temes
relacionats amb la infantesa.
Reconegut estudiós d'aspectes de
la vide quotidiana en l'Edat Mo-
derna europea, resultat de les
investigacions que ha fet sobre
la histOria social de reduced&
nombrosos treballs publicats
sobre els eixos tematics de la
Revoluci6 Francesa, la histOria
de les mentalitats, la infantesa i
diverses monografies sc..e
personalitats pioneres del pen-
sament modern, avalen el seu
indiscutible prestigi.

El Ilibre que ens ocupa cons-
titueix una recopilaci6 d'alguns
textos i articles escrits per
rautor amb anterioritat, amb
algunes modificacions en la seva
reescriptura, sobre la histOria
de la infantesa, tema incl6s
recentment en la Hist brie de
l'Educaci6.

L'objectiu del treball es pro-
porcionar informaci6 relative a
les condicions especials de vide
dels més joves, tenint en compte
el paper que fa el treball en la
seva socialitzaci6, en un periode
anterior a la Revoluci6 Industrial
(segles XVII i XVIII) a Anglaterra
i Franca, en ambients urbans
preferentment.

Pancera destaca corn va ser
de traumatic per a la nostra
culture descobrir que en el passat
havien existit maneres diferents
de concebre la infantesa I les
relacions entre adults i no adults,
a partir de les aportacions de
diferents derides humanes. Es

va haver de constatar l'exis-
tencia d'altres normalitats en la
nostra histOria, altres maneres
de codificar la normalitat, les
quals pertanyien al patrimoni
cultural de la nostra civilitzaci6.
La concepci6 segons la qual un
estadi passat, precedent al nos-
tre, ha de considerar-se superat
i inferior respecte a la nostra
sintesi cultural actual, ja no pot
acceptar-se. Es possible trobar
en el pasSat elements que facilitin
definir alternatives al nostre
model de relacions present. Aix()
suposa un canvi d'actitud per
part de l'historiador, aquest ha
d'interrogar la HistOria, adop-
tant un paper ries actiu, havent
d'esser reconegut que l'ordre
atribull a les realitats mitjan-
gent les paraules no es sempre
el mateix i fins i tot varia amb
el temps. A l'hora de configurar
els processos de socialitzaci6
infantil, té en compte la vide
domastica i el mOn extrafamiliar.
El predomini de reducaci6 fami-
liar per damunt d'altres institu-
cions educatives, corn pot ser
l'escola en l'epoca pre-in-
dustrial, es deu al fet que aquest
tipus d'institucions no estaven
generalitzades per a tota la po-
bled() infantil. Els nens no
constituIen el centre de la vide
familiar, i en les urbs les re-
lacions que mantindran els més
petits (aprenents) amb els seus
mestres artesans, encaminades
a l'aprenentatge d'un art o ofici,
tindran un elevat significat dins
dels processos de socialitzaci6
infantil, encaminats a propiciar
la integraci6 social dels individus
en un sisterna de rols.
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L'autor distingeix dos Ambits
de socialitzacie un primer Ambit
constitu'it per la familia origi-
nAria i l'ambient que l'envolta, i
un segon Ambit constituit per les
relacions amb el mestre artesa i
la seva familia. Aquest darrer
provocara les relacions amb un
carActer pedagogic mes gran,
acurnulanttrets de tipusfamiliar
i laboral a la vegada. Estableix
diferencies entre servents i

aprenents. La condici6 d'aprenent
resultava mes digna, en ser
necessari forrnalitzar un con-
tracte d'aprenentatge, que
imposava obligacions mUtues:
servei, obediencia filial i Ileialtat
al mestre per part de l'aprenent,
i benestar material i ense-
nyarnent d'un ofici especific a
l'aprenent per part del mestre.
Les diferencies en les relacions
entre el mestre i servents i

aprenents eren notables en
benefici d'aquests Oltims, en ser
considerats deixebles mes que
dependents. Tambe distingeix dos
tipus d'aprenentatge: d'una
banda el resultant d'un contracte
entre els pares o parents amb un
mestre, a iniciativa d'aquells, la
qual cosa propiciarA que es pugui
parlar <,d'aprenents volunta-
ris, i per l'altra els nens po-
bres, orfes o abandonats, que
eren coldocats per les autori-
tats sota la tutela d'un mestre,
podent parlar "d'aprenents
imposats. Les condicions d'a-
quests eren en molt casos la-
mentables, equiparant-se als
servents.

El model d'ensinistrarnent,
educaci6, socialitzaci6, que ens
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mostra, no nornes era autontan
sine que a mes tendia a perpe-
tuar-se, constituint la fidelitat
a la tradicie un valor que el le-
gitirna. L'entorn en el qual es
desenvolupen els aprenents es
rigid i aquests hauran, amb
independencia de les seves
aspiracions i qualitats, d'adap-
tar-s'hi, i aprendre a respondre
exclusivament corn s'espera que
ho facin, cosa que assegura
multiples frustacions. Per alli-
berar la tensi6 produ'ida en
l'arnbient laboral, es recorrerà
a algunes agencies de socialit-
zacie externes (els compagnon-
nages, les associacions d'apre-
nents, la parrOquia o el grup
d'iguals), en altres casos mit-
jangant enfrontarnents entre
organitzacions adverses, amb
conductes violentes contra altres
grups socials, agressivitat se-
xual, etc.

En la relacie rnestre-apre-
nent, la intervencie punitiva
tenia el valor de dissuasi6 sobre
l'aprenent perque s'abstengues
d'executar un determinat acte o
de comportar-se de manera ina-
dequada a l'esperada, complia
una rnissi6 clara en el proces de
socialitzacie del petit aprenent,
respecte al model de posici6 del
mestre. En algunes ocasions, els
cestigs tenien efectes inesperats
i provocaven la fugida dels nens,
els quals eren perseguits per
retornar-los als seus rnestres.
Molts nens vagabundejaven, no
sols per fugides provocades per
la violencia de certs patrons.
sine per prActiques frequents
d'algunes families obligades per
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la miseria mes absolute. La let
era molt severe amb els va-
gabunds, ja que en alguns casos
se'ls considerava culpables de la
seva situaci6 i, per tant, sus-
ceptibles d'esser perseguits. Ens
mostra la gran complexitat de
les relacions aprenent-mestre,
que van mes enlle de la simple
relaci6 laboral. El mestre no no-
més tenia el compromis de pro-
porcionar tecniques instrumen-
tals per a l'aprenentatge d'un
ofici i les informacions neces-
saries per al comerc, tambe
tenia un compromis de tipus
educatiu i socialitzador.

Despres de la proposta clas-
sica d'Aries sobre la infantesa
en el passat i tenint en compte
les noves aportacions de Ka-
plisch, l'autor proposa diverses
hipOtesis per aprofundir en un
plantejament que crida l'atenci6
sobre la concepci6 en el pasha+
de no ser pensats tots corn
iguals, sin6 diferents en tant que
desiguals, la qual cosa provoca
que la diversitat adult/no adult
no pugui ser assumida corn a
model. Els processos productius
comportaven una consideraci6 de
diversitat segons la condici6
laboral, més que per l'edat. Aixi
mateix la identitat venia donada
en un grau rnés gran pel reco-
neixernent del grup social que per
l'autoreflexi6. Aix() provoca que
pugui parlar-se d'un cert oem-
mascarament de la infantesa a
través de la seva adultitzaci6
forcada,,, en inserir l'aprenent
en el proces laboral.

Obra ben documentada, wit
profusi6 de detalls referents a
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la vida quotidiana dels infants
urbans en epoques pre-indus-
trials, que respon a diverses
investigacions histOriques des-
envolupades per l'autor, amb
exquisit rigor metodolOgic, ha-
vent .tingut presents tots els
estudis que s'han realitzat fins
al moment al voltant d'aquest
tema. Les seves reflexions sobre
els processos de socialitzaci6,
reproducci6 i control de la in-
fantesa, al costat d'interessants
puntualitzacions, fan del Ilibre
una referencia ineludible per a
educadors, pedagogs, historia-
dors, sociolegs i en general de
totes les persones interessades
en la histOria de la infantesa.

Podria resultar paradoxal la
pretensi6 de coneixer la realitat
preterite des de la nostra pers-
pective actual, sent coneixedors
que la distancia en el temps ha
modificat no nornés el significat
de certs conceptes, sin6 de la
crepe concepci6 de la vide i de
les relacions que els humans
esti ucturem, destacant entre
elles l'educaci6.

Avui continuern sabent molt
poc de la infantesa en el passat,
i treballs corn aquest, realitzat
amb una qualitat cientifica ex-
traordineria, ens asseguren
poder arribar a coneixer aspec-
tes de la infantesa fins ara des-
coneguts i que ens permetran
interpretar el present i disse-
nyar el futur de reducacie
correctament i adequadament.

Javier Ventura Blanco
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SANTOS REGO, M. A.; REQUEJO
OSORIO, A.; RODRIGUEZ MAR-
TINEZ, A. (ed.): EducaciOn para la
innovacOn y la competitiviclad.
Santiago de Compostela, Grafi-
nova (Xunta de Galicia), 1993.

L'origen del Ilibre que aqui
presentem es troba en la cele-
braci6 del IV Congres Nacional
de Teoria de l'Educaci6 (Santiago
de Compostela, 1993), el qual
es dedica a analitzar les relacions
existents entre educaci6, inno-
vaci6 i competitivitat, corn
tarnbe a esbrinar la dependencia
entre formaci6 personal i ocu-
pack!) laboral. Considerern que
aquest es un terna molt oport0
en el moment actual i valorem el
tractament ampli i complet que
se'n fa en el Ilibre. Aquest recull
un total de quinze aportacions
que, des de diferents vessants
(prectics i tedrics), reflexionen
sobre el tema de "l'educaci6 per
a la innovaci6 i la competitivi-
t a t .

La primera part del Ilibre,
"Perspectives de Politica Edu-
cative ante la innovaciOn y la
competitividad», s'inicia amb el
capitol de Rogelio Medina,
"Transformaciones sociopoliti-
cas e Innovaciones en la acciOn
educative», on es plantegen tres
q0estions claus de la politica
educative. les concepcions fo-
namentals sobre la realitat
existencial de la politica: els
Ambits d'incidencia de les
transformacions sociopolitiques
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en les innovacions educatives,
els models actuals mes relle-
vents d'organitzaci6 politica i

d'innovaci6 educative. En el
capitol segOent titulat "Objeti-
vos educacionales y problematica
ocupacional en el mundo de hoy»,
Antonio Peleteiro analitza la
situaci6 ocupacional actual a
Galicia, on l'autor exerceix el
cerrec de director general de
Formaci6 Professional.

"La formaci6n del personal
en la empresa del futuro» Os el
capitol que obre la segona part
del Ilibre. José Maria SirnO
centra la seva atenci6 en el tema
de la formaci6 i les limitacions
que aquesta te a Espanya. La
manca de pressupostos destinats
a la formaci6 de personal en les
empreses corn tambe la distancia
existent entre la formaci6 que
s'imparteix a les aules i les
exigencies del rriOn laboral sOn
alguns dels aspectes considerats.
A continued& Bernardo Marti-
nez proposa en el capitol "For-
maciOn personal, competencia
empresarial y gestiOn de recur-
sos humanos» l'aplicaci6 de
l'enfocament sistemic a l'estudi
de les empreses, i enten que la
complexitat de les relacions
intraempresarials es de caracter
dinamic, la qual cosa exigeix
prioritzar els processos de canvi
per damunt dels fets o esdeve-
niments que es produeixen de
manera puntual.

En el cinque capitol, "El Ira-
bajo de formaciOn y la forma-
ciOn para el trabajo-, Joaquin
Garcia Carrasco ens ofereix la
seva reflexi6 sobre els conceptes



Recensions

que componen el titol de l'article
En primer Hoc, l'autor presenta
l'activitat pedagOgica conside-
rada corn a activitat laboral. En
segon Hoc, reflexiona sobre el
rol que té el treball en el proces
de socialitzaci6 humana i la funci6
que han de complir els processos
educatius en relaci6 a l'activitat
laboral.

La tercera part s'inicia arnb
l'aportaci6 de Gonzalo Vazquez,
"FormaciOn personal y Mercado
de Trabajo-, on s'exposen els
trets personals que exigeix
actualment el m6n laboral.
L'autor es qUestiona el paper que
l'escola exerceix davant d'a-
questes dernandes i proposa una
intervenci6 educative atenta al
desenvoluparnent de procedi-
ments, habilitats i coneixements
que capacitin el subjecte per
actuar amb eficacia en situacions
diterents.

En el capitol sete, "For-
maciOn y Mercado de trabajo en
Galicia», Agustin Requejo fa una
analisi sobre el problema de la
formaciO i la seva relaci6 amb el
mercat laboral, aprofundint en
el context gallec. L'autor parteix
d'una situaci6 d'atur estructu-
ral i assenyala alguns factors
tals corn l'edat o el genere- que
condicionen la posici6 dels sub-
jectes davant el mercat laboral.
Els recursos formatius sOn en
aquestes circumstancies una eine
que obre noves possibilitats
davant el mercat laboral. Segui-
darnent Miguel Anxo Santos Rego
exposa el seu punt de vista res-
pecte a .Las habilidades/cua-
lidades personales y mercado de
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trabajo ante la innovaciOn y la
competitividad». La retormula-
ci6 del concepte de qualificaci6
segons les habilitats més valo-
rades actualment en el mercat
de treball corn tarnbe la neces-
sitat d'una avaluaci6 seriosa
craquestes sOn aspectes tractats
en aquest capitol.

Es Jaurne Sarrarnona qui
tanca aquesta tercera part amb
el capitol nove titulat, "Forrna-
ciOn para la cornpetitividad».
L'autor parteix de dues pers-
pectives a l'hora d'entendre la
formaciO per a la competitivitat:
"Former per a esser competent
en...» i .formar per a competir
arnb...». Al Ilarg del seu discurs
s'analitzen les implicacions que
arnbdOs vessants tenen per a la
forrnaci6.

La quarta part del Ilibre de-
nominada "Politicas Culturales
para un futuro de innovaciOn y
competitividad-, s'inicia arnb
l'estudi de Felix Echevarria,
"Diseno de politicas culturales
y anirnaci6n cultural de comu-
nidades hurnanas». La prirnera
part c capitol gira entorn dels
conceptes de culture-, "poli-
tica- i "politica cultural», al-
hora que es fa un breu recor-
regut per les etapes histariques
existents en la relaci6 entre el
creador, els poders pOblics i el
pUblic. La segona part del capitol
parteix de la connexi6 entre po-
litica cultural, innovaciO i corn-
petitivitat.

En el capitol onza, Jaume
Trilla aborda el tema de la relaci6
entre "las politicas culturales y
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las politicas educativas» L'au-
tor centra la seva aportaci6 en
la segregaci6 existent entre els
fenOrnens culturals i els educe-
tius, considerant aquesta corn
una segregaci6 artificial, fruit
d'interessos burocratics. A
continued& RarnOn Flecha en el
capitol titulat «AcciOn cultural
corno factor de innovaciOn ocu-
pacional en fa sociedad de la in-
formación» planteja, entre
d'altres questions, la importan-
cia que les politiques educatives
i culturals realitzin adequada-
ment la seva funci6 especifica
(formar persones arnb capacitat
per aprendre) en floc de voler
adaptar-se al mercat laboral.

En el capitol tretze "Diseño
de politicas culturales y anima-
ciOn cultural de cornunidades
hurnanas», José Antonio Caride
parteix de la culture i la politica
corn a dimensions basiques en el
desenvolupament de les socie-
tats. Entorn d'aquests termes
l'autor exposa diferents ques-
tions, que deriven cap al reco-
neixement de l'anirnaci6 socio-
cultural corn a referent basic en
els contextos cornunitaris i en la
irnportancia de la planificaci6
cultural. El Ilibre es tanca amb
el capitol El Movirniento Escolar
'Sernana de Extrernadura en la
escuela', ,Politica de lnirnaciOn
sociocultural?", on ?orentino
Blazquez Entonado descriu l'ex-
periencia escolar "Sernana de
Extremadura- des de la pers
pectiva de l'animaci6 socio-
cultural, analitza les variables
que configuren les intervencions
socioculturals i mostra la pre-
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sencia d'aquestes en l'expe-
riencia escolar objecte

Xus Martin Garcia

USHER, R.; BRYANT, I.: La edu-
caci6n de adultos como teoria,
practice e investigaciOn. El
triangulo cautivo. Madrid, Mo-
rata/FundaciOn Paideia, 1992.

Estern, sens dubte, davant una
important aportaci6 al camp de
l'educaci6 d'adults des d'una
perspective emmarcada dare-
pent dins el paradigma s6cio-
critic. EI posicionament ideolOgic
i metodologic del Ilibre es molt
clar: advoca amb force per de-
mocratitzar l'educaci6 d'adults
en el sentit d'oferir una educaci6
que emergeixi de les practiques
dels alumnes, que es relacioni
amb els seus problemes i expe-
riencies quotidianes, i que ser-
veixi per Iluitar per la justicia
social dels estudiants adults.

Al ilarg del Ilibre s'analitza
la relaci6 teoria-prectica-
recerca. Segons la concepci6
tradicional, teoria i recerca
s'apliquen a la practice, i sota
aquesta visi6 aquests tres ele-
ments o vertexs configuren un
triangle dins el qual l'educaci6
d'adults es troba captive. Cal,
doncs, segons els autors, re-
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flexionar I dialogar per alliberar
el triangle, perque l'educaci6
d'adults deixi de ser un sector
marginat.

Usher i Bryant fonamenten les
seves afirmacions a partir
d'autors corn Freire, Bernstein,
Habermas, Popkewitz, Carr i

Kemmis... i sustentant-se en
aquestes bases tebriques, enfa-
sitzen la importancia de la
comprensib hermeneutica. Es per
tot aim') que dediquen molts
esforgos a parlar de la impor-
tancia del context, de la tradicib
i dels prejudicis, i tambe de la
irnportancia del Ilenguatge corn a
irnpregnador de sentit.

El Ilibre consta de 8 capitols.
A través d'ells es va des d'una
visi6 general dels diferents
paradigmes, criticant-los per
optar finalment per l'interpre-
tatiu fins a assumptes puntuals
ref erits a la recerca en l'acciO,
que els consideren que es l'imica
recerca significative en tent que
implica els veritables protago-
nistes del proces d'ensenya-
rnent-aprenentatge i que perrnet
transformar la practice.

Després d'enunciar el con-
tingut i estructura del Ilibre, i

de justificar-ne el titol, que re-
sulta forge representatiu del
contingut de l'obra, procedeixen
a criticar els mod:11s tradicionals
d'investigaci6. Fan una revisiO
del paradigma de les ciencies
naturals, del postempirista i de
l'interpretatiu, posicionant-se a
favor d'aquest darrer argOint
motius corn sOn que les persones
han d'interpreter les regles
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per tant, aquestes no poden
aplicar-se indiscriminadament a
qualsevol situaci6, que
crea la societat mitjangant les
seves prectiques i els significats
que els atribueix; que els essers
humans no poden investigar-se
corn a objectes perque tenen
consciencia i poden reflexionar;
que va rnés enlla de la interpre-
taci6 i s'interessa per la corn-
prensiO o que té en compte els
valors, el poder i la ideologia.
Dins aquestes argumentacions,
s'insisteix en la necessitat de
considerar el paradigma inter-
pretatiu (arnb els seus trets i

finalitats) despullant-nos del
paradigma de les derides natu-
rals. Es a dir, el pas previ al
judici del paradigrna interpre-
tatiu ha de ser la desconstrucciO
del paradigma positivista impe-
rant, des del qual els altres
semblen inferiors.

En continuar explorant els
ciments de la relaciO teoria-
practice, Usher i Bryant analit-
zen les «disciplines fonamen-
tals,, (psicologia i scciologia) i

les qüestionen corn a tals per
regir-se per regles basicament
diferents a les de l'educaci6. En
aquest apartat, realitzen una
profunda anblisi epistemolOgica.
que ens servire per comprendre
rnillor el conjunt de l'obra.

Un cop feta la revisi6, passen,
en el capitol quart, a oferir una
nova conceptualitzaci6 de la
teoria i de la practice. Adopten
les idees de Schen pel que fa a la
consideraci6 que el model de la
racionalitat tecnica es opressiu.
Reconsideren la naturalesa de la
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practica, tot indicant que no es
fortuita ni irreflexiva sin6 que
els significats de l'agent educatiu
que treballa a la practica sOn com
una teoria no formal (amb els
seus avantatges i limitacions) i
enllagant, de forma habil,
aquests plantejaments amb la
reflexi6 en l'acci6 de SchOn. En
aquest sentit, reivindiquen una
epistemologia de la practica.

A partir d'aqui constaten la
necessitat de replantejar la
relaci6 teoria-practica. Ja no
satisfa el trasllat de la teoria a
la practica, sin6 que ha de
produir-se una veritable inter-
acci6 entre arnbdues, on la teoria
reguli l'acci6 i la practica informi
la teoria, complernentant les
seves idees amb citacions de
Gadamer, Moore, Carr i Kemmis.
Es refereixen a la praxi corn a
acci6 reflexiva, corn a practica
revolucionaria que compren
l'acci6 i la consciencia respecte
al paper que aquesta acci6 te en
la transformaci6 de la realitat.

A continuaci6 analitzen el
tercer vertex del triangle, la
recerca, no ja corn a element
intermediari entre teoria i

practica, sin6 corn un element
amb entitat prOpia, i descriuen
corn el coneixement educatiu
nornes es possible dins un context
de resoluci6 d'un problerna i

nornes pot sorgir de la recerca
de l'educador. Se centren, des-
ores d'afirrnar l'existencia de
formes de racionalitat diferents
a les del paradigma de les deri-
des naturals, en la recerca en
l'acci6, analitzant-ne les carac-
teristiques i l'evoluci6 histdrica

334

1, aplicant-la a l'educaci6 d'a-
dults, expliciten les exigencies
diferencials que presenta. En
parlar del paper de l'investigador
corn a persona comprornesa,
esmenten el paper de rego i el
risc que la recerca comporta per
a aquest, amb tota la colla de
consideracions Otiques que l'en-
volten. I, per acabar, es refe-
reixen a la teoria i al conei-
xement practic de l'educaci6
d'adults, i a les seves caracte-
ristiques especifiques (orientat
a l'acci6, informador i deliberat,
amb una dimensi6 Otica, reflexiu,
compromes...) que fan que. mal-
grat que l'educaci6 d'adults es
educaci6, el seu caracter dife-
rencial porti al fet que els
rnecanismes de dominaci6 de
l'escolaritzaci6 infantil no es
puguin emprar aqui. Es per aixO
que Usher i Bryant insisteixen
un cop més en el fet que cal
«desconstruir la practica esco-
lar institucionalitzada».

Per tot aixd, la lectura
d'aquest Ilibre resulta molt en-
riquidora per a tots aquells pro-
fessionals de l'educaci6 d'adults
preocupats per la seva practica
i per als estudiosos del terna en
general. Es tracta d'una obra que
arremet contra moltes ques-
tions, que a voltes acceptern
sense reflexionar: els paradig-
mes imperants, els models de
recerca convencionals, l'exis-
tencia d'un Onic coneixement
vertader, la necessitat d'elabo-
rar teories suposant que les co
ses s6n objectives, externes i

independents de les persones...
Constitueix, aixi doncs, una obra



Recensions

ngorosa I innovadora No obstant
aixd, per la densitat del Ilen-
guatge i la complexitat de les
exposicions, la lecture es con-

verteix en alguns capitols en una
tasca una mica feixuga

Elena Cano

FE D'ERRATES

En la recensiO del nürneru anterior corresponent al titol La
animaciOn sociocultural de Xavier Ucar, l'any d'ediciO es 1992 en
comptes de 1972.
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Constitueix, aixi doncs, una obra
rigorosa i innovadora. No obstant
aixd, per la densitat del ilen-
guatge i la complexitat de les
exposicions, la lectura es con-
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verteix en alguns capitols en una
tasca una mica feixuga.

Elena Cano
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ABASCAL, M. D.; BENEITO, J. M.;
VALERO, F.: Hablar y escuchar.
Una propuesta para la expresiOn
oral en la enseilanza secundaria.
Barcelona, Ediciones Octaedro,
1993.

El volum de 118 pagines es
presenta corn una contribuci6 a
la millora de l'ensenyament/
aprenentatge de la Ilengua oral a
l'ensenyament secundari: una
breu descripci6 dels usos de la
Ilengua oral, espontanis i for-
mals, des d'una perspectiva
comunicativa, i una proposta
d'enfocaments metodol6gics
centrats en els aspectes proce-
dimentals. TO el merit de plan-
tejar el valor de l'aprenentatge
de la comunicaci6 oral a la Ilum
dels nous plantejaments curri-
culars i d'incidir en les actituds
del professorat pel que fa a la
necessitat de plantejar-se
de la Ilengua oral de manera
distinta. Es proposen activitats
d'observaci6 i reflexi6 sobre l'Os
de la Ilengua en situacions
diversificades i de producci6,
amb alguns examples concrets.
Cal remarcar l'interes de les
propostes d'activitats metadis-
cursives i tarnbe de la impor-
tancia donada a la interacci6 que
es produeix a l'aula, tant en les
classes de Ilengua corn en les de
les altres Areas. Horn troba a
f altar tanmateix un tercer
element: la destresa especifica
de l'audici6 i comprensi6 orals,
i tambe un major desenvolu-
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pament de tot el conjunt, tot i

mantenir el format de Ilibre
senzill practic. La bibliografia,
forca encertada, es, per& insu-
ficient. Un volum adaptable i Otil,
un toc d'atenci6 a la situaci6
deficitaria de l'ensenyament de
la llengua oral.

ALCARAZ OUINONERO, Joaquin:
Las actividades culturales como
Escuela-Entorno: Experiencias y
posibilidades en Cartagena.
Ayuntarniento de Cartagena,
Concejalia de EducaciOn, 1993.

Amb aquesta obra la collec-
ci6 d'investigaci6 educativa que
promou l'Ajuntament de Carta-
gena arnba al nove volum. En
efecte, fent saves les recoma-
nacions de la carta de les ciutats
educadores -segons la declaraci6
aprovada a Barcelona pel no-
vembre de. 1990- els autors
d'aquest Ilibre proposen tot un
seguit d'estrategies docents i

didactiques per tal d'aprofitar i
rendibilitzar les possibilitats
educatives del patrimoni hist6-
ric, cultural i industrial d'una
ciutat corn Cartagena. Cal que la
pedagogia s'apropi a l'entorn, i

per aconseguir-ho res millor que
aquesta invitaci6 que es presenta
tanmateix corn una proposici6
oberta, a manera de laboratori i
escenari educatiu, aix6 es, corn
una veritable ciutat educadora.
MetodolOgicament, el treball es
divideix en tres parts. A la
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primera part, de carecter te6ric,
s'analitzen conceptes tals corn
els de l'animaci6 sociocultural,
la societat cultural i la ciutat
educadora, elements definitoris,
d'altra banda, de la relaci6
escola-societat-entorn. A la
segona part es clOna noticia de
les experiencies realitzades
darrerament en aquesta ciutat.
Finalment, la tercera part pre-
senta una série de materials per
a una guia de recursos -classi-
ficada en vuit nuclis tematics-
per al seu aprofitament didactic.
Tot plegat resulta ser d'all6 ales
captivador i interessant.

AZCARATE RISTORI, Isabel de: El
Monasterio de la Ensenanza de
Barcelona, 1645-1876. Barce-
lona, PPU, 1993.

No es la primera vegada que
des d'aquestes mateixes pagines
donem noticia de la publicaci6
d'un Ilibre d'histbria de l'edu-
caci6 auspiciat per la casa: PPU
(Promociones y Publicaciones
Universitarias). Certament, el
publicisme d'aquesta editorial
este omplint Ilacunes i buits
considerables de la nostra prôpia
tradici6 historico-pedagOgica.
Ara ha arribat l'hora de recu-
perar -bibliograficament par-
lent- la histbria d'una instituci6
pedagOgica secular, lligada
intimament a la vide ciutadana
barcelonina, i pionera tanmateix
de l'educaci6 popular femenina a
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casa nostra, tot seguint l'exem-
ple foraster i les orientacions de
Santa Joana de Lestonnac (1556-
1640), fundadora al comenca-
ment del segle XVII de l'orde de
les Filles de Maria que cornbinava
la clausura monestica i l'ense-
nyanga de les noies.

Vet aqui el perque l'autora
enceta la seva investigaci6 -que
té el seu origen en una tesi
doctoral defensada fa molts anys
a la Universitet de Barcelona i
dirigida pel professor Carlos
Seco Serrano- tot referint-se a
l'origen dels ordes femenins
docents sorgits al Ilarg del segle
XVII, al bell mig d'aquell ambient
a favor de l'evangelitzaci6 i

recristianitzaci6 social derive-
des de la voluntat pedagogista del
Concili de Trent. En aquest
context neixen, entre d'altres,
les Filles de Maria, fundades a
Burdeus, que a casa nostra
reberen el nom generic i popular
de ,,monges de l'ensenyança».

El Ilibre explica, de manera
molt personal i fins i tot detec-
tivesca, l'arribada a Barcelona
de les primeres monges fran-
ceses, les dificultats inicials
-aquelles pesta, fam i guerra de
1651- l'hostilitat que foren re-
budes, l'obertura de les primeres
classes i pensionats per a l'edu-
caci6 gratuita de les noies, la
seva curiosa instal.laci6 al palau
de l'arquebisbe, molt a prop de
l'actual carrer Ferran, on encara
avui els noms dels carrell's
adjacents --Pas de l'Ense-
nyanca i oEnsenyarica re-
corden la seva seu, i on s'es-
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tatjaren fins l'any 1875 quan
passaren al carrer d'Arag6.

La professora Azcarate narra
el periode d'expansi6 i prospe-
ritat que l'orde experimente a
la darreria del segle XVII,
estenent-se repidament a dife-
rents indrets. Tarragona, La Seu
d'Urgell, Solsona, foren de les
primeres fundacions de l'orde.
Tambe s'establiren -més tard-
a Manresa i a Cale Ila.

Les ,,monges de l'ensenyan-
ca- continuaren la seva tasca
educative durant el segle XVIII,
tot i el regalisme de l'epoca. La
seva ascender-Iola francesa les
afavori durant la Guerra del
Frances, si be -més endavant-
toparen amb la politica secula-
ritzadora dels governs liberals
proclius a les exclaustracions.
Per6 malgrat totes les dificul-
tats, les Filles de Maria -deno-
minaci6 que no apareix mai en el
Ilibre, i sospitem que es deu a
una ornissi6 volunteria de l'au-
tore- continuaren la seva funci6
educative fins l'any 1876,
moment a partir del qual no
pogueren competir arnb un nou
estil d'educaci6 femenina, co és,
aquella educaci6 tambe d'inspi-
raci6 francesa que impartien
-des del comencament del segle
XIX- els nous collegis per a
senyoretes- que, tot i ser de
pagarnent, mereixien la confianca
de la incipient burgesia catalana.

LLibre erne, escrit de forma
planera i directa, es Ilegeix amb
gran delectanca, tot i que -a
vegades- el mateix apassiona-
ment de l'autora li fa perdre el

sentit critic. Pert, de ben segur
que la seva lecture -que a
moments s'assembla a la d'una
novel.la- no els defraudare.

BIOSCA, Genoveva; CLAVIJO,
Carme: Cambio y diversidad en
el mundo contemporáneo. Textos
para la ensenanza de las ciencias
sociales. Barcelona, ICE de la
Universidad de Barcelona/ Edi-
torial Gra6, 1993.

En el marc de la col.lecci6
«Materiales para la innovaciOn
educative», que publiquen con-
juntament l'Institut de Ciencies
de l'Educaci6 de la Universitet
de Barcelona i l'editorial Gra6,
apareix aquest volum dedicat a
l'ensenyament de les Ciencies
Socials. Altres titols, editats
amb anterioritat, han tractat
temes corn les noves tecnologies,
la pedagogia de la sexualitat,
l'orientaci6 vocacional, l'edu-
caci6 Moral, estrategies de lec-
ture o l'organitzaci6 del curri-
culum.

En aquesta ocasi6, les autores
d'aquest volum ens ofereixen una
acurada selecci6 de textos -a
manera de profitosa antologia-
per tal d'adaptar-los als nous
curriculums de l'area de les
Ciencies Socials de l'ensenya-
ment secundari, tot actualitzant
i potenciant les possibilitats
didectiques del tradicional co-
mentari de text segons les
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aportacions més recents de la
pedagogia. Pel que fa al contingut,
val a dir que els textos en qUesti6
s'articulen d'acord amb uns
nuclis ternatics (paisatges i medi
ambient, treball i societat,
aspectes de la vide quotidiana,
derides i tecnologia, actituds i
ideologies) que sdri presentats
perioditzats de manera diacrO-
nice, es a dir, en tres etapes que
corresponen respectivament als
tres darrers segles. A mes, cada
text es complete amb una pro-
poste de treball oberta i plural,
la qual cosa pot ajudar de manera
eficac al seu Os didactic.

CALERO, Jorge: Efectos del gasto
pOblico educativo. El sistema de
becas universitarias. Publica-
cions de la Universitet de Bar-
celona, 1993.

Ens trobem davant d'un Ilibre
l'origen del qual rau en una tesi
doctoral que va rebre el primer
preini Ramon Trias de tesis
doctorals en Hisenda PUblica,
convocat conjuntament pel Banc
d'Espanya i la Universitet de
Barcelona. D'altra banda. l'o-
portunitat del tema es ben
pregona. En efecte, el finance.-
ment de reduced() superior s'ha
convertit, en els Ultims temps,
en un tema constant de debat i de
reivindicaci6 estudiantil. Vet
aqui, doncs, un dels motius pels
quals ens hem de felicitar per la
publicaci6 d'una obra de les
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caractenstiques corn la que ara
tenim a les mans, que desgrana
els diferents aspectes (la inter-
vend() pOblica en el camp de
reduced() superior, eficiencia de
reduced() superior, relacid
educed() superior-mercat de
treball, criteris d'equitat, etc.)
que incideixen en revalued() del
nivell de racionalitat assolit per
la despesa pOblica destinada a
beques d'educaci6 superior a
l'Estat espanyol.

FERNANDEZ ENGUITA, Mariano:
La profesiOn docente y la comu-
nidad escolar. CrOnica de un
desencuentro. Madrid, Ed. Mo-
rata, 1993. 182 pegs.

El professor Mariano Fer-
nandez Enguita de la Facultat de
Ciencies Politiques i Sociologia
de la Universitet Complutense de
Madrid ens ofereix en aquest
text un treball presentat a la
convocatdria 1992 dels Premis
Marcos Ortega Mena., on
planteja un seguit de questions
cabdals en la participaci6 dels
diferents estaments implrcats en
el funcionament dels centres
docents, I ho fa prenent corn a
punt de partida ranalisi de la
situacid de nou centres de la
Comunitat AutOnoma de Madrid.
pertanyents a diferents nivells
d'ensenyament no universitari
(EGB, FP i BUP) dels sectors
pUblic i privet.
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Despres de fer una anelisi de
les disposicions legals que han
afectat la participaci6 dels
diferents estaments en el fun-
cionament dels centres (pares,
professorat i alumnat, princi-
palment) des de la promulgacio
de la Constituci6 fins ara, passa
a analitzar aquesta participaci6,
i d'una manera especialment
acurada l'aplicaci6 practice del
marc legal referit. Aix6 el porta
a analitzar amb deteniment la
complexitat dels elements que
afecten les relacions entre pares
i claustres de professorat, les
dificultats en el desenvolupament
professional d'aquests darrers,
al costat del paper de l'alumnat
i les dificultats d'aquest per
implicar-se en el funcionament
dels centres. Un treball que, en
definitive, té el valor de plan-
tejar, a partir de l'anelisi dels
centres estudiats, el veritable
significat dels conflictes més o
menys quotidians que sovint es
veu obligat a afrontar qualsevol
centre educatiu.

FORTES RAMIREZ, Antonio:
Teoria y practica de la integra-
ci6n escolar: los limites de un
exito. Granada, Ed. Aljibe, 1994.
145 peg.

El Ilibre del professor de la
Universitet de Malaga Antonio
Fortes aporta una visi6 de la
integraci6 escolar des de la

perspective metodologica de
l'avaluaci6 democretica. El
treball se centra en l'experiencia
d'integraci6 escolar d'un grup
d'alumnes amb la sindrome de
Down i amb parelisi cerebral,
duta a terme en una escola de
Pre-escolar i EGB d'un barri
obrer de la cituat de Malaga. A
partir d'un treball de camp
fonamentat en entrevistes,
observacions i altres tecniques
d'investigaci6 social, el Ilibre
desgrana l'experiencia obtinguda
pels diferents col.lectius im-
plicats en aquell proces d'inte-
graci6: el professorat, l'alum-
nat, les families i els serveis de
suport.

Cal destacar que tot aquest
treball s'emmarca dins d'una
concepci6 de la integraci6 escolar
on s'emfasitzen les seves impli-
cacions socioeconOrniques i

politiques, que ja a partir dels
primers capitols contextualitzen
el treball de camp que s'analit-
zare posteriorment. Tampoc
podem passer per alt, per la
rellevencia que pren en aquest
treball, l'Os de la «metefora
en l'analisi de la dialectica
segregaci6/integraci6 escolar
que. com el mateix autor indica,
comporta una aplicaci6 de l'Os
epistemol6gic de la metafora en
el coneixement cientific actual.

33 91) 341



Temps d'Educació, 11 lr semestre, 1994

HERNANDEZ, Fernando; SAN-
CHO, Juana: Para ensenar no
basta con saber la asignatura.
Barcelona, Ed. Paid 6s, 1993.
222 pegs. (Ed. orig. 1988.)

Dissortadarnent no és habitual
que un titol parli tant del con-
tingut del text que encapgala.
Pere) ens trobern davant d'una
excepci6, ja que els autors de
l'obra que ens ocupa intenten, al
Ilarg dels successius capitols,
anar desgranant aspectes claus
en la professi6 docent, partint
de la importencia progressive
que ha d'anar assolint el profes-
sorat, tant en el desenvolupa-
ment curricular corn en la
mateixa planificaci6 de la politica
eductive.

El Ilibre fa un repas als
aspectes fonamentals en la
forrnaci6 psicopedag6gica dels
docents: des de les diferents
concepcions psicolOgiques de
l'aprenentatge fins als distints
procediments d'avaluaci6, pas-
sant per un repas a les possibles
alternatives d'organitzaci6 de
continguts i per una detinguda
antlisi de la professionalitzaci6
del professorat.

Corn que es tracta de l'edici6
revisada d'un text originat a
partir del treball a secunderia i
centrat en aquest nivell educatiu,
no es d'estranyar que en l'analisi
dels processos d'aprenentatge de
l'alumne se centri en el que els
autors anornenen
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adolescent., tot I que l'abast de
les qUestions abordades el fa un
text recomanable rnés enlle
d'aquell nivell educatiu. Aix() no
obstant, davant la manca de
treballs directament adregats a
secunderia i no centrats en els
continguts curriculars d'una
determinada matéria, sin6 di-
rectament en el mateix proces
d'ensenyament-aprenentatge, es
tracta d'un treball d'indubtable
interes per als professionals
implicats directarnent o indirecta
en aquest important nivell de
l'ensenyament.

OLIVERA BETRAN, Javier: 1169
Ejercicios y Juegos de Atletismo.
Volumen I: Las bases metodo-
logicas. Las grandes familias del
atletismo. Las pruebas combi-
nadas. Volumen II: Las disciplinas
atléticas. Barcelona, Paidotribo,
1993.

Ja Pierre de Coubertin reco-
manava les prectiques i exercicis
atletics en la seva Pedagogie
Sportive. Ha plogut molt des de
Ilavors, per6 les possibilitats
pedagogiques de l'atletisrne no
han minvat gens ni mica, ates
que l'atletisme es, molt probe-
hlement, l'esport mes antic del
m6n. Les curses atletiques, els
Ilangaments o els salts eren
activitats ja practicades, jun-
tament amb la boxa, la Iluita i

les curses de cavalls, en l'anti-
gor, tal corn ho demostren els
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primers programes dels Jocs
Olimpics grecs. La. marxa,
d'altra banda, fou practicada
intensament per les legions
romanes al llarg i ample del seu
Imperi.

Per() ries enllà d'aquestes
constatacions histOriques cal
significar -tal com ho fa el
professor Olivera en la seva
presentaci6- que l'atletisme
constitueix, per la seva mateixa
naturalesa i origen, una activitat
fisico-corporal natural, idOnia
tanmateix per a la restituci6
parcial d'una motricitat humana
deteriorada per la dinamica de
la societat industrial. Com a
rebuig del sedentarisme i de les
malefiques consequencies d'una
vida dominada pel maquinisme i
la robotitzaci6, l'autor -profes-
sor de l'Institut Nacional
d'Educaci6 Fisica de Catalunya de
Lleida- postula en aquesta obra.
presentada en dos volurns, un
retorn als primers i mes genuins
exercicis corporals. Detectem,
doncs, en les saves propostes
metodol6giques, un sentit natu-
ralista que entronca, d'alguna
manera, amb aquell naturalisme
intemporal que recomanava el
mateix Rousseau a l'Emile, i que
ha estat reactualitzat diverses
vegades aquf signifiquem
expressarnent el nom d'Hébert-
al Ilarg de la histbria de l'edu-
caci6 flsica.

Sigui com sigui, el fet es que
l'autor ens invita a la utilitzaci6

recuperació d'una serie de
gestos naturals perduts a través
d'una secular degeneraci6 motriu
humana. Pere) no nomes aix6,
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perque el Ilibre té tambe l'encert
de donar una visi6 pedagogica i
formativa de l'atletisme, ban-
dejant qualsevol concessi6 a la
pura i simple competici6 espor-
tiva. L'esport corn a agent
educatiu es el rerafons de l'obra
que ens ocupa, que endemés
recull uns acurats plantejarnents
tecnics més enlla del pur Ilan-
guatge gestual huma per tal
d'optimar l'eficacia motriu
humana, tot fugint de la temp-
tack!) de considerar l'infant corn
un adult en petit.

Aquests 1169 exercicis I jocs
d'atletisme es troben classifi-
cats en els cinc grups classics
de proves atletiques, aix6 és,
marxa, cursa, salts, Ilançaments
i proves combinades. Cadascun
dels exercicis proposats va
acompanyat d'una part general
(amb indicaci6 de les tecniques
d'escalfament, entrenament de
la condici6 fisica, etc.) i una altra
part especifica que recull as-
pectes tals corn els jocs afins,
la motricitaf de base, i tambe un
ampli ventall d'exercicis de ca-
dascuna de les disciplines atle-
tiques.

Ens trobem davant un Ilibre
pensat, escrit i elaborat per a
educadors de tota mena, que
desitgin trobar instancies que
conjuminen l'esperit agonistic de
la practica atletica (i que es
presenta molt oportunament corn
a superaci6 del simple hedonisme
postmodern) amb la recuperaci6
d'un potencial motriu certament
devaluat, si no perdut, per la
mateixa dinamica de la civilit-
zaci6 urbana occidental. Vet aqui
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els motius pels quals ei lector no
trobare en aquest Ilibre una
simple Ilista -magnificament
illustrada i comentada, d'altra
banda- de tecniques i destreses
atletiques. Per aixa, molt possi-
blernent, la conveniencia d'a-
questa segona edicia engruixida
en més d'un miler d'exercicis i
jocs atletics.

PUIGDELLIVOL, Ignasi (coord.):
Necessitats Educatives Espe-
cials. Barcelona, Eumo, 1993.
291 pag.

El volum sise de la colleccia
.Textos per a Educadors-
aborda el tema de les necessitats
educatives especials. Es tracta
d'un treball en el qual han
participat vuit autors que tenen
en comb la seva experiéncia en
l'educacia d'infants amb neces-
sitats educatives de diferent
origen i intensitat. El Ilibre opta
per una concepcia clararnent
educative que impregna l'analisi
de les necessitats educatives
desgranada progressivament al
Ilarg dels 9 capitols.

En el primer, l'autor-coordi-
nador ofereix una analisi con-
ceptual dels termes més impor-
tants associats al concepte de
necessitat educative, donant peu
a un progressiu abordatge de fa
ternatica que comenca, des d'una
perspective sociolOgica, amb
l'analisi que fa Ramon Fletxa de
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les alternatives de l'escola
enfront del fracas escolar. Clara
Mir ofereix en el capitol tercer
una visia comprensiva de les
aptituds basiques per a l'apre-
nentatge que solen representar
el rerefons de les dificultats en
l'adquisicia dels aprenentatges
tradicionalment entesos corn a
escolars, dificultats que san
analitzades en un capitol pos-
.terior per Anna M. Pardo. En
aquest punt s'entra en les
implicacions pedagagiques de les
necessitats educatives especials
i en la seva concrecia escolar.
JesOs Sim6n aborda les neces-
sitats educatives dels infants
amb handicap motor, Cristina Ulloa
tracta aquestes necessitats en
els infants afectats per deficits
auditius, mentre que Carme
Guinea aborda la situacia dels
afectats per deficits visuals. En
els darrers capitols Ignasi Puig-
dellivol s'ocupa de l'escolaritat i
l'educacia de l'infant amb
deficiencia mental, i JesOs
Garanto conclou el capitol 9 amb
una visia Amalie de l'alumne amb
trastorns emocionals.

Corn el mateix coordinador
indica en la introduccia, el llibre
permet una lecture lineal, la qual
ofereix una visia més amplia i

de conjunt, pera també una
lecture parcial o de consulta, que
de ben segur pot tenir molta
utilitat avui a l'escola.
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SCHULZ, Charles M.: Per que,
Charlie Brown, per que? Intro-
ducci6 de Paul Newman. Epileg
de Josep Carreras. Barcelona,
Edicions L'Arca de Junior,1993.

L'any 1990 va ser publicat
el titol original angles que ha
estat traduit a diferents idiomes,
entre d'altres al castelle per
Grijalbo i al catale per L'Arca
de Junior, i'any 1993. Es tracta
del conte Per que, Charlie
Brown, per que? que ens vol
conscienciar dels problemes dels
infants amb cancer, o afectats
de leucernia, que es un tipus de
cancer, i de la necessitat de
desenvolupar la capacitat de
comprensi6 envers les reper-
cussions de la malaltia.

La idea de l'obra fou de Paul
Newman, president i fundador de
The Hole in The Wall Gang Camp,
un centre dels Estats Units poc
convencional -amb piscina, foes
de camp, etc.-, que acull infants
afectats de cancer, leucernia o
greus malalties a la sang. New-
man manifesta que hi ha una
dificultat d'acceptar un nen o una
nena que te cancer, o per exten-
si6, aquell que pateix altres
malalties, i que aquesta dificultat
comenca pel mateix infant que
se sent diferent de la resta.
Charles M. Schulz plasma amb
sensibilitat i tendresa les re-
percussions que la malaltia de
Jannice te en la seva familia,
els seus companys d'escola i, per

descomptat, els seus amics que
reaccionen d'una manera dife-
rent. Linus es converteix en un
protector i un defensor aferris-
sat, Lucy no enter) per clue la
Jannice ha de rebre mes aten-
cions... Snoopy vol esdevenir un
famOs cirurgia per guarir-la...

En l'epileg, Josep Carreras
explica que en Ilegir l'obra es va
emocionar i molt especialment
quan Jannice torna per primera
vegada a l'escola: per la par
d'enfrontar-se a la vide normal,
pel fet que l'aspecte fisic ha
canviat, per la possibilitat que
la malaltia s'agreugi per un
simple refredat... Josep Carre-
ras es va recuperar d'una
leucernia, per aixO Os obvi que el
missatge sobre les possibilitats
de guariment de la malaltia sigui
patent. Ara be, a mes a mes, el
Ilibre es un excel-lent recurs
didactic per tal que els pares i
els mestres afavoreixen un
major coneixement sobre els
problemes oncolOgics i, sobretot,
desenvolupin la capacitat de
comprensi6 envers els malalts i
els seus familiars.

TORRE DE LA TORRE, Saturnino:
Aprender de los errores. Madrid,
Escuela Espanola, 1993.

Aprender de los errores, no
es tan sols el titc ' (-run Ilibre nou
i innovador en l'embit pedagogic
i didactic, sine una reflexi6
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profunda sobre l'experiencia de
la vida quotidiana i professional
dels docents. Tothom accepta que
pot aprenclre de les coses que no
Ii surten 136. Tanrnateix, els
errors han estat evitats i fins i
tot sancionats en l'aprenentatge
escolar fins a limits corn la
.Iletra amb sang entra,,. Per
clue assumim que l'adult es pot
equivocar i aprendre dels seus
errors i no acceptem les errades
dels escolars corn a recurs
didactic? L'autor va més enlla
en plantejar el tractament
didactic dels errors corn a
estratégia d'innovaci6.

Aquest es el primer llibre en
Ilengua castellana sobre la
dimensi6 constructive i didactica
dels errors. Enfront de l'habitual
caracter sancionador l'autor
descobreix el seu potencial
constructiu, didactic i creatiu.
Li interessa l'error corn a
incident aclaridor del proces
d'aprenentatge i no corn a re-
sultat del mateix proces, corn a
recurs per ensenyar i aprendre
procediments, i no corn a defi-
ciencia d'aprenentatges. En
aquests moments en que la
reforma incideix de manera
especial en el desenvolupament
d'habilitats cognitives i proce-
diments, l'analisi dels errors es
una estrategia didactica molt
operative en afegir-la a d'altres.

L'obra consta de tres parts:
fonamentaci6 i bases teOriques
de l'error, desenvolupament
d'una investigaci6 i resultats. A
la prirnera part, la més subs-
tanciosa, es planteja l'error corn
a vehicle de construcci6 del

346
n o 9 /

coneixement cientific I personal.
"El coneixement es construeix
a cop d'errors, diu Popper. Des
d'una perspectiva psicopedagO-
gica l'autor es fonarnenta en la

teoria psicogenetica i en els
estils cognitius que ha treballat
fa anys. .La correcci6 de l'error
pot ser molt més ütil que l'exit», .

escriu Piaget. Despres de con-
trastar les diferencies entre una
pedagogia de 1'6)(4 i de l'error
es proposa un model per al
tractament didactic dels errors
amb estrategies concretes per a
la detecci6, identificaci6 i

rectificaci6. A la segona i tercera
part es desenvolupa una inves-
tigaci6 en la qual es constata la
contradicci6 entre pensament i
acci6 respecte als errors, tant
entre alumnes corn entre pro-
fessors. Aquesta obra inicia una
nova linia en la investigaci6
didactica. L'estudi de l'error,
escriu l'autor, és una escola de
tolerancia i d'innovaci6.

TR1LLA, Jaume: La educaci6n
fuera de la escuela. Ambitos no
formates y educackin social. Amb
la col.laboraci6 de Begoria Gros
Salvat, Fernando Lopez Palma i

Maria Jesus Martin Garcia.
Barcelona, Ariel, 1993.

Jaume Trilla -un dels autors
més prolifics de l'actual pano-
iama pedagogic- ens ofereix ara
.una reelaboraci6 d'una obra
publicada inicialment l'any 1985,

tit-WP



en la qual demostra, altra volta,
ser un dels millors coneixedors
de l'educació no formal. No
creiem ho diem molt since-
rament-, que l'afirmaciO no
tingui fonaments, ni sigui arbi-
traria. Ben al contrari. Si ana-
litzem la seva bibliografia de-
tectem una constant preocupaciO
per la tematica de l'educació no
formal, tambe presentada, en
ocasions, corn a informal.

En qualsevol cas, i al marge
de qUestions semantiques i

taxondmiques, palesem que el

Notes blbliogrefiques

professor Trilla sempre esta
ainatent a tot tipus de novetat
iniciativa. Esperonat per aquests
afanys ens ofereix ara aquesta
nova edició -notablement am-
pliada- i que incorpora aspectes
nous corn els de la forrnaciO
ocupacional, la inadaptaciO social
i l'educaciO no formal, i les novas
tecnologies de la informaciO,
desenvolupats respectivament
pels tres col.laboradors que han
participat, en aquesta oportuni-
tat, en la configuracio d'aquesta
nova versid.
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LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL
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Presentació
Anna Diaz-Plaja Taboada *

Pirtic

Temps d'EducaciO ha volgut dedicar un monografic a la literature
infantil i juvenil. Aquesta excerlent iniciativa arriba en un moment
extraordinariament oportb.

Precisem ara les linies que justifiquen aquesta oportunitat. D'una
banda, assistim a una estabilitzaci6 del boom editorial dels anys 80.
Efectivament, des de mitjan anys 70 la producci6 de Ilibres per a
inf ants i joves ha experimentat, aqui i arreu, un creixement
espectacular. A més de permetre'ns disposar d'una oferta
numericament extraordineria i d'una possibilitat de tria molt
interessant, ha representat la familiaritzaci6 amb Ilibres, corrents
literaris, autors i estils molt diversos. Aix& especialment a casa
nostra, suposa un bon pas cap a la "normalitzaci6 del sector i

l'aband6 d'un cert pionerisme. I tambe la consolidaci6 d'una literature
que ja ningü no pot anomenar residual o minoriteria, alada dels
habituals sistemes de producci6 o imposici6 en el mercat. Ha arribat
el moment de reflexionar-hi, de destriar, de crear les eines critiques
sobre tot aquest fenomen.

D'altra banda, la posta en practice dels nous dissenys curriculars
oblige, especialment en el camp de la didectica de la Ilengua i la
literature, a un replantejament dels metodes. Com tots sabem,
l'objectiu prioritari d'una educaci6 no es tant la transmissi6 d'uns
conceptes com la incorporaci6 d'uns procediments i habits que
globalitzen la formaci6 de l'individu. Aixi, la formaci6 lingOistica ha
d'anar mes enlle de les quatre parets de l'aula i ha de pretendre
influir en la manera com l'estudiant desenvolupi el seu llenguatge,
oral i esCrit, tot consolidant-ne la competencia. L'educacir) litereria
ha d'integrar els conceptes a través de la practice habitual de la
lecture, és a dir, la creaci6 de l'habit lector. Amb aix6 apareix la
necessitat de veure quines sOn aquestes lectures capaces de generar

Professora TEU del Departament de Didactica de la Llengua la Literatura de la
Univers.tat de Barcelona EspeciMista en literatura infantil I luvenil.ff a publical diferents
escrits en aquest ambit

Adreca prof essional EU FormaciO del professorat Melcior de Palau. 140 08014
Barcelona
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plaer i de crear addicci6, més enlIA de les obligacions escolars. La
literatura infantil i juvenil sembla erigir-se corn a horitz6 de possi-
bilitats reals de lectura, connectades amb els interessos del estudiants.

La lectura, crear el desig i el plaer de Ilegir, se situa en un
terreny subtil, equidistant de la classe de literatura i de les estones
de Ileure personal. I és l'escola qui ha de conduir aquest delicat
proces. La veritat, per6, es que molts ensenyants s'acosten a aquest
mOn amb criteris confosos. Adhuc professors amb una bona formacid
literaria miren amb desconfianca el camp de Ia literatura infantil i

juvenil, que entenen corn una banalitzaci6 de la gran literatura. Pel
due fa als estudiants -futurs mestres i pedagogs, i no parlo de futurs
fildlegs-, la manca d'informaci6 i la desorientaci6 sOn ben paleses. I
la Universitat no estA fent gaire per pal.liar-ho: nornés cal veure el
nombre de credits dedicats a aquesta materia al Ilarg i ample de
l'ensenyament universitari'. Pere) no Onicament des del punt de vista
formatiu la literatura infantil es un tema oblidat o marginat: el camp
de ia investigaci6 universitAria el te, prActicament, desestimat. Ni
en les publicacions habituals vinculades a la universitat, ni en els
projectes d'investigaci6 -Ilevat d'algunes honroses excepcions-, ni
en la producció de tesis doctorals no es veu una preocupaci6 per obrir
un cami en aquest sentit. En el mOn academic es menyste aquesta
materia o, més aviat, s'ignora. En el mOn academic, fins i tot, la
literatura infantil i juvenil és objecte de comentaris despectius que,
fets en el si d'un altre camp de saber, serien considerats
manifestacions d'immensa ignorancia.

Certament, fora dels Ambits universitaris comencen a comptar
publicacions -Ilibres, monografies, etc.- que fan albirar una esperanca.
Hi ha molt cami a fer, corn recorden, entre d'altres, M. X. March i
Cerda o T. Duran2. Costa, encara, desvincular-se d'una tendencia a
tractar el terna des d'un punt de vista acritic, benintencionat.
tanmateix, perd amb escAs o nul fonament literari. Molt sovint impera
un pragmatisme molt elemental, un punt de vista utilitAriament
educatiu. Corn frequentment s'ha recordat3, el nostre pais -amb

(1) Al nou pla d'estudis de Formaci6 del Professoret nomes apareix corn a obligatOria
al primer quadrimestre d'Educaci6 Infantil A les altres especialitats pot apareixei
corn a optative o de Ihure elecci6 Als estudis de Pedagogia no existeix corn a
materia, I nomes els esforcos aillats i personals d'alguns professors fan que hi
tingui un petit [loc. No tinc cap noticia que la literature infantil i uvenil aparegui
en els plans d'estudi ni en el desenvolupament de cap rnateria a les facuttats de
Filologia, d'on surten la maloria de professors de Ilengua t literature d'ESO, BUP,
FP o COU

(2 ) A Sotorra F A 'S'ha ostablert una circulaci6 sangulnia entre la literature pur a
adults i la literature per a joves. a Escola Catalana. 304, novernbre 1993. p 38

(3) Duran, T .Clue hi ha a fora que no es pugui trobar a case?... a Escola Catalana.
nürn 304, novembre 1993, pp 23-25 March i Cerda 0 M X .Un atreviment, una
necessitat- la crltica de la crltice de la literature infanta i luvenil. Faristol. 9.
marc 1990. pp 12-14
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minirnes excepcions- va molt endarrent en aquest carnp Perb,entre
el que hi ha d'interessant, ben poc es vinculat al mOn academic. Es per
aixO que es tan positiu que un Organ essencialment universitari es
proposi d'obrir un seguit de questions que afecten el concepte de la
materia, tant a la teoria corn a la seva prectica.

Literatura infantil I educació, condemnades a conviure?

Es possible que a tothom Ii sembli obvi que sigui des d'un espai
dedicat fonamentalment a l'educaci6 d'on hagin de partir les reflexions
sobre la literatura infantil. Pere) cornençar fent-se preguntes que
aparentrnent sOn Obvies Os un bon metode per bandejar tOpics i encarar
el terna d'una manera orifice. el,Per que ens sembla logic i natural que
la literatura infantil es vinculi a l'educaci6? La literature infantil i

l'educaci6, zhan d'estar indissolublement Iligades? LLa literature
infantil «serveix" per a educar o es ella, essencialment, educativa?

Corn ens recorda J. Garcia Padrino, nombroses monografies
dedicades a la literatura infantil encaren el tema des del punt de vista
educatiu. Pere) tarnbe recorda que, previament, es demanen si la
literature infantil i juvenil existeix corn a entitat prOpia4. D'entre
l'allau d'interrogants que horn es planteja, en destacarern dos. El
primer: 6cal escriure intencionadament per a nens, o es el temps qui
decidire quin public tindre cada text? Aquestes sOn les conegudissirnes
tesis de Paul Hazard5, que, recollides per molts estudiosos posteriors,
continuen sent motiu de preocupaci6 per a tots aquells que s'aproximen
al tema. Per6 fixem-nos-hi be, perque aquesta alternativa duu
directament al terna de la finalitat du la literatura infantil, es a dir,
a la seva funci6 educativa.

Efectivament, el segOent interrogant que es plantegen les obres
teOriques dedicades al tema es ja la qUesti6 educative. Aix6 requereix
una reflexi6 mes emplia: 6cal que una literatura destinada a nens
sigui besicament educative? La resposta ha generat entre els experts
dues tendencies: la "liberal" i la "dirigista."6. Per a la prirnera, la

(4 ) Garcla Padrino. J. "Literatura infant!l y educaci6m., a Cerrillo, P Garcia
Padrino. (coords ) Lderatura inlantll y ensonanza de la hteratura Echciones
de la Universidad Castilla-La Mancha, 1992 De let, és una pregunto classica do los
literatures adjectivades.. o "pent endues quo afecten minones o preteses
minones. int antil. ferninista. afroamericana

( 5) Hazard, P Los mhos. los libros y los hombres Barcelona Juventud. 1969
( 6) Cervera, J La literatura infanta en la educamOn bastca. Madrid- Cincel/Kapelusz.

1984
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literature anornenada infantil sol reunir productes literaris de baixa
qualitat, sense exigencia formal, i plens de moralitat l'objectiu de la
qual es fer uns nens a imatge dels adults. No hi ha literature infantil
i no infantil, diuen els defensors d'aquesta tesi; hi ha literature bona
i literature dolenta. Cal que siguin els propis nens, afegeixen, els qui
en triTh la seva prOpia. I que en triYn de la bona. I cal, sobretot,
oblidar tots els objectius educatius i morals'. Per a la tendencia
dirigista, en canvi, Os rvident la necessitat d'una literature especifica
pensada per als nens i dirigida a ells amb uns temes, estil i

caracteristiques prOpies; que tingui en compte les seves capacitats
lectores i, evidentment, les seves necessitats formatives, de
transmissiO de valors educacionals i morals.

Fins aqui, i d'una manera certament polaritzada, les dues tendencies
fonamentals. Corn es pot comprovar, es barregen dos criteris diferents
en cada cas: els critk.ris estrictament formals i els ideolOgics. Els
formals fan referencia als aspectes ternetics, estilistics i linguistics
que definirien les obres adrecades als petits o Ilegides per ells. Els
aspectes educatius formarien part dels criteris ideolOgics i sovint
son els que oposen mes totes dues postures.

La pregunta que cal formular a continued() es clue entenern per
aspectes educatius. Per a molts, educed() vol dir transrnissi6 de
coneixernents: a traves de la lecture d'un Ilibre, el nen apren "coses
positives»: vocabulari d'una Ilengua deterrninada, costums dels
animals, nocions d'histdria... Es all() que els nostres avis anomenaven
"Ilicons de coses». Aquest plantejarnent ha generat -des de sernpre,
i ara riles que rnai- una literature didectica, uns Ilibres de
coneixements, el valor dels quals es indubtable i la seva presencia a
l'escola inexcusable, tot i que no sempre es ben utilit ada. Pere),
tractant-se de Ilibres mixtos (un petit relat que vehicula uns conceptes)
o declaradament cientifics (un petit compendi de sabers especifics),
ens plantegen altres questions una mica diferents de les estrictament
litereries. De moment, doncs, deixem-los a part.

Pere) educed() vol dir tambe volurnat de transmissiO d'una moral,
d'uns valors; oriented() cap a actituds, creences, que convindria que
el noi adquiris. Es a dir, sovint es pensa en una mena de Ilibres de
"doctrine», el tractament literari dels quals nornes es un simple
suport per a transmetre la moral desitjada. I, quina moral es aquesta?
Se sol respondre que la de fer nens obedients, callats, respectuosos,
prudents i bons cristians. Es a dir, una moral de la submissiO.

( 7 ) J M Carandell a L Rico (5). per exemple, veuen en l'educaci6 a través dc la lite-
rature infantil una eina d'opressie per part dels adults t exposen amb forca virulencia
les seves conviccions (Carandell, J M literature intantil, a Camp de l'arpa.
ném. 34. juhol 1976 Rico, L Castiaos de arena Madrid Alhambra, 1988 )
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Es evident, aix6 no obstant, que aquest és l'esquema classic, del
segle passat, autanticament «juanitesc» de la moral infantil. Pert
avui estem ja Iluny d'aquests parametres. Fa molt temps que els
«Juanitos» ens fan riure, i la literatura infantil ha substitult el nen
encartonat que dernana consells morals per seguir el cami recte pels
anomenats «nens de deb6». Des del final del segle passat entra a
formar part de la literatura infantil el punt de vista del nene, s'abandona
el Ilibre normatiu i augmenta l'interas per veure «els nens tal corn
son», sense moralitats ni ensenyaments. Aquesta tendancia ha anat
creixent i sernbla que, finalment, la literatura infantil actual ha perdut
el seu Ilast moralinesc i que els defensors de la tenciancia liberal han
triomf at.

Per6 tots sabem que qualsevol missatge artistic o estatic as por-
tador, si més no, d'una concepci6 del m6n o d'una ideologia. No existeix
el grau zero de la ideologia. Qualsevol,proposta estatica porta implicita
la defensa d'un sistema de valors. Es obvi que la literatura infantil
s'ha alliberat de la moral caduca o anacrOnica, per& i aix6 és
important, no envers uns Ilibres sense moral, sin6 envers una altra
moral: una moral, que, no ens enganyem, ens satisfa molt més:
aquella que defensa uns valors de rebel.li6, d'igualitarisme,
d'antiracisrne, d'antisexisme, de creaci6 d'un esperit autanticarnent

i progressista en el lector. I encara més: a partir dels anys 60,
entra a la literatura infantil all6 que s'ha anomenat «el corrent
alliberador», que, d'una marera ben explicita, si que intenta
transrnetre una moral. I, ves per on. tots els que defensaven uns
Ilibres per a infants desprovistos de moral, de sentit educatiu, es
decanten per aquestes opcions. Ja no sembla tan greu que els Ilibres
infantils siguin educatius si la moral que cal defensar as aquesta
ültima.9

( 8 ) Vegeu l'interessant article de Senabre, R: "Literatura infantil y punto de vista
narrativoii. a Cerrillo. P. i Padrino, J (coords), op cit.

( 9 ) Aquests dos conceptes del qua es i del que ha de ser una literature infantil connecten
amb un concepte d'abast mes ampli: la consideraci6 histerica del concepte d'infancia.
Podem parlar. avui, de dues visions oposades En primer lloc, la d'aquells qui
creuen que l'infant va viure des del principi dels temps en una mena d'edat daurada,
en la qual no es feta distincid entre infancia i adolescancia i maduresa. L'infant vivia
sense diferenciaci6 dels adults, gaudint dels avantatges d'una convivencia
indiscriminada Aix6 fins a arribar al segle XVIII, epoca del naixement de la burgesia,
quan es crea un model d'intancia separat del men dels adults. pert. des del qual els
nens es preparaven per assolir la maduresa Els nens havien de ser separats,
reprimits I iteducals- L'altra visi6 es la dels que defensen el moviment contrail,
molt mes positiu t de fe en el progres nomes des del segle XVIII. i sobretot des de
Rousseau. l'inf ant comenca a mereixer respecte, atenci6 i cura per part dels
adults. S'adquireix una "categoria d'intantesa" que fa alertar sobre abusos a la
infancia considerats justificats o fins i tot "naturals". Comenca. dories, un autentic
cam( cap al seu alliberament (Sanchez Marin. J J : "La int ancia. modelo para
armor it . a Letra. nem 32. 1994. p 66)
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La literature infantil, condemnada a ser un mon a part?

Tal corn hem dit, aquestes reflexions sobre el caire educatiu,
moral, instructiu, etc., de la literatura infantil sovintegen en els
plantejaments i interrogacions sobre el genere, fins a l'extrem de
considerar-se essencialment constitutives, prOpies per a la seva
definici6. Aixd sembla portar-nos a un punt en el qual diriem que el
tret distintiu de la literature infantil i juvenil es el fet d'interrogar-
se sobre el seu valor educatiu i moral. Es curi6s constatar corn
gairebe mai no es pren en consideraci6 el fet que aquesta interrogacid
forma part de la mateixa essencia de la literature en general, sense
adjectivaci6. La teoria litereria s'ha demanat sempre per la funcid de
la literatura, n'ha plantejat el desti, la mena d'impacte o de pressi6
que podia tenir en el pUblic, la manera en clue podia servir els interesso,;
de la repUblica, el seu valor epistemologic, i quin era el paper del
poeta, il-luminat que pot conduir el pOblic a la saviesa o a l'abisme.
S'ha qiiestionat, sempre, si la literatura s'esgota en si mateixa o ha
de ser vehicle del be, la veritat o el coneixement. Tot aixd es en Plat6
i en AristOtil; és tambe en el dulce et utile horacie, que ens planteja
la duplicitat de la literatura, la seva finalitat de plaer o d'utilitat. &On
les interrogacions sempiternes sobre si la literatura ha d'.instruir
delectant., que es transmeten segle rere segle amb diferents
condicionants histOrics fins que la qiiesti6 adquireix una rellevéncia
extrema al segle XIX i especialment al segle XX. La nOmina de defensors
d'una literatura Iliure, reivindicadora del plaer estetic, es oposada
a la de defensors del compromis literari, es a dir, d'una literature
amb una clara funci6 politica, social. Educadora, en una paraula".

Es curiOs veure el paraldelisrne: literature compromesa/art per
l'art. 4No es exactament superposables al de .tesi dirigista./.tesi
liberal.? 4Estem parlant, doncs, d'una qUesti6 pedagOgica o litereria?
Es interessant recordar tot aixO al fil de les reflexions amb clue
encapgalevem aquest pOrtic. La literature infantil, oblidada i

menystinguda per cert discurs academic, presenta les mateixes
preocupacions i els mateixos problemes tedrics que la literatura
.per a grans., sense adjectivaci6, que te, corn es logic, el seu Hoc
a la Universitat.

Per aixO, besicament, cal comengar trencant arnb un concepte
monolitic de la literature infantil, a la qual s'atorguen sovint

(10 ) Observem que la majoria de treballs de Teona Literaria dediquen parts importants
a la questi6 Vegeu. a tall d'exemple. els conegudlssims Wellek. R I Warren. A
Teoria literaria Madrid Gredos. 1974. o Aguiar e Silva, F Toorla de la literalura
Madrid Gredos. 1978
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caracteristiques essencialistes I ahistoriques, I incloure-la en la
perspectiva d'estudi de la literature general. Cal, doncs, fer una
mena de revisi6 de tots aquells camps que confereixen a la literatura
infantil el seu estatut literari. Per aquesta rag, conve, en primer
Hoc, mostrar que la literature infantil no és cap "genere, amb
connotacions de subliteratura: es un corpus de textos que participa
plenament dels conceptes que conformen la literature corn a plena
producci6 lingOistica, estetica i conceptual. Parteix de la mateixa
situaci6 pragmatica (una comunicaci6 entre uns emissors i uns
receptors); es constitdida pels mateixos problemes de definici6 de
text, i participa d'unes relacions inter i extralitereries de la mateixa
complexitat i magnitud. Es, sens cap mena de dubte, literatura.

Bases per a la literatura infantil i juvenil

a) El problema de l'emissor i el receptor. El mediador

En primer Hoc, revisern la qUesti6 dels limits del pijblic que
consumeix literatura infantil. Aquest adjectiu, infantil, situat al costat
de la paraula "literature", ens este definint el tipus de receptor".
Hem de reconeixer que la franja de possibilitats Os ben amplia. Tothom
tindria char l'edat a clue van dirigides les primeres cancons de bressol.
o els primers Ilibres d'imatges. PerO quan es tracta do novelles
juvenils classiques, de segons quines obres Iiriques. cl'una adaptaciO
d'una obra, per exemple, mitolOgica o. al contran, de la versio
gendina d'una faula, ens trobariern arnb autentics problemes do
definici6. Tal corn diuen els editors, els lectors es troben entre 0 I
100 anys. Es ben cert, perO, que l'evoluci6 del nen i de l'adolescent
els va predisposant a abandonar unes lectures o a adoptarne cialtres
En aquest sentit, psicolegs, mestres i experts en general inalderi per
establir uns "moments de lecture-. establerts per edats. segons els
quals a cada franja Ii correspondria un tipus determinat dr lei:tura'

( 111 Vegeu. en aquest niateix nuniero de lemv. ;1, i.
C Romea I d'altros, espocialment el de M Prdt,

(12) Sobre odats lectores, un bon resurn a J r',' ' tt- I

Jesualdo La literatura infanta Bueno 'qt.1 . I

maloria de les classtlicaci)ns es basa lc,. c.. !,1

Ptaget
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Per6 si be l'edat dels receptors es una preocupact6 frequent entre
alguns especialistes en literature infantil, no ho es tant la interrogaci6
sobre el tipus de lector infantil i juvenil riles subjecte a les
contingencies histdriques. Un cop mes, sol imperar la idea monolltica
d'un lector .nen, amb caracteristiques d'eternitat. Conve acos-
tumar-se a pensar en el lector infantil multiple, variat i mes Iligat
a les circumstAncies del seu ambient. Aquesies circumstAncies es
def ineixen per la culture del receptor, per la seva capacitat
d'assimilaci6 i de relacid entre les lectures i el coneixement del mOn,
i tambe per la consciencia histdrica de cada moment lector. Els temes
i els estils estan Iligats al concepte de culture d'una Opoca i determinen
els lectors. No Ilegeixen el mateix els nens d'ara que els de fa 20 o
30 anys ni deixen de Ilegir per les mateixes raons. Corn tampoc no
valoren igual els Ilibres lectors de cultures diferents".

Aquest problema es estretament relacionat amb el de la
intencionalitat de l'autor, de la fortune de recepcid d'una obra i del
paper de l'adult corn a mediador. Si, corn es ben sabut i hem avaneat
linies mes amunt, el propdsit de fer un Ilibre destinat a infants no
sempre es garantia que la histbria el sancioni corn a tal, es impossible
tancar el cercle de la literature infantil en uns Ambits precisos. Si,
i torno a dir coses ben sabudes, certes obres destinades a nens han
sof ert un total oblit i, contrAriarnent, molts textos que no havien
estat rnai pensats per a nens (l'exemple de GulliverOs ben significatiu)
cornpten avui entre les obres de literatura infantil i juvenil, es ben
clar que la tasca de l'investigador ha d'ultrapassar tots els marcs del
"genere" i instal.lar-se en el si de la literature. I si diem, corn ja
no es tan sabut, que el paper de la reelaboraci6 dels textos o la
vehiculaci6 formal es un elernent indispensable per a entendre l'abast
de l'infant corn a lector i la definicid de l'Arnbit, confirmern de manera
definitive que la literatura infantil s'integra plenament en la literatura
i ha de ser tractada des de la seva problernetica especifica.

b) El text literari infantil

Malgrat totes les imprecisions que acabem de veure es innegable
que els textos literaris infantils formen un corpus reconeixible, si
mes no, des d'una certa praxi. Per6 es evident que aquest conjunt
indiscrirninat de textos ha de ser ordenat i classificat a traves dels
grans Ambits literaris. Aquests Ambits, sdn, besicament, la

(13) Fern servir aqui la classiticaci6 establerta per C Guilléri (Entre lo uno y lo thverso.
Madrid. Critica. 1989) que sintetitza d'una manera Intel ligent entenedora els
grans problernes literans que. d'altra banda. presenten totes les bones sintesis de
Teoria literhria lamb() moltes Esttliques o Poètiques.
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generologia, la morfologia, la tematologia ta historiologia' 4. Pel que
fa a la generologia, la literature infantil travessa els grans generes
literaris (lirica, epica, drametica) i tambe algun dels anomenats
«menors» o mixtos: didectica (els Ilibres de «coneixements») i
periodisme o histdria i biografia. Pel que fa als vessants histdrics,
els textos infantils no s6n, corn de vegades es repeteix, «eterns».
Formen part del teixit de la histOria i en sdn, alhora, causa i efecte.
La literatura infantil pot tambe estructurar-se per moviments, epoques
i escoles, i mostra en la seva composicid l'empremta del Hoc i del
temps. Nomes cal consulter qualsevol histOria de la literature infantil
feta amb rigor i comprovar corn el rnoviment de la histdria estructura
les produccions infantils' 5.

Des del punt de vista tematic la literature infantil aplega un
considerable nombre de topoiliteraris: presenta una immensa varietat
de personatges, situacions i accions. D'altra banda, el tractament
dels temes (realista, fantastic, absurd, irdnic, parddic, etc.) fa trencar
tota possible idea d'uns temes i un tractament exclusiu. I encara més:
els ternes es manlleven d'un text a l'altre, siguin o no infantils; els
arquetips sOn compartits o assimilables amb els de qualsevol text
literari.

Per ültim, la morfologia o estudi de les formes ens presenta una
innombrable varietat. Res de més innexacte que parlar «del»
Itenguatge de la literature infantil. Cal parlar «dels» Ilenguatges,
perque en sOn molts, i molt nombroses les variants d'estil,
d'estructura. Variants que mostren les empremtes de génere, d'epoca,
d'escola i de tema, que reflecteixen !es innovacions formals o que
s'adhereixen a corrents estetics molt determinats'6.

(14) Les referencres histOriques I culturals sen determinants per decidir .l'horitzo
d'expectatives. del lector Corn errs recorda J M Valverde. els nois anglosaxons
son bons consurnidors del non-sense, molt present a la seva literature tradiclonal,
rnentre que els Ilatins es decanten per una fantasia mas -cartesiana- (Valverde
J M Historia de (a Literatura Universal Barcelona Planeta) D'altra banda. els
evicts lectors loves de novel les de Verne o Salgan del segle XIX sOn dificilment
trobables avui

( 15) Pensern. per exemple. en Rovira. T .La literature infantil.. a Riquer. M . Comas.
A . Moles, J HistOria de la Literatura Catalana Barcelona Ariel, vol 11. 1988.
o Bravo Villasante, C Historia de la literatura intantil espadola Madrid Doncel.
1970. 0 Hurlirnann. B Tres siglos de literatura infanta europea Barcelona
Juvontud. 1982. o els rnes recents Garcia Padrino. J Libros y literatura para
nines en la Espana contemporanea Madrid F German Sanchez Ruiperez. 1993. o
Colomer 1 ..La literature infantil y luvenil en Espana (1939-1900)... a Nobile.
A Literalura infantil y juvenil Madrid Morata 192

(16) Vegeu Draz-Plaja. A -Estilos litoranos en Ia ratura infantil y juvenil... a
Llenguil literaria i expressi6 escrita V Jornades sobre expressiO escrita en els
dilerents ruvells escolars Barcelona Universitet do Barcelona. 1988, pp 11-19.
o Cut:rolls. F i altres, .Corrientes actuates de la literature infantil.. II Part. a
Curse de Literatura infantil. num 7. Madrid AcciOn Catglica Edicionos. 1982

.
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c) Problemes de relaciO textual

Corn estem veient, tant des del punt de vista generic corn histOric,
formal o ternetic, la literature infantil se situa en una &bite d'estudi
que fa impossible, d'una banda, considerar-la un subgenere
amb Ileis internes diferents a les prOpies de la literature. I de l'altra,
negligir les complexes relacions que s'estableixen entre els textos
literaris infantils i entre aquests i la literature en general. Considerern-
ne uns quants: la perspective de la literature comparada, la
intertextualitat o la interdisciplinarietat.

1) Corn sabem molt be, qualsevol estudi aprofundit de la literature
ha de comptar les relacions ternatiques, o formals, o generiques, o
histOriques, que estableixen lligams i diferencies entre literatures de
diverses IlengUes i cultures. Corn la literature per a adults, la literature
infantil es pot estudiar amb dificultat si la cenyim als marges d'una
literature estrictarnent nacional. Nornés cal veure la contistica
tradicional: d'una banda, elle que singularitza un poble, perO, de
l'altra, and que el vincula amb una tradici6 cultural molt més amplia.
Problemes de fonts, de transmissions, d'influencies, d'imitacions,
situen la rondallistica infantil dins dels estudis de folklore i tradici6
oral sense distincions de receptor. Tanrnateix, la literature actual
ens mostra un seguit d'exernples de transculturitzacions d'escola,
tendencies, personatges o estils.

2) Poques vegades es tenen en compte les relacions d'hiper-
textualitat que es palesen entre textos literaris infantils, molt menys
primaris i candorosos, literariarnent parlant, del que horn pensa. Un
cop mes, el topic fa que es consideri la literature infantil corn un
material litereriament primigeni», ,,fresc>,; quan la realitat es
que hi trobem nombroses reelaboracions o reescriptures; be en forrna
de parOdies, de citacions literals, d'homenatges o de sirnultaneltat de
versions que plantegen problemes interessantissirns des del punt de
vista de les relacions d'hipertextualitat.

3) En un moment en que tant els plantejaments educatius corn els
estudis de teoria litereria es decanten per una aplicaci6 i una
investigaci6 sobre les relacions interdisciplinars (o intertextuals)
entre les diverses arts, la literature infantil, gairebe corn cap altre
sector de la literature, ofereix un camp d'interaccions interes-
santissim. Ho nodern comprovar en la importencia del men plastic, a
través del Ilibre ildustrat o el cOrnic, essencials a l'hora d'analitzar
el Ilibre per a infants; la del men musical, que introdueix els infants
a la poesia a través de les cancons -recordem que la lirica té els seus
origens en la mOsica. Pero, encara més: la literature infantil té estretes
relacions amb el cinema, en moltes ocasions primera -i en moltes
més, Unica- via d'entrada dels grans ternes literaris als infants.
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Literature infantil, ideologia, educació

I acabem on hem comengat: el mon de les idees, dels conceptes i
de la ideologia. La literature infantil, corn qualsevol literatura de
qualsevol altra mena, es portadora d'idees, de moral i de conceptes.
Pere) es molt més, corn hem vist. Es literature en tota la seva plenitud.
Amb la seva riquesa linguistica, amb la seva varietat formal, ternatica
o de genere, amb el seu abast de relacions. I si aixd és aixi, e;cal
considerar la morak o el .valor educatiw, conscient i voluntari
de la literature infantil corn a Unica eina educative? Cal buscar el
missatge, analitzar-lo i calibrar-lo i decidir que és o qua no és
educatiu? e;Cal separar la forma i el fons? La literature infantil sera
educative mentre sigui literatura, mentre ensenyem als infants a
Ilegir-la. I mentre nosaltres aprenguem a ensenyar-los a Ilegir
literature. I ensenyar a Ilegir-la vol dir ensenyar -a desxifrar els
missatges morals que la literature vol inocular, sia en forma de
pamflet sia de manera subtil. Perb no nornés aixt): es ensenyar a
endinsar-se en un Ilenguatge no funcional que active corn cap altre la
intuIciO per descobrir els laberints immensos del sentit del Ilenguatge17.
I vol dir tambe ensenyar a assaborir els mOns que la literature pot
crear. I vol dir tambe acostar-los als personatges eterns de totes les
literatures o a l'heroi personal i intransferible de cadascii. I vol dir
fer-los particips d'una cultura on emmirallar-se, pert) que travessa
el carni de totes les altres. I vol dir ensenyar a rnirar, a seleccionar
i a triar en un mOn immensament variat, canviant i diferenciat.

I Ilegir-la vol dir crear un habit, un costum, animar:los a Ilegir
més enllà de credits, rnOduls, assignatures i curricula. Es a dir, vol
dir encomanar amor a la literature.

Aquesta monografia

El rriOn de la investigaciO bascula sempre entre dos pols: el de
l'especulaciO tedrica i el de l'aplicaciO immediata a necessitats paleses
i urgents. Tots els que treballem en la formaciO d'ensenyants ens
enfrontem a aquesta dicotomia, i procurem lligar tots dos extrems.
AixO es el que hem procurat fer en aquest nOmero. Hi trobarem

(17) Janer Manila G .iLiteratura infant!l expenOncIa cognitiva-. a Es-cola Catalana
num 304. novembre 1993. pp 6-7
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articles l'objectiu dels quals es encetar el debat sobre questions
basiques del tema, capbussar-se en els fonaments per cercar respostes
o obrir nous interrogants. Per6 tambe en trobarem que es fixen corn
a objectiu subministrar inforrnaci6 i dades, resoldre questions sempre
obertes i poques vegades contestades.

Quan horn es troba amb la possibilitat de parlar del tema que
l'apassiona, corre el perill de voler dir-ho tot. La paciencia del re-
ceptor i, sobretot, les limitacions de temps i/o d'espai, fan que,
inevitablement, s'hagi de triar. I es tria amb la plena consciencia que
queden coses basiques per dir, que no s'han inclOs matisos o fins i tot
grans apartats. Pere) cal c6rrer el risc i aconseguir que les nostres
paraules siguin tan estimulants que creIn en el receptor el desig de
saber-ne més. I en nosaltres mateixos, el compromis de fer-ho
possible.

El nostre nürnero parteix de dues intencions globalitzadores: Celia
Romea planteja la questio dels limits i l'abast general de la literatura
infantil. Antonio Mendoza parteix del Hoc de la literature infantil i

juvenil als actuals curricula per arribar al Hoc de la literature infantil
en l'educaci6 en general.

A continuaci6, hem volgut dedicar espai a diversos generes o
aspectes concrets de la literatura; és aqui on la tasca de la tria ha
resultat més dificil. Hem optat per presentar dos generes tradicionals
i molt assimilats al concepte de literatura infantil i juvenil resseguir-
ne el concepte intern d'educaci6: els valors transmesos pel conte
popular, tractats per NOria. Rajadell, i la novel.la d'aventures corn
a novel.la d'iniciaci6, a carrec de Gemma Pujals. Tambe presentem
aspectes que sovint s'obliden o es marginen quan es parla del tema
i que, per contra, plantegen questions de primerissima magnitud
litereria i educativa. Aixi, Anna Gasol ens fa reflexionar sobre el
paper del Ilibre didactic o de coneixements i la manera de servi-se'n;
Rosa Maria Postigo ens parla de l'acostament als classics de la
literature a través de les adaptacions, tema controvertidissim
conseqUentrnent, necessitat d'una analisi aprofundida; o el cas de la
poesia infantil, un genere reivindicat en l'educaci6 i, en canvi, molt
poc explorat litereriament, del qual s'ocupa Margarida Prats.
Finalment, necessitavem cloure amb una reflexi6 sobre el sentit, tant
educatiu corn gairebe existencial, de la literatura infantil i de la
literatura en general. I aquestes sOn les belles paraules de Gabriel
Janer Manila.

Tant de bo la lectura de tots ells us fos, alhora, dolga i OW. Corn
la literatura.
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En record de Carmen Bravo Villasante
Anna Diaz-Plaja Taboada

Amb el nürnero practicament tancat ens arriba la noticia de la
mort de Carmen Bravo Villasante. No voliem deixar de donar testimoni
de la importancia de la pardua en el m6n de la literatura infantil i

juvenil que comporta la seva desaparicid. Carmen Bravo, infatigable
investigadora i divulgadora de la literatura infantil, aplega un doble
merit: d'una banda, haver treballat amb rigor i constancia en el m6n
de la literatura per a infants en uns anys en qua el tema era encara
més ignorat que ara. La seva Historia de la literatura espanola, les
saves Antologlas o Historia y antologla de la literatura infantil
iberoamericana o Historia de la literatura infantil universal -moltes
vegades corregides i revisades- sOn un punt de referencia obligat per
a qualsevol estudiOs del tema. Tambe tots els seus treballs de divulgacid
sobre folklore, traduccions, incomptables articles, comunicacions a
congressos i simposis internacionals donen la mida d'una actitud
amatent envers les produccions literaries infantils. Pere) d'altra banda,
el segon merit de Carmen Bravo ha estat la seva vinculacid -tambe
des d'un treball incansable- a «l'altra,, literatura. Estudis sobre
Pardo Bazán, Valera i tants altres autors de la literatura castellana;
les seves traduccions i estudis d'autors alemanys -Goethe, HOlderlin,
E.T.A. Hoffmann, entre molts d'altres-; les seves investigacions sobre
nombrosos temes de la literatura universal conformen un perfil
d'interessos molt ampli. Conformen tambe la imatge d'una especialista
en Ilibres per a infants -una de les primeres- que va comprendre amb
claredat que la literatura infantil no es un m6n aIllat ni marginal, sine)
una part -i ben important- de la literatura general. S'hi va dedicar
amb tota l'atenci6, curiositat i amplitud d'una persona que estima els
Ilibres, les paraules i el m6n que les envolta. Per al seu record, tota
la nostra consideraci6 i afecte.
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La literature infantil i juvenil. Una especulació
Celia Romea Castro*

44Malgrat Croce, els ganeres literaris existeixen; el que ha desaparegut
s6n les fronteres tragades pels preceptistes dogmatics, i entre ganere
i genere no as que ara hi hagi, ans sempre hi ha hagut, una vasta zona
de transit. graduada fins a asser neutra- (Riba. C. 1965, pag. 41)

introducció

Sovint trobem articles de revistes o capitols de Ilibres especia-
litzats que argumenten a favor o en contra de l'existOncia d'una
literatura especifica per als nens i els joves. Els estudiosos que
argumenten a favor, coherentment amb la hipdtesi feta, presenten
corn a prova autors, generes, edats, de vegades fins i tot el sexe dels
destinataris. TambO hi ha una defensa del contrari: Juan Ram On
JimOnez, Walter Benjamin, Benedetto Croce o J. M. Carandell ', per
exemple, han intentat mostrar, de forma diversa. que la veritable
literatura no pot tenir adjectius limitadors, que histbricament adults
i nens eren oients, mOs que lectors, dels mateixos contes, Ilegendes,
poesies, i que Os a partir del pensament de la Il.lustraci6 quan es
comenga a fer una literatura pedagOgica especificament dirigida als
infants amb finalitat moralitzadora. Es una questi6 que constantment
troba veus que opinen en un sentit o en un altre, arreu del mon i tambO
a casa nostra. El resultat, en general, Os consemblant en ambdues
posicions donat que, malgrat les declaracions de principis d'intentar
no classificar, Os ben cert que hi ha una preocupaci6 generalitzada
per fer arribar als més petits i als joves les millors lectures o les

Doctora en Filo Iowa Professore TEU del Departament de Didactica de la Llengue
la Literature de la Universitet de Barcelona. Ha realitzat investigacions al voltant de

les linies seguents Llengua I literature a l'educaci6 infantil Didactica de la literature
comparada en els diferents ravens educatius

Adreca professional E U. Formaci6 del Professorat Me Icier de Palau. 140 08014
Barcelona
( I ) L'estudi d'Anna Dlaz-Plala I Rosa M.Postigo .La infancia literaria.. a CL1J

(Cuadernos de Literature Infantil y Juvenil). nOnl 52. luliol-agost 1992. recutl les
paraules de Carandell (1976) en aquest sentit
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més convenients, sobretot des d'un punt de vista formatiu 1, tant en
el segle passat corn en el que vivim, aquest objectiu ha rnogut a
estudiosos, critics, bibliotecaris, docents i editorials. Triar per oferir
un text i no un altre comporta, si rnés no, inclusions i exclusions, es
a dir, un cert tipus de classificaci6.

Mal que pot semblar retrocedir rnassa en l'analisi dels items
proposats en l'epigraf d'aquest article, abans de comentar els
qualificatius "infantil i intentarem fitar el nucli d'aquest
mot, "literature", per comencar l'escrit a partir d'unes declaracions
minimes.

EtimolOgicarnent, el fet literari este vinculat al lexema Ilati littera
(Iletra, cultura)2 i per extensi6 al conjunt d'obres produYdes en una
Ilengua i d'un periode determinat. Una obra litereria requereix un
ernissor-escriptor, conegut o desconegut3 que, subjecte al sistema
de signes arbitraris que componen una Ilengua, active els seus
components per elaborar una construcci6 artistica dirigida a uns
destinataris (Mukarovsky, 1936) i, fent us de la funci6 poetica
(Jakobson, 1963) del missatge ernes, manifesta unes idees,
pensaments o conceptes, expressats inicialment de viva veu i trans-
mesos de generaci6 en generaci6 en forrna de narracions, faules,
cancons o dites. Missatges poetics fixats rnés tard en un suport de
caire perdurable, que tradicionalrnent ha estat el paper4, rnitjancant
els generes descrits per la retbrica.

Mirant enrera veiem que des de l'aurora dels temps la paraula
convertida en creaci6 poetica ha estat la veritable dinamitzadora de
la histOria i la civilitzaci6. Corn diu Northrop Frye (1971, 31-49)
seguint el pensament de G. Vico, la culture pre-literaria estava
constitifida per narracions explioades per persones de forta
personalitat, carisma, aptituds poetiques i dots pedagogics. Alguns
han sobreviscut dins d'un mOn Ilegendari i en la histOria amb el nom
de profeta, heroi cultural o rnestre religi6s5, perque tenien unes

(2 ) Per ialverde -un mal nombre- donat que hi ha literature des de molt abans
d'inventar -se l'escriptura. -La Literatura y el hombre-, a Historta de la Lite-
ratura Universal Barcelona Editorial Planeta. vol I. p 5, 1984

( 3 ) Encara que un poem& cane& conte o novel-la, es pressenti corn andnim. es evident
que sempre hi ha hagut un primer creador, un autor real

(4 ) Avui dia. la mulliplicitat de suports possibles (cintes magnetofoniques. de video,
de pel hcula. disquets informatics. etc ) disposats a fixer la paraula, amplia les
maneres d'accedir a una cultura literána Els mitlans de comunicaciO radio, premsa.
televisie, cinema, teatre. cOrnic, etc . tenen. en bona part, una base literaria (clia-
legs, articles d'opinie. critica. publicitat. relat de noticies. etc ) La soya qualitat
estetica pot esser el motiu d'una analisi posterior, pert. es evident quo quasi tots
els prograrnes o seccions d'un male tenen, si mes no. un yule previ que tara pos-
sible expresser el que horn vol transmetre

( 5 ) El mestre es el que sap En una societal oral es el que recorda fets, batalles.
conquestes Coneix proverbis, oraculs. eixarms Sap el norn clots deus. de reis. de
les estacions, dels dies fastos nefastos. etc
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qualitats superiors als seus coetanis que els aproximaven als herois
o als deus I, freqUentment, arribaven a ser susceptibles de culte.
Moltes histories, repetides de generaci6 en generaci6, han aconseguit,
amb el pas dels anys, la categoria de mite; eren histOries que
explicaven fets extraordinaris dels quals s'assegurava que havien
succe'it veritablement o que contenien idees essencials per a la religi6,
la histOria o la societat. Aquests mites han instruYt sobre aspectes
fonamentals de l'esser hurne, i molts han estat els regidors de la
conducta que han anat definint all() que més tard s'ha fixat corn a
moralment acceptable o rebutjable. El conjunt dels mites ha configurat
un cos mitolOgic de gran importancia per a la societat, ja que ha
establert les arrels d'una culture especifica. La cristallitzaci6 d'una
mitologia ha permes un temenoso cercle magic afavoridor de la creaci6
d'una literature en una Ilengua i amb referencies a la tradici6
compartida per aquella societat. Es tracta d'allO que Frye denomina
mite de la incumbencia que té corn a funci6 principal cohesionar la
societat, en la mesura que les paraules tenen aquesta facultat.

L'arrelament dels diferents mites en el si d'una societat ha
desenvolupat al llarg del temps una mitologia enciclopedica sintetitzada
en un mite total que descriu i explica el taranne d'aquesta societat:
tradicions, deures i formes de relaci6 social i religiose, etc.
Curiosament, la prOpia societat que l'ha creat ignora sovint que es
un producte de factura prOpia i horn atribueix els seus origens a una
revelaci6 divine o a avantpassats de gran autoritat moral; es el cas
dels Ilibres.Veda de l'India, inspiradors del budisme, de l'Alcora, Ilibre
fonamental de l'islamisme, o Je l'Antic Testament, inspirador del
judeocristianisme. La religi6, en aquest sentit, es el mite de la
incurnbencia Oltim6 ja que relaciona la humanitat amb el més enlla
(altres essers, altres espais, altres temps).

La filosofia judeocristiana, de carecter sincretic, defineix el
pensament etic del mOn occidental. La literatura de cada comunitat o
Estat, dins d'un mateix mite de la incumbencia, reflecteix les
peculiaritats d'una cultura, les precisions d'un mOn descrit
explicitament: un pais, un espai rural o urba.; i dins d'un d'aquests:
un ambient laboral, domestic, familiar, social, etc. Si be es tracta
d'un marc on aparentment res no Os descartable, hi ha una moral molt
estricta cornunament acceptada que fa que sigui sancionada o premiada
l'actuaci6 dels personatges al final d'una histOria. Als lectors o
espectadors ens queda un malestar quan una narraci6 no finalitza corn

(") De I'articulaciO del mite de la incu lbència deriva la manera de vertebrar-se d'una
societal concreta en els aspectes relacionats amb la legislac,io. la politica. la
literatura, etc Consequentment. el mite de la incumbència osta directament rela-
cionat amb el n4ue s'estableix socialment I es converteix en ventat més per osmosi
que mitiancant el raonament analitic deductiu. per tant. el llenguatge de la incum
bència està vinculat al Ilenguatge de la creenca
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hem apres que era logic: recompensant la bondat i condemnant la
dolenteria. Quan no ha estat aixi, sembla que no hi ha hagut un final
felic perque no s'ha aconseguit retrobar l'harmonia i l'ordre moral
que havien estat capgirats durant el temps del relat. 6Per qua, sin6,
ens sentim decebuts, de fet ens sembla un gui6 estrany, des d'un punt
de vista maniqueu, que hagi de morir o que pateixi sense ser justament
venjat el protagonista considerat moralment escaient que, a més,
esta representat mitjancant una metonimia estatica, es bell/bella i
amb simpatia o nogensmenys amb una personalitat atractiva -tambe
en un sentit estatic generalment acceptat- en una histOria? I, en
canvi, qua logic i inclOs que tranquil- litzant i gratificant resulta la
mort o el castig de l'ahtagonista, que ha fet la vide impossible al que
s'havia erigit corn a paradigma positiu en el discurs narratiu!

El mite, el conte popular, la Ilegenda i la narraci6 en general tenen
una estructura semblant: contenen una histOria -de més o menys
Ilargada-, hi ha una presentaci6 dels personatges, segueix un
plantejament, un nus, un moment climatic o de maxima tensi6 i un
desenllac: per() cada genere te una significaci6 diferent. El mite o la
Ilegenda pretenen explicar una seqüencia de la vide passada d'un
personatge del qual s'assegura l'existencia real i que la tradici6 ha
convertit en un ésser superior (un cleu o un enviat dels deus) i, per
tant, te un caracter arquetipic; el conte o la novel.la creen personatges
que si be poden contenir trets propis del model mitologic, han aconseguit
un perfil ales humanitzat i les seves peripecies estan vinculades a la
vida domestica. El mite d'Edip és un, per() sOn moltes les histeries
en clue els personatges emulen i pateixen les consequencies del mite
edipic. Segons Bettelheim (1975), en els contes meravellosos, la
mare bona s identifica amb el periode pre-edipic de la nena i la
madrastra a l'eclipic. Recordem, per exemple, Blancaneus, enverinada
per la prOpia madrastra perque sent gelosia de la seva bellesa i li fa
por de tenir-la corn a competidora davant dels possibles pretendents.
Per contra, els nens, durant el periode edipic, mes que decebre's pel
comportament del pare i veure en ell un enemic (el pare en general
esta Ilunya) projecten els temors en rnonstres, dracs o gegants.

El significat d'un mite es reitera, de forma sintatica, al Ilarg de
tota la narratologia popular i d'autor adoptant formes que siguin
intel.ligibles perque els destinataris de cada Opoca puguin interpretar
el fet considerat exemplar, amb la finalitat d'unificar, afermar, i

consolidar l'atica i el comportament moral d'una societat. L'Odissea
d'Homer, per exemple, presenta el mite d'Ulisses literaturitzat,
repres a L'Eneida per Virgili dins de l'apica Ilatina i re-escrit a l'Ulisses
(1920) de Joyce i re-situat al Dublin del comencament del segle. La
tradici6 literaria recull i destil.la, de forma metafOrica, el substrat
del pensament i de l'actuaci6 del poble en el qual ha sorgit l'obra i

l'exemplifica rnitjancant histOries creibles, molt sovint inspirades
en la realitat. La literature d'una Opoca es la manifestaci6 artistica
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que expressa corn es i pensa la soôietat d'un moment donat dins d'un
conjunt d'Estats politics que es mouen segons paremetres ideoldgics
semblants, malgrat les diferencies idiornatiques o les distencies
geogrefiques.

La majoria de narracions tradicionals castiguen la gelosia, la
mentida, l'enveja, el robatori, la covardia, la violencia gratuita... Es
prernia la bonhomie, la sinceritat, la generositat, l'obediencia, l'arnor,
la valentia, I astücia... Si és habil, el petit heroi quotidia pot aconseguir
el que altres de més poderosos que ell no saben fer i aixi dominar
l'altre, encara que tingui més recursos. La pedagogia s'ha interessat
des de sempre pel carecter moralitzador de la literature destinada
als infants i adolescents per la seva capacitat d'arrelar, mitjangant
exemples, la nocid de qualitat i defecte, de be i de mal moral socialment
admesa. Malgrat que la realitat no te un caire nitidarnent maniqueista
i, en general, es dibuixa una extensa franja d'atenuants entre els dos
pols etics, i malgrat que a simple vista dificilment es pot distingir el
que diem "km,. del considerat «dolent", dins d'una obra literaria es
desbrossen els matisos: amb unes pinzellades narratives s'enten
facilment quina és l'actuacid del protagonista i de l'antagonista. En
aquest sentit, no hi ha gaire diferencia entre gran part de les
produccions fetes i pensades per a adults, sobretot les ofertes ai
gran pOblic i les que es dissenyen per al mOn dels infants. De fet, els
conceptes de virtut i vici sOn introduits dins de cada un de nosaltres,
des de la infantesa, pel judici de valors verbalitzat que constantment
ens envolta: el que es diu i es fa en l'ambient familiar respecte de
qualsevol actuaci6 susceptible de ser catalogada -aixd este be, aim)
este malament, no facis aixd, els nens macos fan alb- o el premi o
la sanci6 en el si de l'escola -molt ben fet, ets molt bo, ets molt
maco, aixd no es diu, aix6 no es fa, ets dolenta, ets lletja... Moltes
vegades reforgat pel castig: si no us porteu be no farem..., no
sortirem .., etc. Afermats mitjangant les histdries que de manera
sintetica recullen exemples del que passa a causa de la conducta del
protagonista.

Què pot ser literatura infantil? Qué entenem per literatura
juvenil?

Tot aim) fa que ens preguntem de manera suiterada corn podem
dirimir qua es o pot ser literature infantil i treballar adequadament
per oferir a un pOblic tan delicat corn es el de la infencia el producte
mOs adient. La pretensi6 d'intentar trobar una resposta no es gens
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facil. Procurarem, tanmateix, d'esbossar un raonament fruit de la
reflexi6 i de l'experiencia personal i professional.

Una obra atrau un !ector rnitja de qualsevol edat quart des de les
primeres pagines l'agaf a i el transporta. I aim), per que es possible?
No hi ha una resposta Unica, les raons sOn moltes: perque el tema
interessa, perque abasta el desig d'irnaginaci6 i creativitat del lector;
perque el diverteix el que diu algun personatge, perque el protagonista
es el mateix que el de molts altres Ilibres de la mateixa coldecci6
i ja es tracta quasi d'un amic estimat; perque s'identifica amb el que
fa algun personatge representatiu; perqub la forma d'expressar-se
li és assequible o engrescadora; perque el que Ii passa al protagonista
s'identifica amb el que li ha passat al lector moltes vegades; perque
els sentiments mostrats per un personatge estan a prop dels sentiments
del lector; perque el que va succeint en la trama dOna resposta als
problernes que te o l'esperanga d'una soluci6; perque el receptor sent
pena, comprensi6, arnor, admiraci6, etc. per algun personatge a causa
de com va actuant en cada capitol o en cada página; perque el relat
Ii mostra mons reels o imaginaris rnai no sospitats abans i que Ii
obren mil expectatives... En definitive, una obra, de qualsevol genere,
curta o Ilarga, pot ser un poema, una obra de teatre, una novel.la,
o inclüs una frase feta o un ref rany, atrapa, es re-Ilegeix, es va
repetint, etc., si, d'alguna manera te capacitat per donar respostes,
tranquil.litzar, apaivagar la curiositat respecte d'algun tema o
situaci6 afectiva. De fet, el text plenament satisfactori per a una
persona, en un moment donat de la seva vide, és aquell que
inconscientment hagues volgut expressar, transcriure o escriure el
que l'esta Ilegint o escoltant; ja que el seu contingut ha fet possible
exterioritzar i fer més conscient el receptor d'all6 que inicialment
podia ser rnotiu d'una gran boira interior.

Diu Michael Ende que no hi ha temes infantils i temes d'adults sin6
diferents formes de contar. Importa trobar el to adequat de narraci6
perque un tema pugui ser engrescador per a aquells que inicialment
semblen els destinataris ideals d'un text literari. Per6 aim) tambe
passa amb les obres litereries destinades als grans. Unes persones
se senten fascinades per les noveldes policiaques, d'altres s6n atretes
per les sentirnentals o les craventura, altres adults sOn lectors
acerrims de cOrnics inicialment destinats a gent menuda o d'altres
segueixen, saben de mern6ria i canten cangons amb una Iletra
poeticament important, inclüs sto capagos d'aprendre-les en diverses
IlengCles i, aix6 no obstant, potser mai no tindran curiositat per
conOixer poemes escrits de vegades pels mateixos autors que han
creat la Iletra d'alguna de les cangons que tenen corn a favorite. Per
tot aix6, més que saber quina és la literature dirigida a..., sernbla
ales oport0 de dir que s'ha d'estudiar l'estrategia adequada per
introduir algun terna literari, de qualsevol génere, de la manera mes
suggeridora possible a un receptor concret. En el mOri de la publicitat
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diriern que per a vendre un producte cal fer una prospeccia adequada
del mercat.

Un text pot estar abocat al fracas si no s'insereix dintre d'un
context oportt) on el destinatari este predisposat per rebre'l. Es
important que el text -curt o Ilarg, fragment o obra sencera, conte
o poesia- sigui assequible per al public al qual va dirigit, pert) cal
tambe que aquest public estigui suficientrnent motivat, és a dir, cal
fer del text un element imprescindible per a un objectiu final i aixf
el lector, expectant, tingui ganes de descobrir-lo perque a priori
intueix que la poesia, conte o novel.la que té per Ilegir o escoltar
correspon a and que en un moment concret este esperant: perque el
text sere divertit, perque sere gratificant, perque Ii donara
explicacions del que vol aclarir o sera un ajut per portar a terme una
activitat proposada. Aquesta assercid es igualment valida per a infants

per a adults.

Hi ha una diferancia de criteris substancial per incloure o no una
obra d'autor modern corn a infantil i juvenil respecte a la literature
tradicional. La literature del poble', corn deia Grarnsci, ha passat a
esser, per dret propi, literature de capgalera per als infants quart la
cruesa i la violencia contingudes en molts relats deixa enrrera moltes
de les obres rnodernes per a adults. No.podem oblidar que la rnadrastra
de la Ventafocs talla una part dels dits d'un peu de les seves Nies
perque fos possible calgar la sabata de la fillastra, o que abans de
qualsevol final felig pot haver-hi l'abandonament d'algun infant corn
a Hansel i Gretel, enveja entre els germans d'El gat amb botes, gelosia
per considerar-se menys estimat o més Ileig que un altre corn a
Blancaneus i odi de ia rnadrastra per aquest motiu, assassinats
justificats per la rnaldat del mort, corn el de la bruixa de Hanse.'
Gretel, etc. Contes que sOn recomanats pel ja classic Bettelheirn
(1975) perqua tranquilditzen i reconforten, donat que presenten i
rnostren, de forrna rnetaldrica i distant del pient o lector, que els
problernes viscuts pels nens i nenes en els primers anys de la vide,
aparentrnent irresolubles, sernpre poden tenir un final felic.

(7) La rebuda f ins els segles XVIII- XIX per via oral i fixada per escrit gracies als
compiladors. coneguts corn a folklonsles els germans Grimm, Fernan Caballero.
Blasco Ibanez, MiI6 I Fontanels (Perrault havia estat un precursor a les darrenes
del segle XVII) ia en aquest segle Joan Amades. Carmen Bravo-Villasante, Antonio
RodrIguei Almadovar. Gabriel Celaya, etc
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Els generes literaris

Entrant més en el terna que ens ocupa, ens trobern davant la
necessitat d'emmarcar i definir el Ilibre infantil i juvenil i de fer una
distinci6 entre el que pot ser considerat literari del que, tot i tenir
una base literaria, pertany al que podriem dir literatura pedagogica,
educativa o formative pel génere assagistic emprat en el tractament
dels ternes continguts (naturalesa, ecologia, art, tecnica, diccionaris,
enciclopedies) per als lectors avesats i els llibres d'imatges, els
retallables, els plegables, els magics, els albums que es coloren o els
Ilibres de primers coneixernents que ajuden els ales petits que encara
no saben Ilegir a integrar-se dins l'entorn. El format del Ilibre i la
seva textura de vegades ens pot despistar, ja que els Ilibres d'imatges,
dissenyats per als nens entre un i quatre anys, de fulls de gorna-
escuma, tovets i folrats de plastic impermeable, disposats a suportar
les inclemencies mes dures, tambe han nascut amb el desig de
pertanyer a l'espai de la literatura infantil.

Fent un primer intent de classificaci6, hem de distingir la literatura
de creaci6 o "fleck!). (conte, novella, teatre...) de la d'informaci6
o (Genette, 1991), tambe reconeguda corn a literatura
didectica, estructurada en format d'assaig (memOries, biografies,
histOria, filosofia, ciencies...). La inclusi6 sota un epigraf o un altre
comporta, tambe, dificultats, agreujades quan es tracta de poesia
que le corn a fund() principal la died& de paraules alarnbinades
que pretenen aconseguir un alt grau d'exactitud en l'expressi6; per6,
la poesia compta o pot comptar amb un contingut narratiu prop de la
de fleck!) pel tractament de l'assumpte tractat.

La literatura infantil té els mateixos problemes per etiquetar els
generes que la literature sense adjectivaci6. Una classificaci6
sintetica, pert) a la vegada prou amplia i que cermet, tanmateix,
catalogar i subdividir, pot ser la d'Staiger (1946), que considera
l'epica, la lirica i la dramatica. L'epica relacionada més amb el
contingut i la lirica i la drametica amb la forma.

L'épica abraca la narrativa en sentit ampli: el mite, el conte, la
Ilegenda, la novella, el cOrnic i tot allO que inclou una trama dins
d'un "cronotopus» (dins d'unes coordenades d'espai i de temps). Ja
hem dit abans que el mite d6na respostes sobre els orfgens i la
finalitat de l'esser hurtle. Els mites expliquen la causa dels fenOmens
atmosferics, de la malaltia, de la mort, de l'origen i de la funcionalitat
dels déus. HistOricament han servit per canalitzar les pulsions, donar
seguretat i fonamentar un ordre social. Els mites i la mitologia corn
a conjunt, formen part del més fntim d'una societat, ja que influeixen
en l'enfocarnent que es clOna a la vida, a la relaci6 social que s'estableix
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I a la manera d'interpretar el m6n. Diu Cenci llo (1970) que qualsevol
sistema filosOfic veritablement creador te un mite fossilitzat al seu
si.

El conte popular, meravell6s, de fades, es universal. Vinculat o no
al mite, ajuda a entendre el mOn i facilita un millor coneixement d'un
mateix i dels altres. Seguint V. Propp (1928), el conte tradicional
sempre te una estructura semblant. Comenca de forma imprecise: un
temps Ilunya, fa moltissims anys... Es desenvolupa en un espai sense
descriure: una case molt pobre, una cabana, un palau, un gran castell...
Compta amb pocs personatges, en general no mes de cinc o set,
caracteritzats sense ambigOitats: sOn bons o dolents, pobres o rics,
nens, joves o yells. El protagonista, masculi o femeni, no te ni noms
ni cognoms propis, ni edat determinada: una nena petite., de pocs
anys, etc. Els noms que l'autor els adjudica sen sovint transparents
i clars respecte a l'activitat o caracteristiques dels personatges:
Caputxeta Vermella, Ventafocs, Rinxols d'Or... Tenen unes qualitats
ben marcades: bellesa, bondat, pobresa, desgrecia per no ser estimats,
etc. El protagonista sempre to qualitats positives. surt de la casa
paterna per diferents motius: conflicte familiar inicial, desig de
millorar la situacid econômica, afany d'aventura, i durant el viatge
s'haure d'enf rontar a adversaris. forces negatives que semblen
invencibles pel seu carecter magic: bruixes, gegants, ogres, dracs,
encanteris, elements incontrolables que posseeixen una force superior
a la del protagonista. Durant el proces iniciatic passare per unes
proves dificils: por, gana, son, angoixes, Iluites... FreqUentment, la
mateixa accid es repeteix tres vegades. La primera i la segona vegada,
el protagonista sempre fracassa. A la tercera, l'heroi, amb l'ajuda
d'uns elements megics i amb humiltat, habilitat i astücia, que abans
no havia encertat a utilitzar adequadament, aconsegueix Iliurar-se
del problema; finalment, obte el premi desitjat: el regne, la ma de la
princesa, la riquesa que Ii faltava, tornar a casa un cop desaparegut
el problema inicial... En la realitat es el pas d'una immaduresa inicial,
simbol de la infantesa, a una personalitat madura i harmdnica capac
de controlar les pulsions abans incontrolables.

Alguns contes moderns segueixen l'esquema dels folklOrics: m6ns
fantestics arnb un cronotopus" sense connotar, uns personatges
EJnyans, etc.; per6, el contingut d'una majoria d'histdries escrites
en l'actualitat difereix force dels tradicionals perque, freqUentment,
tracten temes tangibles, semblants als que pot tenir el destinatari
actual d'una histOria. L'espai, el temps i els costums sOn també, en
general, cries familiars i coneguts. Passen a ciutats o pobles
identificables i en un temps prOxim. Un exemple, el conte de M. Dolors
Alibes Floquet de Neu i la seva Puça (1993): Un noi col deccionista
d'autOgrafs de personatges mitics actuals vol tenir el corresponent
de Floquet de Neu. Corn que viu a Barcelona i a prop del Zoo, una nit
hi va per satisfer el desig. En arribar al cau del goril.la, es troba
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davant d'una situaci6 insdlita s'esta celebrant una gran festa amb la
participacid del Ile6 de la Metro-Goldwyn-Mayer, el cocodril de.
Lacoste, el camell de Camel, el Cobi, etc. La histdria, dintre d'un mOn
real, intercala fantasia, de forma ben divertida, sense descartar una
bona dosi d'ironia.

El conte literari no té perque estar dirigit Onicament als petits.
Dins la literature podem trobar conies, d'autors de totes les epoques,
que pel seu contingut poden atreure lectors de diverses edats,
personalitats i interessos. Moltes vegades es fa dificil distingir una
novella curia d'un conte Ilarg i sovint podem trobar noves edicions
d'obres tradicionalment dirigides a adults amb una presentacid que
pretén ser atractiva per a infants o per a adolescents. Hi ha sorprenents
i deliciosos contes escrits per autors tan dispars corn Narcis Oiler,
Pere Calders, Jacint Verdaguer, Merce Rodoreda, A.M. Matute, Clarin,
Julio Cortazar, Carmen Martin Gaite, Ch. Dickens, Jose Donoso,
Hoffmann... Certament, el secret de l'exit rau a triar i suggerir el
que pot agradar a un destinatari en un moment donat.

Dins la novella tenim els temes habituals per tots coneguts:
d'aventures, en clue el o els protagonistes han de Iluitar
desesperadament per resoldre esdeveniments adversos dels quals
finalment surten vencedors o tenen un final felig, corn sOn ara les
d'Enid Blyton. sempre discutides pert) reeditades i llegides des de fa
molts anys; de ciencia ficcid, on l'aventura es viu en un mOn irreal,
fantastic o ple d'extra-terrestres, corn poden ser obres de Tolkien,
Ende, alguna de Carmen Kurtz, de Monica Hughes, o de J. Gisbert, o
l'Ultima de Victor Mora Silvia i Darfada (1991), situada al segle XXX.
A part de les de Jules Verne (a pesar que moltes de les aventures
descrites, plenes d'emocid encara, han estat superades per la prOpia
histbria).

Des dels anys setanta s'han publicat, amb notable exit de recepcid
per part dels destinataris, col.leccions de novel.les infantils i

juvenils, inserides en l'anornenat realisme critic i que plantegen
situacions problematiques frequents en el mOn actual. La trarna del
relat presenta crisis familiars i/o professionals dels pares, corn la
d 'Anna i el detectiuk1993) de Jaume Fuster, angoixes escolars, corn
El crirn de la Hipotenusa (1992) d'Emili Teixid6, o aspectes preocupants
en relaci6 a l'entorn Ara sf que l'hern feta bona (1992) de Xavier
Verneta, etc. Problemes del propi cos: protagonista amb un exces de
pes Xocolata arnarga (trad. 1993) de Mirjarn Pressler; amb una
deficiencia fisica a causa d'un accident El trencarnent (1991) de
Francesc Sales, relacionat amb el mein de la droga; amb la mort corn
El doble secret de Pavia (1991) de Jaurne Cela, etc. Nois o noies que
viuen amb el pare o la mare per separaci6 de la parella Que Deu salvi
els vikings (1992) de Xavier Bertran, etc. Mares que treballen, avis
que no tenen el rol que la societat els donava fa uns quants anys, etc.
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Fills (mos, fills de mares solteres, enveja entre germans corn a La
novel-la sobre en Merkel Hanssen. la Donna Winter i la gran fugida
(trad.1991) de Tormod Haugen. L'amor entre adolescents Li agrada
aquest noi! (1989) de M.E. Kerr, etc. Dins d'aquestes histdries, el
desenvoluparnent de la trama parteix del plantejament d'una situacid
traurnatica inicial. Al nus, (despres que el personatge se senti sol,
incompres i depressiu) descobreix que altres persones tenen situacions
semblants a la seva, o que la vide no s'acaba per passar un mal
trangol. Normalment, hi ha algun personatge -un amic, una persona
gran que s'apropa professionalrnent o per arnistat- que l'ajuda a
entendre i a resoldre el problema que el noi o noia te. Finalment el
personatge afectat accepta. de forma positive i amb cert optimisme,
la situaciO que li ha tocat oe viure. Aquestes narracions tenen la
pretensid d'intentar donar respostes als lectors que estiguin passant
per una situacid paral.lela a la dels personatges o sensibilitzar-los
que la solucid dels problemes plantejats es possibie. La novel.la
d'enigma, prOxima o vinculada a la negra, es un genere que tambe
interessa i motive als adolescents, corn per exemple, Tarda, sessi6
continua 3.30 de Jaume Fuster o Histories policiacasde Wolfgang Ecke
o La veIna (1991) d'Isabel Clara Simd.

En un altre sentit i tambe respecte a la novella, em rerneto a
l'excel.lent estudi d'Ana Diaz-Plaja i Rosa M. Postigo La infancia
literaria, esmentat al comencament d'aquest article, per l'enfocament
que donen al tema, es a dir, per considerar que hi ha uns models de
lectures que entren en els canals comercials amb la finalitat de ser
obres dedicades a unes edats, i d'aquestes -aqui no cal parlar-ne-
n'hi ha de bones i d'interessants o de dolentes8. Perb cal que pensem
pel nostre compte, en relaciO amb aquest tema corn en d'altres, i

saber oferir aquelles lectures Ilegides, conegudes i estirnades, que si
be semblen destinades a adults poden interessar uns lectors concrets
riles joves. Certament, els que hem estat lectors incurables des de
la primera infancia, tenim el record de Ilibres que mai no ens haguessin
recomanat, ni tan sols ens haguessin deixat Ilegir, els adults, en cas
de demanar parer al respecte 1, tanmateix, quines Ilargues estones
de lecture, amagats, guardant el secret de tresor que teniem a les
mans i que gairebe no ens permetia pensar en una altra cosa!!! Clar
que, Mayors, Ilegir per plaer no estava gaire ben vist.

La Ilegenda és a mig cami entre el mite i el conte, relata en vers
o en prosa fets d'aparenca histdrica pert) que integren elements
imaginatius i fantastics, relacionats amb una persona, un grup huma,
un Iloc, etc., poden ser profanes o religioses. segons el tema contingut.

(8) Per puder seguir les novetats. existeixen revister, literArtes CLIJ. FaristoI etc
o pedagdgiques Cuadernos Ce Podagogia. Gutx. Perspectiva escolar I claltres. quo
sisterrw,carnent ofereixon ressenyo oelites critiques de les novelats
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Els esdeveniments histerics de la presa de rola pels aqueus, els de
les conquestes de Carlemany o el Cid, els trets personals del comte
Arnau amb un desig insaciable de domini, o la devoci6 a Sant Jordi cap
al segle XIII, despres de la Iluita contra els sarraIns i els turcs, van
suggerir temes convertits després en epopeies o cancons de gesta.
Mes endavant, el Romanticisme va identificar la Ilegenda amb una
idea d'histOria, entesa corn a rnanifestaci6 de l'esperit d'un poble que
vol ennoblir i enaltir la seva apoca heroica. Certament seri moltes les
versions, reduccions i adaptacions de temes histOrics convertits en
Ilegenda que han esdevingut un patrimoni conegut i estimat per molts.
Temes que és fonamental d'apropar als nens i joves per allO que
signifiquen de merneria collectiva, per la bona acollida que tenen i
per la capacitat d'excitar la imaginaci6 i la curiositat envers el
passat. Hi ha molts reculls de Ilegendes, en prosa o en vers: El
costumari catala ( 1950-56) i Histdries Ilegendes de Barcelona ( 1984 )
d'Amades seri unes colleccions modeliques. Practicament, cada
comarca de Catalunya i de l'Estat espanyol té les seves, moltes
recollides i curosament editades. A més a més, disposern de les
tradicionals del segle XIX: Leyendas (1870) de Becquer, El romancerillo
catalán de Mila i Fontanals (1882), o ja en el segle XX, el Romancero
hispanico (1953) de Menendez Pidal.

Dins l'apica, el comic ocupa un apartat important en la vida de
tots: nens que no saben Ilegir i lectors de totes les edats es troben
atrapats amb les historietes gratiques amb predomini d'acci6 i amb
escassa o nulda descripci6. El cOrnic representa una economia d'esforg
per al que desitja una estona de Ileure davant d'una histOria possible
o, més habitual, impossible, perO atractiva, en qua la part grafica
juga un paper important. Maldades, el lector es pot evitar llegir el
text complementari i gaudir de l'aventura quasi a la perfecci6.

En les revistes satiriques del segle passat corn La Campana de Gracia
o L'Esquella de la Torratxa aparegueren les primeres tires cOrniques
que contaren amb la collaboraci6 de Tomas Padre i Apel.les Mestres.
Ja en aquest segle, En Patufet (1904), de to innocent, moralitzant,
que presentava situacions absurdes i tendres ha estat durant trenta-
quatre anys una de les revistes més difoses i Ilegides pel mon infantil.
El Ilenguatge de cOrnic encara era rudimentari, ja que no s'utilitzava
el globus tipic; el text estava escrit fora de la vinyeta. S6n molts els
titols de revistes, tant escrites en castella, les més nombroses, corn
en catala, publicades a Barcelona: Dominguin, TBO, Cavell Fort,
Puloarcito, El capitan Trueno, Florita, Zipi yZape, Mortadelo y Filembn.
Mafalda, entre d'altres. Molts dels albums d'historietes nascuts a
Bélgica o Franca tenen la versi6 catalana corresponent: Tintin,
Asterix, Lucky Luke, etc.

El cOmic histOric tambe compta amb moltes produccions a Catalunya.
Ha estat una bona forma d'apropar als nens esdeveniments que d'una
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altra manera resultarien molt mes ends unyans. Breu histOria de
Catalunya, del coldectiu Nono Art, o .L'enigma Gaudi,,, del col.lectiu
Sire, .Bach o l'Encerrech Camb6", etc. La revista Cava It Fort ha
presentat un bon nombre d'episodis hist6rics en la seva coldecci6.
Aquesta revista te un pi1iblic que compren un yenta!l d'edats molt
ampli, de sis a catorze anys o encara més grans.

La lirica este relacionada amb la poesia i la canoe), pert no es pot
oblidar el carecter narratiu de molts poemes. El mes peculiar de la
lirica es la paraula en si mateixa, la paraula amb una entonaci6, un
ritme, una rima, amb unes cadencies que permetin jugar amb
fonatori a voluntat. Cangons de bressol, cangons de tota mena,
embarbussaments, poemes encadenats, -endevinalles, sOn, abans que
cap altra cosa, joc. Importa poc el que es diu, molt mes com es diu,
i sobretot, que el que es diu mantingui l'harmonia, la rima i el ritme,
encara que es tergiversin les sil.labes o que les paraules pronunciades
no tinguin sentit, Grecies a aix6, tenim tantes variacions en els
textos poetics que pertanyen a la poesia tradicional, dita am:mime.
Didecticament, es positiu jugar amb la paraula rimada sovint, tant al
caliu de la liar corn a l'hora d'esbarjo o dins de la classe, per& no
oblidant mai el carecter fonamentalment lüdic que ha de tenir. Si la
poesia es un genere per a un pUblic minoritari, rebutjat per molts,
es perque el coneixement i l'aprenentatge de la poesia a traves de les
lectures of ertes en els Ilibres escolars es feia, fins fa pocs anys,
amb alguns poemes que podien ser de valor indiscutiblé, ning6 no pot
discutir l'excel.lencia de les Soledades de G6ngora, com a exemple
extrem, per6 el que si que es dificil d'entendre es l'aproximaci6 molt
sovint indiscriminada feta al poema. Els mestres compten, certament,
amb bons reculls per poder fer arribar les poesies: el de poesies
anOnimes no especialment creades per a infants, corn els fets per
Artur Martorell, Antoni Comas o Eulalia Valeri o els reculls de poesia
folklOrica de Francesc Maspons, d'Aureli Capmany o de Marie Manent9,
poesies de Miguel Desclot, etc.; i en castelle, les antologies, entre
d'altres, de poemes de Garcia Lorca, J. RamOn Jimenez, Miguel
Hernendez, Antonio Machado o anOnimes; o de diferents autors reunides
en un volum corn les fetes per Ana M. Pelegrin o Carmen Bravo-
Villasante, entre d'altres, seleccionades i presentades dins de Ilibres
de curosa edici6. 0 em sembla el consell ales encertat, malgrat la
vaguetat- que cada animador a la lecture faci el seu propi recull, una
antologia personal d'aquelles poesies que Ii agraden, per a aquells
destinataris concrets en que pensa i, sense pudor, pot intentar
transmetre and que sent amb cada una de les triades. Ben segur que
aconseguira un gran exit.

(9) Espigol blau Barcelona Editorial Juventut. 1980 Es un recull de nursery rhymes
angleses traduides poc ahans de la Guerra Civil Malgrat el temps passat. els
texlos tenon molta gracia I un sentit modern
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La dramatIca implica sobretot la representaci6. S6n les diferents
formes d'expressar aspectes de l'experiencia humana vinculats a
l'emoci6, la intuIci6 i la lOgica. La dicci6 d'un poema, l'explicaci6
d'un acudit, la representaci6 d'un conte o la d'una obra expressament
escrita per a ser representada, es a dir, una obra de teatre, pertanyen
o poden pertanyer al genere dramatic. La dramatitzaci6 ha d'estar
Iligada al caracter social i d'esbario que pot comportar qualsevol
representaci6. Malgrat l'esforg de fer els guions per convertir en
dramatic all6 que previament no ho era, la mernoritzaci6 dels dialegs
i l'assaig per fer-ho engrescador als espectadors. No obstant aixO,
i precisarnent per tot el que aixO comporta, sense recornanar una o
una altra obra de teatre a l'us -tambe existeixen catalegs per poder
accedir-hi'°, es important rernarcar la necessitat d'utilitzar la
representaci& com a forma de gaudir més que amb qualsevol altra
manera d'un text, perque es tracta, sempre, d'un text no !legit a
corre-cuita, sin6 que ha estat re-escrit, !legit una vegada i una altra,
en veu baixa i alta, modulant la veu adequadament, fent entenedor el
que es diu perque l'interlocutor pugui comprendre be a l'emissor i
perque l'espectador, que és el destinatari final, amb el respecte que
suposa, rebi be el rnissatge.

La literature infantil I els nivells maduratius

Quan dins d'un projecte pedagogic s'insereixen uns textos, els
docents han de preveure la repercussi6 de l'obra sencera o fragment
proposat i planificar acuradament l'estrategia que corn a consequencia
d'aixO se seguira. El mestre o el professor ha de saber corn sOn els
nens o els adolescents als quals oferire el text: quins s6n en aquell
moment els interrogants fonarnentals que tenen o els interessos que
f6ra bo de satisfer. A més, ha de tenir ben clar si preten oferir
lectures perque puguin descobrir el plaer de Ilegir, gaudint d'un text
per si mateix, o pretén Iligar les lectures proposades amb projectes
o tasques concretes, per encetar un tema, per ampliar el seu
coneixement o per treballar de forma globalitzada o multidisciplinar.
Encara que sembla un objectiu difIcil d'aconseguir, fOra ideal que
cada tipus de destinatari pogues disposar d'unes lectures que Ii
permetessin gaudir plenament del text literari, obra sencera o
fragment, recomanat.

(10) Molt rib! l'article -Llibres de teatre. a escenal, de Marti Olaya Galceran. qua
inclou una llista d'autors I obres teatrals feta per Aurora Diaz-Plala un altre de
JOIta Butirla a la reyista Faristor, num 15. marc 1993
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Un assessor, un conseller, un incitador a la lecture, i tant el
mestre d'educacid infantil i prirneria corn el professor de secunderia,
han de fer, si més no, aquest paper, han de ser, abans de tot, evids
lectors, coneixedors de la histdria litereria, critics assenyats i

professionals amb capacitat d'identificar el potencial lector que poden
tenir davant. Han de saber interpretar quins sOn els trets psicoldgics
generics de l'edat, les motivacions, l'actitud i l'aptitud, la
circumstencia personal i la finalitat perque es proposa una lecture i
no una altra a l'hipotetic destinatari. Donar la resposta adequada
tenint cura d'aquestes bases li permetre suggerir el que, sense
paraules, l'altre Ii este demanant. Aquesta capacitat, complexa
per tant, que no es pot improviser, implica rnoltes més dificultats al
comengament, encase que el professional tingui una bona preparacid
tebrica, pels possibles recels inicials entre ambdues parts, a causa
del desconeixement mutu, que el bon ull del conseller pot capgirar i
fer el miracle de convertir-se en el demiOrg de prestigi capag de fer
que sembli divertit i interessant alio tan insospitat.

Educaci6 infantil (0-6)

Els més petits, fins als sis anys, s'aproparan al text poetic
mitjangant poesies o cangonetes senzilles vinculades al ritme, al
moviment del cos, de les mans i en definitive al joc, perque aixi es
convertiran tambe en actors que representen i seqUencialitzen and
que estan recitant o cantant. La simplicitat tant del lexic corn de
l'estructura de les frases o del cabdal d'informacid ha d'esser la
norma per triar un titol, tant dels poemes i de les cangons corn de les
narracions. Els temes preferents sOn els relacionats amb el propi cos
i el mOn que els envolta: la vide dieria de la casa o l'escola, de la
familia, els dies de la setmana, els animals domestics, de granja o
de bosc; i de tradicions i costums relacionats amb el cicle natural:
les estacions de l'any, els canvis de la natura i les festes corres-
ponents, etc. Els personatges: bruixes, gegants, fades i situacions
que sovint pertanyen a mons fantestics. No es pot oblidar que fins als
vuit anys, aproximadament, es tracta d'una etapa en clue tant els
elements animats corn els més inanimats es poden convertir en essers
vius amb trets humans. Una pedra, un gat o una mequina poden parlar,
riure o plorar; la seva actuacid, per inversemblant que ens sembli,
te, per als nens i nenes de la primera infencia, un caire animista
a poc a poc, amb els aclariments dels adults i l'experiencia que van
acumulant. podran col.locar cada element dins l'embit que Ii correspon
en una classificacid cientifica.

Els Ilibres que estiguin al seu abast seran fonamentalment d'imatges
que narren petites histdries: dibuixos de figures planes i pintades de
colors, de caire realista i fecilment identificables, sense Iletra o amb
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un text complementari i fidel a la il.lustraci6, amb la tinalitat
d'estimular la lectura. Al mercat podem trobar multitud d'Albums de
diferents mides, formes, gruixos i materials: de cartr6, de fusta, de
plastic, flotants per mirar a la banyera, etc. Han de ser Ilibres
resistents, de cantells roms i mida no gaire gran. El paper d'aquests
Ilibres és el d'establir una relaci6 afectiva positiva amb qui l'estA
mirant. Un llibre d'imatges desenvolupa la imaginaci6 sensorial a
través de la vista i, de vegades, del tacte. Permet veure formes,
colors, deduir mides i proporcions, interpretar el que estA Iluny i a
prop, distingir el dia de la nit, imaginar sabors, sorolls, freds i

calors i, amb tot aim), suggerir infinitat d'histbries. Els autors,
molts d'ells veritables artistes, creen obres plenes de sensibilitat
que permeten evocar mOns reals i imaginaris corn els de Carme Sole,
Marta Balaguer, Montse Ginesta, Fina Rif& Valentina Cruz. Helen
Oxenbury, i tants altres. De primer moment el nen no veu els dibuixos
en la seva globalitat. Al comencament es fixa en un detall i despres
en un altre. De mica en mica va construint la histbria amb els elements
reconeguts i interpretats, d'aqui la importAncia d'aprendre a Ilegir
les imatges, que preferentment mostrin mons coneguts, en un cert
ordre, per transformar-les en Ilenguatge verbal, personal i repre-
sentatiu de mons mentals.

En aquest nivell maduratiu, sobretot dels infants d'entre quatre
i sis anys, la literature més elaborada lingOisticament arribarA als
nens i nenes amb la narraci6 de contes meravellosos tradicionals o
moderns, relacionats amb el m6n prOxim i real, IlunyA i magic o
producte de l'encreuament d'ambd6s (cada moment pot tenir el seu
conte) a cau d'orella, en petites rotllanes, tots asseguts al terra
sobre coixins o damunt d'una catifa. Sota l'atmosfera d'un ambient
impregnat de pau on és possible que tot el que el narrador o narradora
explica esdevingui una acci6 magica despres del "Hi havia una vegada"
fins al «Conte contat, conte acabat». Conte que, passats uns dies,
sembla que no es recorda be i, si ha agradat, els nens demanen que
es torni a explicar. Per& ull viu! Pobre del que explica, si es descuida
un punt o una coma, o s'inventa un gir nou de l'acciO!!!

Els contes poden explicar-se, a més a més, mitjancant un suport
Audio-visual o auditiu electremic, per augmentar, si fos possible, el
poder de la fascinaci6 exercida per la histbria. Un fons musical adequat,
una sOrie de diapositives amb les imatges més representatives de
l'acci6, unes ombres xineses, etc. en un ambient fosc o, simplement,
un titella de pal acompanyant la histbria, poden engrandir la magia de
la paraula. Es interessant tenir a la classe els Ilibres de contes
narrats una i una altra vegada, i és bo i no gaire dificil disposar,
també, de l'enregistrament del text del conte en una cinta
magnetof6nica amb la finalitat de donar autonomia als nens que encara
no saben Ilegir o que n'estan aprenent, pelt els ajuda, perque
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mitjangant uns cascos poden disposar a voluntat de tot el material
per fer una lecture personal dins del rac6 de la biblioteca.

Diferents estudis psicologics d'autors corn Freud, Jung, Fromm,
Bettelheim, Marc Soriano, etc., mostren i demostren que el mOn
irreal present a les narracions tradicionals te una funcid catertica
per a l'infant, donat que afecta al mes profund de la seva personalitat
si es el conte adequat a un moment donat. Els «fantasmes» que
produeixen pors i angoixes dins de la ficcid es fan petits, domestics
i vulnerables en ser anomenats. Els contes, per molt complicada que
fos la situacid inicial, sempre ofereixen solucions als problemes que
pateix el protagonista i el lector o oient s'identifica primer amb el
problema i mes tard amb el final felig que comporta la soluci6.

Un conte pot ser utilitzat corn un element aIllat, explicat en un
moment donat, Ilegit en una estona d'esbarjo o tambe pot ser l'element
motivador per treballar una unitat ternatica, fer un projecte
globalitzat, etc. dins de la programaci6 d'aula. No podem oblidar que
un conte, corn la literature en general, disposa d'un lexic, te unes
estructures, parla d'uns temes que ens poden resultar (Ails per a
desenvolupar la part creative de les diferents arees de coneixement
(Ciencies Naturals, Ciencies Socials, Maternatiques) i permet extreure
una serie d'activitats, tant des del punt de vista linguistic i literari
corn de les altres arees.

EducaciO primaria (6-12)

S'entra en una Opoca prou emplia perque hi hagi una gradacid i una
diversificaci6 progressives, tant dels temes corn de la forma de
presentar-los. L'etapa comenga amb uns nens neo-lectors i acaba
quan aquests finalitzen la pubertat i comencen l'adolescencia. Durant
tot aquest temps, l'infant va aconseguint un coneixement progressiu
tant del seu propi cos corn del seu ambient i entorn. Aix() Ii permet
apropar-se i interessar-se progressivament per nous temes i

aprofundir els ja coneguts i tractats. Durant tots aquests anys comenga
a destacar-se la personalitat i els interessos individuals. L'inici de
l'etapa, des dels sis o set fins als nou o deu anys, es una Opoca forge
tranquil.la, encara agraden els contes meravellosos tradicionals,
pert a poc a poc els temes dernanats van canviant. Volen rnes
complexitat psicolOgica dels personatges, i el temps de durada, que
dependre del mitja pel qual es faci arribar el conte, pot ser mes Ilarg.
En general, es més facil estar davant d'una perlicula durant una hora
i mitja que passar-se quinze minuts Ilegint. Tanmateix hi ha totes les
variacions possibles, relacionades amb els habits dels nens, la
capacitat de lecture, la motivacid pel tema tractat, l'estabilitat
personal d'un dia concret, etc.
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Els temes motivadors sOn molts contes o novel les de fantasia,
humor, amb presented() de mons Ilunyans, histOries que exteriontzen
la sensed() de solitucl, angoixa, sentir-se diferent, no estimat,
problemes familiars, etc. De fet, s'han d'inserir dins la idea d'aventura
-interior o exterior. L'aventura implica peripecia, necessitat que el
protagonista, de forma conscient, hagi d'actuar per canviar una
squad() avorrida, desagradable o insuportable. Aquesta actuaci6 pot
ser una aventura propiciada per un factor exterior, corn rnoltes de
les obres abans esmentades, o poden ser més intirnistes, sobretot
per als més grans. (Encara es viu el record de l'exit de La histdria
interminable(1979) de Michael Ende. Els Ilibres possibiliten a Bastian,
nen sensible, molt gras i solitari, que visqui les aventures més
fantestiques sense el més minim rnoviment del protagonista.) La
ildustraci6 va passant gradualment a segon terrne; pot ser de color
o en blanc i negre. Ara, cada vegada es més un complement del text
que el nen es capac de Ilegir i interpretar amb una autonomia
progressive. Atenent a les caracteristiques formals dels Ilibres,
veiem que s'alternen els de tapes dures i format gran amb els de
butxace, petits i amb les tapes semi-rigides. Es irnportant que la
Iletra sigui clara i de mida prou gran per facilitar-ne la lecture.
Unicament amb nens bons lectors podern passar a suggerir textos de
Iletres més menudes, sempre menys atractives. El mercat compta,
malgrat les dificultats econOmiques que horn travessa, amb un bon
provelment del que anomenem literature infantil de gran qualitat,
tant de la considerada de creaci6 corn de la utilitzada corn a suport
bibliogrefic pedagogic i per ampliar coneixernents. -Iamb& per que
negar-ho, es evident que hi ha editorials que fan del Ilibre un element
més de consum i que no filen gaire prim en relaci6 a la qualitat
desitjable per un objecte que pot tenir una tan alta missi6, i creen una
para-literature tan rebutjable corn la que tambe es fa per als adults.

Durant aquesta etapa, es molt.interessant no descuidar el paper
de la poesia, tant de la popular corn de la d'autor, a la biblioteca
d'aula, i tenir-la present tant per apropar la paraula rimada i amb
musicalitat en ella mateixa corn per utilitzar-la corn a recurs.
Certament, les ofertes han de ser de poemes entenedors i atractius,
pel nivell lexic, pels temes tractats, per la Ilargada del poema, etc.
La Iletra de les cancons de moda pot ser un bon motiu per comenger
a entrar a l'univers poetic. Durant aquests anys, és interessant
coneixer i interpretar refranys, esbrinar el significat d'endevinalles,
explicar acudits i procurer que siguin els nens i adolescents els
creadors de nous textos a partir de models i de treball cooperatiu i
individual.
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Educació secundaria (12-17)

A partir dels dotze anys els adolescents evolucionen molt
rapidament i de manera desigual. Els canvis fisiolOgics, la propia
personalitat, els diferents interessos de nens i nenes, la capacitat de
Ilegir de forma aut6noma alto que més els ve de gust, fa que siguin
molt nombrosos els temes que poden considerar-se motiu de lecture
o d'apropament. Poden ser els mateixos que els del final de l'etapa
anterior: aventures creibles amb protagonistes que poden identificar-
se amb el lector per l'edat i els problemes o les qUestions que els
preocupen: diversions en colles, obres de ciencia ficci6 i galactiques,
noveldes de caire intimista, diaris, noveldes policiaques, histOries
que relaten situacions socials que requereixen solidaritat, etc.

Hem dit més amunt que els Mixes amb una qualificaci6 positiva
dins de l'anornenada literature infantil o juvenil s6n necessaris per
apropar els nens a la lecture; per& els Mixes considerats d'adults,
de vegades poden tenir tant encant o inclOs més per a un bon lector
molt jove si es tracta del text que en aquell moment el pot atrapar.
Per6, quin és el Ilibre idoni per a algO en abstracte? Corn aconsellar
una lecture de manera general? Certament, fa de mal respondre.
Aix6 no obstant, seria bo que l'adult que dubti penses en aquesta
possibilitat. Cal tornar a rellegir algunes obres de les considerades
per a grans, fetes fa temps, en epoca prOxirna a la infantesa o a
l'adolescencia de les quals es rnanting.ui un bon record. Si resisteixen
una segona lecture i encara aquesta es gratificant, es pot analitzar
si, d'entre els hipotetics lectors a l'abast, pot haver-n'hi algun o
alguns que podrien entendre el llibre o si mes no estar-hi interessats;
si es creu que es aixi, val més no dubtar-ho: es posa a la biblioteca
per veure que passa. Si es tracta d'un bon Ilibre, val la pena arriscar-
se i cornpro:ar les reaccions dels que s'han interessat a fullejar-lo.
En una situaci6 inicial, qualsevol lecture espontania pot ser positive,
sia d'un paragraf sia d'un capitol: i no parlo de l'exit obtingut si
s'arriba a la lecture complete per part d'alguns nens. Es oport0 que
el dia que es posi el nou Ilibre a disposici6 de tothom s'expliquin les
exceldencies del producte. S'ha de fer una presentaci6 que permeti
una aproximaci6 afectiva (lecture d'un fragment de relleu que agradi
especialment al presentador, explicaci6 o justificaci6 de perque es
tracta d'un text estimat, caracter significatiu possible, etc.) més
que apropar-s'hi intellectualment. La intel.lectualitat pot arribar
més endavant. quan ja hagi entrat en les vides dels que l'han Ilegit

els ha agradat. El proces no s'ha d'aturar després d'un primer exit
o fracas, sing que s'ha de continual A més, algunes lectures del
professorat fetes corn a plaer prop poden servir tambe per incloure-
les entre les recomanades, fragrnentenarnent o senceres. S'han de
buscar les estrategies de procediment per interessar per alb que te
un possible interes. Per exemple, les novelles que han estat filmades
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es poden veure en forma de pel licules I comprovar les semblances
les diferencies entre el text original i el gui0 r;inematogrefic, es pot

convertir en text teatral un fragment de nartad6 I després jugar
amb la seva dramatitzaci6, poden seguir les piste:: donades per un
text per aconseguir una fita: fer un itinerari, represeniar graficament
una descripci6 acurada, etc.

La recepci6 en la literature segueix el mateix proces que succeeix
amb moltes cangons o amb el cinema: els joves fan seves eigunes
cangons o inclOs obres musicals que els autors no havien creat amb
aquesta intend& sia per la Iletra sia per la mUsica o per ambdues
coses; o algunes pel.licules, principalrnent tele-series que compten
amb un gran nombre d'espectadors no esperats ". Corn a contrapartida,
nombroses obres pensades fetes i dirigides per a les nenes i els nens
d'unes caracterfstiques determinades no arriben, perque no agraden,
sense que se'n sapiga ben el motiu: series fracassades, cangons
no escoltades, Ilibres no Ilegits.

Aquest escrit no pot ser riles que unes quantes raffles que aportin
un gra de sorra més a tot el que s'ha dit i es diu i queda per dir,
encara, sobre la literature dirigida a uns destinataris concrets, en
aquest cas els infants i els adolescents.

Quan els now., plans d'estudi de la Forrnaci6 dels Mestres tenen
poques rnateries relacionades amb la literature I la seva didectica
(l'assignatura de Literature infantil Onicament es obligatOria en
l'especialitat d'Educaci6 infantil i figura corn a assignatura optative
per a les altres especialitats, si bs que el Departament de l'Area de
Coneixernent corresponent d'una Universitet la proposa i en aquest
cas pot ser de Iliure elecci6 pels estudiants que vulguin ser Professors
de Secunderia) es important aturar-se per pensar que volem i creiem
que ha de ser l'adjectivaci6 d'infantil i juvenik, aplicada a la
literature que podem oferir als nostres nens i joves.

Quan la formed() litereria te, igualment, un pes poc important en
els plans d'estudis curriculars de Primeria i Secunderia (de fet, se

( 11) En aquest moment ,,SensacrOn do mir .. es una do les series preferides pels
adolescents de tot l'Estat perque Brenda i Dylan seri dos personatgcs quo s'alusten
a la situacre que ells poden tem en un moment donat, I a curiositat que mostron
es perque la soya actuacte pot serve de referent sr arriba un moment semblant.
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Ii clOna un valor d'estri envers la Ilengua més que no pas el seu valor
intrinsic i, corn a contraposici6, els nens des de la més tendra infantesa
reben per osmosi una formaci6 litereria, tant de forma directa a cau
d'orella per via dels més prOxims -pares, avis, educadors- corn a
través de mitjans que fins fa poques decades eren privilegi d'una
minoria, que podia accedir-hi de forma molt dosificada -em refereixo
a la visi6 cinematografica de versions d'obres literaries, tant
d'aquelles que tradicionalment han estat considerades per els petits
corn les que a pesar d'haver estat pensades per als grans sOn vistes
arnb il.lusi6 per tothom.

Quan algunes veus alarmistes ternen per la regressi6 del Ilibre i
del paper impres en general, a causa de la progressive disminuci6 de
lectors per la competencia dels mitjans de comunicaci6, competencia
agreujada, sembla, per la inforrnatica i els mitjans cada vegada més
sofisticats que disminueixen la possibilitat d'estar en solitud davant
d'un Ilibre i en l'actitud silenciosa que significa l'acte de Ilegir; quan
tenim la certesa que les obres literaries -assaig, teatre, novel.la,
poesia o noticia- transmeten la ideologia de l'autor (el filtre subjectiu
este vinculat a uns interessos determinats que, sense el coneixement
previ d'all6 que el produeix, es fa dificil d'interpretar) i aix6 preocupa
seriosament dins del rriOn de l'educaciO donat que els destinataris més
joves estan en una situaci6 de fragilitat i indefensi6 davant de tot el
que se'is ofereix i, a més, gairebe mai no poden triar volunteriameny
i Iliurement; que podem fer?

Hem d'intentar ser uns observadors intel-ligents: coneixer i saber
interpretar que interessa als nens dins de la literature. Tant si este
prioriteriament dintre del que en els Oltirns anys hem cregut que era
el que els corresponia corn a generet 2 corn si tarnbe estan interessats
per una literature pensada, creada i dirigida aparentment per als
adults, quan aquesta este presentada de forrna atractiva. Si encertern
a donar a uns destinataris concrets la literature que desitgen, podrern

12) En els ultims vint anys. quan hem vrst neixer I creixer mes col leccions !taxes
t revistes especialitzades o dedicades als Infants Editorials a mes de la Galera.
Timun Mas. La Magrana. Edebe, Barcanova Cruilla. Joventut. Emperies, Vrcenc
Vives. Teide, Proa I aixi fins a setanta Biblioteques (quatre-centes). sense oblidar
el paper fonamental f et pels I per les bibliotecarres Escriptors E Larreula. J M
Gisbert. J CarbO. Pep Albanell. J Vallverdu. R Alcantara, T Duran. M Canela.
M Company. E leixidO. J Cela. G Janer. M Obiols. M Desclot, i tants tants
allies, fins amber a uns seixanta. uns que han comparta l'escriptura dingida a
adu;ts i a loves I altres que l'han destinat més especlfrcament a nens r/o adolescents
II lustradors corn R Capdevrla. F Rife. C Sole. M Aranega. C Pens. M Balaguer.

Bayes. V. Alemany en total uns dos-cents Autors de cdmic. guionistes.
traductors. Ilibreters, critics. educadors I pares. han eclat I estan preocupats per
ter arribar als men loves. cadascun des del seu ambit. aquelles histOries en prosa
o en yore quo pel tema contingut, el name del relat i les cadencies insendos poden
ennquir l'espent i donar el gorg d'apropar els receptors a la megia de la paraula
Irteraturitzada

1403,77,7,7:7F7,,-.---4V-r-. .
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motivar, incitar I treballar positivament, sia per satisfer I ompiir la
imaginaciô I aixi ajudar a desenvolupar la dels infants, sia per fact-
litar-los els mitjans perque arribin a On bon coneixement d'ells
mateixos, del seu entorn i d'aquell espai, temps, pensament i cultura
que poden ser prOxims o Ilunyans, pert) en tot cas mereixedors de ser
coneguts i estimats.

Per finalitzar, redordem una vegada més les paraules de Michael
Ende: "No hi ha temes infantils i temes d'adults, sing diferents
formes de contar..
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Haste hace pocos anos
se carecia de una
literature especifica
pare los más jevenes
Ahora su existencia
facrida la eleccicin.
pew puede comprobar-
se clue uP texto.
indistintamente de que
haya solo escrito pare
mhos 0 no. puede
interesar a un destine-
tzeio infanta si se
prIreeta en el momento
ee adecuado pare
satisfacer unas
expectativas concre-
tes como también
ocue entre los
adJltas Partiendo de

supuesto se
descr,ben y analizan iCis
Ohneros literarios
&pica. lirica y dramati-
ca. mencionando los
terhas 'has atractivos a
Cada edad. de acuerdo
con las motivaciones
riles frecuentes
Asimismo. se reco-
mienda que. si glen es

que los profesioda-
les de la Educacien
Infantil, Primaria o
Secundana tengan
presentes las obras
escritas pare ninos de
determinada edad a fin
de sugerirlas a sus
alumnos. no olviden que
tarnbien los educaooros
mismos son quienes
mejor pueden
altos titulos igualmente
adecuados aunquu no
hayao sido expresa-
mente concebidos para
tales edados ya quo
por tenor Cerra a esos
lectures c oneeen hug
su personal,,lact y sos
caractevst,c as
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Abstracts

Jusqu'a il y a peu. il
n'y avail pour ainsi
dire pas de litterature
reservep
exclusivement aux plus
jeunes Maintenant
qu'elle s'est
developpee. le choix
devient plus facile.
mais on peut neanmoins
constater qu'un texte.
ecru ou non pour des
enfants. peuf
interesser un
destinataire infantile

presente au bon
moment, en reponse 6
une attente specifique.
II en va de meme chez
les adultes A path!' de
cetle hypothese.
l'auteur decrit et
analyse les differents
genres litteraires
&pique, lyrique et
drainatique en
mentionnant les themes
qui correspondent le
mieux 6 cheque age,
pour les raisons le plus
souvent evoquees
est bon que les
professionnels de
reducation maternelle.
du primaire ou du
secondaire connaissent
les ceuvres ecrites
pour des enfants d'un
age precis afin de
.pouvoir /es proposer 6
leurs el&ves. ils
dowent neanmoins etre
conscients qu'eux-
fildflics sent les
personnes les plus
competentos pour
choisir les titres les
plus appropries pare),
les rruvres ne
s adressant pas a Ct.
public parce
connaissont
pa/falter-nerd la
personnalite et les
caractenstiques des
lecteurs qui les
entouient

Until a few years ago.
there was no special
literature for young
people Now there is a
wide choice, but it is
demonstrable that a
text, regardless of
whether or not it has
bet written for
children, can interest a
young reader if it is
presented al a moment
when it can satisfy
certain particular
expectations, as is the
case with adults as
well. Frorn this
hypothesis, the
literary genres
lyric and dramatic--
are described and
analysed and the
themes which are most
attractive to each age
group according to the
most frequent
motivations are
mentioned It is also
recommended that.
although infant,
primary and secondary
teachers should not
overlook the works
written for children of
a particular age and
offer them to their
pupils, they should not
forget Il.at it is they
who are best able to
choose the most
suitable titles not
aimed specifically at
that public, as they are
the ones who best know
the personalities and
characteristics of the
readers in their care
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A la recerca del lloc de la literatura infantil i juvenil
en el curriculum escolar
Antonio Mendoza Fillola*

"Cervantes, Tolstoi, Kafka seguirán durante mucho tiempo diciando-
nos acerca del hombre cosas que la sociologia y la psicologia cientifica
no pueden decirnos; y los poetas nos diran también cosas que no po-
demos pedir a los lingoistas acerca de la lengua y de sus posibilidades
de expresiOn, de comunicaci6n y de creaciOn". G. Rodari,"Un juguete
llamado libro" (1977)

La Reforma del sistema educatiu, innovadora en alguns aspectes,
ha assignat algun espai a la Literatura Infantil i Juvenil (d'ara endavant,
LIJ) en els dissenys curriculars. Pen) ho ha fet d'una manera implIcita,
tecita, gairebe en complicitat amb el professor que vulgui recOrrer-
hi en les seves activitats d'aula. Corn que no es tracta d'un contingut,
ni d'un objectiu d'aprenentatge en ella mateixa, la seva presencia
esta diluida en les previsions curriculars. Perb hi és.

En aquestes pagines intentare de presenter un conjunt de raons i
referencies que avalin l'efectivitat de la utilitzacid de la LIJ en
l'ambit escolar, que supera la del seu Os corn a mer recurs didactic.

1. L'eclosió editorial de la LIJ

Per elaborar aquest article he hagut de remenar documented&
fitxes de treball i materials acurnulats durant els anys en qua vaig
fer l'assignatura de Literatura Infantil. La troballa, el retrobament
de deterrninades referancies, comentaris i critiques d'obres envellides

' CatedrAtic del Dopartament de ()indica de la Llengua I la Literatura de la UB. Ha
treballat fumes de Literature Infantil des de 1975 Actualment. investiga tomes relacionats
amb la formaci6 de la competencia literaria a l'edat escolar I amb propostes per a la
innovaci6 didaolica l'ensenyament de la literature Ha publicat nombrosos articles
relacionats amb els temes esmentats

Adreca professional Departament de ()indica de la Llengua I la Literature. Divisi6
de les CiOncies de l'Educaci6 Universitet de Barcelona Melcior de Palau, 140 08040
Barcelona

4,d
4 5



prematurament o fins tot ja desaparegudes dels mercats editorials
(malgrat la seva relative joventut, ja que algunes havien aparegut fa
nomes cinc o deu anys), m'han fet reflexionar sobre l'ingent producci6
-fins fa pocs anys, impensable- I el to consumista que cada cop mes
caracteritza l'oferta d'edicions per a nens. La renovaci6 constant
dels llibres, l'aparici6 incessant de coldeccions i d'incursions
editorials en el mercat de la producci6 editorial per al public infantil,
aixi corn l'oportunisme d'edicions que aprofiten l'exit d'altres mitjans
de comunicaci6 per donar forma de Ilibre a productes inqualificables,
no sempre haurà de ser entesa corn a exponent de la consolidaci6 de
la Literatura Infantil y Juvenil.

Segurament es cert que el cornerg de Ilibres per a nens evidencia
un interes per oferir-los materials que els entretinguin i que els la
facin passar be. Per aquesta mateixa ra6, caldria configurar uns
criteris clars que permetessin valorar l'interes de moltes d'aquestes
produccions.

Aix6 no obstant, dins l'allau editorial (facilitat en molts casos per
la indiscriminada traducci6 i adaptaci6 d'obres) que fa molt dificil la
tasca del critic, es pot constatar la pervivencia d'algunes obres de
validesa indiscutible, tant de tradicionals corn de creaci6 contern-
porania, que coexisteixen entre la interessant renovaci6 de l'oferta
litereria per a nens.

Des de ja fa uns anys, aquesta especial i merescuda atenci6 a la
producci6 de la LIJ ha arribat tambe a l'embit docent; el professorat
mateix s'interessa per coneixer el potencial formatiu de la LIJ, i per
aprofitar aquesta producci6 per a l'estimulaci6 educative dels alumnes.
En surna, s'ha reconegut el potencial formatiu i les possibilitats
educatives d'obres que fa un temps haguessin estat qualificades
d'entretenirnent, i que ara poden esdevenir un recurs i un mitje per
a l'assoliment d'objectius escolars molt diversos. Alhora, l'atenci6
critica a aquesta producci6, des dels centres de formaci6 del
professorat i des de les materies de l'erea de Didectica de la Llengua
i la Literatura, incideix en la seva potenciaci6 ja que a més de la seva
especificitat destaca la seva vinculaci6 simultenia a objectius lüdics
i formatius.

Durant els darrers quinze anys, la literature infantil ha obtingut
la consolidaci6 d'un gran exit: la seva presencia i la seva introducci6
a l'escola corn un material particular, que per si mateix respon a i,n
conjunt de necessitats lOcliques, afectives i de transmissi6 d'ex-
periencies-coneixemonts en consonencia amb els interessos lectors
dels escolars.

Si ens centrem en objectius exclusivament educatius, aix6 ha
estat possible perque, entre d'altres funcions, la utilitzaci6 de la LIJ
es clau per crear i desenvolupar l'hebit lector i constitueix el primer
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material idoni per a l'aproxirnaci6 a la cornprensi6 de creacions
artistiques que tenen corn a materia primera el codi linguistic

Per aixt no hi ha dubte que l'atractiu educatiu de les produccions
per a nens garanteix all() que podriem anornenar estimulaciO precog
envers la lectura, en el supOsit que la LIJ activara, corn a motivaci6
i base inicial, l'habit lector i el consegGent i posterior gust per la
literatura.

2. Com identificar la literatura infantil i juvenil?

Si hem de buscar el Hoc apropiat per a la LIJ, potser caldra
establir alguns trets si mes no, alguns aspectes basics que ens
permetin caracteritzar-la. Tot i que ning0 no qUestiona la literarietat
evident de determinades produccions per a nens i joves, que la critica
s'escarrassa a justificar i a cornentar en la seva especificitat, voldria
esmentar algunes consideracions al respecte, més amb la intenci6
d'insistir en l'evidencia dels seus valors literaris que amb la pretensi6
de suscitar polernica.

Infantil i juvenil s6n nornes adjectius que matisen un conjunt de
produccions literaries, de la mateixa manera que medieval o realista,
per example, especifiquen uns models i uns sectors de (a producci6
literaria, segons uns criteris concrets.

lnfantil i juvenil nomes fan referencia als suposats destinataris.
A rnes, la funcionalitat deterrninativa d'aquests qualificatius seria
dificil de justificar, sobretot quan ens ref erirn a obres de la tradici6
folkl6rica, popular o tradicional. Aquesta qualificaci6 encara es mes
arbitraria en aquells casos en clue una obra literaria, en virtut d'alguna
de les saves possibles lectures, ha passat al patrirnoni de les lectures
inf antils (Els viatges de Gulliver podria ser-ne un exponent), tot i no
haver estat escrita pensant en aquest pOblic.

Al parer d'alguns critics, sembla obvi que es tracta d'una sim-
ple questi6 de grau de literarietat. la qual cosa no es mes que una
reduccid a l'absurd de la questi6, ja que aquest mateix problema es
planteja tambe per a la producci6 per a adults. El cas es que la
mateixa possibilitat de contemplar la idea de gradaci6 litereria porta
implicita la idea d'infraliteratura, és a dir, l'acceptaci6 tacita quo la
LIJ és una producci6 de baixa graduaciO. Per() encara mes greu es el
fet que aquesta classificaci6 no es un recurs dels critics, sine) que es
acceptada fine i tot pals mateixos autors. Aixl sembla indicar-ho R.
Torres. critica de W. quan comenta que:
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-Muy pocos autores consagrados se han planteado escribir tambien
para ninos, y, cuando lo hacen, con frecuencia han rebajado (qjiza
pensando en la estatura de los lectores) su prop* nivel de exigencia
de lo que tiene que ser una obra literaria, a la par que han elegido ternas
tradicionalmente considerados corn infantiles- (El Pais, 12-XII-82).

Tot i que m'agradaria equivocar-me en les meves suposicions, en
alguns casos la critica obre la ma a l'hora de judicar les produccions
per a nens i accepta implfcitarnent que la literature infantil es inferior
a la dels adults, per la qual cosa requereix un tractament critic de
diferent grau. Les paraules de R. Lukens (1976) ens serviran al
respecte:

"Literature for children differs from literature for adults in degree,
not in kind (...) and writing for adults (...) To fail to apply the sarne
critical standard to children's titerature is to say in effect that
children's literature is inferior to adult literature-1.

Sovint associem l'estil o els convencionalismes de la Ilengua
literaria corn a elements definidors de literatura (encara que en la
realitat siguin dificilment sistematitzables), en base a la seva aparent
possibilitat de ser apreciats objectivament. Certament, ni els criteris
formals ni els semantics acaben de donar compte del fenomen literari:
per entendre'l en la seva complexitat cal afegir determinats
convencionalismes culturals, intencionalitats de l'autor i del receptor,
condicionants de recepciO, etc. que escapen a una sistematització
homogenia. El mateix que passa quan a unes produccions literaries
determinades els apliquem el qualiticatiu d'infantil. (D'altra banda,
no podria ser d'una altra manera.)

En sentit estricte, no es gens senzill definir un esti/exclusiu propi
de les obres infantils, ni tampoc no és facil establir una caracteritzaciO
de l'especial Os literari de la llengua en aquestes obres de manera que
inequivocament es refereixin a les produccions infantils i no a cap
altra. Aquesta qUestiO es un problerna derivat del concepte mateix de
literatura, independentment de l'adjectiu que el segueixi.

Potser el concepte d'estil, en relaciO a un determinat registre,
ens podria servir per aproximar-nos amb més eficécia a una
caracteritzaciO de les obres per nens (tot i que n'hi hauria prou amb
comparar fragments d'obres perque ens adonessim de la problematica
que comporta). Observem els contrastos en els fragments segOents:

"El suponia que no tenia memoria, que era torpe...: pero lo que le
pasaba no era que fuera torpe ni que le faltara la memoria. Lo que
pasaba era que no estudiaba

( 1 I La literature per a nens difereix de la literature per a adults en grau. pert) no en
qualitat ( I No aplicar el rnateix criten critic a la literature infantil que a la dels
adults vol dlr. efectivament. que la literature infantil és interior a la lituratura per
a adults
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Cogia los libros, los abria con deseo de estudiar, empezaba la lecture
de la lecciOn i en seguida se levantaba de la silla y se asomaba a la
ventana para ver el toldo de los autos, o esa plata pulvenzada que
parecen las mangas de nego al Sol-. A. Robles, Cuentos de los ju-
guetes vivos.

"La sale de los caleidoscopios, large, tubular, en forma de tünel de
paredes, techo y piso cambiante. Colores de chispas de vidrio reunidos
o dispersos y toda la geometria del capricho. Le espejeaban los ojos a
Trampolimpin que seguia a su amo, amedrentado, inseguro, en medio
de aquella trituraciOn de cristales luminosos.
Espejos, centellas, angulos y contraangulos, tOnel caleidoscOpico o
antecamara de socavOn...". M.A. Asturias, El hombre que lo tenia todo
todo todo.

La noche termina de dar la vuelta redonda... Amanece.
José y su perro estan perdidos en un claro del bosque. El calor, hOmedo
y sofocante, aquieta el aire. El viento se ha quedado dormido en las
ramas més altas de los lapachos en flor. Es imposible orientarse hacia
donde queda el Valle de los Colibries. Es el lugar en que descansa la
luna, donde seguramente sa encuentran la cunarni y el sinvergOenza
duendecillo ladr6n de nitios. F. Zuliani, La Luna robada.

Seria molt interessant comptar amb un estudi detallat i fins a un
cert punt comparatiu de las qualitats estilistico-literaries entre les
produccions d'un mateix autor destinades als infants i les dedicades
al selecte public adult, ja que podria oferir-nos dades objectives
sobre la qUestie).

Definir la literature, corn ja sabem, i a causa de la diversitat
de textos que abraca, as una tasca dificil quo fins i tot queda obviada
axiomaticament al parer d'alguns critics. Aixi, per exemple, F. Lázaro
Carreter (1987:153) comenta que diteratura es lo que a una
persona le parece literario; soluciOn, por to dernás, bastante ver-
dadera... .

En termes semblants s'expressa J. R. Towsend (1971):

"The only practical definition of a children's book today -absurd as it
sound- is a book wich appears on the children's list of a publisher?.

P. Hunt (1991: 61) recorre a un comentari iremicarnent pragmatic
per intentar una aproximaciO definitOria:

-Children's literature, disturbingly enough, can quite reasonably be
defined as book read by, especially suitable for, or especially satisfying
for, member of the group currently defined as children. However. such

(2) Actualment. l'unica deftruct6 practica d'ue Iltbre per a nens -per molt absurda que
semblt- és la d'un Ilibre quo als catalogs do les oditortats apareix classilicat on la
ilisla dels Ilibres infantils
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an accommodating definition is not very practical, as it obviously
includes every text ever read by a child, so defined» 3

M. McDowell (1973) proposa una caracteritzacid de l'obra infantil,
en la qual destaca trets corn ara: la relativa brevetat del text; el
predomini de l'acci6 i del dialeg; la presancia del protagonista infantil;
el desenvolupament argumental segons esquemes convencionals; una
certa tendéncia moralista; un to optimista; d'un llenguatge adequat
als nens; i predomirti de la simplicitat, la magia, la fantasia i l'aventura.

Peter Hunt (1991:61) destaca el caracter de la immediatesa, es
a dir la manca de permanencia; i afirma que the children's book is,
by definition, something immediate; and the immediate is prone to be
ephemeral, and to interact with the immediate culture. Not many
books from such a background subsequently rise to become 'high
culture .4.

Una producció es o no es literaria, no si valen subterfugis
classificadors para emmascarar-ne la qualitat, i encara menys si
aquests apareixen plantejats en funciO dels possibles destinataris.
L'autentic problema rau en l'objectivitat dels criteris que establiran
definitivament que és o clue no és literari...

Corn a una altra possibilitat de referencia analitica, podriem
referir-nos als criteris que els autors segueixen per crear les seves
produccions per a nens. Malauradament, les seves respostes tampoc
no resolen la questid, corn succeeix en la resposta al qtliestionari de
M. Sarto (1983):

-Empece a escribir cuentos para mi hija y poco a poco di el paso
definitivo y me dedique a escribir para los niños del mismo modo que
lo hago para mayores».

-Supongo que la pedagogia de hoy nada tiene que ver con la de hace casi
un siglo. en cambio hay valores que no sufren el paso del tiempo. A
ellos prefiero recurrir" (C Kurtz)

»No sabria decir a que obedece el impulso (de escribir)».

Huyo de la pedagogia. Pretendo distraer y educar. a mi manera y a
distancia. la personalidad individualizada del receptor. del lector Raras
veces un maestro escribe un libro literario ameno». (J Vallverd0).

( 3) La literatura intantil -un camp la de per rn prou rellisces- podria ser raonablement
detimda corn els Ilibres Ilegits per espec,alment Indic ats pc, 0 que salislan
especialment a, els membres del grup dels usualment dotunit Grim infants-
Tanmateix una definiciO tan acomodaticia coin aquesta no es gaire practica perque
Obviament unclou oualsevol muna do text clue Itegeuxu un mlant

(4) lin llibre intantil es. per definiciO. immediat, la immediatesa Os propensa a ser
efirnera a interactuar arnb la cultura immediata En consequencia. no gaffes Ilibres
creats amb anuestes premises acnnsegueixen arribar al grau -alta cultura-

50

3453



-Escribir es para mi algo irremediable ( ) Si escribo principalmente
hteratura infanol es porque los ninos estan en todas partes y yo los
veo, no s6lo me cruzo con ellos; porque mi infancia, no del todo perdida,
me acompana siempre y cualquier acontecimiento vital (...) se me
presenta a estatura de nino y desde alli los veo, los siento y, por lo
tanto, los escribo-.

-El escritor vocacional no se plantea problemas de orden pedagOgico
al pensar o escribir un cuento. Las comentes pedagOgicas del momento
serán, sin duda, del mayor interes a la hora de preparar un plan de
estudios o un tratado de geografia...-. (M. del Amo)

En l'entrevista realitzada per I. Cano (1993) a Gabriel Janer,
aquest respon:

Escribo para ninos por diversas razones, una de ellas puede ser el
empeno en demostrarme a mi mismo que se puede hacer simplemente
literatura y conseguir que los ninos se interesn por elia.

-Escribir es para mi inventarrne un mundo muy parecido al que me ha
tocado en suerte-.

-La pedagogia puede danar profundamente a la literatura cuando se
esfuerz nor controlarla o dirigirla. Tambian puede crear modelos de
intervei,An con el tin de tavorecer una lectura gratificante y libre-.

-He declarado que no creo en la literatura cuando esta sometida a las
exigencias de la psicologia, cuando somete al escritor a la especificidad
del nino, o al control de la pedagogia que se esfuerza en vincularla a
una determinada escala de valores-,

Potser perque coneixia aquesta dispersi6 d'opinions. J.M. Carandell
(1977: 20) declarava amb una certa ironia:

-Se supone que para escribir literatura infantil bastan las siguientes
cualidades: tener un poco de imaginaciOn, ser de una moralidad
intachable, estar dispuesto a decir las mayores tonterias cuando el
ingenio no Ilega a más, y sentir un infinito amor hacia los ninos,

Tot i suposant que sigui possible establir una preceptive prOpia
per a la literature infantil, aquesta no aclariria perque els nens han
fet seves tantes produccions que origineriament no van ser escrites
pensant en ells i, a més, l'efectivitat d'aquesta preceptive sempre
dependria de l'acceptaci6 definitive de les obres per part del public
destinatari, infants o loves.

En realitat, puix que ractitud d'un receptor concret i la d'un
suposat destinatari no tenen perque coincidir. els que acaben decidint
si efectivament es tracta d'una produccic) per a nens, sOn ells mateixos
corn a receptors, més que no pas corn a destinataris.

Aix() ens mostra un problema addicional: generalment és un
autor adult aquell que escriu per a un public infantil o juvenil: la seva
mediaciO en els interessos i els gustos del destinatari no sempre
garanteix una sintonia efectiva (fins i tot quan les qualitats literaries
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s6n innegables) Quan es tracta d'establir valoracions judicis sorgeix
una problematica semblant (d'aqui la nostra perplexitat davant algunes
recomanacions d'obres per a nens/nenes ryuna determinada edat )

Es ben cert que hi ha escriptors especialitzats Onicament en la
creaci6 per a un public infantil i juvenil. Habitualment no s'inclou
aquests escriptors en els estudis de critica litereria, fins i tot sOn
relegats als estudis de les produccions per a nens d'autors de value
reconeguda (Benavente, Garcia Lorca, Casona, Delibes, Cela...). No
se'ls dedica cap estudi monografic, senzillament perqua per a l'erudicid
oficial no mereixen, o si més no ho sembla, l'atencid critica envers
la seva producci6. En general, aquesta és considerada corn un subgenere
gairebé paraliterari que compl ix la fund() d'entretenir uns desti-
nataris poc exigents, poc interessats per questions d'expressivitat
estatico-litereria, etc.

En realitat, tota obra litereria es una obra artistica, producte
cultural de relacions diverses i de connexions de signe diferent (saviesa
de transmissid oral, tradici6 verbal, rites, mites, interpretacions
verbo-allegdriques, tabtis i normes morals, fixacions de rols...),
que ressalten la seva funcionalitat lingOistico-comunicativa en
reconaixer el seu valor corn a element transmissor de coneixements
i connexions compartits. D'aqui ve que s'hagi considerat la histbria
litereria corn l'estudi histdric de cultures i societats, corn diu C.
Guillén.

Ens queda la possibilitat d'intentar proposar una definicid
complexa i genèrica d'alld que, al nostra parer, entenern que podria
ser una obra per a lectors infantils i juvenils.

Si relacionern les diverses qUestions que hem anat esmentant amb
els processos receptivo-interpretatius que el nen, sense dificultat
aparent, desenvolupa per trobar o establir una interpretaci6,
associacid o justificacid articularment irnaginativa a qualsevol fenomen
o fet que observe o que Ii crida l'atencid, potser encertariern a trobar
una proposta de definicid valida des de la nostra perspective.

En aquest cas, es podria dir que una obra litereria infantil sere una
creaci6 que faciliti en la seva lecture un seguit d'imatges plestiques
que la imagined() del lector transforrnare en formes i idees
fantastiques, imaginatives, en les quals l'extraordinari, l'inesperat,
la intriga, i en algunes ocasions l'humor s'amalgarnen en un fons+forma
rmaginativament versemblanti que tO la virtut potencial de barrejar
la realitat amb el m6n imaginari.



L'anelisi orifice de la literature infantil I juvenil

S'ha constatat l'absencia d'una critica independent i rigorosa en
el camp de la literature infantil i juvenil (Vazquez, 1993:48), corn
una de les raons per les quals aquest tipus de producci6 literaria no
ha tingut un desenvolupament més important. En algunes ocasions,
aquesta absencia d'una critica rigorosa provoca, corn molt
encertadament assenyala M. Vazquez, la confusi6 entre literature
infantil i and que nornes es un cert tipus de literature infantil.

Certarnent, la funci6 del critic es assessorar o indicar referencies
de valoraci6 fins a un cert punt objectives.

En el seu interessant article, M. Vazquez diferencia entre critica
cientifica i critica periodistica: «las cuales se distinguen más por
sus objetivos y por los medios de difusiOn que emplean que por sus
mismos contenidos-. En realitat, en el cas de la literature infantil i

juvenil totes dues es complementen. I els dos tipus no haurien de ser
diferents als que corresponen a qualsevol critica referida a «obres
per a adults- , tant si atenen a criteris filolOgics, les menys
nombroses, o a la seva «funcionalitat- educative o d'integraci6 i

transmissi6 de valors sOcio-culturals.

Vazquez estableix una classificaci6 entre: a) ressenyes de carecter
pre-critic i, sovint, prornocional; b) critica ternatico-descriptiva; c)
critica subjective; d) critica analitica o critica prOpiament dita.

Aixi mateix, M. Vazquez recorda, amb uns comentaris molt
encertats, les diverses modePtats d'analisi, que mostren la disparitat
de propostes de la critica literaria actual: 1. etico-axiolOgica, en la
qual el critic assumeix el paper de moralista o d'idebleg centrant-se
en els continguts morals, educatius, religiosos o fins i tot politics que
es perceben en l'obra; 2. psicolOgica, que prioritza l'analisi psicol6gica
dels personatges i el simbolisme psicoanalitic del relat; 3. socioldgica,
que destaca l'estructura-jerarquia dels rols i conflictes socials; 4
formalista; i 5. historicista.

3. Aigunes raons (pedageigiques?) per incloure la literatura
infantil en el curriculum.

"1-lasta cierta edad, los mhos usan el lenguaje recibido sin preguntarsc
por el. Luego empiezan a envidiar otro menos habitual, a querer hablar
corn los libros. o corno la gente que ha leldo libros. Y les cuesta. no
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2
P 3.a. La LIJ corn a estirnuladora de capacitats cognitives

L'estimulaci6 de la imaginaci6 és fonamental per al desenvolupament
personal, .tocio el mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la
naturaleza, es producto de la imaginaci6n y de la creaciOn humanas,
basado en la imaginacion,,, afirmava L.S. Vigotski (1930). Igualment
G. Rodari afirmava que «incluso para comprender por qué sale agua
cuando se abre un grifo hace falta imaginaci6ro, (G. Rodari, 1977:31).
Efectivament, sentim a repatir sovint que la ciancia mateixa es
desenvolupa grades a la imaginaci6 creativa de suposats te6rics (en
aquest sentit, moltes hip6tesis -inicialment sorgides d'una associaci6
predictiva o imaginativa de dades particulars- serien inimaginables,
és a dir fantastiques, fins que no intervingues la seva demostraci6
cientffica. Parallelament, la percepci6 mateixa de la realitat
requereix certes dots d'intuIci6, és a dir, un imaginari versemblant
que es complira o no.

La ficci6, en totes les saves manifestacions -des de la realista
fins a la mOs fantastica-, és un terreny grat a la ment humana, no
nornés en la seva finalitat ICidico-recreativa sin6 també en
l'expressivitat quotidiana. Aquestes idees i d'altres que podriem
afegir en la mateixa linia, justificarien la necessitat d'estimular des
dels primers anys de la nostra existència la capacitat intellectiva
de la imaginacio cognitiva, que pot esdevenir el pas necessari per a
assimilar i establir qualsevol mena d'aprenentatge.

Segurament no cal insistir (Vigotski, 1982) en l'interas de la
capacitat creadora de l'edat infantil i /a seva importància per al
desenvoluparnent general i de la maduresa del nen. Per part nostra,
remarquem el valor de la LIJ per a aquesta estimulaci6.

En la mateixa linia de pensament, voldiia esmentar una
interessant reflexi6 de J.M. Gisbert (1982), un autor d'obres per a
nenS:

aciertan ( ) El acceso a la literatura depende de la prisa y la rabieta
que one ese afar) de conquista" Carmen Martin Gaite, Rio revuelto

Tenemos una gran capacidad para imaginar directamente en image-
nes, valga la redundo eta, sin el auxilto de la palabra o del pensamiento
abstracto puro. La expresien oral, la escritura, vienen después y
trasladan lo visualizado a las descripciones textuales. (.. ) Cuando se
puedan impresionar directarnente 9 n cintas de video con la irnaginacien
estallarä la verbena fantastrca universal".

Efectivament, l'educaci6, com a tormaci6 integral de l'individu
requereix el desenvolupament de totes les saves facultats i capacitats.
La literatura és un estimul d'imaginaci6 i de vivancies, de realitats
i de ficcions; és també un model de formes expressives, de recursos
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linguistics i de transrnissi6 de valors culturals. Un cop més, G. Rodari
(1977: 31) ens aporta una idea al respecte:

.Una educaci6n purarnente racional producirá un hombre mutilado en
algo esencial de su ser (...) Para la forrnación de un hombre completo
y de una mente abierta a todas la direcciones, incluida la del futuro,
es indispensable una fuerte irnaginaciOn.

La diversitat temätica i la riquesa de continguts que tota obra
literasia transmet no poden passar desapercebudes des d'una
perspectiva didactica. En l'actual producci6 de LIJ s'han combinat
multiples ternes que interessen i motiven la curiositat del descobrirnent
i de l'aprenentatge inicials en la infantesa. Corn apuntava F. Orquin
molt encertadament («Ultimas tendencias, de la historia al juego,
El Pais, 12-XII-82):

Las Oltirnas tendencias de la literatura infantil apuntan a la recupe-
raciOn del folklore nacional y de los cuentos populares y de hadas, y
asirnismo, al descubrirniento de otras culturas y valoraci6n de las
culturas prirnitivas; a la narrativa fantastica; al nuevo realismo no
conformista que parte de los conflictos sociales y de una ternatica
inhabitual en este ganero: divorcios, ernigracion, guerra, muerte,
problernas generacionales; a la literatura utOpica que trata de crear
una conciencia critica y civica, propugnando una sintesis entre reali-
dad e irnaginaci6n; a los ternas militantes, antisexistas, ecologistas y
pacifistas; a las novelas de caracter histbrico, y finalmente, del valor
otorgado a los prirneros ems de vida corn determinantes de los habitos
de lectura, los libros-juego, entre los que sobresalen los pop up o los
I.bros animados-.

Veient l'amplitud de l'oferta ternatica que la producci6 més recent
aporta al mercat de la literatura infantil, és facil de suposar que
aquesta proporciona unes possibilitats molt interessants per als
objectius escolars.

3.b. La literatura infantil corn a exponent de cultura

En els nostres dies, l'adjectiu cultural g'aplica indiscriminadament
a activitats i manifestacions del no8tre entorn molt diverses:
constantment parlem i sentim a parlar de cultura, amb tant d'excés
que aquest terme es troba en proces de desernantitzaci6 a causa de
la repetida irnpropietat del seu Os. En bona part, l'arnbigOitat del
terme cultura esia condicionada per l'arnplitud dels seus components
i tarnbé per la irnprecisi6 i els contrasentits que aquesta dispersi6
implica.

A causa d'aquesta cornplexitat conceptual, en el cas de la LIJ
s'associa, de manera simplista, cultura i Ilibre, en Hoc de cultura i
tradici6 o creaciO literaria.
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Segurament, quan ens referissim al tractament de continguts
culturals des de la perspective didactica haunem de tenir molt clara
la precisi6 que encertadament fa H Holec (1984 92)

la cultura de los individuos se constituye de valores, de creencias,
de actaudes, de tomas de posiciOn en relacidn al entorno, a los otros
y a si mismo, su adquisiciOn sdlo puede ser enfocada corn un proceso
de creaciOn. Se forja su cultura, no la aprende.

Precisament per aix6, la literature ofereix molts components
culturals velids per a l'autoelaboraci6 de valors culturals; és una
forma d'aproximaciô no és un cataleg de normes de conducta, de
valors, etc., sin6 la presentaci6 indirecta d'un seguit de referencies
que penetraran en la consciencia s6cio-ernotiva i cultural de l'individu.

D'altra Panda, tambe haurfem de tenir present que l'assimilaci6
de continguts culturals s'estableix a partir d'un tipus determinat de
conceptualitzaci6 compartida, més o menys conscientrnent, per un
grup social i matisada pel feed-back adaptatiu entre les creences del
grup i l'elaboraci6 de l'individu. Per la seva banda, l'educaci6 ha de
prendre corn a referencia pautes homogénies de l'estendard cultural
que es pretén transmetre, a través d'aquest feed-back de valors
adquirits i apresos mitjancant les valoracions personals.

No es pot negar que corn a exponent cultural el text literari este
condicionat, en la seva creaci6 i en la seva recepci6, per factors
objectius i subjectius de la culture en que s'inscriu.

La recepci6 litereria personal este condicionada pels coneixements
i referencies culturals de l'individu; alhora i paral.lelament, el fet
literari es mostra corn a resultat del conjunt de connexions entre
produccions artistiques de nacions diverses, ocasionalment
connectades. Des d'aquesta opci6, la producci6 litereria posa de
manifest que tant l'escriptor coal el lector sdr) creadors i re-creadors
de cultura.

S. Serrano (1989:31) ha explicat que poesia i ficci6 van resultar
decisives per a la conservaci6 i estabilitzaci6 dels diferents grups
humans (...) la literature va arribar a ser un veritable mecanisme de
selecci6 natural entre les cultures". Es constata, doncs, que des de
la seva aparici6 el llenguatge va condicionar molts sectors del
desenvolupament cultural ja que va permetre conserver i transformer
dades i informacions. La literature ho continua testirnomant.
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4. La literature infantil en la perspective diclectica

Barrejar literatura infantil, dinctica i objectius escolars té els
seus riscos. Per aix6, i abans de continuar, crec que cal aclarir
posicions, és a dir, establir alguns objectius propis respecte a l'Os
de la LIJ. Amb aquest propOsit, voldria recordar unes paraules que
ja fa alguns anys va exposar Gianni Rodari (1977):

,4Hay dos tipos de nino-lector, o bien el que lee para la escuela, porque
leer es su ejercicio, su deber, su trabajo, poco importa si agradable
o no; o bien el nino que lee por si mismo, por gusto, para satisfacer
su necesidad personal de informaciOn (...) o para alimentar la
imaginaciOn, es decir, para 'jugar a' (...); para j:Iaar con las palabras,
pare navegar en el mar de las palabras segün su propia inspiraciOn".

Aquesta diferenciaci6 ens serveix per desfer diversos equivocs.
D'una banda, perque no sembli que tractem o entenem la LIJ corn un
simple recurs o corn un subproducte orientat a finalitats alienes a la
seva essencialitat i subordinat exclusivament a objectius escolars.
De l'altra, per precisar que no pretenem establir diferenciacions
jerarquitzants entre literatura i literatura infantil; és a dir, no entra
dins la nostra intenci6 considerar aquesta darrera corn l'esgla6 inicial
per arribar a gaudir de l'.autèntica literatura», que nornOs formaria
part del contingent cultural del mOn adult. No podem oblidar que la LIJ
ja és part integrant de la cultura en qué vivim ni que, en molts casos,
la primera transrnissi6 cultural que rep l'individu s'estableix a través
de cangons de bressol, cangons infantils i contes.

Els que ens ocupem de la producci6 literAria destinada a infants i
adolescents partim del sup6sit de l'especificitat del seu objectiu:
xalar amb la irnaginativa decodificaci6 d'un text oral o escrit, fornentar
la mAgia recreadora que tota interpretaci6 d'un missatge verbal
comporta i entretenir el destinatari mitjangant la interacci6 creativa
que s'estableix entre el text i el receptor.

Ensenyar a Ilegir literatura ens exigeix planejar una programaci6
especifica que posi en evidència la vitalitat s6cio-cultural implicita
en el text literari (captada molt particularment en la literatura
contemporania) i integrar-la en l'educaci6 corn a rnitjà d'acceptaci6
personal de valors culturals.

Es evident que, tractada en un context escolar, és fAcil d'acostar-
se a la LIJ amb plantejarnents didéctics Per exemple, les orientacions
sobre el procés de lectura d'obres de LIJ coincidiran, en els seus
aspectes essencials, amb el procés a seguir en qualsevol altre acte
de lectura, independentment del tipus de text i de la classificaci6
literária que s'estableixi.
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Si be és cert que tota obra litereria nomes existeix corn a tal a
partir del moment en que un lector desencadena el proces de corn-
prensiO interpretaciO del text al qual s'enfronta, hem d'estar atents
als objectius a establir a partir d'aquest mateix acte de lecture. A
l'escola. la LIJ no haure de ser en tots els casos un pretext per
derivar-ne activitats d'aprenentatge escolar, és a dir. no s'ha de
plantejar corn a lecture informative o portadora de continguts escolars.

Per finalitzar aquest comentari sobre les suposades raons
educatives que aconsellen la inclusiO de la literature infantil en
l'activitat escolar, voldria proposer unes preguntes perque el
professor reflexionés sobre l'orientaciO que ha donat o donare a les
lectures d'obres infantils i juvenils:

- presentar o comentar obres. no aCtuern corn a critics que
es dirigeixen a un arxilector,, potencial. és a dlr, a un lector ideal
col.lectiu quE corn a tal no existeix a l'aula?

Igualment. ,,,no fern servir el condicionant critico-filoidgic corn
a pretext per establir objectius sobre els materials literaris corn
a pauta per a la reahtzaciO d'activitats?

En resum. 6no tenirn tender-Iola a fer de la lecture un recurs o
un deure escolar, que forma part exclusive de la prograrnaciO?

Per acabar, conternplern la possibilitat d'autoforrnaciO sOcio-
cultural. avalada en el respecte de la personal llibertat dinterpretaciO

satisfacciO de cada lector?

5. El curriculum i la literature infantil

Un cop fetes aquestes consideracions previes que necessitava
establir per centrar Ia recerca del Iloc que correspon a la LIJ en el
Curriculum escolar. passare a comentar les possibilitats que es po-
den deriver de les previsions preceptives dins del marc de l'oficialitat
del curriculum

El curricuium es un projecte educatiu que estableix les activitats
escolars segons unes intencions mamfestes I que serveix de pauta
per a I activitat pragmatico-docent dins de I aula Conve destacar el
terme projecte. la que arnb ell s'indica el caracter adaptatiu revisable

funcional que comporta el plantejament curricular per donar pas a
les iniciatives ,nnovadores que plantegi el professorat
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Aquesta reconeguda flexibilitat permet al professorat, segons els
seus criteris I les necessitats de l'alumnat, una diversificada
reelaboracid de l'activitat escolar Aix6 que ja de per si es molt
interessant per a totes les arees i components educatius, resulta
encase més suggeridor per donar cabuda a la LIJ en el Projecte
Curricular de Centre. Els successius nivells de concrecid permetran
d'especificar quins materials literaris i de quina manera sera
convenient orientar-los en cada etapa o nivell. Tenint en compte la
riquesa de possibilitats formatives (personals, escolars) que comporta
la lecture d'obres infantils i juvenils, queda justificat assignar-li un
Hoc en el curriculum pel mateix fet que l'elaboracid d'un curriculum
es precisament la determinacid de maneres d'afavorir l'aprenentatge
significatiu dels alumnes.

A l'hora de buscar les referencies a la LIJ en les diverses etapes
educatives, he considerat més operatiu centrar-me en el Diseño
Curricular Base(DCB) (que és el marc establert amb carecter general
i que presenta les previsions orientatives del sistema educatiu) i

matisar les apreciacions segon el que es preveu en els Dissenys
Curriculars elaborats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.

a) Educacib Infanta

Els aspectes basics del curriculum de l'Educaci6 Infantil, segons
el R.D. 1330/91, s'estableixen en tres arees curriculars: "Identitat
i autonomia personal-, "Medi fisic i social- i "Comunicacid i

representaci6-.

En el DCB s'indica que "la Educaci6n infantil ha de propiciar en los
ninos experiencias que estimulen su desarrollo personal cornpleto-,
una afirmacid que, Obviament, pot ser aplicada a qualsevol altra
etapa educative. AixO suposa necessariament que els recursos
didactics seran diversificats i d'un marcat caracter globalitzador en
el seu ambit d'aplicaciO i interrelaciO. Per aixO les al lusions que s'hi
fa, per exemple a propOsit de l'Area de Comunicaci6 i Represented&
referents a l'expressid dramatica i corporal, als jocs simbOlics en
que el nen es comporta 'corn si', l'exploracid de la realitat, etc.. sOn
facilment connexionables amb d'altres referides a l'ambit social i

personal, a traves d'activitats sorgides de motivacions derivades de
Ills de la literature infantil

En el DCB, concretament a l'Article 2, es fa referencia a un seguit
d'objectius que indirectament recolzen la utilitzeci6 de la literature
infantil:
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2. f. "Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, de-
sarrollando actitudes de respeto, interes y participaci6n hacia

2. h. "Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes
situaciones de comuicaciOn habituates para comprerider y ser
comprendido por los otros, expresar sus ideas, sentimientos,
experiencias y deseos, avanzar en la construcciOn de significados,
regular la propia conducta e influir en la de los dernésn.

2. I. "Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante
la utilizaci6n de los recursos y medios a su alcance, asi como apreciar
diferentes manifestaciones artisticas propias de su edad.

També es reconeix explicitarnent en un enunciat de l'Area de
Comunicaci6 i Representacid que:

"Trabajar educativamente la comunicaciOn implica potenciar las
capacidades del nino, tanto las relacionadas con la recepciOn e
interpretaciOn de mensajes, corn las dirigidas a emitirlos o producirlos,
contribuyendo a mejorar la comprensiOn del mundo que le rodea y su
expresi6n original imaginativa y creativa .

Les referancies a l'expressid imaginative i creative, juntament a
les de les reiterades experiencies de l'entorn (que entenem corn a
enriquidores, educatives i d'un interas basic en l'Educaci6 Infantil),
apareixen amb relativa frequencia en els textos reguladors de la
Reforma. La utilitzaci6 de diversos materials literaris adequats a
l'edat, com poden ser els textos procedents de la tradici6 oral i

folkICrica (jocs verbals, poemes, cancons), la lectura de contes
populars i l'explicaci6 de narracions, aporten el component de la
tradici6 popular de la qual participem. Al mateix temps que a aquests,
es pot recOrrer a altres creacions mas actuals que combinen la fantasia
i la imaginacid amb un cert to de pragmatisme social que resulten
molt adequats per a l'etapa de l'Educaci6 lnfantil perqua aporten unes
primeres aproximacions al medi n,tural. Fins i tot no seria gaire
dificil organitzar -corn ja s'ha fet en algunes ocasions- el contingut
de cadascuna de les unitats del curriculum partint de l'estimulacid
provocada per la lectura, recitaci6, etc. d'una breu produccid literaria.

Curiosament, en la redaccid d'aquestes normes oficials no sorgeix
el terme literatura infantil" (oerque es considera que el nen encara
no ha desenvolupat les seves habilitats lectores, o per no condicionar
l'ils d'uns recursos concrets?). Tanma(eix, corn tots sabem,
l'enriquiment del seu potencial lingOistic comprensivo-expressivo-
comunicatiu necessita estimuls i models lingOistics. Aquests, amb les
seves particularitats especifiques de to, registre i recursos
expressius, seran inicialment de caracter oral (endevinalles, jocs de
paraules, embarbussaments, ref ranys, formes poetiques de tradicid
popular). Aixd no obstant, la seva utilitzaci6 no exclou altres menes
de textos infantils (contes populars i de la tradici6 universal,
intemporals, o relats, contes, narracions d'identificacid actual,
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contemporams) que, Hegits pel mestre, l'introduiran no nornés en la
fantasia del relat i en el descobriment d'experiancies i sentiments
normes de conducta, sin6 tambe en el coneixement de les possibilitats
creatives del Ilenguatge, es a dir, en la familiaritzaci6 amb diverses
menes de registres litererio-cornunicatius. Fins i tot, ambdues formes
es podran combinar amb dramatitzacions i formes d'expressi6
linguistico-corporals.

Per descomptat, el coneixement d'obres d'altres palsos, de tradici6
cultural o de creaci6 contemporania, li pot servir igualment per
estimular el seu coneixernent i/o la seva fantasia. Aixl, per exemple,
nombrosos relats de la literature infantil sud-americana, "oriental,
etc. estimularan la seva imagined& a més de transmetre-li noves
ref erancies culturals, socials, etc. desenvolupant-li a l'hora una
actitud de respecte i acceptaci6 envers les societats multiculturals.

Es possible seleccionar obres infantils d'aquest tipus per incloure-
les en el desenvolupament curricular previst per a aquesta etapa.
Malgrat tot, per ser consequents amb el nostre plantejament inicial,
creiem que l'Os de la literature infantil no hauria d'apareixer sempre
corn el pretext per derivar-ne activitats d'aprenentatge.

En aquesta etapa d'Educaci6 Infantil, igual que després en la de
Primeria i en la de Secunderia, la literature infanth te el seu espai
propi i uns objectius especifics orientats al gaudi de la lecture o de
l'audici6 de l'obra que s'ofereixi. Nornas d'aquesta manera
s'aconseguira fer del nen un bon receptor de la literature, i no un mer
utilitzador d'obres litereries per a d'altres finalitats subsidiaries.

b) EducaciO Primaria

Si be els objectius que apareixen distribuIts en els Procediments,
Fets, conceptes i sistemes conceptuals i Actituds, valors i normes es
refereixen a questions prôpies de l'Area de Llenguatge, sense menci6
especifica a la presencia dela literature infantil, el document que
recull els ensenyaments minims d'Educaci6 Primeria, en l'apartat
corresponent a l'Area de Llengua i Literature inclou un interessant
paragraf que sembla una declaraci6 de principis sobre la funcionalitat
de la lecture literal-ie. Val la pena transcriure'l perque pot servir-
nos d'ajuda per justificar molts dels suggerirnents de la utilitzaci6 de
la LIJ en l'elaboraci6 dels projectes curriculars. Explicitament
s'afirrna que:

aprendizale de la lengua escnta debe permitir a los niños y a las
niñas descubrir las postilidades que ofrece la lecture (y tarnbién la
propla escritura) corn fuente de placer y fantasia, de informactn y de
saber. Junto con los conocirmentos que sobre la lengua rnisrna ofrecon
!os toxtos escritr.. (lexico, rnorfosintaxis. ortografia, organizactri
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del discurso, etc ) dichos textos amplian los conocimientos y expe-
nencias del nine sobre realidades distintas a las de su entorno inmediato

Los textos escritos, edemas constituyen medics culturales para la
construcciOn social del sentido Todos los textos, en cuanto tales, son
portadores de significación Pero ciertos textos, ya literarios, ya
filosOficos, ya de sabiduria popular, buscan intencionadamente la
construcciOn del sentido. Estos textos contribuyen (...) a despertar la
conciencia de la comunicaciOn de cada sujeto lector con una tradiciOn
y una culture en la que han nacido ciertos textos y en la que el mismo
lector ha Ilegado a ser persona.

Los textos escritos, sobre todo, los literarios, sean pertenecientes a
la convencionalmente considerada literature infantil, sean otros textos
comprensibles y accesibles a los niños en esta edad, ofrecen especiales
posibilidades de goce y disfrute, de diversiOn, e incluso de juego.

Paral.lelarnent, entre els objectius generals per a l'etapa de
Prirn Aria, el «Disseny Curricular. Ensenyament Primari., de la
Generalitat estableix corn a tals el domini d'una serie de capacitats
que suposadament podrien potenciar-se des de la literature infantil.
Aixi, per exemple, s'assenyala:

Mostrar-se participatiu i solidari..., respecter els valors morals i
Otics ; utilitzar correctament i apropiadament la llengua, coneixer les
nocions fonamentals de la tradici6 histOrica i cultural; o be identificar

utilitzar formes de comunicacie expressives, corporals, visuals,
plastiques i musicals, desenvolupant el sentit estetic i la creativitat".

Veiem que, efectivarnent, hi havia Hoes previstos per a la LIJ en
Ia prescripci6 del Curriculum escolar i que es possible recOrrer a la
mateixa normativa per reforgar-ne la presCncia a l'escola. Tambe
entre els objectius generals de ra.rea (DCB), s'esrnenta la necessitat
de:

41tilizar la lecture corn f uente de placer, de informaciOn y de
aprendizaje, y como medio de perfeccionamiento y enriquecirniento
linguistico y personal-.
-Explorer las posibilidades expresivas orales y escritas de la lengua
para desarrollar la sensibilidad estetica, buscando cauces de
comunicaci6n creativos en el uso autOnorno y personal del lenguaje-.

I paraldelarnent, en el Disseny Curricular de la Generalitat, dins
dels objectius generals de la prOpia area de Ilengua, s'indica:

"Adquirir l'habitud lectora 1, a partir de diverses fonts impreses,
avancar progressivament en la fluidesa i en la bona comprensi6 del
text escrit corn a font de plaer de coneixernents i corn a arnpliacie del
repertori

-Descobrir en el llenguatge i en les seves manifestacions orals, escrites
i audio-visuals, un vehicle d'acces i participaci6 en el patnmoni cultural
catala, i a traves d'aquest introduir-se a d'altres cultures-.
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-Mostrar una sensibilitat de respecte i d'interés per les manifestacions
linguistiques i culturals que Ii facilitin el domini d'altres llengues...-.

Encara hi ha d'altres referencies més explicites sobre la presencia
de la LIJ; pert) curiosament, hem d'arribar als criteris d'avaluaciô
(DCB) per trobar-les. Alguns d'aquests criteris es basen exclu-
sivament en les referencies derivades de la suposada utilitzaciO de
la LIJ; aixi, per exemple, se suggereix corn a recursos per a
l'avaluació:

-Memorizar, reproducir y representar textos orales (poemas, can-
ciones, adivinanzas, trabalenguas, otros textos de carácter litera-
rio...) empleando la pronunciacitin, el ritmo y la entonaciOn adecuados
al contenido del texto-.

-Producir textos orates (cuentos, relatos de diversos tipos, exposi-
clones y explicaciones sencillas...) en los que se presentan de forma
organizada los hechos, ideas o vivencias-.

-Manifestar preferencias en la selecciOn de lectures y expresar las
propias opintones y gustos personales sobre los textos leidos-.

Igualment, és en les Orientacions didactiques per dissenyar
activitats d'avaluaciO, a proposit de l'avaluacig de la lectura (basada
en la comprensiO lectora, en el desenvolupament de l'habit lector i en
el comentari oral/escrit del que s'ha Ilegit). on el Curriculum de la
Generalitat introdueix explicitarnent la LIJ:

-Cal que l'avaluaci6 de la lecture s'exerceixi a partir de tota classe
de textos escrits:

-Conies, c6mics, narractons, novel.les...

-Textos literaris, cientifics, tecnics...

-Textos expositius relattus a la resta de materres escolars.

-Teatre, guions radlotOnics.

-Rodolins, poestes. cal.logrames.

-Endevmalles. retranys. trases fetes_

-Revistes. diaris .

-Cartes. telegrames

-Jeroghtics. aliabets secrets

Es a dir, sembla que en els sugger.rnents per a l'avaluaciO es
reconeix la presbncta i 'interes de les produccions intantils, que no
s'han explicitat entre el detall dels continguts que componen [Area.
Es. potser, una manera suggeridora de presentar l'adequacie de textos
i de finalitats diclactico-pedagOgiques.



c) EducaciO Secunclana

En el DCB de Secundana es destaca la funcionalitat cognitiva del
text literan I es fa referancia expressa als components culturals de
les produccions literanes. Realment, les afirmacions que, a propOsit
de la funcionalitat de la literature es fan per a aquesta etapa -corn ja
hem indicat anteriorment- sOn totalment valides per a qualsevol de
les anteriors. Possiblement aqui s'han enumerat amb més detail,
pensant exclusivament en la producciO literaria nacional i classica i
no tant en la producciO infantil i juvenil..kxd no obstant, corn hem
intentat de justificar al comencament d'aquest article, les consi-
deracions que trobareu a continuaciO tenen una validesa total per
qualsevol mena de literature.

Vegern aquesta nova declaraciet de principis sobre la funcionalitat
educative de tota manifestaciO literaria:

"La literatura se muestra corn la fuente primordial de construed& de
sentido a traves de discursos Optimarnente organizados y. por lo tanto,
en los que la lengua adquiere plena funcionalidad. Todos los textos
tienen sentido, pero los literarios son aquellos que buscan
primordialmente la construed& del rnisrn0,

.(...) Los textos literarios, merced a la funci6n estetica que impregna
todo su mensaje y a los condicionantes sociales y culturales que in-
fluyen y se reflejan en los rnismos, ofrecen la posibilidad de ampliar
la visiOn del mundo, de desarrollar el sentido del analisis y de la
critica, de gozar y encontrar placer en su conocimiento y de enriquecer
el dominio de la lengua- (p. 373-374) (2).

Evidentment, les prescripcions segUents, recollides en el DCB del
MEC, Area de Llengua i Literatura, poden ser tant certes i aplicables
per a l'Ensenyament Secundari Obligatori, corn per a l'EducaciO Infantil
o Prirnaria (Ilevat de quan es considera la literature (histOria de la
literature, literarietat?) corn objecte mateix d'aprenentatge):

"La ensenanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura estan
estrechamente vinculados a la realidad circundante, por lo que debe
concederse especial atenci& al contexto cultural y lingillstico (lenguas
y vanantes idiornaticas) de la localidad, regi6n o nacionalidad de los
alumnos, impulsando su interes por el mismo y fomentando su valoracien
positiva. En este sentido, son de especial relevancia las obras literanas,
ya que permiten apreciar la evoluciOn linguistica pues en ellas aparece
reflejada una parte importante de la tradicien cultural -

Quant als continguts, s'indica que:

.3. Los contenidos seleccionados han de ser Utiles pare satisfacer las
necesidades de comunicacien de los alumnos en su medic) social y cultural,
por lo que se deriver& del trabajo sobre textos reales (orales y
escritos. lento literanos como no literarios).
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6. Deben incorporarse corno contenidos propios del area aquellos que
faciliten el trabajo interdisciplinar con el resto de areas curriculares
de la etapa, atendiendo especialmente a la interrelación con otros
sistemas y cOdigos de cornunicaciOn (plastico. musical, gestual. cor-
poral, grafico, etc.).

)

Objetivos:

8. Beneficiarse y disfrutar autOnomamente de la lecture i de la escri-
tura corn forrnas de comunicaciOn y como fuentes de enriquecimiento
cultural y de placer personal.

9. Analizar. cornentar y producir textos literarios orales i escritos
desde posturas personales criticas y creativas, valorando las obras
relevantes de la tradiciOn literaria como ejemplos del uso de la lengua
y como muestras destacadas del patrimonio cultural de la cornunidad.

Es ben cert que sovint plantejaments corn els expressats en el DCB
(Valoraci6 de la Ilengua corn a producte i proces sOcio-cultural que
evoluciona i corn a vehicle de transmissi6 i creaci6 cultural: La
literature corn a instrument de transmissi6 i de creaci6 cultural i corn
a expressi6 hist6rico-social; Valoraci6 de les diverses produccions
litereries en Ilengua castellana i en les altres IlengOes de l'Estat
espanyol corn a expressi6 de la riquesa pluricultural i plurilingUe
d'aquest; Valoraci6 dels rnissatges culturals continguts en diversos
Ilenguatges no verbals) s'entenen corn a objectius generals que,
suposadament, s'assoleixen per l'activitat general de l'aula, sense
que calgui un plantejament especific o particular. Tanmateix, quan es
passa a la practice aquests objectius queden fecilrnent en l'oblit i es
presta més atenci6 a la «concreci6" tematica i als continguts de
coneixement i aprenentatge previstos en el prograrna. Aquest risc,
es clar, es més gran en l'Etapa de Secunderia.

Aquestes capacitats, que responen a objectius veritablement
importants, demaner mna concreci6 metodolOgica especifica per ser
desenvolupats arnb I'Liectivitat necesseria perque l'alumne els percebi
i els accepti en una adequada i formative sintesi de coneixements i
actituds. Es a dir, cal evitar que l'aprenentatge cultural de la literature
esdevingui un objectiu ambigu de la .programaci6 (encobert pels
coneixements te6rics), perque aix6 suposa desvirtuar els valors
essencials de la literature.

La LIJ permet el tractament d'aquest valors a partir del plante-
jainent de la reccpciO literario-cultural, ates que implica la participacie
activa de l'individu i l'elaboraciO de coneixements i valoracions
critiques mitjancant l'aproximacie a obres arnenes, motivadores
properes als mteressos de l'alurnnat.
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El presente articulo
atiende a la considers-
cion y funcionalidad que
se asigna a la Literatu-
ra Infanta y Juvenil
(LIJ) en los disenos
curriculares surgidos
de la Reforma
La presencia no
siempre explicita en el
curriculum escolar de
este. tipo de produccion.
exige una atencion
especial para ser
tratada en su
especificidad dentro dot
marco de las activida-
des de clase puesto
que no se (rata de un
contenido ni de un
objetwo de aprendizaie
en s; misma
A ia vez. se expone Li
conjunlo do razones y
felerencias quo avaten
la efectiva utilizacion
de la LIJ en el ambito
escolai. en sus
objetivos propios mas
que considerarla inem
recurse didactico
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Abstracts

Cet article traite de la
place reservee A la
iitterature pour enfants
et aux ouvrages pour la
jeunesse dans les
curricula nes de la
Reforme
La presence de ces
productions pas
toujours explicite -

dans le curriculum
scolaire merite que ren
s'y arréte. car cette
litterature dolt Afro
traitae dans sa
specificite dans le
cadre des activites
scolaires II ne s'agit
en of id ni d'un contenu
ni d'un objectif
d'apprentissage en ;um-
memo
L'auteur presente
galement one Serie Cc

raisons et de
references confirmant
utilisation effective

de la iitterature pour
enfants A l'ecole. arc,-
ses oh,iectifs propres
plus que son emploi
comme simple rnoyen
fildarhgue
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This article deals with
the consideration and
utility assigned to
children's and young
people's literature in
the curriculum designs
which have emerged
from the Reform
The presence of those
productions in the
school curriculum.
which is not always
explicit. requires
special treatment
within the framevvork
of classroom
activities, since it IS
not a content oi
learning object've in
itself
There is also a list of
masons and references
to support the
effectiveness of usino
children s and yOung
people's literature in
school l'o its Otin sake
rattler man as a mere
didactic resource



Als essers humans els encanten les histories
Gabriel Janer Manila*

Als essers humans els encanten les histories que parlen de la vide
i generen realitats ficticies, universos possibles, creacions de la
Ilengua, metafores del m6n.

Segurament, una de les conquestes humanes que defineix amb mes
guany el pas cap a l'horninitzacid es la capacitat de les persones
d'inventar histOries. Potser sOn abans la recerca del foc, l'aparici6
del llenguatge articulat, el descobriment que !a tecnica, ni que sigui
la utilitzaci6 d'un garrot d'ullastre, multiplica el poder de les mans.
Al costat d'aquestes grans conquestes no em se estar de situar-hi
l'esser hurna que narra una histOria i inventa en la contanga un mOn
de ficci6, relats que expliquen la mentida que la ment organitza i la
paraula recrea. També es una ficcid el discurs histdric. A vegades,
els historiadors i les historiadores han cregut que era possible
representar amb fidelitat el retrat d'una época; perO avui sabem fins
a quin extrem en la construcci6 del discurs historic intervenen les
mateixes formes que governen l'escriptura de ficci6, les formes
literaries a traves de les quals s'estructura el discurs de la histdria:
figures i recursos que sOn propis de l'escriptura narrative, relacionada
amb la representaci6 de la realitat: capac de produir un cos d'enunciats
cientifics aixd la fa diferent del relat literari- que permet establir
un conjunt de regles destinades a estirnular la interpretaci6 critica
del que constitueix el seu objecte d'estudi'. Llavors, el passat sobreviu
corn a signe i corn a signe atreu cadenes d'interpretacions. Cadenes
de representacions, m'atreviria a dir. que tracten d'imprirnir marques
de significat als cossos dels morts-'.

La persona que narra s'humanitza alhora i penetra l'obscura matéria
de qua estan fets els somnis. També, el teu relat interior t'hurnanitza.

Nascut a Algaida (Mallorca) lany 1940 Doctor en Ciencies de I Educed() per la
Untversitat de Barcelona Catedratic de Toone Histeria de I Educacie Escriptor Premi
de la Generalitat de Catalunya. 1987 Premi Nacional do Literature lniantll 1988

Adreca professional Universitet cie les files Baloars Campus de la 010 Crta de
Valldcmossa. km 7 5 07071 Palma do Mallorca

( I Chart)er. Roger -NarradOn y yerdad Etima6 do nuostra opoca El Pais Madrid.
29-VH-1993 pp 3 4

(2 ) Spiegel. Gabrielle M do cignificado La literature historica en la era del
posmodormsmo Tomas do nuestra Opoca El Pais Madrid 29-VH-1993. pp 4-
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Que t'expliques a tu mateix de tu mateix? Quina mentida et contes a
fi d'organitzar el teu propi caos?; perque narrar tambe es poser
ordre, configurar una histOria, organitzar-la, donar sentit al caos. I
aquest es, ben segur, un dels motius pels quals als essers humans els
encanten les histOries, car les histdries sOn un tempteig d'ordenaciO
d'aquells elements, sovint caOtics, que circulen entre els meandres
oblidats de la ment.

He de dir que, quan utilitz el verb encantar, vull referir-me a la
influencia irresistible que exerceixen les histdries, en el sentit de
fascinaciO. Als essers humans els fascinen, i els captiven, i els
piauen les histdries. Els atreuen perque els produeixen Weer. De la
mateixa manera que una serpent encanta l'ocell. Que Ii explica la
serpent -nomes amb la mirada pot relatc: ..3C, a vegades, una histdria-
mentre l'encanta?

Des que el mOn es rridn, les histories: veils romancos de cavallers
errants, rondalles meravelloses, contes d'amor secret, histdries
picants i Ilegendes de sants: la mitologia tradicional de la meva illa
explica la histOria d'una santa local a la qual Deu va permetre de
veure l'infern. Hi va guaitar per una finestra i el va descriure -clue
voleu que en digues una santa illenca?- corn un mar immens de foc,
narracions de viatges, relats de vide: el servei militar, la nit de
noces, la fastuosa histOria d'un oncle que parti mar endins i, Avid
d'aventura, arribe a les terres quimériques de l'or, apdlegs i comedies
d'enamoraments i alcavoteries, histdries de la guerra civil que la
gent ha contat durant anys en secret, mites que expliquen la creacid
del mOn... Des de l'horitzd remot dels temps, les histOries nodreixen
la imaginacid de les persone:., i ens diuen de manera eficag que no ens
trobarn sols.

El veil relat oral, explicat durant segles a la vora del foc, al
centre d'uha place, a l'ornbra porticada d'una esglesia, en un mercat
public, etc., sorgeix amb nova saba cada vegada que un narrador
s'atreveix a contar-lo de bell nou davant un auditori. El conte circula
a l'interior del temps i abasta totes les cultures de la Terra. S'ajusta
a and que els que l'escolten s'agraden de sentir, perque es l'olda del
receptor que comanda el relat i elegeix entre les mOltiples propostes
que la histdria recontada desvetlla.

Podriem pensar, doncs, en el carActer pluridimensional de la
descodificaci6 del missatge literari. Aquell que escolta un conte, de
la mateixa manera que aquell que el Ilegeix, efectua la prOpia
interpreted& perque el text conté diverses capacitats d'esser Ilegit;
perô aquestes lectures estan profundament vinculades a la naturalesa
intellectual del receptor, a la sensibilitat i als efectes de la seva
personalitat sobre la lecture. Cal afirmar que la recepciO literaria a
qualsevol edat depen directament de les opetacions mentals que el
lector es cepa, d'efectuar, estimulades pel contacte amb el text.
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Existeix una relaci6 directa entre l'estructura mental d'un individu
I la recepci6 que aquest individu fare del text literan Perb tambe
sabem quines capacitats cognitives estimula I quin cami segueix
l'experiencia litereria fins a transformar-se en experiencia psiquica.

El receptor d'una histOria transmesa per la via de l'oralitat és
sensible a les connotacions que acompanyen la recreaci6 litereria
-la reproducci6 oral es considerada una creaci6 inedita-, fins al punt
que percep que es troba en presencia d'una experiencia irrepetible.

El text oral sorgeix de bell nou cada vegada que torna a esser
contat, per() s'integren a la narraci6 alguns elements que acompanyen
la paraula poetica i la signifiquen: les modulacions de la veu, la
melodia, l'energia dels gestos, la sonoritat dels mots, els silencis,
activament fusionats en la configuraci6 del sentit. Es tracta d'una
veu que s'erotitza, alhora que narra. Paul Zumthor3 ha descrit aquesta
experiencia amb la paraula performance: una activitat complexa per
mitja de la qual un contingut poetic es simultaniament transmes i
percebut en un espai i un temps irrepetibles. El receptor participa en
l'acte creatiu i sap que es troba implicat en un acte Onic, irreversible,
efimer. Sap, també, que es tracta d'una experiencia individual; perque
no es possible que la participaci6 en el joc creatiu sigui experimentada
de manera identica per diversos receptors. Pert) hem de saber que el
component fonamental de la recepcici es la capacitat del receptor de
recrear l'univers significatiu que ii es transmes. Expansi6 del cos,
el relat oral, efervescent magic. El ritme amb que Schehérazade
explica els seus contes -l'entonaci6 que hi fa, la gestualitat, el silenci-
no es estrany a alit, que cerca obtenir de les histOries que explica:
el guany de viure. Perque contar histOries Os aquest un altre motiu
pel qual als essers humans ens encanten- equival a viure.

Schéhérazade viu en la mesura que es capac de continuar la narraci6
dels seus relats, fins a l'inf init. Mil i una nits potser encara sOn més
que l'infinit. Borges af irmava que el yell narrador d'aquests contes
havia volgut afegir una altra nit a l'infinit. Si Schéherazade no tingues
més contes a la mernOria seria executada. I si vol continuar vivint
haura de tornar a explicar una nit i una altra noves histOries, mentre
Shariar transforma el ressentiment i l'odi iniciais en amor a la vida.
El secret de Schéherazade és la capacitat d'escapar de la mort gracies
a la performance que teixeix al voltant dels relats: la tensi6 que
crea, l'emfasi que hi posa, la seva capacitat lüdica, ['enigma que fa
girar sobre les paraules, la intemporalitat dels fets que sOn narrats.
Una instancia de simbolitzaci6 -de recreaci6 de l'univers significatiu
que el conte transmet- significada per la veu. Es podria dir que la
performance, dirigida a obtenir l'eficacia textual, implica

(3) Zumthor Paui Introduction poOsie orate Pons Editions du Spoil 1983
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competencia, no en el sentit de savott fatre, sino en el de savoir 'etre
Cal saber esser en la narraci6 Cal saber-hi estar En la noci6 de
performance hi trobarem sempre un element irreductible. la idea de
presencia del cos4, la necessaria creaci6 d'un espai de ficci6 que
podria relacionar-se amb el concepte de teatralització. Llavors, la
paraula i el gest esdevenen els canals a través dels quals s'efectua
la comunicaci6 poetica. I la poeticitat d'un text no solament consisteix
en la capacitat de produir plaer, sin6 també en 'la possibilitat
d'actualitzar-se en mOltiples propostes, en una diversitat de lectures.
Per6 allO que em sembla prodigiOs es la seva capacitat de projectar
la concreci6 d'una hist6ria més enlla del temps estricte de la
comunicaci6. Cal afegir-hi que la naturalesa de la performance afecta
i modifica el missatge que ens és comunicat: per aix6 és que ha de
considerar-se una experiencia cognitiva.

Mentre es produeix la narració oral el narrador recrea la hist6ria
i l'acompanya d'una teatralitzaci6 que participa en la invenci6 de
l'univers significatiu que emergeix del conte. La significaci6 que
adquireix el relat depen d'aquell espai de ficci6 que configuren la veu
-la ficci6 transita per la veu-, la capacitat de joc, la gestualitat, els
mUltiples matisos que donen forma i significat a les paraules.

Cal afegir-hi, aim') no obstant, una observaci6 nova: durant la
comunicaci6 literaria oral interve un altre element que regeix amb
eficacia indiscutible l'orientaci6 del relat: la verificaci6 continua de
la recepci6 que efectua el narrador. Una permanent confrontaci6 amb
la incidencia que la histOria produeix en la sensibilitat i la intelligencia
d'aquell que escolta. Llavors, aquest efecte exerceix una funci6 de
retroalimentaci6, en el sentit que modifica i governa la producci6
textual. D'aquesta manera, Ia recepci6 orienta i condueix la producci6
literaria durant l'acte de creaci6 en el mateix instant que neix.

Per6 si es l'oIda del receptor alit) que comanda el relat, perque
elegelx entre les mOltiples propostes que la hist6ria desvetlla, aquella
que la inquieta I l'estimula, la que dOna resposta a alguns interrogants
plantejats secretament, cal pensar que s6n aquests interrogants i

aquelles inquietuds que condueixen la producci6 literaria.

Tambe la percepci6 dels textos escrits s'efectua a partir de les
inquietuds del receptor, ha observat Hans Robert Jauss, segons les
vivencies i les expectatives que configuren la seva visiO particular
del mOnt. La recepci6 literaria, doncs, concreta -fa passar de la
virtualitat a l'actualitat- quolcom que el receptor reconeix.

(4) Zumthor Raul Performance rocepbon lecture Quebec Le Preambule 1990
(5) Jauss Hans Robert Lderaturgoschichte als Proyokabon der Laeraturtt,ssonschaft

Konstanz Umvers.tats-Durckerci 1967
G I Fidalgo Segundo -leer y crear- CLIJ Cuadernos Laeratura InfanItl y JuventL

num 25 Barcelona febrer de 1991

7 2

31 frib



La capacitat de contar histories comenga durant els primers anys
de la vida Narrar es per a un run i una nina de quatre anys un joc,
amb tot el que de Ilibertat invencio fantestica conte el joc. Tambe
ho és escoltar una histOria. Mitjangant la narraci6 obte alguns beneficis
fonarnentals: primerament, explica les histories que imagine, a
l'interior de les quals experimenta realitats ficticies i hi tresca
paisatges inedits: en segon Hoc, apren a construir histOries
significatives. narracions proveides de significat. Avui sabern que la
manera d'emmarcar l'experiencia, si no volem que es perdi més enlla
del record, és a través d'una estructura narrative. L'infant apren a
utilitzar alguns instruments narratius a fi d'obtenir aquelles coses
que vol. Aprén, sobretot, a justificar la naffed() dels fets amb la
intenci6 d'evitar la confrontaci6 i el conflicte a contar la histOria
sota la Ilum de la legitimitat i relatar-la amb totes les circurnstancies
atenuants. Negocia el significat alhora que apren -la Culture posa al
seu abast un seguit de recursos narratius i una serie de tecniques
d'interpretaciO- a coneixer els processos rnitjancant els quals es
negocien els significats en el context d'una comunitat deterrninada7.
Apren que la significacio es mOltiple i divergent alhora, que els nostres
actes es troben profundarnent afectats per la manera corn contarn all()
que hem fet. I descobreix que la naffed() depen del poder de les
figures reteriques: de la metefora, la metonimia, la sinecdoque, la
implicaci6, etc. Sense el concurs d'aquestes figures la naffed() perdria
la capacitat d'arnplificaciO: el poder d'explorar Ies connexions que
existeixen entre el que es quotidia i l'insOlit. En tercet Iloc, la capacitat
que tenim els essers humans de cornpartir hist6ries que parlen de la
diversitat de la vide i d'interpretar-les de manera congruent amb els
cornprornisos morals de la societat en que vivirn constitueix una de
les formes mes poderoses d'estabilitat social. Per rnitja dels relats
que el nin o la nina sent explicar en el context de la seva culture apren
a donar sentit narratiu al mOn que l'envolta. D'aquesta rnanera. les
histories -des dels sollloquis que organitzam just abans d'adormir-
nos fins a les autobiografies s,!spontanies- estirnulen la cohesiO social
i contribueixen a mantenir-la.

Aquestes funcions de la narraciO -per mitja de la narracid la
criatura tempta de viure el contingut de la imaginaciO, construeix
histOries significatives i experirnenta un sentiment de relaciO, de
cohesiO. amb una societat humana deterrninada- tant es produeixen
en la comunicaciO literaria oral corn en la cornunicacio escrita- per
mitja de la lecture. Tambe la lecture possibilita el transit a traves
dels espais que la imaginacid festeja. i facilita l'atribuciO de sentit

) Bruner Jerome Actes dc s,dnibeado Alas am Id IV, .,'' t ,d 'd.1-cl
Ahaola Edtonal 1991
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a la vide -la lecture es sempre un instant de negociaci66 i estimula
el sentiment de pertinenca a un col-lectiu

Caldria preguntar-se per mitja de quins mecanismes el receptor
del relat oral es converteix en receptor de la narraciO escrita. Es
cert que aquell joc d'acceptaciO i complicitat, d'adaptaci6 reciproca
de gesticulaciO, d'Ornfasis i pauses amb qué acompanyarn el discurs

oral no apareix en la cornunicaciO escrita. Una frase escrita -diu
Tullio de Mauro9 - viatja, ha de viatjar sense aquest auxili preciOs.
Per6 aix6 no m'impedeix de subratllar el caracter dinarnic de la
lecture, alhora que val la pena de recordar que és sempre productive
i engendra plaer. Potser podria definir-la, tot fonamentant-me amb
la teoria de W. lser'3, en el sentit d'absorci6 i creaci6 un proces
dinamic a través del qual es constitueix l'obra literaria en la
consciencia del lector. Llavors, el lector apareix corn un dels actants
de la gestic!) literaria i la recepciO es produeix a traves d'un encontre
personal amb el text. El lector escolta una veu que Ii parla en silenci.
Podriem preguntar-nos si entre la performance que he atribult a la
comunicaciO literaria oral i la lecture silenciosa I solitaria existeix
alguna relaciO: En quina mesura es pot aplicar el concepte de
performance a la percepciO d'un text escrit si tenirn en compte que
es tracta d'una percepciO, corn es en el cas de la lecture, purament
visual i muda?

La lecture es desenvolupa sobre una remor de fons -la remor
d'una veu- que l'impregna. Per a la persona del final d'aquest segle
la lecture respon a una necessitat d'entendre més que de coneixer.
El cos s'hi abriga perque es una veu que fa de bon escoltar a través
de la qual pot encara trobar-se una sensibilitat sovint ignorada
Possiblement all6 que en la performance oral es una realitat que
s'experimenta. es troba en la lecture en l'ordre del desig. El lector
desitja acostar-se a aquella veu misteriosa que li indica que no es
troba sol. Es la veu de l'autor que l'ajuda en la recerca de possibles
significats. Pert) els textos de ficciO han d'esser necessenarnent
indeterminats. I Os la indeterrninació del text and que incita el lector
a participar en l'aventura de la construcciO del sentit. Es el caire
salvatge de la lecture. de descoberta. d'aventura. l'aspecte
necessariament inacabat i incomplet. Corn succeeix amb tots els plaers:
sempre hi queda un espai rnisteriOs que no ens atrevim a penetrar.

Per6 la literature es una creaci6 de la llengua El text literari es
converteix en un espal !Odic. voluptuOs. que provoca el plaer i la

iB I Poulaine Mattme Pour une soc,olog,e UV la ,ertwe Pans Ed,t,orts du cercie dc
la Libraine 1988

191 De Mauro Tuli.o La Cu/laid orale Ban Do Donato 1977
(101 Iser Wolfgang Anpolltttruktur 7exte W R Hervorhebungen 1970
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figuraci6 seductora, que permet projectar en l'escriptura l'escent-
ficaci6 simb6lica del desig L'espai misteriOs sobre el qual la imaginaci6
donara vida a les seves criatures.

La Ilengua es el misteri que defineix la persona i es l'instrument
a través del qual es fan explicites la seva identitat i la seva presencia
histOrica. Tambe la Ilengua és el mitja més important grades al qual
s'ha expressat, preservat i transmes la creativitat humana. La
literatura, que es una creaci6 de la Ilengua, conté una foroa vital i una
energia insospitades. La Ilengua transforma la realitat en materia
poetica. L'escriptor s'esforga a fi de treure registres nous a la
Ilengua, significats nous. Per aix6 es necessari dirigir-se a les paraules
amb una mirada inedita capac de descobrir els llargs processos
alquimics del temps. Llavors l'escriptura esdevé un laboratori i la
taula de treball, el taulell on es disseccionen els significats de la
paraula, on es fa i es desfe continuament el sentit, el punt on
s'estructura la fabulaci6. No tinc cap dubte del paper essencial que
hi juga l'ambigOitat dels mots -no sOn objectes rigids, inflexibles i

durs, les paraules. fins al punt que algO ha parlat del seu caracter
liquid-, profundament vinculada a l'ambigOitat sementica del discurs

alhora, al funcionament de la imaginaci6: el poeta es aquest artesa
que suscita i modela la imaginaci6 nomes pel joc amb les paraules, ha
escrit Paul Ricoeur". Es el caracter ambigu del discurs all6 que permet
aquella dialectica entre el text i el lector. D'aquesta manera, la
paraula continua essent un acces als espais de la imagined& pert
tambe es l'eco de la nostra mernOria submergida, dels nostres
sentiments, de les emocions, dels nostres compromisos: inespera-
dament aflora a través d'una imatge la realitat a la qual ens sentim
vinculats ideolOgicament i afectiva.

No obstant aix6, la societat del nostre temps no permet que
l'individu jugui amb les paraules i penetri la seva riquesa expressiva.
Existeix un empobriment progressiu de l'Us de la Ilengua, una
disminuci6 de la seva forga vital. En l'estructura dels regims politics
totalitaris el Ilenguatge ha estat -ho es encara avui- obilgat a expressar
i a exaltar certes falsedats criminals. En la cultura de masse, de les
democracies actuals la Ilengua arrossega una carrega enorme
d'imprecisi6 i vulgaritat''. Correspon a la literatura, al Ilenguatge
poetic de la fabulaci6, recuperar les vies que condueixen al joc amb
les paraules, a l'exercici de la imaginaciO que genera multiples efectes
de sentit, a l'art de contar histOries que parlen de la vide. La fabulaci6
es contraria a la rigidesa de les veritats solernnes. L'art de narrar
consisteix, segurament, a estimular l'aparici6 d'un dubte sobre an()
que sabiem arnb certesa

(1 1) Flicoeur Paul La mOtaphore me Paris Editions du Scull. 1975
(1 2) Steiner. George Longuale y silonclo Barcelona Gedisa 1990
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En un conte que recull Stith Thompson' 3 que explica la creaci6 de
l'esser hum& s'especifiquen els materials de qua era fet Adam el
tronc era d'argila, els ossos, de pedra, les venes, d'arrels, la sang
era d'aigua: els cabells eren d'herba; el pensament era de vent, i

l'esperit, de nOvols. Potser el narrador remot que inventa aquest
relat volgué significar la fragilitat borrascosa de les fabulacions que
teixeix el vent de la memOria a l'interior de les quals circulen els
nOvols que produeix el cor. Pelt una antiga endevinalla de la meva illa
planteja al receptor quina és la cosa d'aquest mOn més rapida i

veloc", més Ileugera que el vent, mes agil i fuent que un poltre
desbocat. La resposta es, tanmateix, el pensament de la persona. El
pensament es fet de la mateixa materia que el vent, explica aquell
conte, a fi que ii sigui facil rec6rrer els paisatges que la imaginaci6
teixeix. Nies veloc que el vent, la imaginaci6 penetra els milltiples
espais de la ficci6.

Quan he afirmat que la recepci6 literaria a qualsevol edat depen
directament de les operacions mentals que el lector es capac
d'efectuar, estimulades pel contacte amb el text, era conscient que
la meva proposta contenia, potser soterrada, una certa conflictivitat.
No vull ser immodest i per aquest motiu he de cOrrer a advertir que
nornes es tracta d'una imprecisa i dubtosa inquietud tocada per la
il.lusi6 del conflicte. Pert) si aquest discurs contribueix a esperonar
respectre d'un dubte sobre algunes infinites certeses haure de donar-
me per ben pagat.

La veritat es que no m'agrada gaire l'expressiO «literatura in-
fantik tot i que no caure en la illusi6 de negar-la. Sobretot, intentare
d'explicar les meves esmenes.

Sovint es defineix la «literatura infantil" en relaci6 amb el
destinatari de la creaci6 literària. L'especificitat del nin i de la nina
es la tesi que fonamenta l'existencia d'un corpus literari dirigit a
satisfer, des de l'Optica de l'adult o de l'adulta, les necessitats d'un
pOblic que condiciona la creaci6; per() es tracta d'una creaci6
pretesament educativa, amb voluntat de transmetre uns valors morals
i de tractar els temes que hom considera adequats a la incommovible
especificitat de l'infant. Aquells que adopten aquesta actitud han apres
una cosa fonamental: no s'obliden de situar al punt de partida dels
seus plantejaments que la creaciO literaria Os el resultat de la
utilitzaci6 poetica de la Ilengua, cap c de suggerir diverses possibilitats

( 13) Thompson. Stith The Folktalo Nova York Holt. Rinehart and Winston. Inc 1946
( 141 A tu quo no tens bartera I es teu cap mai no es conton de scs coscs d'aquest mon

quina creus sa mes Iliquera?
R el pensament



significatives, perg al servei d'aquells valors que l'educaci6 escalfa' 5.
També fan referencia a les incapacitats de les criatures per entendre
certes estructures narratives, per abastar determinats temes.
Entenen que la "literatura infantil" ha de conduir els lectors a la
Literatura.

Crec que no és necessari afirmar que no cornpartesc aquesta visit)
reduccionista i limitada. Aix() no vol dir que negui l'existencia d'una
literatura infantil que respon a aquests criteris. Desgraciadament
existeix en quantitats informes. PerO ni l'especificitat del nin o de la
nina es una condici6 hermetica i predeterminada -es evident que la
idea d'uns estadis evolutius rigids i tancats ha sorgit de la lectura
superficial de la teoria de Jean Piaget-, ni crec en una literatura al
servei d'uns valors morals determinats. AixO no vol dir que pensi en
una literatura moralment neutra. Contrariament, crec que l'escriptor
no ha d'amagar les prOpies conviccions morals i politiques, pert les
ha de saber posar per davall d'aquella voluntat estetica que defineix
la creaciô literaria. No solament no les ha clamagar, sin6 que les ha
de fer evidents sense ambages. Tanmateix, escrivim, i Ilegim, i ens
divertim, i potser ploram sempre contra algO. (La qual cosa vol dir
clue escrivim, i Ilegim, i ens divertim. i potser ploram sempre a
favor d'algO.) I, qui ha dit que el lector ha de captar completament
el missatge contingut en el text? Una de les exceldencies de la
literatura es la capacitat de desvetllar inquietuds, de respondre a
alguns interrogants en diversos moments de l'evoluciO humana.
Finalment, qui es capac de dictaminar els temes que sOn assequibles
a una criatura? PerO no sOn els temes allO que ens ha de preocupar,
sing la manera d'expressar-los, el tractament literari amb que serem
capacos d'escometre'ls. La poeticitat d'un text consisteix en la
capacitat d'esser assequible simultaniament a persones d'indole
diversa; pen5 cadascuna haura de fer la prOpia lectura, per a cada una
el text haura de contenir certes respostes. Tanmateix, hi haura
infants que mai no seran capacos de Ilegir alguns textos que altres
infants de la seva edat Ilegiran fluidament. PerO hem conegut adults
que mai no Ilegiran determinades obres que horn considera basiques.

Tambe Marisa Bortolussi, el treball de la qual em sembla en alguns
aspectes admirable, ha caigut en la trampa de creure en una creaciO
sotmesa a la naturalesa especifica del receptor: .El receptor -escri u-
constituye un elemento condicionante e impone al creador una
adaptaciOn y una modificacion. a todos los niveles-''. LI avors

( 15 ) Garcia Padrino Jaime nbteratuta v oducacton d Corr Ito Pedro Gdrcio
Padrino. Jaane 1.11cratura v ensendnza de Li 1. teratura Cuenca Ediciones
de la Universidad de Castilla-La Mancha 1992

( 161 Bortolussi. Marisa Anah;ds teOrico dot cuento Macau! Alhambra. 1985
pp 132
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interpreta aquests condicionaments I aquella modificaci6 props de la
literature infantil I els atribueix el paper del codi de clue parla Roland
Barthes'7, a través del qual el narrador I el lector se signifiquen al
Ilarg del relat. Alguns anys despres de la publicacid del seu primer
treball, Marisa Bortolussi ha suavitzat de manera significative aquelles
propostes'8.

Amb tot estic convengut que el receptor es un element que
condiciona la creacid i la modifica; perd durant la recepcid, en el
moment en clue realitza la seva lectura, mentre actualitza el contingut
potencial del relat i participa en la creacid. Pretendre que el receptor
exerceixi una pressid condicionant durant l'escriptura és posar traves
a la imaginacia, tractar de controlar la creacid literaria des de la
psicologia, en els casos de l'especificitat de la nina o del nin, o des
de la pedagogia, quan posam els valors educatius en l'horitz6.

A qualsevol edat la recepcid literaria depen directament de les
operacions mentals que el lector és capac d'efectuar sota l'estimul
del text. Pelt aquesta es una de les funcions de la literature: desvetllar
certes capacitats de la intelligencia, formes inedites de coneixement.
Cal atorgar-li el dret d'esser eficac -ha escrit Dolors 01 ler- en les
nostres relacions amb el mon'9. La lecture ens acosta a les operacions
que el text ha seguit en construir-se i ens introdueix en els processos
i els procediments que ha seguit l'escriptor en la formulaci6 imaginaria
del m6n: en la representaci6 de la realitat; perd es tracta d'una
representacid capac d'estimular unes altres representacions inedites.
La literature infantil es una creaci6 estetica de la Ilengua capag
d'interessar les criatures, ha escrit Juan Cervera" amb la malevola
sagacitat del pedagog que sap que l'objecte fonamental de la pedagogia
es la intervencid. Fer que el nin i la nina s'interessin per un text
literari és tambe un art, i una habilitat, i un rosari de tecniques. Pere)
sabem que es possible i aix6 ens conhorta.

Es al nostre temps que ha guanyat la idea d'una literatura infantil
creative i lOdica, escrita des de la irnaginaci6 amb la intenci6 de
provocar-la. Algu em podria dir: I aix6 de quina manera es pot fer?
La pregunta em recorda un pintor que vaig coneixer entossudit de
pintar el fons de la mar. Pintava sobre teles enormes peixos de
colors. estrelles marines, coralls i posidOnies. Quan havia acabat
s'arionava que no havia sabut pintar l'aigua. I pareixia que els peixos,

(17) Barthes Roland S Z Paris Editions du Seuil. 1970
18) Buitolussi Marisa El cuento infanta cabano. to t.,;-.Ithlio Madricl P110901.

1990
( 1 9) 011er Dolors -Quanta, quanta sopM., Sorra ifOr. num 400 Barcelona Publicamons

do l'Abadia de Montserrat, abril de 1993
(20) Cervera. Juan La literatura inlanttl en i educacion basica Madrid Cincel-Kapelusz.

1984
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I les estrelles, I els coralls sobrevivien en un espai estrany, en una
atmosfera buida De quina manera puc aconseguir omplir les teles
d'aigua de mar?, em preguntava. Quan escnure es un plaer en si
mateix, quan som capapos de contar una histdria -sempre resta una
histbria per contar- i deixar el temps suspes entre la gamma de
registres que l'escriptor mobilitza. La literature infantil es una creacig
estetica de la Ilengua que escrivim per a unes criatures, l'especificitat
de les quals reconstruim a l'interior del nostre record d'adults?
Només cal que hi aboquis l'aigua del teu mar. Fa poques setmanes em
cridava l'atencif5 una entrevista que publicava el diari Le Monde al
cantant de rock Sting en la qual afirmava: Jo no he fet res que sigui
nou, és perque passa per mi que esdeve Onic. Les meves cangons son
corn les emprentes dels meus dits.

Paraules clau

Literature popular Lecture

Conte Creativitat

ExplicaciO de contes ImaginaciO

Cornprensi6 verbal Etapa evolutiva
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Abstracts

A los seres humanos Les atres humains Human beings love
les encantan las appracient enorrnement stories that tell them
histonas que hablan de les histoires qui about life and generate
la vida y generan racontent la vie et qui fictional realities.
realidades ficticias. engendrent des possible universes
universos posibles, realites fictives. de creations of language.
creaciones de la nouveaux umvers metaphors of the
;engua. metafolas del possibles des world A man who
mundo El hombre que inventions de la langue narrates is humanised
narra se humaniza al ou des mataphores du as he penetrates the
mismo tiempo que monde Le narrateur dark matter of which
penetra la oscura s'hurnamse au moment dreams are made
materia de quo estan memo o0 il penetre la Receptivity to
hectic's los suenos substance obscure qui literature al any age
La recepcion meraria a constaue les raves La depends directly on the
cualquier edad depende reception litteraae. mental operations that
directamente de las quel quo soil rage. the reader is capable of
operaciones menta :ts depend directement de performing, stimulated
clue el lector cts Cana.' la capacite du lecteur by contact with the
de efectuar. estimula- a lealiser des text The fundamental
das nor el contacto con operations mentales component of
el lesto El componente stimuides au contact receptivity is the
fundamental de la du texte La capacity of the
'ecepcion es la cemposante essontielle re.-elver to recreate
capacidad del receptor de oath, reception est Wit meaningful universe
de recrear el universo la creativite du wMch is transmitted to
significativo que le es raconteur. c'esta- him
transmitido dire la possibilad de

pouvoir imaginer
l'univers qu'on lia fait
decouvra
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El conte popular català corn a eina de transmissió
dels valors educatius
Nüria Rajadell i Puiggros*

Reflexions al voltant del conte popular aqui i avul

Al final dels anys setanta neix una nova manera d'explicar contes,
a partir de contistes sovint urbans i cultes. utilitzant recursos no
directarnent tradicionals, i amb una relaciO amb l'auditori que s'apropa
mes aviat a l'espectacle instituit que no pas a la transmissig de
coneixements i fantasies dels nostres avantpassats. Es configura una
etapa caracteritzada per l'arraconament i l'oblit del conte popular
catala; parallelament van desenvolupant-se noves tecniques que
proporcionen educacib i basicament distraccib als nens i nenes.

Caldra esperar gairebé una decada per poder parlar d'un re-
naixernent del conte, aixi corn de certes testes i tradicions populars,
en una societat industrial avancada, repleta d'irnatges. hiper-
comoartimentada, superinformada. informatitzada, espectacular I

atomitzada... influenciadora de manera notable en la manera de sentir
i d'expressar-se dels ciutadans.

El conte popular pot coexistir amb aquests nous procediments més
tecnolOgics i menys humans, ja que ni els entrebanca ni els aniquila,
fins i tot poden cooperar sempre que cadascun continui mantenint la
personalitat que l'identifica.

I conte popular catala és fill del folklore corn a pare portador de
la oultura popular, en (a qual es troben inclosos una mitologia, una
religiO, un Ilenguatge i uns costums concrets; i de la literatura in-
fantil corn a mare proveldora d'un estil més culte, perfilat per la
literatura, enfocat vers el mOn infantil i que és font de cultura i

esbarjo alhora.

Prof essora titular d't !nivel:mat del Dopartarnont de Diddclic.1 Ornand/OciO Esonlar
de (a kicullat do Podagoqua !Wow...sada del; de fa any:: swl moo de ta dda( 4,i a do lo
Ilengua do la literatura coin queda rellectil en la soya lasca docent.1,1 soya participacio

coordinaciO en prOjectes de recerca I diverses publicacions
Adreca professional Departament de Didactica I Or ganittacio Lt.( Aar Pacultat de

Pedagogia universital de Barcelona Baldin Reixac s/n Terre D 4rt P5 080:'8 Barcelona
Tel 333 34 66 (ex! 3389)
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Considerem que es pot analitzar des de dos vessants, independents
pero alhora complementans

Segons la forma, consistent en la manera d expressar el conte de
manera externa, es tracta d'una .narraciO, expressada de manera
oral o be escrita, exposada generalment en forma de prose. Es

caracteritza per ser breu i senzill, tant en l'argument corn en les
caracteristiques i actuacions dels personatges. Abasta un nürnero de

paraules entre les cent i les trenta-mil, i ocupa un temps de lecture
des de mitja fins a dues hores. Els seus elements es troben units
gracies a una estructura concreta que s'articula al voltant d'unes
funcions generades per un mal o manca que desencadena tot un proces
fins arribar a un desenllac positiu-

Segons el ions, que engloba el contingut intern del propi conte,
considerem que "s'enquadra en un espai i en un temps molt poc
delimitat que s'esten des de la realitat fins a la fantasia, posseint
elements d'ambdós pert) sense situar-se de ple en cap d'ells. La
ideologia que s'hi troba immersa es pot analitzar des de dues
perspectives diferents perd complernentaries: retrospective (pretén
donar-nos a coneixer les maneres d'esser i actuar dels nostres
antecessors) i prospective (preten transmetre una serie de conceptes
forrnatius i positius a l'infant)-.

En la vide del conte popular influeixen aspectes molt diversos,
interpretats fins i tot en algunes ocasions corn a sindnims; dels quals
en destaquem quatre grups: literaris (faula, apoleg, Ilegenda. epopeia,
narraciO, novella...), folkldrics (mite, ritu...), funcionals (joc,
festa...) i psicolOgics (somni...).

El conte popular ha estat i es un importantissim vehicle per
conserver i expandir la Ilengua i les tradicions catalanes, estroncades
en diverses ocasions. Tardanament ha arribat a consolidar-se corn a
literature infantil, tot i que per transmissiO oral posseeix una Ilarga
tradiciO. Respon a les principals caracteristiques dels contes
universals, ja que planteja problemes humans, proposa un final felic
i reflecteix una actitud certament practice; generalment l'heroi es
caracteritza per la forge fisica mentre l'herdina es una noia dolca
fidel, reflex de la bona mestressa de casa.

Els valors educatius I culturals del conte popular catala

Un dels objectius basics del conte popular se centra en la trans-
missiO de valors educatius I culturals de la nostra societat, d'entre
els que destaquem:
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Etnologics el conte popular no es més que un reflex de la nostra
pr6pia histOria, que cal que coneguem. Ha sorgit del poble i per boca
d'uns personatges populars, a través d'accions i pensaments, es van
reflectint costums i tradicions:

de caire informatiu: es descriuen situacions (conflictives o
simplement informatives), valides en el seu nus basic, en qualsevol
situaci6 quotidiana, tant geografica (camp, muntanya, ciutat) corn
humana (a casa o be al eerier), tant econdrnica (treball, organitzaci6
casolana, bens) corn social (organitzacions, costums);

de caire histOric: es comenten, de vegades, fets que havien
succell abans, sia reels sia Ilegendaris;

- de caire moral: es reflecteix la tradici6 moral o civica, tot
remarcant l'Optim resultat de qui la compleix (premi) o el fracas de
qui s'ho passa per alt (castig);

de caire humoristic: es reflecteix la reacci6 que adopta l'individu
davant un esdeveniment.

Didactics: la rondallistica ha estat durant molts segles una font
basica d'educaci6, ja que posseeix un cabdal inesgotable de saviesa
i ensenyament. El fet mes curigs es el seu ensenyament de tipus
indirecte, de caracter lUdic per a nens i nenes sobretot entre els tres
i vuit anys. Tot i que presenta situacions molt diverses, l'objectiu
didactic sempre s'hi troba present, sigui enfocat cap a un problema
o be un altre.

Antigament exercia una funci6 supletOria, substituint pares i

mestres quant a donar consells i ensenyaments. Actualment pot ser
la base d'un aprenentatge mes complet i adequat, segons considera
Bettelheim, pel qual corlabora en el desenvoluparnent de l'interlecte,
o be corn a punt de partida del text Iliure, segons opini6 de Rodari. Per
a d'altres, entre ells Pastoriza, no pretén ensenyar res sin6 sim-
plement afavorir la imaginaci6 creadora de l'infant.

PsicolOgics: alimentar la imaginaci6 i la fantasia s6n dues funcions
basiques del conte, per() també col-labora a desenvolupar aptituds
corn el manteniment de l'atenci6, la clarificaci6 de les emocions, etc.
Ajuda l'infant a reflexionar sobre l'entorn que l'envolta i sobre ell
mateix, per a descobrir la seva prOpia identitat. Prolonga els seus
desitjos, en boca del protagonista, arnb el qual s'identifica.

Tant l'estructura corn el contingut satisfan doncs les necessitats
psicolOgiques del nen; per aix6 sempre es presenten a traves d'unes
caracteristiques similars: un contingut que segueix sempre el mateix
proces (presentaci6 del problema, Iluita de l'heroi davant nombroses
prnves i/o enernics, etc.) fins arribar a un final positiu, ja que
precibment la rnoralitat es la que fa efectiva el missatge.
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Linguistics el conte es fonamental durant una etapa cronolOgica
concrete de l'infant corn a font d'aprenentatge de la Ilengua materna
de manera lOclica. Tot distraient l'infant se li este ensenyant l'es-
tructuraciO i la composici6 lingaistica de la seva Ilengua: vocabulari
nou, formed() de les frases, expressions tipiques, etc.

Tanmateix, a l'hora d'explicar o presenter un conte, cal fer servir
l'estructura lingOistica més apropiada i tenir en compte el receptor
a qui va destinat, sense sobrepassar-se per excés (que podria suposar
incomprensi6) ni per defecte (que podria comportar avorriment).

Pere) no tots els autors estan d'acord amb aquesta transrnissi6 de
valors educatius i culturals del conte popular i en critiquen aspectes
corn:

Classisme: consideren un predomini abusiu de la classe burgesa,
sense reflectir les altres classes socials existents en la societat
catalana.

Tot recordant les paraules anteriors dels etnelegs referides al
conte corn a reflex de la tradici6 histerica d'un poble, hem d'esser
conscients qUe la societat burgesa a Catalunya ha tingut un pes molt
mes elevat que en altres [loos, la qual cosa s'ha reflectit en la seva
rondallistica. Igualment trobem molts contes protagonitzats per la
classe baixa, per damunt dels poderosos, dernostrant que la riquesa
no serveix de res si no es te seny i bon cor. Per tant, sentenciar de
<,classista" el nostre conte dernostra una anelisi force superficial i
sense fonament.

Masclisme: el collectiu feminista considera que la dona es
discriminada en tots els sentits i moments. ja que nornes es prota-
gonista grecies a la bellesa fisica (do absurd que no demostra cap
tipus de capacitaci6 superior) o be a les feines casolanes (sempre
sota el domini i consells de l'horne, be que sigui totalment inexpert
en aquest

El nostre conte popular es protagonitzat per personatges d'ambd6s
sexi:,, tot i que arnb un predomini superior del masculi; per() hem
d'esser conscients que l'infant s'identificare sempre amb el
protagonista, sigui del sexe qui sigui, i tant s'irnaginare que este dalt
d'un cavall Iluitant contra l'enemic corn venent al mercat; la qual
cosa ens demostra que a vegades es més intelligent que l'adult.

Corn a resposta, aquest col.lectiu inicia l'ediciO, a la decade dels
vuitanta, de contes infantils exclusivament amb protagonistes
femenines, que no seri mes que nois disfressats amb care de nena, que
van a la guerra, passen dures proves de resistencia fisica o d'astOcia;
mentre que els nens/nois s6n febles i reclamen sempre l'ajut a les
noies que, valerosament, els salven del perill o els proporcionen la
soluci6 necesseria. Considerem, per6, que no s'ha de passer del

8 4 0

r



masclisme exagerat (el qual cntiquen) a un feminisme exagerat (el
qual practiquen), que cal pensar mes amb el contingut I sobretot la
moralitat, que no en el sexe dels protagonistes.

Crueltat: concebuda arran dels enfocarnents de la psicoanalisi i
la psicologia infantil, que remarquen la gran dosi de violencia i sadisme
que inclou el conte.

Ells pretenen un conte suau, dolg i molt agradable, quan precisament
l'essencia del conte es la Iluita i l'aventura per tal de gaudir d'un
final feliç, fruit de combatre la injusticia i la crueltat. El be i el mal
estan presents en qualsevol situaci6, real o imagineria, i esta ben
comprovat que no provoquen cap tipus de trauma al receptor. Tal com
assenyala Froebel: La vida contada, cualquiera que sea la forma
como se la ha revestido; la vide presentada como una fuerza real y
actuante produce por sus causes, por sus acciones y por sus
consecuencias, una impresiOn mucho mes profunda que la que produciria
una utilidad practice o moral, presentada por la palabra»'.

Carrincloneria: aquest grup considera que els contes populars
estan fora d'Orbita, i que, si el pais canvia, els seus contes tambe ho
han d'anar fent. Ells ofereixen dues propostes cara al seu contingut:
racionalitzacid (reduint per tant la dosi de fantasia aixi corn la
consequent delectanca), i modernitzaciO (eliminant la seva saba i
perdent, de retruc, molts valors i conceptes inclosos).

Considerem que l'origen del conte popular ens queda Ilunya., aixi
com a vegades alguns dels elements que hi trobem, per() no deixa de
ser una font més de transmissi6 de la nostra hist6ria i tradici6
populars, perfectament compatible amb altres recursos culturals.

Irrealitat: aquest grup rebutja el conte (popular, tradicional,
fantastic...) pel fet de mostrar situacions i personatges inexistents.
Tanmateix, una narraci6 que inclou fets i personatges reels es més
una lliçO d'histOria, una biografia o be una Ilegenda, que no pas un
conte. Malgrat que el conte estigui envoltat d'ambient fantasiOs, els
problemes que s'hi plantegen sOn ben reals (fam, pobresa, riquese...).

Cada vegada en major nombre i qualitat, s'estan editant Ilibres
per als infants sobre coneixements dels fets i personatges de la
nostra histOria, pert no tenen res a veure amb el conte popular.

Podriem per tant condensar que hi ha una serie d'autors que con-
sideren el conte corn a poc o gens educatiu, sia per massa dosi de
crueltat sia per exces de fantasia . tot i que considerem que el conte
es Util sempre que s'emmarqui en un ambient afectiu i cultural sa. Per
explicar un conte cal conOixer la seva procedencia, no trair el

11) Froebel. F Li educacidn del hombre Buenos Aires Kapelusz. 1969. p 63

8 5



Ilenguatge, repassar-se'l a fons abans de preseotar-lo després,
realitzar una analisi acurada, juntament amb l'infant, quant a validesa
de contingut, mitjans utilitzats, adequaci6 a l'edat de l'infant...

Qui es qui per dir que un conte no es valid per a l'infant sin6 ell
mateix? L'infant dernana contes populars o classics perque alguns
dels moderns no tenen el nus argumental, el principi i el final que ell
desitja, amb ordre i justicia. Un conte serà valid per a un infant quan
s'hi interessi, i hem de tenir en compte que l'infant es altament
critic, i si no li agrada el rebutjara.

El context del conte no es dolent; el fa dolent l'explicacid de pares,
mestres o Ilibres Sovint es deformat quan se'n fan adaptacions poc
valides, quan es modifica sense to ni so, quan se n'eliminen paraules-
clau, etc. Per aixO cal tenir una molt bona preparaci6 i utilitzar-la
conte per conte.

Presència del conte popular catala en el Ilibre de text

Tot pensant en el Ilibre de text corn un dels materials curriculars
amb el qual contacten practicament tots els infants, yam considerar
que podria ser interessant analitzar els contes populars catalans que
en ell apareixien, tenint en compte que per a alguns infants pot ser
l'Unica eina que els permeti contactar amb el conte popular.

No pOdem oblidar, per& que de vegades les publicacions escrites
traeixen l'esperit de la paraula viva, i més quan es tracta de contes
localitzats en un altre moment historic; per tant, cal buscar la maxima
fidelitat respecte del conte original.

En primer lloc recopilem una amplia mostra de Ilibres de text i

Ilibres de lecture de Ilengua catalana (165 en total), editats entre els
anys 1971 i 1990 arreu dels Palsos Catalans i corresponents als cinc
primers cursos d'Ensenyament Primari (6-11 anys), els quals figuren
amb detall a l'Annex 1.

Seguidament buidem els esmentats llibres tot extraient-ne un recull
de 190 contes populars catalans (veure Annex 2). Obtenim un gran
ventall quant a la zona geogrefica (Principat, II les Ba !ears, Pais
Valencia, Posse II6 i Andorra), on destaquen predominantrnent el
Principat; igualment obtenim el nom de les persones que ens els han
donat a coneixer (adaptadors, compiladors...), d'entre els quals
destaquen Joan Amades corn a compilador i Albert Jane corn a adap-
tador.
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De manera completa podem consultar l'obra La rondallistica a
Catalunya de Rajadell (1990)2

A grans trets ens adonem que existeix un gran paralielisme
entre el nombre de Ilibres de text que inclouen contes i el nombre de
conte's que hi ha en aquests Ilibres en concret.

Quadre 1. Relaci6 de Ilibres de text i contes populars que hi figuren.

Curs
Escolar

Llicres
analitzats

Llibres que
inclouen contes

Contes populars
recopilats

1r 35 1 1 3 3

2n 40 1 5 5 7

3r 34 2 2 7 5

4t 30 1 8 6 5

56 26 1 7 5 0

A La Rondallistica a Catalunya, obra ja esmentada, figura una analisi
minuciosa de cadascun dels Ilibres amb dades diverses, corn autors,
editorial, any d'edicig, nombre d'unitats que posseeix, un comentari
general del llibre i els contes que inclou. En aquesta mateixa obra
analitzem a través de vint-i-tres apartats caractertstiques diverses
de cadascun dels contes, des de les més externes (edat del lector
aconsellada, zona geografica originaria, tipus de conte analitzat...)
tins a les mOs internes (caracteristiques personals del protagonista,
elements naturals i artificials que hi figuren, desenllag, moralitat...).

Els personatges del conte popular catalb

D'una manera especial ens interessem pels personatges que
protagonitzen el conte popular, perque sOn fonamentalrnent els qui
ens transmeten aquests valors educatius i culturals catalans dels
quals parlavem anteriorrnent.

( 2 ) Rajadell, N La rondallistIca a Catalunya Recerca htstdrica pedagegica Barcelona
IEC-SCID. 1990. pp 208-266.
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Per a coneixer-los més a fons proposem un model, a partir dels
ciric factors d'anelisi seguents

Segons la seva naturalesa (humane, animal, mineral, vegetal,
objecte magic).

Segons el seu aspecte fisic (bellesa, mida, edat).

Segons el seu aspecte moral (bondat, dolentena),

Segons el seu estat social i economic (poder etern, poder
temporal, sense poder).

Segons la funcid que desenvolupen en el conte (heroi, fals heroi,
mandatari, antagonista, donant, auxiliar).

1. Segons la seva naturalesa

Tenim clarament establerts tres blocs: huma (132), animal (66)
i sobrenatural (39); tot i que tant trobem contes amb un sol Were
(El corb la garsa, Els germans bessons...) corn d'altres on intervé
una certa diversitat (El germa d'en Joan Brut, El rei felic i l'orenella,
El jutge i l'estudiant, El marxant de les tres filles...).

Practicament en tots els contes populars hi és present la
naturalesa humana, ja que els protagonitzats per animals es decanten
més aviat cap a la faula.

- El sexe mascull reflecteix en certa manera l'esquema patriarcal
dominant en la nostra societat ancestral, amb un der predomini
(62%). L'horne actua amb major rapidesa i no es tan sentimental corn
la dona. En cada conte s'entreveuen algunes de les seves qualitats o
be defectes (enginy, valentia, force fisica, ganes de treballar, poder,
etc.). El seu norn reflecteix tot sovint aquestes caracteristiques
personals, com l'estatura (Patuf et, Cigronet...), l'edat (Peret,
Joanot...) o be d'altres (En Pere sense por...); sense oblidar el reflex
de la societat original del conte, corn el cas de la gran influencia
religiose (Joan, Josep...).

El sexe femenf posseeix un protagonisme menor (35,5%), tot i

que la dona ha estat la principal transmissora de la culture popular.
Normalment ha fet el paper de noia pobra, sacrificada i bona que,
grades a les seves qualitats morals, ha aconseguit millorar el seu
estatus tot casant-se amb princeps encantats o nois molt valents.
Protagonista o no, en general plora, es debil i no te iniciativa ni
creativitat. En alguns contes per& la noia, o millor l'adulta expen-
mentada, demostra dolenteria enganyant al merit i fent mal als fills,
sovint de matrimonis anteriors del merit, i aquest passa Ilavors a
ser el dominat. Els noms propis segueixen la mateixa linia que en el
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cas de sexe masculi un grup important provinent del santoral (Maria.
Teresa...) que, depenent de l'edat, sovint passen a diminutius (Marieta,
Teresina...); i un altre grup que reflecteix certes caracteristiques
personals (La Maria valenta) o be la tasca que realitza (La noia que
no sabia fer res).

Els personatges de naturalesaanimalsOn basics en el conte popular
en un doble sentit: corn a proporcionadors d'aventures de tota mena
(apropant-se al rnisteri i al desconegut) i corn a transmissors d'amistat
i afectivitat (que norrnalment ja Ii es familiar a l'infant). Son tipics
dels contes occidentals, sobretot dels pa'isos cat6lics, i el seu paper
en el conte pot ser corn a protagonista (arnb caracter totalrnent hurna)
o corn a col.laborador de l'heroi (ajudant-lo o enganyant-lo).

Els mamifers stir) els rnes representants (63,1%), aixi corn
tarnbe els més coneguts i propers al nostre infant. Tenirn el Hop,
representant mitic de la por, que sempre acaba perdent per bajoc; i
en tenirn nornbrosos exernples, en rnolts dels quals apareix relacionat
amb la guilla. La guilla te el seu origen en els cultes asiatics, i es
caracteritza per l'astUcia, i tot i que es tan important corn el Hop en
la nostra rondallistica, no es troba envoltada d'una aureola de
superstici6 tan consolidada. Altres animals mes propers a l'infant
(com el gos, el gat o be el cavall) els trobern corn a col.laboradors
de l'home, tot ajudant-lo, defensant-lo o be fent-li companyia, arnb
una gran dosi de bondat. Un altre grup. tot i que menys frequent, esta
format pel IleO (caracteritzat per la seva majestuositat i forca fisica;
Os el gran rei dels contes de la selva, i en el conte popular es sovint
un monstre amb el qual ha de corn: .alre el nostre protagonista), l'Os
(representant de la bona fe, grans dimensions i deliri pals dolcos),
l'elefant o l'hipopdtarn (bons i tranquils), la girafa (que arnb la seva
alcada I estilitzaci6 la fan molt xamosa cara a l'infant), entre d'altres.

- Trobem tarnbe representades les aus (24,7%), amb funcions de
protagonisrne o be de col.laboraciO, tot i que en un nornbre rnenor;
properes a l'infant, sobretot a nivell imaginatiu pel Iligam amb l'acci6
de volar. Cada au posseeix unes caracteristiques magiques tot i que
la seva funci6 varia segons estigui en estat domestic (gallina, oca...),
en captivitat (ocells engablats...) o be salvatge (estruc...). Les ales
caracterlstiques del conte catala sOn les de galliner (la gallina i el gall
transrneten el sexe ferneni i rnasculi; mantra elia es relaciona bastant
amb l'avaricia, ell ho fa amb la superbia).

Els reptils (4,3%) formen un grup poc estetic i vinculat sovint
arnb el rnal. El drac n'es el maxim representant, arnb dimensions
desrnesurades, i acosturna a estar relacionat amb castells i princeses,
guardant tresors, i caldra rnolt enginy i rnolta valentia per .wanyar-
lo. La scip es troba a mig cami entre arnagar algun tresor o be
enganyar l'heroi; en els contes mes antics es molt propera al drac.
La tortuga no acosturna a relacionar-se arnb el mal, sin6 que la seva

89



lentitud I parsimOnia la fan bondadosa, tot I que apareix molt més en
contes d'animals. El cocodril reflecteix la influencia d'altres paisos.

- Els amfibisestan poc representants en els nostres contes (0,6%),
tot i que amb funcions diferents; en algunes ocasions, el gripau o la
granota no &on més que princeps encantats, en d'altres apareixen
corn a donants de l'objecte magic o auxiliars de l'heroi. Corn a
antagonistes col.laboren a retardar la bona marxa de l'heroi.

Els peixos(2,6%) els podem diferenciar en dues classes: d'aigua
dolga i d'aigua salada, tot i que generalment no se n'especifica l'especie
sin6 la localitzaci6. No tenen mai forma humana per6 si un to
sobrenatural. En alguns trobem la figura de la sirena, mig carn-mig
peix. Corlaboren sovint amb l'heroi per a l'aconseguiment de l'objecte
magic (informant o buscant).

Agrupem en un sol bloc tots els inver tebrats per la seva poca
aparici6 en el nostre conte popular (4,8%); que tant poden posseir
caracteristiques positives (Ilagosta, centpeus...) corn negatives
(aranya...). Es reflecteix en alguns una notable influencia de les faules
(formiga, abella...).

Els personatges de naturalesa vegetal, tot i que amb un
percentatge molt menor, els diferenciem en funci6 de la seva mobilitat
-corn més mObils acostumen a esser, més mal envolten, i al revés,
corn menys mobilitat més es relacionen amb la bellesa estetica (rosa,
Iliri...) o la immensitat (arbres, boscos...)- i de les caracteristiques
magiques que posseeixen. En trobem molts més exemples ja que les
plantes no les trobem hurnanitzades (corn haviem observat amb els
animals) sing realitzant tasques d'ajut i de col.laboraci6 amb l'home.
La planta pot ser proporcionadora de treball (Ilenyataire, pages...),
guaridora d'una malaltia (flor de panical...), enverinadora de l'heroi
(tot i que sempre produeix efectes temporals) o salvadora d'un
problema (arbres megics, Ileourns...).

No trobem gairebe mai personatges de naturalesa mineral corn
a protagonistes, perque tenen dos enemics que els guanyen (les plantes,
amb major vitalitat, i els animals, amb més semblance i proximitat
a l'esser hurna, aixf corn major mobilitat). Els minerals sovint ajuden
a ambientar el paisatge en el qual te Hoc el nus argumental (carni
tortu6s, rnuntanyes pelades...) o corn a molt actuen a partir d'unes
paraules rnegiques (obrir-se una cove...). Trobem contes amb gran
detall de la nostra terra (la muntanya de Montserrat, el Montseny...).

Per tiltim, l'objecte magic es caracteritza per ambientar o be
col.laborar en el conte, per6 gairebe rnai corn a protagonista. Trobem
dos blocs basics: dins la nature, besicament corn a ambientaci6 (sol,
Iluna...) i creats per l'home, que acostumen a col.laborar arnb l'heroi
tot aportant la soluci6 (bosses megiques, sabates que volen...).

9 0
3493



2 Segons el seu aspecte fisic

Es contempla en el mon de la rondallfstica solament des de punts
de vista extrems, entre els quals no tenen cabuda altres aspectes
intermedis. Al nostre parer s6n basiques tres caracteristiques:
bellesa, mida i edat.

El binomi bell-Ileig acostuma a trobar-se associat a altres
caracteristiques fisiques o morals. La bellesa acostuma a anar unida
amb la bondat (si la protagonista es femenina) o be amb la valentia
(si es tracta de protagonista masculi); la Iletjor acostuma a relacionar-
se intimament amb la dolenteria. A vegades els problemes derivats
de la Iletjor (geps, nassos grossos...) se solucionen amb ajuts magics
(En Garidet el geperudet...). En general, aquest binomi es troba molt
mes treballat en el sexe femeni, tant per bellesa (princeses, nenes...)
corn per Iletjor (bruixes...).

El binomi gran-petit figura intimament relacionat amb el de fort-
feble. De les caracteristiques fisiques s'entreveuen resultats fisics
paral.lels, tot i que corn rnes grandaria te el personatge acostuma a
tenir menys picardia i engiiy, caracteristiques que no solen mancar
als mes petits. El gegant es el representant de la granderia mes estes
a la culture mediterrania, posseidor sovint d'altres caracteristiques
fisiques defectuoses (nassos, ulls... corn En Joanic de les figues, El
gegant de la barbassa...); i sovint riles que dolent es un incompres de
la societat (El gegant de les tres canes, El gegant de l'illa petita...).
Quant a personatges petits, tenim tant casos humans (en Patufet...)
corn sobrenaturals (els follets...) que, malgrat la seva petita estatu-
ra, acostumen a esser entremaliats i enginyosos. Mentre el gegant va
sempre sol, els follets actuen en equip, especialitzats en la vida
soterrania, i tambe amb una !large tradici6 i varietat a casa nostra
(boiets a Mallorca, berruguets a Eivissa...), sense dolenteria
malintencionada.

El binomi jove-vell es troba representat a traves d'un ventall
mes ampli. ja que trobem personatges de totes les edats (adult 43.8%,
adolescent 26.9%, infant 8.2% i ancie 2.9%), amb diferents
caracteristiques humanes, moralS, i fins i tot de funcionalitat:
l'adolescent i el jove acostumen a ser els grans herois del conte
popular, en major quantitat que l'infant; l'adult pot ser bo o dolent,
depenent si va sol (dolent) o be en parella (un sera bo i l'altre dolent):
i el veil acostuma a mostrar-se corn a protector intermediari (la
seva experiencia ajuda a l'heroi jove i inexpert), tot i que a vegades
observem casos de proximitat a la dolenteria amb cert to sobrenatural
(bruixa...).
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3 Segons el seu aspecte moral

Trobem perfectament definides les possibilitats, doncs o be s'es
bo o be dolent, sense terme mig.

La bondat ha estat sempre molt relacionada a casa nostra amb la

religiO: fent bondat sempre s'assoleixen els objectius. caracteristica
que sovint posseeix rheroi. sense tenir en compte el sexe. El
personatge sobrenatural més representatiu de la bondat és la fada
(tambe amb una gran varietat de noms: aloja, dona d'aigua...), d'origen
celta i que penetra a la literatura infantil occidental cap al segle XIX.

Acostuma a ser bella, anar ben vestida, sense una localitzaciO fixa.
protectora dels infants. i, sempre. d'edat adulta o anciana.

La dolenteria engloba igualment una gran dosi de religiositat. Es
troba en mans del fals heroi i. sobretot. de l'antagonista. que Iluiten
per a assolir l'objectiu proposat. Tant pot estar representada a través
del sexe masculi corn del ferneni. tant en el genera huma corn en el
sobrenatural. El personatge rnes caracteristic es la bruixa (en alguns
casos bruixot). amb una doble intencionalitat: compensar la
subordinaciO de la dona al medi rural i corn a venjadora de la societat
que no l'ha situada en el Hoc que es rnereix. En tenim nombrosos
examples (El sastre i les bruixes. La bruixa descuidada...).

A partir d aquestes qualitats. generairnent definitOries del prota-
gonista. s'arriba a la rnoralitat final que preten transmetre el conte
popular. En la nostra rondallistica la bordat i l'astUcia sOn
caracteristiques fonarnentals. tal corn podem observar a partir de
Ianàlisi dels contes que hem recopilat.

Quadra 2 Moralitat final transmesa en els contes populars
recopilats.

Moralitat Final Total

S'ha d'esser bo 45
No s'ha d'esser babau 23
L'astOcia sempre guanya 22
No s'han de di7 rnentides 14
S'ha d'esser valent 13
S'ha d'estimar els altres 12
No s'ha d'esser arnbiciOs 10
S'ha de creure l'adult 9

Cal estai atent a tot 7

Hem d'acceptar-nos 5

Cadascu té el que es mereix 4
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No s'ha de robar 3
No s'ha de ser gandul 3
No tot es corn voldriern 3
No s'ha d'esser xafarder 2
No s'ha esser brut 1

No es concreta 2 9

4. Segons el seu estat social i econOmic

Es reflecteix el grau de poder, sempre present en el conte popu-
lar, sigui de rnanera ternpora,, eterna o be sense. El nivell sOcio-
economic dels nostres personatges es troba distribuYt de la manera
seguent: pobre (39.0%), normal (28.2%), ric (9.8%), amb poder
sobrenatural (1.6%) i sense precisar (21.2%).

Els personatges amb poder etern acosturnen a ester relacionats
amb aspectes sobrenat ,rals (Deu, els Sants, la Verge...) amb una
extrernada dosi de religiositat; no acostumen a reflectir-se davant
i'heroi corn a poderosos (ben vestits, piens de joies...) 5in6 més aviat
el contran. La Verge es la que mes apareix, sole o de vegades arnb
el nen Jes0s.

Entre els personatges amb poder temporal, hi trobern els que
més s'acosten al poder etern («poder magic.) i els que menys ("poder
temporal.); la seva durada dependra del bon Os que en faci l'heroi.
Amb poder magic trobern personatges caracteristics amb una certa
aureola sobrenatural, corn el gegant, el bruixot o el dimoni (personatge
important dels nostres contes, que pot ser rnaligne o bajoc, i del qual
tenirn nombrosissims exemples (El dimoni i el porc, La sogra i el
diable...). Amb poder temporal trobem les caracteristiques tilts
hurnanes representatives del poder: diners, propietats... i hi destaquen
el rei (pot ser bo o dolent), i amb un altre tracte els princeps i
princeses (sovint amb paper de victirnes temporals, a partir
d'encanteris o segrests).

Els personatges sense poder pertanyen sovint a la classe po-
pular, extrernadarnent pobra, que, grecies a l'enginy, la valentia i la
bondat, acostumen a millorar la seva condici6 sOcio-econOrnica. El
treball no ajuda a rnillorar les condicions de vide, si no es amb l'ajut
d'elements rnagics. Alguns personatges volen arribar a tenir tant de
poder que acaben perdent-ho tot i quedant tant miserables corn abans.

5. Segons la luncio que desenvolupon en el conic

Comportare un cOrnul de caracteristiques (habitacle, forrna con-
creta d'aparici6. concepte moral, tipus de poder...); moltes de les
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quals hem tractat anteriorment. El conte complet inclou set
personatges, alguns introduYts des del principi (heroi, heroine) i

d'altres que aniran apareixent al Ilarg del nus argumental, tot i que

no sempre.

L'heroi es pot presentar de duos maneres: be corn a heroi-
cercador (apareix juntament amb la seva familia i marxa, sense cap
temor, a recOrrer m6n, per trobar la soluci6 a algun problema o per
afany aventurer) o be corn a heroi-victima (apareix juntament amb
la familia i l'antagonista, i sovint, es tret de casa per solucionar
algun greu problema o perque molesta). Trobem herois d'ambdOs
sexes, pert amb molta diferencia predominen els de sexe masculi. Es
tipic que l'heroi actui sol i que rebi, en alguna ocasi6, l'ajut d'un
donant o auxiliar. Hem pogut observer que les qualitats que mes el
caracteritzen sOn l'astOcia, la bondat i la valentia.

L'heroIna, tot i representar l'heroi del sexe oposat, es concrete
en la victima a la qual l'heroi salvare de l'encanteri i segrest; sovint
es l'objecte hume que cerca l'heroi. Mentre l'heroi se serveix de la
forge fisica i de l'enginy, l'heroina es caracteritza pels sentiments.
La seva aparici6 acostuma a ser doble al Ilarg del conte: al principi,
desconeguda per l'heroi que solament en rep informaci6, i cap a la
meitat o al final, corn a personatge descobert o desencantat.

El fals heroi es el primer personatge dolent que apareix en el
conte. La seva acci6 es basa a Iluitar, corn sigui, per tal d'obtenir
l'objectiu pretes per l'heroi. Coneix l'heroi i els passos que cal fer,
Iluita amb l'engany i la mentida, i l'enveja el portare al fracas.

El mandatariacostuma a ser el pare de la princesa que s'inventa

una tasca dificil i plena d'entrebancs per a l'heroi, per tal que Ii

demostri la seva valentia que el permetre arribar a formar part de
la seva familia. En altres casos, el pare o la madrastra proposen la

tasca al fill amb l'amenaga que no torni sense haver-la resolt. La
seva dolenteria no sempre es voluntaria i l'objectiu soldicitat sempre
s'acaba assolint (vegeu Quadre 3), tot i que sense una excessive
varietat i amb predomini del matrimoni (relacionat sovint amb altres
aspectes s6cio-econ6mics, estat civil, etc.), seguit per la recepci6
del cestig per part del dolent, o de la recompensa per part de l'heroi,
i per la importencia que te enganyar al babau en tota l'area
mediterrenia.
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Quadre 3. Desenllag dels contes populars recopilats.

Desenllac Total

Matrimoni 36
Cestig per dolent 28
Recompensa per bo 21
Guanyar l'enemic 20
Enganyar el babau 18
Perdre el negoci 13
Retorn a casa 10
Tornar-se bo 8
Coneixer l'objectiu 7
Fer-se ric 6
Mitol6gic 5
Mort 5
Encadenament 3
Obtenir el reialme 2
Cooperaci6 1

Marxar !luny de casa 1

No es concreta 6

L'antagonista, tambe anomenat agressor (per les accions que
acostuma a realitzar) o adversari (per l'oposici6 a l'heroi), reflecteix
and que no s'ha de fer, corn prou demostrare el fet de sortir-ne
sempre mal parat. Apareix dues vegades: primer arriba sense que
ning0 no sepiga d'on prove, de rnanera brusca, per convencer l'heroi
amb bona cara, i desapareix amb gran rapidesa; posteriorrnent, sense
fingiments. Iluitare descaradament amb l'heroi, el qual sempre el
vencera.

La funci6 principal del donant es la de Iliurar a l'heroi, que
casualment troba mig perdut, l'objecte magic, o be inf ormar-lo d'on
es troba. En tenim moltes variants, des del que Iliura rapidament
l'objecte (perque veu molt desesperat l'heroi) fins el que exigeix que
superi abans certes proves per tal d'assegurar-se que realment s'ho
mereix. Acosturna a ser una figura sobrenatural amb cert poder
magic i gran experiencia.

Per Oltim, l'auxiliar, posseeix force relaci6 amb el donant, perque
col- labora positivarnent i activament amb l'heroi per tat d'arribar al
desenllac esperat. Pot posseir cinc funcions principals: trasllat de
l'heroi, eliminaci6 del mal o la manca, salvacid de la persecuci6,
acompliment de la tasca dificil i transfiguraci6 de l'heroi; i arran
d'elles podem classificar els auxiliars en tres classes: universals
(posseeixen totes cinc funcions), parcials (en posseeixen algunes) o
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be especifics (en posseeixen solament una) En els nostres contes els
dos darrers sOn els més estesos.

Una darrera reflexid

Cada rondallaire posseeix les saves caracteristiques peculiars
que l'apropen o el diferencien d'altres. El nostre repertori es realment
ric i s'ha anat configurant a partir de les influencies provinents
d'altres paIsos aixi corn de la seva prOpia evolucid. L'objectiu d'aquest
article solament ha prates ref lectir, de rnanera descriptiva, la realitat
dels personatges de la rondallistica popular catalana, sense entrar en
polerniques ni cornparacions amb altres tipologies d'arreu del mOn.

La rondallistica catalana es molt extensa, i rnalgrat que se n'hagi
recollit forca material, la tasca de recopilaci6 no esta encara acabada.
Molt sovint utilitzem abusivament rondalles d'altres cultures quan a
casa nostra tenirn un material extens i valuOs que no coneixern a fons
o que no amortitzem tot el que podnem.

Considerern que cal arraconar l'opini6 que qualifica el conte popular
de mirada nostalgica cap enrera per observar-lo corn un mirada al
passat arnb nous ulls i corn una forma de comprendre millor l'avui i
el dema.
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Nota

Voldria agrair cordialment la col.laboraciO de la pedagoga Sra.
NOria Obiols i Suari, aixi corn la subtilesa de la Dra. Maria Pla a
introduir-me en el mOn de la rondallistica i de la lectura.

Paraules clau

Folklore Llibre de text

Literatura inlantil Valors

Literatura popular Conte

Educació Primaria
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Annex 1: Relació dels Ilibres de text i de lectura entre pri-
mer i cinquè curs d'Ensenyament Primari

9 8

Primer curs
1. Ara-1. La nostra Ilengua
2. Bombolles. Llengua catalana
3. Cap I cua
4. Contes de l'arc de colors. Lectura
5. Edebe-1. Lectures
6. El finestr6-1. Lectura
7. El Ilenguatge-1
8. El meu dietari
9. Ep! Llibre de lectura

10. Escoltem, parlem, escrivim
11. Esquella. Iniciaci6 al catala.
12. Floc. Llengua catalana
13. Foc. Textos
14. Gegants. Llengua
15. Guirigall. Llengua
16. Joglar. Llengua catalana
17. L'arada-1. Llengua catalana
18. L'arbre de la mona. Lectures llengua catalana
19. L'arbre de les coques. Lectures Ilengua catalana
20. L'arbre dels panellets. Lectures Ilengua catalana
21. L'arbre dels torrons. Lectures Ilengua catalana
22. La nau. Llibre de lectura
23. Llegeixo-1
24. Llengua catalana-1
25. Pa amb xocolata
26. Paraules. Cartilles de lectura
27. Parlem de... 1. Llenguatge
28. Potser sf, potser no
29. Rebombori. Llengua catalana
30. Rem. Llibre de lectura
31. Trena-1. Lectures
32. Tricicle-1. Lectures
33. Tris-Tras
34. Trucafort. Llengua
35. Xiulet

Segon curs
1. Aci-2
2. Alfa-22. Escrits d'una maquina d'escriure
3. Ara-2. La nostra Ilengua
4. Bombolles. Llengua catalana
5. Bufarut. Llengua
6. Bullanga. Llengua
7 Can xarima. Llibre de lectura
8. Contes de l'arc de colors. Lectura
9. Edeb6-2. Lectures



10 El castell d'iras I no tornaras
11. El finestr6-2 Lectura
12. El Ilenguatge-2
13. Escoltem, parlem, escrivim
14. Esquella
15. Este Is. Comencem a Ilegir-2
16. Estornell. Llibre de lectura
17. Floc. Llengua catalana
18. Joglar. Llengua Catalana
19. L'arada-2. Llengua catalana
20. L'arbre de la mona. Lectures Ilengua catalana
21. L'arbre de les coques. Lectures Ilengua catalana
22. L'arbre dels panellets. Lectures Ilengua catalana
23. L'arbre dels torrons. Lectures Ilengua catalana
24. La serpentina. Lectures
25. Llengua. Cic le Inicial EGB-2
26. Llengua catalana-2
27. Mainada. Llibre de Ilengua
28. Pa de ral. Llengua catalana
29. Par lam de...2. Llenguatge
30. Picarol. Iniciaci6 al catalá-2
31. Serpentina
32. Trepa
33. Tricicle-2. Lectures
34. Vet-ho aqui. Llibre de lectura
35. Xalem
36. Xarxa. Llengua catalana
37. Xarxa. Llibre de lectura
38. Xerric. Llengua catalana
39. Xicalia
40. Xiulet

Tercer curs
1. Aci-3
2. Aldarull. Llengua-3
3. Antara-3. Llengua
4. Ara-3. La nostra Ilengua
5. Baldufa. Llengua catalana
6 Binocle-3
7. Campana. Iniciaci6 al catala
8. Carassa. Llibre de lectura
9. Conte contat, conte acabat. Llibre de lectura

10. Contes de l'arc de colors
11. Corriola
12. De casa nostra-3
13. Edebe-3. Llenguatge
14. El finestr6-3. Lectura
15. Els avellaneta. Llibre de lectura
16 Escoltem, parlem. escrivim
17. Fonic-3. Llengua catalana
18. Floc. Llengua catalana
19. Gregal. Els vents
20. Joglar. Llengua catalana

. .
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21 L'arada-3 Llengua catalana
22. L'arbre dels oficis. Lectures Ilengua catalana
23. Les bruixes
24. Llengua-3
25. Llengua-3
26. Llengua catalana-3
27. Llengua catalana. Quadern d'aprenentatge-3
28. Neo. Llenguatge
29. Par lem de...3. Llenguatge
30. Sinia. Llengua
31. Terrabastall. Llengua catalana
32. Tres I no res
33. Turons-3. Llengua catalana
34. Xiulet

Quart curs
1. Antara-4. Llengua
2. Apa, trontollons!
3. Ara-4. La nostra Ilengua
4. Arc de colors. Pagines de literatura infantil
5. De les rodalies
6. Drincola. Iniciaci6 al català 4
7. Edebe-4. Lectures
8. Edebe-4. Llenguatge
9. Escletxa

10. Escoltem, parlem, escrivim
11. Espetec. Llengua catalana
12 Fonic-4. Llengua catalana
13. Gallaret
14. Gallaret. Llibre de lectura
15. Gira-sol d'histbries. Llibre de lectura
16. Joglar. Llengua catalana
17. L'arada-4. Llengua catalana
18. L'arc de Sant Marti
19. Llengua-4
20. Llenoua-4
21 Llengua catalana-4
22. Manoll. Llengua
23. Pa de ral
24. Pa let. Llengua catalana
25. Parlem de...4. Llengua catalana
26. Primer quadern de lectura I exercicis
27. Ronda Ila va, mentida ve. Llibre de lectura
28. Tramuntana. Els vents
29. Turons-4. Llengua catalana
30. Xiulet

- Cinque curs
1 Alx6 era i no era. Llibre de lectura
2. Ancora. Llibre de lectura
3 Aplec
4. Ara-5. La nostra Ilengua
5. Arc de colors. Págines de literatura mfantil

100



6. Barromba. Iniciaci6 al catale
7. Brunzit
8. Corn t'ho diria? Llengua
9. Edebe-5. Lectures

10. Edebe-5. Llenguatge
11. Eina
12. Escoltem, parle.m, escrivim
13. El finestrd-5. Lectura
14. Fonic-5. Llengua catalana
15. Jog lar. Llengua catalana
16. L'arada-5. Llengua catalana
17. L'arbre dels camins. Lectures
18. Les bruixes es pentinen
19. Llengua-5
20. Llengua-5
21. Llengua catalana-5
22. Mestral. Els vents
23. Pa de ral
24. Parlem de...5. Llenguatge
25. Turons-5. Llengua catalana
26. Xiulet

ANNEX 2. Re !acid dels contes populars catalans recopilats

1. Cami de moll
2. Compare Hop, comare guilla i l'os
3. Compare !lop i el gos
4 Compare Hop, les ovelles i la vespa
5. Compare Hop s'afilla una guilleta
6. De que ve que el riu Ter
7. De que ve que al Pirineu hi hagi tants estanyols
8. De que ve que hi hagi coixos
9. De quo venen els Ilamps, els trons, la pluja la pedregada

10. Dos terces
11. El barretinaire i les bruixes
12. El bon home i el seu fill
13 El brotet de picardia
14 El cacador de liebres
15. El carboner i el faune
16 El castell d'en torn i no en torn
17. El cavall del rei
18. El cavall robat
19. El cavalier de milany
20. El cel cau
21 El conill atrevit
22. El conte del xiulet
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23. El corb I la garsa
24. El corb, la serp i la garlanda
25. El dimoni fumador
26. El drac de Banyoles
27. El drac de l'albufera
28. El drac de Sant Lloreng de Munt
29. El fill picotill
30. El gall i els gats
31. El gall i la guineu
32. El gall Peret
33. El gallet-gallo
34. El gegant BocabrUta
35. El gegant de la petita illa
36. El gegant del pi
37. El gegant encantat
38. El gegant Verlihua
39. El germa d'en Joan brut
40. El gra de mill
41. El jutge i l'estudiant
42. El Iladre fi
43. El 11e6 i el grill
44. El 11e6 i la guilla
45. El 11e6, la Ileona, el cavall, el bou i la guilla
46. El Ilibre de les besties
47. El Ilibre de les besties
48. El flop
49. El Ilum de la terra
50. El mal de queixal
51. El marxant de les tres filles
52. El metge butxaques
53. El metge guinyot
54. El mico del rodamon
55. El mirallet de la serp
56. El mola i l'esparralo
57. El nen Joan que tenia un gep darrera i un gep davant
58. El pa6 i la gralla
59. El pastoret mentider
60. El peixet d'or
61. El pollet
62. El primer home
63. El rei del nas de tres pams
64. El rei dels oficis
65. El rei felic i l'oronella
66. El rei Jaume i l'abat d'escaladei
67. El rei, l'ermite i la serpent
68. El ruc pecador
69. El sabater de Torregrossa
70. El sabater pobret, pobret
71. El sabater que devia tres quartos
72. El sabater que va amber a esser ric
73. El salt de la reina mora
74. El sarr6 del rodamon
75. El sastre i les bruixes
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76. El savi i el barquer
77. El savi i el pastor
78. El senglar i els ocells cantaires
79. El sol i el vent
80. El soldat
81. El testament del llop
82. El tresor de la muntanya blava
83. El trobador, el terrisser i el rei
84. El vol de l'abat Rigau
85. Els cabells
86. Els cinc ases
87. Els confits
88. Els germans bessons
89. Els gossos i les hebres
90. Els ous de la somera
91. Els sords
92. Els tres desitjos
93. Els tres desitjos
94. Els tres germans
95. Els tres germans ganduls
96. Els tres germans i la filla del rei
97. Els tres germans de la pomera
98. Els tres ossos
99. En Cigronet
100. En Filoseta
101. En Joan gep
102. En Joan de l'os
103. En Joan vint-i-un
104. En Maimis
105. En Patufet
106. En Pere de la maca
107. En Pere grill
108. En Pere i el seu gos
109. En Pere sense por
110. En Peret
111. En Sethomes i en Tres pams
112. En Tabalet
113. Es ca des paperet
114. Histeria d'un mig pollastre
115. I queixalets tambe
116. Jaume mata el drac de set caps
117. Joan malfaena
118. L'abat de Poblet i remperador de la Xina
119. L'aigua de les tres virtuts
120. L'aliga i el mussol
121 L'alosa i el camp de blat
122. L'aneguet l'anegueta
123. L'aprenent de Iladre
124. L'ase humil i el cavall presumit
125. L'ase i el 11e6
126. L'assemblea de les rates
127. L'astOcia de l'aliga
128. L'espardenyeta



129. L'hipop6tam
130. L'home de pel roig
131. L'home que roda
132. L'ocellet
133. La bonica mes bonica del mon
134. La cabreta
135. La camisa
136. La carbassera i l'alzina
137. La carbonera reina
138. La cigonya i la guineu
139. La coca
140. La dona i el llop
141. La dona que sempre trobava be tot el que feia el seu home
142. La favera
143. La filla del carboner
144. La filla del comte de Riner
145. La filla del sol i de la Iluna
146. La finestra d'un bon record
147. La formigueta i el colom
148. La gallineta roja
149. La gerra de la ventura
150. La granota i l'oca
151. La guilla i l'esparver
152. La Ilebre i el Ile6
153. La moneda d'or retrobada
154. La noia peix
155. La nou
156. La parracs
157. La pastoreta
158. La pell de ruc
159. La princesa granota
160 La princesa trista
161. La rabosa
162. La rata tornada donzella
163. La senyora de Tous
164. La setmana de la vella filadora
165. La terra dels babaus
166. La tramuntana
167. La vella i el seu porc
168. La Vella que no volia morir mat
169. Les cireretes
170. Les dues rates i el mico
171. Les particions del Ilop I la guilla
172. Les pedres del cap del m6n
173 Les perdius del rector de vallfogona
174. Les tres coques
175. Les tres filles del Ilenyataire l'Os
176 Les tres princeses fleumes
177 Les tres taronges de la vida
178 Les xarxes
179 Margandeta, la princesa de la sal
180 Mestre Gelabert
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181. Per que a la nostra terra no ru ha micos. elefants ni altres
bestiasses

182. Per que el porc te vint-i-un gustos i disset mitjos gustos
183. Per que l'aigua del mar es salada?
184. Ploma daurada
185. Quan els gats es van fer arnics de l'home
186. Qui no cull fesol no sopa quan vol
187. Sa criada trapassera
188. Sant Joan de Casells
189. Tal apat, tal preu
190. Un negoci a mitges
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Abstracts

El presente articulo Cet article cherche A This article alms to
pretende reflejar la montrer l'importance reflect the importance
importancia del cuento du conte populaire en of the popular tale as
popular como instru- tent qu'instrument de an instrument for
mento de transmisiOn transmission des transmitting the
de los valores valeurs educatives de educational values of
educativos de la la societe catalane society, in this case,
sociedad, en este caso, (dans ce cas precis). Catalan society.
de la sociedad catalana. Une premiere A first theoretical
Una primera introduc- introduction theorique introduction is provided
ciOn te6rica se ofrece permet de cerner les as an approach to the
para acotar los notions essentielles a basic concepts of the
conceptos besicos savoir sur ce theme. topic. A second part
sobre el tema. Una Une analyse consists of an
segunda parte este exhaustive de 190 exhaustive analysis of
formada por un contes populaires 190 popular Catalan
exhaustivo anelisis de catalans, axee sur les tales collected from
190 cuentos populares valeurs educatives 165 text books
catalanes recopilados transmises par leurs (Catalan language and
de 165 libros de texto personnages. forme reading) used for
(de lengua catalana y une seconde partie primary education (6-
de lecture) correspon- Ces contes sont 11), focussing on the
dientes al =to de extraits de 165 educational values
Educacien Primaria (6- manuels (de langue transmitted by the
11 arios), centrado en catalane et de lecture) characters.
los valores educativos destines au cycle
que transmiten sus d'education primaire
personajes (6-11 ans).
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Els nens i els classics de la literature
Rosa Maria Postigo*

Que es una adaptacid d'una obra literhria clbssica?

Les adaptacions d'obres classiques per a nens formen part d'un
sector de la literature els limits del qual han fet c6rrer molta tinta:
la literature infantil. No entrare en la polemica sobre si aquesta es
una mena de literature amb caracteristiques prOpies, diferents de la
destinada als adults, o si be hi ha obres literaries tout court,
independentment del seu destinatari ideal. Tot i aim), es evident que
si una publicaci6 porta la indicaci6 "per a nens>, o figura en una
col.lecci6 d'aquest tipus, haurem de tenir-ho en compte. Per tant,
obviant una definici6 de literature infantil, possiblement arriscada,
em limitaré a mostrar corn l'autor d'un text -procedent d'un altre
text, al més sovint d'un altre autor i sense destinatari explicit-
actua perque el seu pugui ser compres assaborit- pels nens.

Sembla convenient que els lectors molt joves tinguin acces a
determinada literature, no escrita expressament per a ells: per
adquirir una formaci6 (cultural, etica?), per experimentar un plaer
(estetic?). Rousseau, a l'Emili, ja destina unes quantes pagines a
cercar la resposta d'aquestes preguntes, i es que la disjuntiva -si ho
es- resulta extraordineriament interessant. Han de Ilegir certa
literature, per6 el text literari sovint es ambigu, i es dificil penetrar-
hi. Aixi, per motius gairebe sempre encaminats u desfer aquesta
ambigGitat i aclarir -de vegades fins a la diafanitat- el desenvolupament
de la histobria', es fan canvis en obres considerades prou importants
-anomenades genericament "classiques"2- per posar-les a l'abast
de tothom.

Professore titular del Departament de Didactica de la Llengua i la Literature de la
LIB Té publicats diferents estudis investigaclons sobre l'ensenyament de la comprensi6
lectora i de la literature a l'Educaci6 Primaria I Secundena, and corn aspectes relacionats
amb la intertextualitat I la formacid de mestres en una societat de Ilengties en contacte

1\dreca professional. Escola Universitaria de Forrnaci6 del Professorat d'EGB
Universitet de Barcelona Melcior de Palau. 140 08014 Han:clone
( 1) S'enten per histdria l'encedenament o la successi6 u accions i/o d esdeveniments

(Benette. 1982)
( 2) Una explicaciO d'urgencia sobre clue es una obra classica inclourta que. en certa

mesura. pot tier considerada modelica I punt culminant d una literature que perviu
a través del temps I de l'espal.lque plantela a lectors de diversos llocs I Opoques
un tiima universalment valid

1 07

tj



Malgrat que no totes les mantpulacions d'un text es fan pensant en
els nens, diverses modificacions han estat propiciades perque aquests
poguessin Ilegir els classics, particularment una reducci6 drastica de
l'extensi6 i la supressi6 d'elements considerats <dnoportuns» per al
nen des d'una perspectiva adulta, corn ens recorda Garcia Padrino
(1988).

Aquests elements "inoportuns» ho sOn segons el codi de valors,
el sistema d'idees, d'irnatges, de prejudicis i d'estereotips, i la visi6
del mOn de cada societat i de la literatura que s'hi produeix, que, fins
i tot suposadarnent emancipada de la seva societat -corn sembla
actualment-, sovint difon entre els lectors -també els infantils- uns
models determinats, sobretot pel que fa a la forma i la ternatica de
les obres.

Sense entrar en gaires detalls sobre la qUesti6, notem que en la
civilitzaci6 occidental es considera apropiada per a nens l'obra que
instrueix i diverteix, fonamentalment els contes arnb una carrega de
moral utilitaria, en sentit ampli. Aturem-nos-hi un moment, perque
poden tenir elements en cornU amb les adaptacions.

I/ est bon de faire voir l'avantage qu'il y a a être honnête,
patient, avisé, laborieux, obéissant et le mal qu'il arrive a ceux qui
ne le sont pas".

Aquestes paraules de Perrault, d'un manuscrit de 16963,
resumeixen la finalitat formativa que sol tenir aquesta mena de
literatura. Per6 Belinski -citat per Escarpit- diu que la tematica dels
Ilibres per a nens pot ser la mateixa que trobem en les lectures
destinades als adults: nornés cal adaptar-ne l'exposici6 a Ilurs nivells
de comprensi6.

Estem, doncs, davant un altre dilema: oquesta literatura ha de
tenir una tematica prOpia educativa-, diferent de la que trobem en
els Mixes per a adults?, 6o serveix la mateixa, tan se val quina
sigui, sempre i quan la fern Ilegible per als molt joves?, en qué
consisteix aix6 i corn es fa?

De moment, tornem al conte. Cervera (1986) diu que s'hi presenten
models de conducta amb els quals pot identificar-se el nen i que el
final felic hi és important. Ja veurem si les adaptacions respecten
aquestes convencions. De moment, vegem, grosso modo, en qua pot
consistir una adaptaci6; a tall d'exemple, en citaré aigunes mostres.
A Nerta, J. Vallverd0 fa una versi6 de teatre, no explicitament per
a nens, basada en la Ilegenda medieval que tamba inspira a Mistral el
poema Nerto, tracluit per Verdaguer: successives modificacions,
doncs, per canvis de mode i de codi linguistic, a partir del text

(3) Reproduides per Escarpit (1981) (39)
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primitiu, que n'ha originat tres tot mantenint-ne la histdria. C.A.
Jordana -autor de l'adaptacid de Macbeth que analitzaré a continuacid-
canvia la histeiria de la faula de la cigala i la formiga a Antenaforta
i Caragran, amb un desenvoluparnent, un desenllac i una conclusid
moral diferents de l'origina14. L'anell dels nibelungs, adaptat per J.
Carb6, es un text on el jove lector trobara "(...) el plaer de l'aventura
ben estructurada, ben resolta i suficientment engrescadora com per
no fer-li desdenyar l'aventura complete quan en tingui l'oportunitaW.

Arribats en aquest punt, ens tornem a preguntar clue es una
adaptaci6. La resposta, velem que no és univoca: sobre un mateix
text original pot haver-hi tantes adaptacions6 corn resultats es
produeixin de diverses manipulacions. En qualsevol cas, estem davant
d'un cas de transtextualitat.

Seguint G. Genette (1982), el tipus de transtextualitat que ara ens
interessa es la hipertextualitat o relaci6 que uneix el text transformat
o producte (hipertext) a un text anterior (hipotext). Els procediments
de transformacid que intervenen en l'adaptacid sOn diversos. Hi ha el
canvi d'extensid, la reduccid del text primitiu, alteracid que no sera
exclusivarnent quantitative: sol implicar modificacions estructurals
i semantiques. Per exemple, en una adaptacid en castella. de La Divine
Commedia publicada per l'Editorial Araluce, les tres parts (l'Infern,
el Purgatori i el Paradis) tenien extensions force desiguals, tot i que
a l'original tenen la mateixa7: la desigualtat implicava donar una
importancia diferent als blocs, si riles no des del punt de vista de la
histdria. De l'hipotext, poden suprimir-se'n fragments finals o
disseminats (cas dels Ilibrets d'Opera basats en una obra preexistent
i de les adaptacions destinades a nens: el fenornen es produeix al
Macbeth adaptat que estudiarem i al Ilibret de 1'Z:opera homOnima, de
Verdi, Piave i Maffei).

La forma de condensacid més frequent és el resum -d'una obra
literaria, posern per cas en una enciclopedia especialitzada o en Ilibres
escolars-, que te funcions didactiques i metaliteraries i que imposa
més d'una transformacid de l'hipotext: la reduccid, el canvi de mode
d'enunciacid -el resum sempre es narratiu o descriptiu-, el temps
present i la tercera persona.

Bona part d'aquests trets poden presentar-se a l'adaptacid i, no
obstant aix6, el resum i l'adaptacid difereixen en dues questions

(4) FtecensiO de J Ni R. a arola Catalanit. nimi 301. luny 1993
(5) RecensiO de P. Marti, Escola Catalana. nOm. 258, maig 1989 (32)
(6) 0 recreacions. o versions Mures. si el text original nomas serveix de punt de

partida al segon. que després se n'allunya alas i mes
(7) A l'original cada part ta trenta-tres cants -excepte 'Intern. que en !é frenta-

quatre-, d'extensions diferents pert' bastant equilibrades L'adaptaci6. a mes.
prosificava els tercets encadenats hendecasil-labics de Dante
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basiques: que el primer fa referencia constant a l'hipotext i l'adaptaci6
no, tot i que en depen, i que la funci6 d'aquesta no es especialment
didectica sin6 de recreaci68. Breument, l'adaptaci6 es litereria i el
resum no.

El digest, en canvi, te un carecter general que coincideix amb
l'adaptaci6: es una versi6 hipertextual condensada, que no esmenta
l'hipotext. Per6 no preten tenir un estatut literari, cosa que el
diferenciaria de l'adaptaci6 si no fos perque l'excepci6 que Genette
n'esmenta es precisament una versi6 per a lectors joves: els Tales
o f Shakespeare, de Ch. i M. Lamb.

Un canvi possible -al digest i a l'adaptaci6- es la transformaci6
del mode de presented() de l'obra o transmodalitzaci6; en el cas que
ens ocupa es passa del dramatic al narratiu, fenomen poc frequent
segons Genette-, perque sovint es presenta Iligat a altres operacions
transformacionals, en particular la reducci6. Per6 aix6 es precisament
el que passa en les adaptacions per a nens: en l'obra dels Lamb
esmentada, sense anar més Iluny.

Hi ha casos de transformed() en que la histegia i el seu univers o
diegesi poden dissociar-se i, per exemple, transportar la primera en
un altre univers. Pere) pot no haver-hi canvi de Hoc, ni d'Opoca, ni de
medi, ni de noms, ni d'identitat dels personatges des de l'hipotext a
l'hipertext. I aix6 es el que, matisadament, sol passer amb les
adaptacions, perque la intenci6 de l'adaptador es precisament posar
a l'abast dels lectors una obra que conservi el major nombre possible
de trets de l'original.

En canvi, connectades en part amb la supressi6 de passatges, hi
trobarem algunes digressions, comentaris del narrador sobre algun
fet que, si no, potser seria incomprensible, o sobre algun altre del
qual vol fer una orifice moral.

Passem a l'obra que ens ocupara a partir d'ara, el Macbeth de
Shakespeare°, representat per primera vegada el 1609 o el 1610,
impres el 1623. Notern que l'obra -hipotext d'hipertextos- pot ser
considerada, fins a cert punt, un cas d'hipertext. Basada en
esdeveniments histOrics relatats a Scotorum Historiae, de H. Boethius
o Boece (Paris, 1526), es represa per Holinshed a Chronicle of England,
Scotland and Ireland (1 5 77) '0.

(8) Corn hem vist, per& l'adaptaci6 per a nens té l'objectiu didactic de far los cot-161w,
i comprendre, els classics

(9 ) Part de les escenes on intervenen les bruixes Hecate ha estat atribuida a Middleton,
autor de The witch (1610).

(10) Cf. Shakespeare Obrascompletas. Estudi preliminar, traducciO I notes de L. Astrana
Marin (2 vols ) Madrid: Aguilar, 1991 11932), i F. G Stokes: Who's who in
Shakespeare Londres: Bracken Books, 1989.
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La tragedia entera es un caos desorcienado de cosas extranas y
criminales, en que el suelo tiembla bajo nuestros pies. El genio de
Shakespeare ha cobrado aqui su más libre arranque, socavando los
ültimos limites de la naturaleza y de la pasi6n.»

Aquestes paraules de HazlittH ens fan veure que una obra com
Macbeth sembla estar poc d'acord amb els trets -ideals- dels contes,
i corn pot ser de diffcil convertir-la en lectura per a nens. C.A.
Jordana ho fa en una adaptaci6 (editada per Proa el 1929), elaborada
a partir de la seva prOpia excerlent- traducci6 de la tragedia de
Shakespeare (publicada per Barcino el 1928)12.

Caracteristiques que pot presentar l'adaptacio Infant!l d'una
obra clàssica: el Macbeth per a nens de CA. Jordana

En primer Hoc, hi trobem una transrnodalitzaci6: el drama original
s'ha convertit en una narraci6, on hi ha fragments pr6piament
narratius, uns altres de descriptius i dialegs, Unica resta de
l'estructura teatral primitiva'3.

Hi ha escenes de l'original -algunes de veritable irnportáncia- que
a l'adaptaci6 han perdut pes o han desaparegut. Altres, en canvi, hi
han estat potenciades. A mas, hi ha intervencions de l'adaptador, que
de vegades fan explicites qUestions que a l'original calia inferir, en
un mondleg o un diAleg, i altres vegades constitueixen digressions
morals.

Vegem a continuaciO amb més detall alguns d'aquests canvis
estructurals. Pel que fa a les escenes suprimides, en citaré alguns
casost 4. Desapareix l'escena I de l'acte H, on hi ha un monbleg en que
Macbeth manifesta els seus dubtes de matar Duncan i comencen les
seves visions, seguit d'un altre de Lady Macbeth mentre ell comet el

( 11) Characters of Shakespeare Plays (1817). traduides a l'edicie d'Astrana Marin
(106)

( 12) Per aquest estudi em baso en la reedier() de l'adaptaciO a Proa. 1987
(131 La tragedia de Shakespeare té cinc actes. cada un dividit en diverses escenes. I la

narractO elaborada per C.A Jordana conté setze capitols o apartats. no numerats
No hi ha exactitud en la correspondencia entre unes divisions I les altres D'altra
banda. reciter() de 1929 es un text seguit. sense divisions Es cauv,rin algunes
paraules entre una edici6 i l'altra, i la de 1987 inclou un glossari de mots dificils,
que no era a la primera

( 14 ) Corn que. sens dubte. els lectors d'aquest article coneixen la histOria de Macbeth.
me n'estalvio el resum Per tent. al.ludiré als fragments de l'obra que calgui
donant-ne unicament les ref erencies imprescindibles

t.) g.t
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crim fora d'escena, i d'un dialeg entre tots dos despres del fet. Tot
plegat constitueix el cos textual del primer assassinat, que
desencadena els esdevenirnents posteriors. L'acci6 és absolutament
sobreentesa a l'adaptaci6:

-L'ornbra densa va caure darnunt el castell corn si volgues arnagar la
feta horrible que s'hi preparava. (...) I en una de les amples estances
que voltaven el pati reposava Duncan i ning0 vigilava el seu son. Els
seus dos camarlencs, que tenien l'obligaci6 de vetllar-l'hi, jeien al seu
costat, ensopits per la droga que Lady Macbeth havia barrejat al seu
v i .

Arnb la claror de l'endema tothorn va assabentar-se del crirn comes en
la foscor nocturne- (ad. 33)'.

La resta de l'escena original (la descoberta del rei assassinat, les
sospites dels fills de Duncan arran del gran dolor manifestat per
Macbeth i Ilur fugida) te correspondència a l'adaptaci6, on és precedida
per la conversió explicita de Macbeth en criminal, fet implicit a la
tragedia:

-(...) Macbeth (...) va ernprendre la rnarxa vers el seu castell. (...) no
tenia rnirades per a la bellesa de les terres de qua s'havia sentit tan
orgullOs fins aleshores. Tot ell es concentrava en el pensarnent que el
menava vers una acci6 horrible. I en el trepig mon6ton del cavall Ii
semblava sentir continuament les mateixes paraules: aviat seres rei!

Aviat seras rei! Les paraules de les tres bruixes feien un so terrible
i falaguer en la seva Anima cruel i egoista. I si fins aleshores la seva
arnbici6 l'havia dut pels carnins dreturers de l'honor, ja el decantava
vers els viaranys tortuosos del Grim. Massa impacient per esperar,
inactiu. que la fosca predicci6 es complis, la veia corn una penyora de
l'exit de tot el que ell ernprengues per fer-la esdevenir veritable- (ad.
29-30).

A l'adaptaci6 la preparaci6 del crim és molt rnés breu que a l'original
(acte I, escena VII) i encoberta per les vacil.lacions de Macbeth i la
fermesa de la seva muller:

-(...) des que Macbeth havia arribat al castell. Lady Macbeth no deixava
un moment d'encoratjar-lo arnb les seves paraules. Ades, parlant-li de
la corona que tenien a l'abast de la ma, punxava encara l'ambicid de
l'horne: ades. amb paraules astutes. h exposava els seus plans per
aconseguir aquell propOsit; o be se'n burlava cruelment i el tractava
de feble, si encara mostrava vacil.lacions o dubtes. D'aquesta manera
afermava l'horrible decisi6 que feia malastrugança aquell dia en que
Duncan entrava confiat al castell d'Inverness- (ad. 30-32).

( 15) Per cilar l'adaptaciO donare la indicaci6 "ad " seguida de la pagina corresponent.
les cites de [original s'indicaran amb "or la pagina del text reproduit. i. en
colts casof, . I acte lescona
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El conegut montileg de les al-lucinacions de la reina, precedit pel
diAleg entre el metge i una dama (acte V, escena I), apareix al.ludit
a la versi6 per a nens juntament amb la narraci6 de les visions
paoroses de Macbeth:

"Estranyes allucinacions el turmentaven; per les estances del palau
reial creia veure, suspesa davant seu, a mig aire, una daga sangonosa.
De nits, quan esperava, ajagut al seu Hit sumptu6s, el son que no venia,
recordava que havia mort Duncan adormit i Ii semblava que havia
assassinat el son i que mai més no podria dormir. (...)

I Lady Macbeth, que no deixava de mostrar un sol moment, ni davant
el rei neguit6s, una majestat plena de .serenor, cedia de nits a l'imperi
d'horribles malsons. Una forga misteriosa la impulsava a repetir,
adormida, les coses que havia fet durant la nit en qua Duncan havia
deixat d'existir. S'alcava del ilit, caminava amb passes maquinals,
obrint molt els ulls que no hi veien. Repetia els gestos que havia fet en
embrutar de sang les dagues dels camarlencs innocents. (...) Una
cambrera (...) l'havia vista com es fregava les mans corn si volgués
netejar-les d'una taca invisible. Una altra, sorprenent-la tambe en el
seu malson, l'havia sentida murmurar: 'No podre tenir mai les mans
netes?', i altres paraules que demostraven que aquella reina altiva
havia pres part en una acciO horrible" (ad. 39-42).

Alguns fragments de l'adaptaci6 expliciten idees que eren implicites
a l'original i d'altres manifesten posicions morals.

Una part del capitol 76 presenta, malgrat la diferencia formal i de
Hoc en la histOria, un cert paral-lelisme amb les al.lusions que fan
Menteith, Caithness, Angus i Lennox a la tirania i crueltat de Macbeth
(acte V, escena II). El passatge serveix a l'adaptador per donar pas
als fets seguents i al desenllag:

"Perot tota la injusticia porta en ella mateixa el seu corc6 mortal. La
despietada crueltat de Macbeth, que l'havia portat a cedir a la seva
arnbici6 desordenada, no podia deixar d'actuar quan aquesta havia
estat satisf eta. Ans al contrari, en l'exercici d'un poder sense contrast,
les tares dels reis s'agreugen encara i es mostren a tothom en els seus
actes tiranics. I el trail:for deslleial, jutjant els altres per la seva
conducta, veu pertot en els altres deslleialtats i traicions. Aixi Macbeth,
passats els primers temps d'envaniment, comencava a imaginar-se
complots que arnenacaven la seguretat del seu tron (ad. 39).

Al final del capitol 146 hi ha una altra digressi6 moralitzadora
després que Macbeth hagi vist l'avançament del bosc de Birnam contra
ell i Ii hagi estat anunciada la mort de la reina (acte V, escena V),
fragment, aquest darrer, d'importAncia mantinguda a l'adaptaci6.
Vegem el text afegit:

"Nornes el just pot trobar un sentit a la vida. En la Iluita amb les saves
passions es purifica i s'enforteix la seva anima. que el porta solament
a empreses nobles. Aqua II que es deixa guiar per m6bils egoistes, és
joguma de les saves passions. que li fan sentir scmpre, fins enmig de

,
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les glories humanes, el gust amarg del desengany i del fracas,' (ad.
75-76).

Malgrat la transmodalitzaci6, l'acci6 d'algunes escenes de l'original
ha estat traslladada a l'adaptaci6 de manera forge fidel. Per exemple,
l'escena en clue les bruixes vaticinen que Macbeth serà rei i Banquo
pare de reis (acte I, escena III, i part del cap. 3r i tot el 4t), i a

continuaci6 Macbeth s'assabenta que és senyor de Cawdor, cosa que
també Ii han predit les bruixes. I l'escena del banquet, amb l'aparici6
del fantasma de Banquo (acte III, escena IV, i capitol 96):

Aqui tindriem tota la noblesa del pais nostre -va dir Macbeth, despres
de fer als nobles senyors senyal que s'asseguessin- si hi fos el nostre
Banquo; caldre que el renyi; perque amb la seva absencia hi perdo mes

jo que no pas ell.

-Senyor, la seva absencia es ben culpable -va dir el noble senyor de
Ross, enganyat per les bondadoses paraules del rei. Digni's vostra
altesa de seure entre nosaltres.

-La taula es plena -va dir Macbeth.

-Aqui hi ha el vostre Hoc -va dir un altre dels convidats, estranyat de
les paraules del rei, puix que el setial destinat a Macbeth, al costat del
de la reina era buit encara.

-On? -va contestar Macbeth, seguint amb la mirada la direccid on
assenyalaven.

Aleshores els cortesans meravellats van veure que Macbeth retrocedia
tremolOs. On els altres no veien fries que una cadira buida, el rei veia,
asseguda, la imatge d'aquell de qui li acabaven d'explicar la mort.
L'espectre de Banque ocupava el lloc reial a la taula; airava vers
Macbeth uns ulls vidriosos i amb ma pàlIida Ii rnostrava les ferides
que Ii esberlaven el pik (ad. 49-50).

A la segona escena en clue intervenen (I de l'acte IV), les bruixes
profetitzen el futur a Macbeth amb més precisi6; l'acci6 coincideix
amb part del capitol 106, tot l'116 i gairebe tot el 126: nornes el
projecte de Macbeth de destruir la familia i el castell de Macduff
(acte IV, escena II) hi esdevé un fet:

"La tercera bruixa va acostar-se a la caldera amb un gibrell a les
mans i va abocar-hi un suc espes que el gibrell contenia.

-Tirem aqui sang de truja que es menjava els seus garrins -va cridar.
I el seu greix vagi a la llama. (...)

-Apa, miny6, surt ara! Mostra'ns la cara!

Altra vegada va passar la remor subterrania; altra vegada el terra va
trontollar sota els peus de Macbeth, i un nou fantasma, un guerrer tot
armat, amb l'espasa a la ma, va sorgir lentament de la caldera.

-Macbeth, Macbeth, Macbeth! -va dir l'apariciO. Sigues agosarat,
resolut, sanguinari; et pots ben riure del poder dels homes; solament
un home no nat podre fer -te cap mak (ad. 59-62).



Al ca Atol 146, enmig del rebombori de l'arribada dels enemics,
anuncie al rei la mort de la seva mutter i ell mostra la seva solitud
i

.-Senyor, la reina es morta.

Aixi, cruelment torturada pels rernordirnents, havia mort Lady Macbeth;
i el rei d'Esc6cia, entre el renou i l'afany dels seus seguidors, sentia
la seva solitud espantosa. Per la mort de la seva companya, sentia la
cruel decepci6 de la vida.

-La vida no es mes que una ombra que carnina -pensava-; un mal actor
que es mou durant una hora a l'escenari, i horn no en parla rnai mes;
es una histOria contada per un ximple, plena de fijria i de soroll, sense
sentit" (ad. 75-76).

Comparern al fragment amb el corresponent de l'original (escena
V. acte V):

"Seyton: La reina es rnorta

Macbeth: Hauria d'haver-se mort mes endavant; un temps millor hi
hauria hagut per una cosa aixi. Derné, i dema. i derna, va arrossegant-
se de dia en dia corn si res. fins que toca l'hora que diu el darrer mot;
i tots els nostres ahirs han aclarit per a xirnplets la ruta que duu a la
mort polsosa. Un buf, i el Ilurn s'apaga! La vida no es mes que una
ombra que camina; un mal actor que gambadeja i frisa durant una hora
a l'escenari, i horn no en parla mai mes; es una histOria contada per
un xirnple, plena de fOria i de soroll, sense sentit" (or. 85-86).

La caracteritzaci6 dels personatges pot sofrir canvis en passar de
l'original a l'adaptaci6. De l'obra que ens ocupa, nornOs tindr6 en
compte els dos principals: Macbeth i Lady Macbeth.

A l'original hi ha mattes referOncies al valor personal de Macbeth,
aspecte que es mant6 a l'adaptaci6:

El rei rnateix ha començat la Iluita (...). Per6 Macbeth, !lamp de la
guerra, l'ha reptat a punta d'espasa, arma contra arrna, i ha f et
corbar el seu esperit superb. I la victOria es nostra (ad. 18).

De les bruixes l'impressiona, no el seu aspecte, sin6 els vaticinis:
davant la profecia que ser6 rei, Macbeth calla, profundament torbat,

mOs endavant, ser saludat amb el nou titol de senyor de Cawdor Ii
produeix un efecte terrible. En aquesta situaci6, li Os prou f6cil
passar del sentiment de l'arnbici6 al pensament del delicte que la
satisfara. A l'original, el fet se sobreentOn al mon6leg de l'escena IV
de l'acte I, on Macbeth mostra que la ha decidit ser rei i que no te
intenci6 de tenir escrOpols per aconseguir-ho:

"Malcom ha pujat un gra6, on puc ensopegar, si es que no el salto, puix
que me'l trobo al mig del meu carni. Amagueu els vostres focs, estels;
que la Ilum no vegi els meus designis negres I profunds. Que l'ull
s'acluqui per no veure la ma; pert) que all() sigui, que l'ull te por, quan
sera fet, de veure" (or.21).
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En tots dos textos manifesta dubtes, escrüpols a l'original, pensa
que pot ser descobert I jutjat (escaptic, aix6 Ii sembla pitjor que
arriscar l'altra vida); en canvi no hi as la idea d'escrüpols per honor
que hi ha a l'adaptaci6:

-Duncan, el rei ancia, era l'obstacle que s'oposava a l'empresa que
Macbeth meditava (...). Per6 Macbeth en trobava un de més gran encara
en la seva consciencia. El cabdill victori6s s'havia tractat massa amb
l'honor per no respectar-lo- (ad. 30).

Es interessant que la quasi evidancia, a l'original, de la decisid de
Macbeth d'assassinar Duncan es dilueixi a l'adaptaci6, perque
habitualment sol passar que l'hipertext as més explicit que l'hipotext:
a la narraci6 as mencionada la transformaci6 del caracter del
protagonista, pert) no la seva decisid d'assassinar. La hipocresia, en
canvi, es manifesta, en tots dos textos, amb les grans mostres de
dolor i d'indignacid fingida quan es descobreix el cadaver de Duncan:

tanmateix -va dir Macbeth, aconseguint de donar a la seva veu
insegura un accent de veritat-, em penedeixo de la fOria que m'ha
empés a matar-los.

-Per que ho heu fet? -va dir Macduff.

-Corn podia conserver el seny davant el que veia? Els assassins
embriagats al costat de la seva victirna. L'arnor al nostre noble rei ha
impulsat el meu brac a fer justicia- (ad. 36).

Les al.lucinacions no el deixen reposar, i -segueixo l'adaptador-
ja no el satisfa la corona i alhora te por de perdre-la, perque aix6 el
portaria a una fi vergonyosa, qUesti6 que constitueix una novetat de
la narracid.

En canvi, el sentiment que el fet de no tenir fills faci minvar el
valor del premi del seu crim, present a l'original (acte Ill, escena I)
i a l'adaptaci6 no, és una qUesti6 particularment interessant, perqua
ens fa veure un home profundarnent esc6ptic i alhora molt cradul:
creu fermament en les prediccions de les bruixes, una de les quals
-no ho oblidem- as que els fills de Banquo seran reis despres d'ell:

"La carrera del crim no es pas d'aquelles que es poden deixar o
prendre al gust d'aquell que les segueix. Per amagar el seu primer
crim, Macbeth n'havia comes un altre de seguida. Per amagar aquells
crims i oposar-se a les conseq0encies que tindrien, s'havia convertit
en tira de la pétria escocesa fins que el sol nom del rei ja feia horror
als sUbdits que Ii havien estat fries fidels. No podent transmetre al seu
fill la corona, odiava Banquo i rneditava un altre crim que tes impossible
als descendents d'aquest d'ocupar el tron d'EscOcia. Aixi Macbeth, que
s'havia complagut en les prediccions de les bruixes que Ii havien semblat
favorables, volia impedir que es complis la predicciO que es pensava
que afavoria un altre- (ad. 43-44).

Aquest fragment de l'hipertext té un relleu especial per una doble
ra6. as un resum de la cadena d'esdeveniments passats, els quals
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enllaga amb el prOxim assassinat, el de Banquo; i encara, una vegada
mes, proporciona a l'adaptador l'oportunitat de rnoralitzar sobre les
consequencies d'una vida criminal, perque -no ho oblidem- es tracta
d'un personatge altament «negatiu presentat a lectors infantils.

L'assassinat de Banquo marca el comengament de la davallada de
Macbeth, i aix6 es perceptible en tots dos textos. En una manifestacid
pUblica de terror, perd el control davant l'espectre del general
assassinat; Macbeth, que no tern els perills tangibles, s'espanta de
les seves visions:

-Jo goso fer tot el que gosa un home: vina [sic] corn l'6s ferotge de
la ROssia, el fort rinoceront de front armat o el tigre hircani; pren la
forma que vulguis i els meus nervis romandran terms; o torna a viure
i repta'm a combatre amb l'espasa en ple desert, i veurAs si m'esquitllo.
iFuig, ombra horrible! Bur la irreal, enrera! (L'Espectre desapareix)
Aixt, quan se n'ha anat, torno a esser un home. -Us prego que segueu-
(or. 54, acte III, escena IV).

Quan desapareix l'espectre recupera el coratge i, avergonyit,
sent un desig temerari de desafiar la causa del seu terror; vegem-
ne la versid que en ddna Jordana:

-Brindo per l'alegria d'aquest festi, brindo per Banquo, el nostre
amic, que trobem tant a falter. Tant de bo fos aqui!

Corn obeint a aquest desig, que, amb les seves paraules, Macbeth volia
fer creure que sentia, l'espectre de Banquo va tornar a apareixer al
cadiral de rei. Aquest va retrocedir altra vegada i una suor d'angoixa
va amarar-li el front. Pere) aquest cop el seu terror va esser acompanyat
d'una explosió de fOria.

-Enrere! -va cridar. yes-te'n de davant meu Que la terra t'amagui!
Fuig, ombra horrible! Bur la irreal, enrere!

De seguida, de la mateixa manera sobtada corn havia aparegut, l'espectre
es va fondre sota la mirada de Macbeth i aquest va anar recobrant
lentament la serenitat- (ad. 52).

Deler6s de saber mes del seu futur, va per segona vegada a la
cove de les bruixes; aquesta mostra de valor es a l'adaptaci6 -la idea
a l'original no hi es- i corroborada quan, despres d'escoltar els
conjurs -a l'original no els sent-, s'impacienta i vol trucar. La
necessitat de saber, que hauriern pogut considerar lOcida, no es tal:
escolta amb avidesa les paraules de les aparicions, dere), quan Ii
confirmen que sere succeYt pels descendents de Banquo, clOna mostres
d'un trastorn, cada vegada lines evident i constant. D'una manera o
una altra, la fal.lera de coneixer el seu desti i la credulitat davant
les profecies sOn presents en tots dos textos, que tambe destaquen
el seu furor -producte de la credulitat- pel vaticini que voldria no
haver d'acceptar.

A la tragedia, a partir de l'escena III de l'acte V, enlonsat i

decebut, nornes pensa a Iluitar; hi ha un breu record dedicat a la seva
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muller, que ja considera perduda (malalta de la ment, la creu incurable)
Se sent tan cruel que ha oblidat la por, I quan la reina mor, aparentment
aixd l'afecta poc; la desaparici6 de Lady Macbeth sembla tenir més
importancia per a Macbeth a l'adaptaci6, on el dolor per la mort de
la seva muller hi revela un cert grau d'humanitat.

Comenga a entendre que tot el que Ii han dit les bruixes es un
engany subtil del principi a la fi quan veu que el bosc de Birnam
avanca cap a ell; l'explicaci6 del fals prodigi que Ii ddna un soldat no
el tranquil.litza, i es prepara per Iluitar:

-L'odiaven molts; ningü no el menyspreava. Mentre els seus vicis
l'arrossegaven a una ruina inevitable, el seu coratge no deixava ni un
moment de guiar-lo.

-Morire almenys amb l'arma al puny -pensava el rei d'Esodcia, mentre
els clarins cridaven els guerrers al combat.

(...) I per sobre de tots, Macbeth donava mostres d'una valentta
temerana.

El seu cavall passava com un huraca furigs per les fileres enemigues;
els cops de la seva espasa ho aterraven tot entorn seu- (ad. 77).

Hi ha molt d'autosuggesti6 en aquesta actitud; els enemics creuen
que rep l'ajut d'un poder infernal, i es cert, en certa manera: encara
confia en la profecia segons la qual nornés un home no nat pot fer-li
mal. Derrotat pert, encara confiat, s'enfronta a Macduff i per primera
vegada sent Ilastima per haver vessat sang innocent, la de la seva
familia, iii diu que marxi; per() quan el senyor de Fife declare que es
diu Nonat, desconcertat, negligeix la defensa i Macduff el fereix de
Mort.

El plantejament d'aquest f et es relativament similar a l'original,
perd hi ha dues diferencies interessants: la Iluita i la mort de Macbeth
hi tenen Hoc fora d'escena, i Macduff Ii diu que va ser arrencat abans
d'hora del ventre matern. Alld que hi ha de comi, es el sentiment de
frustraci6 definitiva del protagonista; fins aquell moment, tot i la
seva sensacid d'enfonsament progressiu, es creia invulnerable a l'atac
mortal de qualsevol home; ara, perd, perd tota esperança:

-Maleida la Ilengua que m'ho diu; puix que ha aternt la millor part
d'un home! 1 que no siguin mai més creguts els esperits perversos
mantenint la paraula per a la nostra orella i trencant-la per al nostre
desig! (...)- (or. 89, acte V. escena VIII).

Finalment, val la pena de destacar la digressid moralitzadora de
l'adaptador que clou la narraci6, sense paral.lel a l'original:

-Aixi va caure Macbeth, que el seu coratge hauria tel exempla glorigs
de guerrers, si els seus crims no haguesSin fet la seva vide exemple
escarment de tirans- (ad. 82).

El personatge de Lady Macbeth, tan ben tractat -sobretot
musicalment- a I'dpera de Verdi, fins al punt de fer ombra al del
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protagonista, es a l'original -1 encara (-nes a l'adaptaci6- algO que
existeix en funci6 d'un altre I en ambdOs textos es un personatge
més absolutament malevol que el protagonista.

Segons A. Rodriguez (1977), a la literatura classica infantil, la
dona que infringeix les regles (tenir un paper subordinat, ser feble
i de vegades astuta, etc.) es la bruixa dolenta. Lady Macbeth pot ser
una dona literaria d'aquest tipus: malefica i aparentment forta, al
final es derrotada -autoderrotada-, corn les bruixes dels contes.
Implacable, i més ambiciosa i cruel que Macbeth, li donara coratge I
l'empenyera a assolir la seva ambici6.

Per6, corn Macbeth, confia en les profecies de les bruixes,
aquesta credulitat compartida que els portara al fracas es paraldela
en tots dos textos.

Tambe ho es la constant que sigui sempre inductora, no executora,
dels crims: no assassina directament Duncan", pert) hi col.labora
embrutant amb sang els qui el vetllaven, després de drogar-los;
implica, doncs, uns innocents en el crim, i quan es descobreix el
cadaver, fingeix desmaiar-se. I aqui tenim un altre tret compartit
amb Macbeth -i mantingut a l'adaptaci6-, la hipocresia, que en la dona
ateny més perfecci6 (recordem la seva presencia d'esperit davant
l'actitud enfollida de Macbeth en presencia de l'espectre de Banquo).
Tambe és inductora del castig de Macduff: anirna Macbeth a venjar-
se'n, amb l'argument que ha desobeIt l'ordre reial de presentar-se
al banquet. El fet no es esmentat a la tragédia i aix6 fa creure que
l'adaptador intenta refermar la nota cic la mala influencia que té
sobre el seu marit.

En un parell d'ocasions la seva personalitat destaca per ella
mateixa:

(...) veniu, esperits que sotgeu els pensaments de l'home! Lleveu-me
el sexe. Ompliu-me fins a curull de crueltat. Espessiu-me la sang per
tal que s'obturin totes les vies del remordiment, i que cap desdiment
de la natura no torbi el meu propOsit, ni l'allunyi del seu efecte. iVeniu
fins als meus pits de dona, preneu la meva Ilet per fel, esperits
assassins, onsevulla que en la vostra substencia invisible presidiu la
maldat de la natural iVina (sic), negra nit, i embolcalla't amb la densa
fumera de l'inf ern; perque el meu coltell agut no vegi la ferida que fa,
ni el cel no pugui travessar la fosca per dir-me: 'Atura't'! (or. 23,
acte I, escena V).

La invocaci6 de les forces del mal ens mostra una dona sense
fissures, sense dubtes, al contrari de Macbeth, que presenta una
nquesa de matisos superior. El monbleg no es ni tan sols insinuat a

( 16) A l'adaptacie s'ornet quo no se sent capac de matar-lo perque ii recorda el seu pare
adormit
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l'adaptaci6, i no es estrany perque es resistiria a qualsevol intent de
suavitzaci6'7.

A l'escena de les al.lucinacions (acte V, escena l), oscil.la entre
l'horror de veure's sang a les mans i el desig de tranquilditzar el
Ilavors absent Macbeth: barreja l'obsessi6 dels crims i l'energia
amb que procura calmar algU espantadis.

A l'adaptaci6 aquesta acci6 perd una certa forga, corn hem vist.
L'ambigOitat de la causa de la seva mort, que plana per la tragedia
fins al final -on s'insinua el suIcidi-, és substituida a l'adaptaci6 per
una explicaci6 menys compromesa: l'exacerbaci6 de la malaltia
provocada pel seu remordiment acaba per matar-la. L'enfocament
aclareix i alhora distorsiona el personatge: 4es el rernordiment o
l'exces d'autocontrol davant dels altres el que la porta a la bogeria?
Macbeth té atacs incontrolats en public, i sempre te la sortida del seu
coratge personal en la Iluita directa amb enemics tangibles. Ella no.

En tots dos textos es destaca la influencia que té sobre el seu
marit, del qual de vegades sembla el motor ocult, corn ara a l'escena
VII de l'acte I, on Macbeth vol deixar cOrrer l'assassinat de Duncan
i ella Ii recorda que ha jurat matar-lo: ella mataria un fill seu si ho
hagués jurat.

El seu rnonolitisme es palesa a l'escena I de l'acte II, on mentre
Macbeth comenga a obsessionar-se per l'assassinat del rei i dels dos
criats, ella el tracta corn una criatura:

',Macbeth: Cridava encara a tots: iNo dormiu mes! Glamis ha assassinat
el son; per aim!) Cawdor no dormiré mai ales, -Macbeth no dormira
mai mésr
Lady Macbeth: ,Qui era el que aixd cridava? Noble senyor, icom podeu
perdre el tremp aixi? Heu parlat sense seny.-Aneu; amb una mica
d'aigua us desfareu del testimoni que us embruta la ma. -Per qua heu
portal: les dagues? Torneu-les a Ilur Hoc i empastifeu de sang amb elles
els criats adormits.
Macbeth: No hi tornaré. M'esglaiaria de pensar en el que [he) f et. No
gosaria pas mirar-ho altra vegada.
Lady Macbeth: Quina feblesa! Deu-me les dagues. Els morts i els adormits
sdn igual que pintures; i els dimonis pintats nornes esglaien els infants.
(...)" (or. 33).
La rnala influencia que exerceix Lady Macbeth sobre el seu marit

es accentuada a l'adaptaci6, corn si la intenci6 de Jordana fos -igual
que la dels Lamb o la de Piave i Maffei- treure a Macbeth part de la
responsabilitat en les saves accions delictives. Aixi i tot, de les
escenes originals comentades no totes hi tenen equivalent, corn ara
la de la preparaci6 de la mort de Duncan o la subsegOent al mateix let,
cosa que minva el pes del personatge a l'adaptacia.

(17) El Ilibrel de l'Oper a homenima de Verdi tampoc no el recull complet nornes utilitza
la inyocaci6 a la nit protect(); a del crim. la part menys agosarada del tragment
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Oportunitat o inoportunitat de les adaptacions

Acabem de veure quines manipulacions es poden fer d'una obra
mestra de la literature per convertir-la en un text per a nens. Ara,
reprenent un altre fil que haviem abandonat més amunt, ens plantegem
si aquestes manipulacions ón convenients, si l'objectiu que pretenen
assolir lesjustifica. Per aixd em remetre a algunes veus autoritzades,
unes de favorables a la questio, les altres no.

Entre els autors que no estan d'acord amb les adaptacions per a
nens (tambe per a adults?), A. Medina (1988), per exemple, les
considera una solucid insatisfact6ria, perque donen una falsa idea de
l'obra: l'adaptacid mai no es el text autentic; només es tolerable corn
a primer contacte superficial amb unes obres, reduIdes i recompostes
d'acord amb la capacitat dels lectors potencials.

J. M. Carandell (1977) ataca virulentament el producte d'una
.operacid de cirurgia estetica», que te corn a resultat que, de gran,
el nen que hagi Ilegit una adaptaci6 no en Ilegira l'original.

M.S. Salaberri (1989) tambe es mostra en contra de les
adaPtacions, perque la simplificaci6 formal i la reduccid (s'eliminen
elements referencials que ajudaven a comprendre el text) compliquen
la lectura; i, a més, el text, massa pobre o massa dens, desmotiva
el noi per a una futura lectura de les obres originals.

Pel que fa a les opinions favorables a les adaptacions, en una
ressenya sobre l'aparici6 de la col.lecid fanal de Proa" es diu
que les seves adaptacions sOn autentiques recreacions (i cita, entre
altres, el Macbeth que hem analitzat) i considera la col.lecci6:

-(...) hermosa también por lo arriesgada, ya que el ,,Fanal de Proa-
tendra que luchar (..) contra la corriente pedagOgica que desaconseja
una temprana iniciaciOn a los clasicos, st es a costa de mutilaciones y
parcialidades-'^.

Per tant, no es considera que Macbeth, per exemple. plantegi ur
tema que pugui impressionar -negativament- la sensibilitat dels nens
tot i la innegable truculéncia del drama shakespeana.

Hi és favorable, amb una certa cautela, Garcia Padrino (1988).
Tot i els errors comesos en l'elaboracid de certs textos -afirma-,
les adaptacions poden procedir d'un treball rigords -que intenta
facilitar la comprensi6 dels diversos elements que integren una obra
dificil- fins i tot prou respectubs amb l'ohra original, de la qual es
una recreaci6 particular

118 Cuadernos Pedaoog,a nom 153 oclubre 1987 1971
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"L'adaptation, sans doute, facilite l'effort du jeune lecteur, mats en
même temps, peut l'habituer A la passivité. Se donnera-t-il la peine,
plus lard, de lire un ouvrage qu'il croit -a tort- connaitre dejA?"19.

M. Soriano (1975) respon a la seva prdpia pregunta mostrant-se
favorable al contacte dels més joves amb les grans obres mitjancant
l'adaptacid, en el benentes que els textos adaptats no s6n una finalitat
en ells mateixos sin6 que han de servir per impulsar els lectors a
Ilegir l'obra original.

I. Rovira (1988) ens fa veure corn a la Catalunya dels anys vint
i trenta es van produir adaptacions d'una gran qualitat, corn a
consequencia del creixement del catala corn a Ilengua literaria i de
l'interes dels modernistes I, sobretot, dels noucentistes per l'educaci6
dels infants, basica per a la formaci6 de la Catalunya moderna i
aut6noma a qua aspiraven. Nornés cal citar, per confirmar aix6, que
alguns dels autors que s'hi van dedicar foren Carner, Riba, C. Soldevila,
Salvat-Papasseit i C.A. Jordana, aquest darrer, corn hern vist, autor
d'una notable adaptaci6 de Macbeth i cleador d'altres adaptacions i
d'obres originals per a infants.

Aurora Diaz-Plaja, autora antiga lectora- d'adaptacions de
classics per a nens", no planteja una pregunta sobre la qUesti6, corn
hem vist que fa Soriano, sind que afirma:

El meu record infantil de la lectura de l'antiga col.lecci6 Araluce,
amb adaptacions dels bons autors fetes per immillorables adaptadors
corn Maria Luz Morales, i amb admirables il-lustradors com Segrelles,
va convertir-me anys després en lectora dels classics sense retallar.
Per aixd crec sincerament que val la pena acostar al lector infantil
aquestes lectures corn si fos un vermut, que per al desganat Ii serveixen
de succedani i per als altres constitueix un estfmul per a Ilegir l'obra
cornpleta,;21.

Algunes conclusions

Les paraules d'Aurora Diaz-Plaja ens suggereixen el doble caracter
de l'adaptacid: cornengament d'un carni que porta a l'obra original i,
alhora, un text amb tots els ets i uts, digne de ser Ilegit, en principi
corn qualsevol altra producci6 literaria.

(19) Soriano. 1975 (31)
120) s autora d'adaptacions de Shakespeare. precisarnent. corn ara La lerestega domada.

El mercader de Venecia I El somni d'una nit d'estiu. publicades per La Gaiera
(21) Diaz-Plaja, 1992 (40)
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Pel que fa a alguns aspectes més concrets de la questio que ens
ha ocupat al Ilarg d'aquestes pagines, observem que l'aplicaci6 dels
procediments de transformaci6 presenta a l'adaptador la dificultat de
decidir quines modificacions formals portare a terme. Per exemple,
reduir l'extensiO del text original suprimint-ne els fragments de
comprensi6 dificultosa no sempre és fecil de fer sense deixar Ilacunes
de sentit en el text producte de la transformaci6. Alhora, eliminar
parts del text original pot justificar-se adduint que s'han suprimit
fragments suposadament innecessaris, corn ara -en l'adaptaci6 de
Macbeth que hem estudiat- l'escena de l'assassinat de la familia de
Macduff, perque el fet ja s'esmenta en un altre moment de la naffed&
El cas contrari seria la supressi6 de la Iluita verbal entre Malcom i
Macduff (acte IV, escena III), dificil de justificar si no és que
l'adaptador ha considerat massa forte per als seus presurnptes lectors
la Ilista de vicis que s'inventa el primer. Aquesta darrera rag podria
explicar perque s'obvia tambe la menci6 de la incomplete venjanca de
Macduff: se sobreenten que, si Macbeth hagués tingut fills, Macduff
els hauria mort.

D'aquesta manera, sembla observar-se, en el text que ens ocupa,
una voluntat de Ilimar determinades asprors, segurament frequent en
hipertextos d'aquesta mena. No solament hi ha suavitzaci6 sing tambe
simplificaci6, per exemple dels personatges, o de la seva presented&
el lector passa de l'apassionant descoberta progressive del carecter
del protagonista -a través dels seus parlaments, de les paraules de
Lady Macbeth i encara d'altres personatges- a .les repetides
descripcions de la narraciO, sobretot del seu valor personal i la gran
arnbici6 que desfigura aquest valor.

Es una obra que, segons algunes convencions de la literature per
a nens que he citat al comencament d'aquest estudi, no sembla gaire
apropiada per a lectors infantils. hi ha molts elements «inoportuns"
(ambici6 desmesurada, assassinats, bogeria, desti implacable), els
personatges no son models de conducta, no hi ha final felig22. Per6 farem
be de recordar les paraules de Perrault citades més amunt i notar
corn la moral que ell veu en els contes (el mal que rep qui en fa) tarnbe
es a la nostra tragedia/narraci6. Macbeth, doncs, no es una obra de
lecture impossible si se'n fa una adaptaci6 digna i de qualitat -corn
reclarnen els estudiosos que, decididarnent o cautament, estan a favor
de les adaptacions-, corn és el text de J.A. Jordana.

(22) Aquests trots. perO, els trobem a la televisig I. molts, a la vida quotidiana

.W.141 EltRWTZTY',
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Al abordar el tema de
las relaciones entre las
obras clasicas de la
literature y los nirlos
como lectores de alias,
surgen varios
interrogantes. En
primer lugar. la
conveniencia del hecho
en si- 6deben leer los
nifios obras que se
consideran drnas de la
literature universal,
pero que no han sido
escritas especialmente
para ellos? Si damos a
esta pregunta una
respuesta afirmativa.
inmediatamente surge
un segundo
Interrogante. 6pueden
leer directamente los
originates de estas
producciones?La obra
literaria suele ser
ambigua y tener un
mundo propio, y por lo
tanto plantea dificulta-
des de cornprensign a
lectures inexpertos. lo
cual ha llevado a
introducir cambios en
obras constderadas lo
bastante importantes
como para ponerlas a
su alcance 'Tres los
procesos de transfor-
med& aplicados al
original (que esendal-
mente permanecere
inalterado). se
obtendra un texto
adeplado a la capacidad
de comprensiOn del
lector muy joven
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Abstracts

Si l'on re flechit aux
relations existent
entre /es ceuvres
litteraires classiques
et les enfants en tent
que lecteurs. plusleurs
questions nous
viennent a l'esprit
Premierement. les
enfants doivent-ils lire
des ceuvres que l'on
considere au sommet
de la littérature
universelle. mais qui
n'ont pas ate
specialement ecrites
pour eux ? Si la
reponse est
affirmative, une autre
question se pose
immediatement
peuvent-ils lire
directement rceuvre
originate ? Recreant
un monde propre,
l'cieuvre litteraire est
le plus souvent
ambigue et elle pose
par consequent des
problemes de
comprehension aux
lecteurs
inexperimentes II est
donc necessaire
d'apporter des
modifications aux
ceuvres qui meritent
d'etre irises a leur
portee. alin d'obtenir
un texte adapte a la
capacrte de
comprehension du
jeune lecteur

BEST COPY AVAILABLE

j

When we approach the
subject of the relations
between the classical
works of literature and
children as readers, we
ask a number of
questions. First, the
suitability of the fact in
itself should children
read works which are
considered high points
of universal literature
wnich have not been
written specially for
them? If we answer
'yes' to this question,
another immediately
arises can they read
the originals of those
productions directly?
Literary works are
usually ambiguous and
have a world of their
own and therefore pose
difficulties of
understanding for
inexpert readers. That
means that changes are
made to works
considered important
enough to be placed
within their reach The
result of these
transformation
processes applied to
the original will be a
text adapted to the
understanding of very
young readers



Notes sobre la poesia per a infants
Margarida Prats Ripoll*

El genere poetic, l'Ultim de la fila de la literature infantil?

L'expansi6 actual de les obres de literature infantil té ben poca
incidencia en el genere poetic. Diverses experiencies, corn un repas
de les Ileixes d'obres litereries per a infants de biblioteques i de
Ilibreries, un cop d'ull als catelegs d'editorials, o una ullada a les
ofertes de seleccions d'obres per a infants, revelen a bastament que
el protagonisme en l'augment i la diversificaci6 de l'oferta d'obres
de literature infantil i juvenil correspon a les obres narratives,
mentre que la producci6 d'obres poetiques es ben precede. Vegem,
a tall d'exernple, dues mostres de la situaci6 descrita: en la proposta
de classificaci6 i sisternatitzaci6 de Ilibres feta pel col-lectiu Grills
l'any 1988' trobem que els Ilibres de poesia relacionats no arriben
a la desena part dels de narrative. Aquesta desproporci6 entre els
dos generes encara augmenta en la tria dels millors tftols de literature
infantil i juvenil de l'any 1992 de l'assessorament al consumidor de
la cooperative Abacus, ja que entre les quaranta-cinc obres
recomanades nornés trobem un Ilibre de poesia2.

No hi ha dubte, doncs, de la precarietat en que sobreviuen les
obres de poesia adregades als més menuts. Tanmateix, feta aquesta
constataci6, caldria tenir present que aquest fenornen ni es pot
desvincular de la problemetica global del genere ni es pot considerar
un fet propi dels darrers anys de forta expansi6 editorial del Ilibre
infantil i juvenil. Corn es prou conegut, els tiratges d'obres poetiques
adregades a adults revelen claranient que la poesia no ha entrat en

Mestra i licenciada en Filo logia Hispanica. secc10 Literature Cate lana Professore
Titular del Departament de Didectica de la Llengua la Literature de la Universitet de
Barcelona Ha pubhcat una biografia de Marius Torres! ha tingut cura de l'Ultrrna edicrO
de l'obra cfaquest poeta Tambe le publicat un llibrei diversos articles sobre l'acostament
de la poesia als centres escolars

Adreca professional Escola del Professoret d'EGB de la Universitet de Barcelona
C/ Melcior de Palau. 140 08014. Barcelona
( 1) Vegeu ..Eis llibres catalans molla roba perô rnenys sabe... dim Gurx num 129-130

lulrol-agost 1988. pp 17-46
(2) Seminar! de Bibliograhe Infanta de Rosa Sensat. departarnent del consumidor de la

cooperative d'Abacus Trra'93
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el m6n del consum, en els mecanismes econOrnics que afecten la
societat occidental avancada. Potser per aixO, encara que mantingui
una certa aureola de prestigi i de misteri que Ii ve de molt antic, no
acaba d'encaixar be enlloc i s'ha convertit en una mena de mite. Corn
va subratIlar el poeta i professor Eduard Sanahuja, "ningii no hi va
en contra, tothom la respecta i en defense els valors, pert) en realitat
molts pocs saben clue fer-neo.

D'altra banda, l'oferta de Ilibres de poemes per a infants ha estat
sempre esporadica, tal corn assenyalen T. Rovira (1987) i J. Garcia
Padrino (1990) basant-se en la literatura infantil en Ilengua catalana
i castellana, respectivarnent. Segons es despren de l'estudi de Bettina
Hurlimann (1968), aquest fenornen es podria fer extensiu a d'altres
literatures europees, sobretot a les de l'area rnediterrania.

La migradesa de col-leccions que editen Ilibres d'aquest genere i

la breu durada de les que s'hi han anant dedicant, tal corn posen en
relleu Carlos Murciano, Miguel Desclot i Teresa Duran, prenent corn
a base el moment actual de la cultura espanyola i catalana4, revelen
les dificultats de normalitzar les edicions de poesies per a infants,
especialment les d'obres d'autor. Tanmateix, algunes editorials han
comengat a incloure obres poetiques dintre de col-leccions de
narrativa. Aixi Edelvives va publicar Bestiolari de la Clara de Miguel
Desclot dins Ala Delta l'any 1992 i recentment Tandem ha tret les
darreres novetats d'aquest genere en Ilengua catalana, Poemes de les
quatre estacions de Maria Beneyto -inclose dins El tricicle- i les dues
antologies poetiques a carrec de Marc Granell i Josep Ballester5.

No hem de perdre de vista, perO, que si el genere poetic ha estat
poc considerat corn a opcid dins l'ambit del Ilibre de Ileure dels
infants, en canvi, ha estat sempre present en antologies i Ilibres de
lectura. I cal recorder que alguns d'aquests Ilibres tenen caracte-
ristiques materials -tipus de Iletra i qualitat de les il-lustracions-
ben similars a d'altres inclosos en col-leccions de literature infantil.

(3 ) Vegeu -El poeta enfront dels cornentans escolars-, El comentan de lextos (Terceres
lornades sobre expressi6 escrita en els diferents nivells escolars) Barcelona.
Servei do PublIcacions de la Canca de Barcelona. pp 27-35

(4 ) El treball del primer. -Hacla una poesia infantil diferonte- forma part de Cerrillo
(1990) pp. 153-156, per al segon, vegeu Desclot (1993) p 33. i el treball de Duran
T -El ventall editorial- aparegue a Lletra de canv, ntim. 19-20. jul-agost, 1989,
pp 33-36

( 5) Tant el llibre de Desclot. iuganer I construit amb un dornini del llenquatge literan
lamb adequades ii lustracions de Lluisa Jover corn el de Benoyto. de to més

ant) precloses il lustracions de Lourdes Hollver, sem una bona rnof:tra d'obres
d'autor qualitatives Totes dues van adrecades a infants de pnmana, aixi corn
l'antologia de la col-lecci6 La bicicleta groga. ildustrada per Linn Vila Pel que fa
a l'antologta de La blcicleta negra, per a lectors do darrors cursos de primaria o
primers nivells de secundaria. le rencert de dedicar un apartat als sentiments. fel
poc habitual on els blocs tematics d'aquest Opus d'obres
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La sirnilitud de vegades és tant gran que aquestes bres .s6n alhora
Ilibre i literature d'infants, tal corn afirma Teresa Rovira (1987,
421). Vegeu, a tall d'exemple. el conjunt de Ilibres de lecture preparats
per Ramon Besora i Teresa Duran i iHustrats. per Horacio

D'altra banda, potser no hauriem de desestirnar la funciO polivalent
dels llibres de lectura i de les antologies en relaci6 a l'acostament del
genere poetic als infants. Aixi. pel que fa als primers. han estat
l'Onic mitja d'acces a la literatura impresa per als sectors infantils
de les classes més desfavorides, al Ilarg de diverses decades, sobretot
dels de la societat rural, on no es disposava de biblioteques. I en els
casos d'aquells infants' que aprofitaven els textos poetics que els
havien emocionat o sorpres riles per rellegir fora de l'aula, el Ilibre
de lecture esdevenia una eina per passar estones de plaer, al capdavall
la f inalitat dels Ilibres de Ileure.

Les antologies pobtiques podien complir una funciO similar en sectors
socials més afavorits econOrnicament, corn revela el testimoniatge
de Carmen Bravo-Villasante sobre el seu acostarnent als classics de
la poesia, a partir de les vivencies de lecture i de recitaci6 a les
classes de literature i la posterior tria i relectura feta per ella fora
de l'aula.

Fins aqui hem relacionat la sort del génere poetic amb la seva
presencia en els llibres infantils i hem pogut constatar la distinciO
entre obres de Ileure. entre les quals se n'observa una producci6
esporAdica, enfront de la seva presencia constant en Ilibres de lectura
i en antologies9. La Iletra impresa, perb, no es l'Onic parametre de
valoraci6 per mesurar la vitalitat d'aquest genere; si preniem en
consideraciO el ric camp de la literatura oral, d'aquella .que introdueix
l'inf ant en la realitat lingOistica i social de la seva comunitat que
possibilita els primers contactes amb el Ilenguatge poetic, la valoraci6
de la vitalitat del genere seria diferent.

Tot amb tot, el contacte amb aquesta literatura, tan viu en els
sectors rurals fins fa poques decades, ha anant perdent vigencia en
els Ambits on durant decades havia sobreviscut i, paral.lelament, ha
f et entrada en el mOn escolar: podriem dir que el folklore ha estat
sotmés a una transcontextualitzaciO. I cal reconeixer que dins d'aquest

( 6 ) 1 arbw doh; panollots 7 ',1r torroot:. L atbro di LL 771()I07 1 ',vim, do los
coqu('s Barcel000 Barcanoya 1987

( 7) Corn es el cas de l'autord d aquestes notes d infants de dworsos centres
oscolars in ella hi ovorthi de mostra
Vogeu -Los ()ramie). pothas y el HMO .1 C olIn ( plug) pp 1,1 1,1

(9 7 Nu liem pars on omsideracco ols Ilihres do leid do I area do !length( cor goneralmenl
els pous )extes poetics qui( s Iii inclouvn sOn l'instrumont poi 110.4116u diyorson
aspoctes del sistenth linguistic

( 1 (1) 1.11 corn rocurda Gabrrel Jorwr Manila 0n IAleratord n1,71 Owl
num 171 genet 1170?
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nou context, el genere narratiu tambe ha tingut mes predicament que
el poetic, com evidencia l'extensid de l'anornenada hora del conte
enfront de la nul.la o escassissima prActica de les estonetes de
poesia.

La institucid escolar, a riles d'acollir la literatura oral procedent
del folklore, tambe ha hagut d'assurnir, sobretot de la decade dels
setanta erica i a causa, entre altres factors, de la diversificacid
d'ofertes per entretenir-se fora de les aules, la formaci6 de l'hAbit
lector de les noves generacions. D'aquesta manera, l'escola ha
esdevingut l'autentica promotora de la literat.jra que Ilegeixen els
infants i, en conseqUencia, s'ha convertit en el centre d'expectatives
de les editorials de Ilibres adrecats a la infAncia, les quals pateixen
el fenomen de ,d'escoladependencia", corn subratlla amb ironia i

lucidesa la mestra Lola Casas i corn reconeixen alguns editors".

Aixi, en darrera instAncia els collectius d'ensenyants podrien
incidir en un augment dels Ilibres de poesia per a infants, si els
consideraven adients per a tasques d'animacid a la lectura. Tanmateix,
el contacte amb diversos rnestres ens permet parlar d'una tendencia
generalitzada a triar obres narratives per a les experiencies de
promocid i foment de la lecture. De fet, aquesta reticencia a triar
textos poetics es ben comprensible si tenim en compte que entre el
sector d'ensenyants implicats en tasques d'animaci6 a la lecture el
nombre de lectors de poesia deu ser tan marginal corn en altres
Ambits de la societat.

Tanmateix, si els Ilibres de poemes sem escadussers corn a opci6
d'obra de lectura, els textos poetics han estat sempre presents a la
institucid escolar, des d'on s'ha optat per diversos procediments
d'acostament d'aquest genere als infants en funci6 de diverses
perspectives d'ensenyament de la Ilengua, des de les recitacions -a
vegades, Iligades a festes o celebracions- als treballs d'expressid
per explorar l'anomenada "creativitat infantil" lligats als moviments
de renovacid pedagdgica. En el cas de la culture catalana, l'acci6
d'aquests grups va coincidir amb la recuperaci6 de la Ilengua del pais
a les institucions escolars. I els textos poetics van jugar un paper
emblematic en aquesta lenta penetraci6 corn revelen antologies i

llibres de lectura apareguts entre 1968 i la decade segOent. Pel que
fa a les antologies, hem de parlar d'011es, olles de vi blanc , de La
casa de les mones i de Recull de poemes per a petits i grans, preparades

1 3 0

Sairl; id relacin de dopendencia entre editorials i instilucio escolar vegeu les
opinions dots representants de La Galera I Publicacions de l'Abadia de Montserrat
dins a taula rodona reproduida a -El llibre per a unfantsi adolescents a Catalunya
la represa dels anys 60.. Porspectiva escolar. nOrn 73. marc 1983, pp 10-17
L'articlo do L Casas titulat Amb oils do mestra fou pubis:at a Fartstol. num 9.
marc 1990. pp 4-11



per professionals del camp de l'ensenyament i les biblioteques,
vinculats a l'associaci6 de mestres .Rosa Sensat»'2.

Entre els Mores de lecture, recordem l'antologia preparada per
Joaquim Moles, la tria de Tomes Garces i el conjunt d'obres publicat
per Destino13.

Aquest conjunt d'experiencies d'acostarnent de la poesia a l'escola
ha tingut poca incidencia en el camp editorial -en ['Ambit de la nostra
culture, tal com hem vist, s'ha centrat en un augment d'oferta
d'antologies i de Ilibres de lectura-: en canvi, ha generat un nou
fenomen, el dels textos poetics creats per infants, una part dels
quals han estat publicats i que comentarem mes endavant quan ens
aturem en la delirnitaci6 dels Ambits del genere.

El contrast assenyalat entre la poca atenci6 rebuda pel genere
poetic en el camp de la producci6 i promoci6 del Ilibre per a infants
i l'atenci6 de que ha estat objecte la poesia corn a generadora
d'experiencies escolars relacionades amb el foment de l'expressi6
dels alumnes, es reflecteix en el camp de les publicacions periodiques,
tant en les especialitzades en literature infantil i juvenil corn en les
educatives. Aixi, la revista CL1J no ha dedicat encara cap rnonogrefic
al genere poetic i entre les col-laboracions dels rnonogrefics que
Faristol, Cuadernos de Pedagogia, Lletra de Canvi, Perspectiva Escolar
i Escola Catalanal4han dedicat a la literature infantil i juvenil no n'hi
ha cap que tracti sobre aquell genere. Fins i tot aquells articles que
versen sobre diversos aspectes de la literature infantil i juvenil
-visions panoramiques del tema, estudis de la producci6 d'algunes
decades- i que duen titols generadors d'expectatives d'aportar alguna
informaci6 sobre el genere poetic. no n'aporten cap dada.

En canvi, les revistes adrecades a educadors han dedicat forge
atenci6 a la presencia del genere a l'escola, sia publicant articles
vindicatius sobre el valor educatiu de la poesia sia divulgant diverses
experibncies d'acostarnent de poemes als escolars. Entre el primer
bloc de publicacions recordern-ne dues de complementeries: la lOcida
defensa dels valors educatius de l'obra dels grans poetes d'Ignasi

(12) Les dues primeres preparades per E Valer.1 A Lisson amb dibuixos de C Sole
Vendrell i F Fida per M Desclot amb ii lustracions de P Bayes toren publicades
per La Galera els anys 1971 1 1976. respectivament. la tercera. preparada per
A Pujol I T Ftoig i ii lustrada per Noelle Granger fou publicada per Kairos Forty
1978

(13) Vegou Molas Joaquim Lectures de poesia amb ii lustracions de Francesc Todo
Barcelona Edicions 62 1968. Garces. Tornas Vets pros,1 Barcelona Joventub.
1981 Entre els Ilibres de Destino hi aparegue el Canconer catala a cura d Anton!
Comas. I Antologies de Maragall. Guerau de Liost Carner

(14) Vegeu Fan:apt num 10-11. marc 1991 Cuadernos de Pedagogic?. nurn 36 desembre
1977. Lletra do cam, op cit . Perspectiva Escolar nums 43 marc 1980 73.
marc 1983 I Escola Catatana. num 304 novembre 1993
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Riera, «La poesia, aun' I la interessant reivindicaci6 de la poesia de
transmissiO oral de Gabriel Janer Manila .Literatura ora', imaginaciO

joc»15

Pel que fa al segon bloc esmentat, podem parlar del rnonogrefic
Per la poesia a l'escola i d'un ampli conjunt d'articles, entre els quals
recordem «Poesia i creativitat» de Rarnon Besora I Ramon Pinyol,
.L'infant creador i la poesia» d'Anna Fernandez. "La comunicaci6
oral del text poetic» de Gabriel Janer Manila, .La poesia al Cicle
Superior d'EGB» de Gloria Bordons i Margarida Prats i .EI comentario
de textos y la creaciOn poetica infantil» d'Antonio Mendozat6.

Darrerament, per6, hi ha alguns indicis d'una major atenci6 a la
poesia per a infants corn a genere. Aixi, la decade dels noranta s'obre
amb la publicaci6 de Poesla infantil. Teoria, critica e investigaciOn17
que aplega les conferencies presentades al curs d'estiu de 1990
organitzat per la Universitat de Castilla-La Mancha. Aquest conjunt
d'aportacions, en clue els estudis literaris predorninen sobre els
pedagOgics, abraoa un ampli ventall ternatic que cornpren el folklore,
la relaci6 entre mOsica i poesia, l'aproxirnaci6 dels grans poetes als
nens, la producci6 de poesia infantil en Ilengua castellana i l'acostament
de la poesia a la mainada. Entre les aportacions esmentades, trobem
interessants analisis de corpus de poesia per a infants, sia de poemes
d'autor -.La poesia infantil en Hispanoarnerica sia de folklore -
.Poética y temas de la tradiciOn oral» (El Rornancero Infantil)-,
iücides observacions sobre els infants corn a receptors de poesia no
escrita expressament per a ells -.Los grandes poetas y el nifio»- i

diverses valoracions sobre l'estat actual del genere en Ilengua
castellana.

Les publicacions especialitzades en literatura infantil i juvenil
tambe han aportat el seu gra de sorra a l'estudi del genere. Recentment
CL1J i Faristol han publicat dos articles, signats pels escriptors Ana
Maria Romero (1994) i Miguel Desclot (1993), en clue es posa en
relleu la precarietat de la poesia d'autor per a infants. L'escriptora
esmentada assenyala la contradicci6 entre el consens sobre la
necessitat del contacte de l'infant amb la poesia per al seu
desenvolupament integral i la manca d'interes dels adults -pares,
mestres, poetes i editorials- per acostar aquest genere als mes
petits.

( 15) Vegou Relomid do la 1.;riloia nun. 1 1 cichil,,o 1979 pp 73 26 I Guo. rmro 171
guncr 1092 pp 11-13

( 16) Vegeu Porspocliva Escolar rim 121 goner 1988 el num 30. desembre 1978
de la mateixa publicacio. el num 188 de Butiloll dels Mostres. selembre 1089 el
num 131. goner 1989 de Porspectiva E scolar I El comontar, de teslos op cit PP
49-71 36-48

( 17) Vogeu P Garcia Padrum. J (19901
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L'escriptor catala presenta una genesi valorativa de la poesia
d'autor per a infants en Ilengua catalana, parteix de les obres de to
moralitzant de les Oltimes decades del segle XIX i va mostrant
l'evolucid del génere fins a una decade clau, la dels anys trenta.
Passades tres decades de mutisme, amb l'excepcid del precids Museu
Zoológic de Josep Carner i Josep Granyer, pot tornar a parlar del
genere a partir dels anys setanta fins al comencament de la decada
dels noranta. La panorernica que presenta revela la migradesa d'obres
de poesia escrites expressament per a la mainada en Ilengua catalana
i posa en relleu la dificultat d'endegar i de mantenir col.leccions
especialitzades en aquest tipus d'obres, tal corn palesa l'efimera
durada de La poma verde», esperançadora iniciativa dirigida per
Ramon Besora, Miguel Marti i Pol i Carme Sole Vendrell que va treure
obres tan rodones corn Marina d'Olga Xirinacs amb il.lustracions
d'Asun Balzola'8.

Certament, el panorama descrit explica el to de queixa de l'autor
de l'article que comparteix Teresa Duran en ,<Que hi ha fora que no
puguem trobar a dins»l 9.

Tanmateix, si no reduim el camp de la poesia per als menuts a
l'obra d'autor escrita expressament per a ells, el panorama no es tan
desolador, ja que a les diverses antologies que hem anat presentant
hem d'afegir les tries de diversos poetes aparegudes dins El tinter
dels classics -de Publicacions de l'Abadia de Montserrat-, els set
volums d'antologies ternatiques de L'esparver poesia, preparats per
Eulalia Valeri -d'Edicions de La Magrana- i la interessant proposta de
Joaquim Moles Viatge poetic per Catalunya -editada per Teiden.

A partir de la decade dels noranta, doncs, podem apuntar un inici
d'atenciO al genere poetic per a infants en el camp dels estudis.
Tambe hem d'assenyalar que les diverses aportacions que hem anat
comentant rnostren que sota el terme poesia infantil s'opera amb
diverses accepcions, fet que incideix en la delimitacid dels Ambits del
génere, corn veurem tot seguit.

( 18) Aguesla 112(.C.o va du,d, 1981, 07 di Haig del va puhie al a

do I obra osroomada Bo') prota Map.a.l Marto ,1=0; Afus.c,r mestio' do Who're)
Descl(1

(19) Vegou -Quo hi ha a (o,a quo no pagu, Pobar a ca:,i19-. Eticola CatdIand num
304. novombre 1093 p 25

(0) Tales aquostes obros duen ii lustracions de bona qualilal en blanc negro els
volums de L esparver poesrd I on color la resin
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Algunes consideracions sobre la delimitació dels Ambits
del genere i sobre els suports materials en que és vehiculat

Si apliquem al genere poetic el concepte de literatura infantil
vehiculat per Teresa Rovira (1988, 421), ens referirem a aquella
branca de la poesia que rnillor s'adapta a la capacitat de comprensi6
de la infancia i al mOn que de debe Ii interessa, i hi distingirem un
parell d'Arnbits: les obres d'autor escrites expressarnent per als
infants i aquelles que no van ser escrites per a ells pert) que, amb una
presentaci6 adequada, s'hi han incorporat, corn és el cas de les
antologies -tematiques i d'autor- dels reculls de folklore i d'alguns
Ilibres de lectura.

Aquests dos Ambits tenen un punt en cornü, considerar Vinfant
corn a destinatari dels textos, una de les accepcions de l'adjectiu
infantil.

Si tenirn en compte l'altra accepci6, aquella que contempla l'infant
corn a creador, hem d'afegir-hi un altre Ambit format pel conjunt de
textos escrits pels infants. Si be aquest problema hauria d'afectar
tota la literatura qualificada amb l'adjectiu esmentat, a hores d'ara,
sobretot a causa del conjuni de textos poetics escrits per infants
generats en el marc dels canvis educatius esmentats anteriorment,
es presta més atenci6 en aquest genere que al narratiu o al dramatic.

Del conjunt de les aproximacions esmentades sobre el genere se'n
desprén una diversitat de parers sobre els possibles Ambits que s'hi
poden incloure que permet establir-ne una gradaci6 en tres nivells.

En el primer nivel!, que correspondria a una acceptaci6 de tots els
ambits esmentats, hi podem situar Roldan LOpez Talmés (1990),
Juan Cervera (1992) i Flor Ada (Garcia Padrino, 1990).

Si be tots tres estudiosos subscriuen una visi6 del genere que
inclou totes les accepcions de l'adjectiu infantil esmentades, els dos
primers dediquen una atenci6 especial a l'ambit corresponent a les
creacions dels infants. Aixi, Roldan Lopez considera que l'accepci6
prOpia de poesia infantil sena la que contempla l'infant corn a creador
i Juan Cervera, quan tracta d'aquest Ambit, proposa distingir-hi les
manifestacions prOpies de l'animisrvie infantil, les composicions
escrites per iniciativa prOpia i les que son fetes per encarrec del
professor.

En el segon nivell, que abraearia només els ambits que contemplen
Vinfant corn a destinatari, hi podem situar Ana Pelegrin (1993) I

Jaime Garcia Padrino (1990). Pel que fa a la poesia d'autor, tots dos
estudiosos coincideixen a advertir del perill de reduir la vivencia
poetica a un reguitzell de moralitats, elements instructius o virtuts
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patriotiques Aixi, la prirnera, després d'afirmar que no es gens tacit
escriure poemes per a infants, desestima totes les creacions d'autor
que no responguin a una intent() estetica.

El segon distingeix dos grups de creadors: aquells que s'espe-
cialitzen a escriure nornés per a la mainada amb una finalitat
alliconadora, per servir propOsits instructius o moralitzants, i aquells
altres que saben endinsar-se en l'univers més propi i riles autentic
de la infAncia i que escriuen amb una finalitat formativa, sense
propOsits educatius especifics, amb la intenci6 de recuperar el mon
infantil o d'endinsar-s'hi.

Aquest segon grup de creadors inclouria els que posseeixen "aquella
ernoci6 del descobriment que es prOpia de la infantesa, una emoci6 que
es joia i somriure i que tambe te instants de melangia i de vegades
un bri de joc d'absurd i de por deliciosa -corn assenyala MariA
Manent a l'epileg d'Espigol blau 21, alguns dels quals reconstrueixen
el paradis perdut infantil via sensorial i situen la sensaci6 corn un
element essencial entre lector i poema22.

En el tercer nivell de la gradaciO esmentada hi podem situar l'article
comentat de Miguel Desclot (1993) sobre la histOria del genere en
Ilengua catalana. Aquest autor parteix d'una perspectiva molt
restringida del genere, nornes pren en consideracib les obres de
poetes adregades a la mainada, encara que accepti el folklore infantil
corn a primer esgla6 de la poesia per a infants i reconegui la vAlua de
les antologies i dels reculls de cancons. Es significatiu comparar el
treball de Garcia Padrino i el de Miguel Desclot, ambdOs centrats en
l'evoluciO del genere, en Ilengua castellana l'un i en ilengua catalana
l'altre. Sobta, d'entrada, la setantena d'obres relacionades pel primer
amb la dotzena que en &ma el segon. Certament si es parteix d'una
visiO integradora, corn ho fa el primer, o d'una de reduccionista, com
el segon. el panorama que es descriu Os força diferent. Es revelador,
en aquest sentit. constatar que, si a les obres escrites pels poetes
per a infants del segon hi afegim els reculls de folklore i les antologies
adrecades a escolars, tal corn fa el primer, la distAncia s'escurca
considerablement, tot i la trentena d'anys durant els quals els infants
d'aquest pais yam creixer orfes de llibres de literature en la nostra
llengua.

Les antologies poetiques per a infants també donen respostes
diferents al tema dels Ambits del genere. Aixi entre el conjunt que

( 211 Conjunl de liaducc,ons de poemes dI19iCU paohcade5 a Id I evsta Jora I any 1928
aplegades en volum pubhcat per Joverdul I any 1980 amb II lustracons de M

Tobella
(22) Tal corn assenyala Jord. Virallonga a -Los paraisos preleritos. a Saber de 1.e1ra

II (X Jornades de Redacr 9, Escola) Departarnent de Didactica de la Llengua la
Laeralura U B 1993. Pp 77-91
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hem anat comentant al Ilarg a'aquest article, el Recull de poemes per
a petits i grans inclou poemes de tots els Ambits esmentats, 011es,
olles de vi blanc conté mostres de tots els Ambits que consideren
l'infant corn a destinatari, els set volums de L'esparver-Poesia, el
parell d'antologies de Tandem i les dues tries de Joaquim Moles
apleguen nornés aquells poernes d'autor que els antOlegs han considerat
apropiats per a lectors infantils o juvenils.

En surna, tal corn revela la panorArnica presentada, la diversitat
de respostes a l'hora de delirnitar els Ambits del genere gira al
voltant de la consideraci6 de l'infant corn a destinatari i creador
alhora o nornés corn a destinatari, i l'acceptaci6 d'una doble funci6 de
l'adult, la de creador i de mediador o Onicament la primera.

Al nostre parer caldria distingir entre les obres poetiques que els
infants s6n capacos de fer seves i els textos escrits per ells. El
primer grup, sota el titol poesia per a infants, forrnaria el corpus
propi del genere, i inclouria textos de procedencia oral i d'autor, tant
aquells en que l'adult ha actuat corn a creador corn aquells altres en
clue ha fet de rnediador. En canvi, el segon grup, que podriem anornenar
poesia infantil, creiern que no s'hauria d'incloure dins els Ambits del
genere. Sorn conscients que aquesta delimitaci6 és polernica, car la
lecture de poernes escrits per infants permet parlar de veritables
troballes poetiques. Tanmateix, aquests exernples sOn escadussers i
no responen a una voluntat conscient d'escriure un text artistic per
a uns destinataris. Per tant, en remarcariem el valor documental, el
fet de mostrar tot un ventall de possibilitats de resposta infantil a
un contacte a. textos poetics i de possibilitats educatives i el de
perrnetre una vivencia de la poesia molt intensa23.

Situats ja en els embits en clue l'infant és destinatari de la poesia,
encara hauriem de considerar en quina mesura el suport rnaterial en
clue els poemes sOn vehiculats determine la seva inclusiO o exclusid
al genere per a infants. Aquesta questid, que afecta, sobretot, els
materials procedents de la tradici6 oral, planteja la delirnitacid dels
Ambits del génere en funci6 d'un altre factor: el canal a través del
qual el poerna arriba als infants.

D'entrada seria convenient distingir entre poesia i Ilibre de poernes
per a infants, car aquesta distinci6 permetria separar materials per
a és dels ensenyants -reculls de folklore, Ilibres de poernes, antologies-
d'obres adrecades als rnenuts. De vegades, fins i tot, el text podria
ser el mateix, perd si provenia dels materials del prirner grup el
meslre faria de mediador entre Ilibre i infant i aquest el rebria via
oral: en canvi, els materials del segon grup tindrien corn a finalitat

(23) Hern (racial arnb rnes detail del terna de les produccions pootiques Int anlils a! llame
/nvdacin a Wrius Torres Lleida Nuntarnent do Lleida 1992
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el foment de la lectura de la poesia entre els infants, per tant estanen
sotmesos a restriccions que afectarien els aspectes materials del
Ilibre, tipus de Iletra, mida del Ilibre, ildustracions. Aquest conjunt
de factors, indestriables del llibre de literature per a infants, anire
variant en funcid de l'edat dels lectors i afectara especialment els
intants d'educacid primaria. Aixi, podem avangar que la pedra de toc
per decidir si un corpus textual de poesia, tent si procedeix de reculls
folkl6rics corn d'obres de diversos autors, pot ser incl6s corn a obra
infantil sera el suport material en qua es vehiculara. Aquest criteri
perrnet destriar les rnostres de folklore infantil aplegades al volurn
de Folklore de Catalunya de Joan Arnades i el recull de Moixaines i
jocs de falda de Mireia Navarro de l'aplec de cancons de bressol i
moixaines Soneta, vine'm a l'ull de Carrne Alcoverro ildustrat per
Dolors Senserrich. Jocs i cancons per a infants, recull i ildustracid
de Merce Llirnona i Son, son, cang6 de bressol popular a l'Emporda
recollida per Jordi Jane i illustrada per Gloria Carasusan 2 4. Les dues
prirneres, sense cap il-lustració i amb Iletra menuda, podrien formar
part del corpus del genere corn a obres adregades a ensenyants,
sobretot el recull de Miriam Navarro, per les caracteristiques, la
coldecci6 en qua surt i les indicacions del prOleg. En canvi, les altres
tres cornpleixen els requisits del llibre per a infants. De vegades hi
ha alguna obra rnixta,,, corn és el cas del recull d'Alcoverro, el
prdleg i les orientacions didactiques del qual van adregades clarament
a adults, per6 el corpus literari respon a les caracteristiques d'una
obra per a infants, corn hem assenyalat.

Aquesta darrera obra és situada dins la Bibliografia de Ilibres de
cancons per a infants per Toni Girnenez en l'article "Llibres de cancons
(o l'art de Ilegir cantant).,. La tria de Me-de Llirnona i la cand6 Son,
son. be que no hi sOn incloses en podrien forrnar part, ja que l'autor
esmentat inclou dins els canconers un ampli ventall de materials que
aplega obres de folklore, reculls fets segons diversos criteris,
destinataris, ternes. tant si inclouen partitures de les cancons corn
si no ho fan. Aquest estudids, tenint en cornpte la dimensi6 musical
i lingOistica de la caw:), tarnbé considera que. a la biblioteca, els
canconers haunen de tenir una destinació comuna entre els Ilibres
infantils en Hoc de situar-los entre els de rnusica.

Atesa la diversitat de canconers, potser hauriem de distingir
entre aquells que duen notacions musicals I no estan il.lustrats o
n'estan rnolt poc i aquells altres en dub no hi ha notacions i el text
hi va acornpanyat d'ildustracions, corn els que hem presentat. Si a
l'hora de decidii on classifiquern un Ilibre arnb cangons ens basessim

(24) vegvu Solocta 1941. Eldecanova 1982 Hymsa 1979 Joven1u1 1980
respectivaltlenl
Vegou Fatistoi. 15 Marc 1993 PP 71 29
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en el predomini del text o del Ilenguatge musical, els tres darrers
formarien part dels Ilibres de poernes per a infants; de fet, les
edicions de textos de cancons.de diversos cantautors -Raimon, Llach,
entre altres- han estat publicats en corleccions de poesia. Si
adoptessim aquest criteri, abonat pel fet que si nornés es dona el text
literari es prioritza el Ilenguatge verbal per sobre del musical, la
relaci6 de Ilibres de poemes per a infants s'eixarnplaria.

«Versos? Escolta». Una recapitulació amb tocs d'utopia...

L'aproximaciO presentada en les notes precedents sobre el génere
poetic dins la literature infantil posa de manifest un estat permanent
de precarietat en la creaciO, promocid i difusid d'obres d'aquest
genere per a infants, i mostra un seguit de vies alternatives que han
contribuit a la seva difusi6: els jocs del folklore infantil, els Ilibres
de lecture i les antologies. Tambe permet parlar d'una incipient atenci6
en el camp dels estudis, concretada en un seguit d'aportacions que
revelen la manca de delimitaci6 dels embits d'aquest genere -cosa
que comporta diferents valoracions de la seva vitalitat, segons es
parteixi d'una accepci6 més restrictive o integradora- i plantegen la
necessitat d'establir algunes distincions en funci6 del canal mitjancant
el qual es vehiculat.

En un altre ordre de coses, tambe hem posat de manifest un parell
de fenômens que Iliguen la vitalitat d'aquest genere a la institucid
escolar: el protagonisme creixent de l'escola en l'acostarnent de la
poesia de tradici6 oral als infants, a causa d'un avancarnent de l'edat
d'escolaritzaci6 i d'un canvi de context de les manifestacions
folklOriques, i l'estreta relacid entre presencia i possibles usos de
poesia a l'aula i models pedagOgics sota els quals operen els ensenyants.

Tot plegat permet apuntar algunes qUestions que podrien actuar
corn a punt de partida per a un reenfocament de la problemetica del
genere. En primer Hoc, hauriem de preguntar-nos si té gaire sentit
establir jerarquies basades en dades quantitatives entre generes corn
la narrative i la poesia que compleixen una funcid social tan
diferenciada. Certament, més que parlar de l'Oltim de la fila, hauriem
de parlar de files diferents. Segonament, no hauriem de perdre de
vista que la imprecisid de la frontera tracada en funcid dels destinatans
que afecta tota la literature infantil, s'eixampla considerablernent en
el cas del genere poetic. Pquest fet explicaria la irnportencia de les
antologies i dels Ilibres de lecture en la difusiO del genere i menaria
a equiparar el pes de la funci6 de l'adult corn a mediador a la de l'adult
corn a creador.
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Corn que formem part del grup de persones mig utopiques que no
veuen la poesia ni corn un rac6 per a nostalgics d'altres moments
histbrics, ni corn una bandera per dur a terme noves propostes
pedagOgiques, sin6 corn una eina carregada d'una forta potencialitat
formative, no voldriem cloure aquestes notes sense relacionar la
situaci6 del genere descrita amb alguns suggeriments que podrien
contribuir a la seva dinamitzaci6.

Per comencar, ens sembla prioritari recuperar el paper de
l'oralitzaci6 i dels contextos de vivencies compartides en l'acostament
del genere als infants. I en aquesta recuperaci6, l'escola hi pot jugar
un paper de primer ordre. Aixi, en l'educaci6 infantil es podria
aprofitar el cicle de les festes i de les estacions i diverses situacions
viscudes a l'aula, per crear contextos ritualitzats on la poesia fos la
protagonista.

Escoltar, aprendre, dir poesies, hauria de former part de les
vivencies dels infants d'aquest cicle. Si era aixi, quan arribés l'hora
d'aprendre a Ilegir, els seria un goig trobar part d'aquells textos en
Ilibres de lecture. I, a mesura que anessin avancant en el coneixement
de la Ilengua escrita, es podria compaginar la lecture de poemes per
part del mestre amb recces al genere a partir de Ilibres de poemes
d'autor per a infants, que podrien usar-se corn a Ilibres de lecture
individual, i de textos inclosos en antologies, que podrien fer-se
servir per al treball de comprensi6 lectora en el camp literari.

En segon Hoc, caldria incidir en la politica editorial del llibre
infantil, tant reivindicant un augment de noves obres de bona qualitat
corn recuperant obres espléndides avui introbables corn Museu zoolOgic
de Josep Carner o el recull de traduccions de .nursery-rhymes»
Espigol blau de Maria Manent, abans esmentades.

Finalment, i tenint en compte el protagonisme dels ensenyants en
els dos camps esmentats, ens hem d'aturar en un Ambit que ens
afecta de ple corn a professionals: el de la formaci6 dels rnestres. Es
de tothom conegut que entre els estudiants de magisteri el nornbre de
lectors de poesia és minoritari. I si be aquest fet afecta altres sectors
socials, recordem la marginaci6 de la poesia en societats abocades al
consurnisme, a les banalitats i als aprenentatges «Otils» a curt
termini, en aquest col.lectiu es molt més perillOs per a la
supervivencia del genere

Dissortadarnent, si examinern els actuals plans d'estudi podrem
constatar el minOscul espai assignat a la formaci6 literaria, tant a
nivell de literatures catalana i castellana corn de literature infantil.
En el cas dels alumnes de la Universitet de Barcelona, poden aproliter
l'oferta d'acostament al m6n poetic que ofereix .Aula de poesia-
d'aquesta universitat.
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Obviament no és objecte d'aquestes ratlles presentar un projecte
alternatiu de formaciO del professorat, tan sols voldriem recordar
que sense una formaciô.literaria i artistica sOlida acompanyada de
vivencies d'acostament a la poesia, lectures de poemes, cornentaris,
treballs interdisciplinars entre les diverses arees artistiques, en
suma, sense uns aprenentatges acompanyats d'unes vivencies que
convencin de la important aportacio d'alguns sabers titIlats per molts
d'inütils, no es poden esperar gaires miracles a les aules. Apuntarem,
doncs, alguns aspectes basics. l'ordre dels quals no comporta cap
jerarquia de valors, que s'haurien de contemplar en aquella formaciO.

Primerament se'ls hauria de possibilitar recces a l'obra de bons
poetes, en una gradacia que, comencant per la sensibilitzacig, passes
per la lecture i no deixes de banda la culture. També se'ls hauria de
facilitar recces a la literature oral, afavorint propostes de treball
en qué s'interrelacionés mOsica i literature; als Ilibres de poemes
per a infants -tant en aquells en que l'adult fa de creador com en els
que actua corn a mediador- ensenyant-los a valorar-ne la part literana
i la plastica: i a totes les fonts, reculls folkldrics i antologies literaries
que pot usar cada ensenyant per fer les prOpies tries.

Finalrnent. perd no pas en darrer Hoc, tots els estudiants haurien
de tenir ocasiO de viure experiencies gratificants d'acostament a la
poesia. car qui no ha experimentat el plaer de jugar amb els mots
els ritmes, qui no ha descobert que la paraula feta poesia permet
tocar arnb la punta dels dits les veritats rnés recOndites de
l'experiencia humane, qui no ha copsat que a la paraula poética res
no li es alie i que ens convida a reconstruir el mon des d'una mirada
emotive, poc podra engrescar els altres a acostar-s'hi.

SI les persones que estem convencudes de l'important paper que.
encara, pot jugar la poesia en l'educaciO de la sensibilitat i de la
intel.ligencia, prioritzessim aquestes vivéncies a les aules. podriem
contribuir a augmentar el nombre de lectors de poernes entre els
nostres estudiants Potser seria una de les vies per possibilitar a les
properes generacions d'infants l'acostament a la poesia a rescola.
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Abstracts

La caracterisaca mes La caractéristique la The outstanding
destacada de la poesia plus remarquable de la characteristic of
para ninos ha sido el poesie pour enfants est poetry for children has
carecter marginal de le caractere marginal been the marginal
su creaciOn. promocion de sa creation, nature of its creation.
y difusibn, hecho que promotion et diffusion, promotion and
ha incidido en la et de ce fait peu distribution, which
escasez de estudios d'etudes ont ele partly accounts for the
sobre el lema. Sin realisees sur cette paucity of studies on
embargo. la poesia question. Cependant. la the subject. However.
siempre ha estado poesie a toujours fait poetry has always been
presente en la escuela partie de present in schools
a (raves de libros de renseignement through readers and
lectura y antologias scolaire, par anthologies and in
Además, en las ultimas rintermediaire des recent decades it has
decades ha sido punto Pyres de lecture et been a starting point
de particle de experien- d'anthologies : au for experiments to
cies para fomenter la cours des dernières encourage creative
expresion creative SI décennies, elle a de expression. If we want
queremos dinamizar plus ete le point de to stimulate this genre.
este genero. cuyos depart crune serie whose boundaries have
embitos todavia no d'experiences ayant still not been
esten suficientemente pour objectil sufficiently defined, we
delimitados. debemos d'encourager must (rain good
former buenos lectores -rexpression creative readers of poetry
de poesia entre los Si nous souhailons among future teachers
futuros maestros poursuivre dans ce

sens. nous devons
former de bons
lecteurs de poes,e
parmi les futurs
enseignants. bien que
fes llamas de ce genre
ne soient pas encore
suffisamment precises
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Un cop d'ull als llibres de coneixements
infantils i juvenils
Anna Gasol Trullols*

1. Introducció

L'adquisicie d'una formaci6 cultural integrada depén d'un percen-
tatge de lectures de ficcie i no fled& d'un percentatge d'observacie
de l'entorn social i natural i d'un important percentatge d'activitat
cornunicativa.

El llibre de coneixements suscita. com cap altre, el plantejament
de questions sobre elle que hom sap i sobre elle que horn vol coneixer.
Cada nou element s'intercala, corn en l'observacie del men i en el
coneixernent adquirit per transmissie oral, en la xarxa dels
coneixements ja integrats.

El canvis en la vide actual, les aportacions dels medis audio-
visuals, etc., fan que l'educacie d'infants i adolescents no pugui estar
basada nornés en les aportacions del mestre o del professor a l'aula
i en la inforrnacie provinent del Ilibre de text.

El mestre, el professor, oblida sovint que el men canvia i que la
-culture general. que forma el seu bagatge personal moltes vegades
té poc a veure amb les noves formes culturals que estimulen i mouen
els joves

La prirnera tasca del mestre es desvetllar l'interes i la curiositat
dels alumnes. provocar les ganes de saber latents en cada individu.
La segona Os proporcionar-los les eines suficients que els duguin a la
descoberta, individual i/o coldectiva.

Aquesta capacitat del mestre per nodrir la insaciable curiositat
desvetllada en els seus alumnes, ha de passar tambe per la certesa
que els proporcionare documents (Ilibres en el cas que ens ocupa)
fiables i adequats a les seves necessitats d'aprenentatge I interessos.

LlIcenciada en 1 Germanic:a id,plonlocla 331bilOteC(MOIllla I DOcernontar in
E%perrialista en hiblinteca encnlar I crdica de Gteralura int anid Jew-qui E!. audet,i de
Haxuran (Onda 1089) I d'artuck.r, a public,i( el.peo,1111;ado!,
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Caldria remarcar aqui la importancia que hauna d adquinr la
seleccio progressiva actualitzacio del material de referencia, en
especial les enciclopedies generals i els diccionans, que s'utilitza en
els centres d'ensenyament de primaria i de secundaria del nostre
pais, generalment antiquat i massa sovint poc assequible als usuaris
als que esta destinat. I també la necessitat de disposar d'altres
documents de referencia, corn anuaris. guies, guies telefbniques,
catalegs. etc., corn a materials de consulta per a Os dels alumnes.

Existeix la impressib generalitzada que els mals lectors senten
preferencia pels textos documentals més que per les narracions de
f icciO. De f et, a molts paisos. corn Anglaterra, Estats Units, etc., el
fenomen de l'edicib de Ilibres informatius. els que anomenariem Ilibres
de coneixements, es conreat per un sector editorial cada vegada més
ampli i menys restringit als editors que tradicionalment estaven
especialitzats en Ilibre infantil i juvenil. S'observa, de fa temps, un
augment claquestes publicacions, hom ho pot palesar de manera notbria
en les diferents fires internacionals de Ilibres. alhora que un canvi
en la tipologia d'aquests documents.

A l'Estat espanyol i concretament a Catalunya aquest fenomen es
relativament nou. exceptuant alguns intents per part creditorials
com Joventut. La Galera. etc.. que des de la decada dels seixanta
s'havien dedicat a la produccib de litres de ficciC per a infants i

joves.

2. Criteris de selecció

La selecciO dels Ilibres de coneixements hauna de fer-se. corn
quan parlem de Ilibres d'imaginacie, atenent les necessitats del centre
d ensenyament en una primera fase. priontzant les mancances que
es detectm en la biblioteca general. Per tal de pal. liar. en aquest
primer moment. els inconvenients que aixo pugui provocar en els
usuans. s'hauna d'estar en contacte amb la biblioteca publica de la
zona que podna atendre una gran part de les demandes del curriculum
La persona encarregada de la biblioteca del centre sena In mes adequada
per proporcionar als professors de les diferents arees i cicles
oducatius cis catalogs editorialt, i 1,1 infnrinacio oxliaustiva do los
novetats existents en el mercal

Es imprescindible per a In peisona responsable do biblioteca la
visita periodica a Ilibrenes per tal crestar al cas del material existent.
aixi corn la lectura de les recomanacions biblingratiques a les revistes
especialitzades. CrOnica d'ensenyament. Ctodemos de Pedagogia.
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in forma tiu de rAmic de paper, 1ME in forma tiu, Educación y biblioteca,
Perspectiva escolar, Primeras noticias, etc.

Tal corn hem comentat al comenearnent de l'article, un dels papers
del professor és proporcionar a l'alurnne materials diversos per
ajudar-lo que, de manera progressive, sigui capac d'assolir apre-
nentatges eficaços. Aix6 dernana que el professor conegui a bastament
el contingut dels materials que aconsella.

Tenint en compte que un llibre de coneixements hauria de permetre
la possibilitat de fer preguntes sobre el tema que tracta, facilitar la
resposta a aquestes preguntes. facilitar la recerca de docurnentaci6
sobre el terna en q0estiO i cornunicar els resultats del proces, s'haurien
d'establir uns criteris de selecciO a l'hora de fer l'adquisiciO de les
obres destinades a la consulta dels alumnes, tant si sOn per a la
biblioteca general del centre corn per a l'aula, atenent una serie de
consideracions':

Pel que fa a obres de referencia, enciclopedies i diccionaris:

PresentaciO editorial: enquadernaciO. qualitat del paper. facilitat
de manipulaciO, qualitat en les il-lustracions i grafics: fiabilitat de
les revisions i actualitzacions.

Encapcalaments: Atenent el nivell de comprensi6 al qual s'adreca:
nombre d'eneappalaments, adequaci6 en la tria, qualitat. estructuraciO,
adequacio de les definicions, joc de referencies creuades entre els
encapcalarnents entenedor i agil.

Complements: claredat en les introduccions i finites d'interpre-
taciO, adequaci6 i pertinence del suport gref ic. fiabilitat dels
suplements d'actualitzaciO. en el cas de les enciclopedies generals.

Pel que fa a qualsevol obra de coneixements de qualsevol

PresentaciO fisica: format, enquadernaciO. maquetaci6 i

caracteristiques generals de la presentacio editorial de l'obra.

Estructura general de l'obra. capitols. resums, quadres, sintesis:
bibliografia. vocabulari index Iipus d'index altabetic. analinc.
ternatic.

Contingut: tractament cientitic de la informacib. especificitat
adequacie al nivell al qual s'adreca robra.

Analisi del text sempre en relacio al nivell de comprensio al
qual s'adreca I obra

i,((lr'' nt (,!1,1111,1 ( 1.101.`. fil. ,(let Cif I (10', (!, ('OncitelqUIW, 11,111 l`Sidi
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Ana lisi dels diferents mvells d'informaci6 claredat en la
distribuci6 dels textos I idoneitat de la informacio cientifica

- Ana lisi de la il.lustraci6 i del suport grafic en general: fotografia,
mapes, grafics, etc.

Peus d'il-lustraciO: informaci6 pertinent, clara i cientifica.

RelaciO text/imatge pertinent en el conjunt de l'obra.

Llengua: pertinenca del vocabulari emprat i adequaci6 a la
comprensi6 dels lectors.

- Traduccions: qualitat de les traduccions: adaptacions adequades'
a les necessitats del curriculum escolar i/o a les peculiaritats del
pais.

- Tipologia del document

Nivell o nivells per als quals es recomanaria l'obra despres de
valorar els punts anteriors.

- Preu en relaci6 a la qualitat, presentaciO fisica i caracteristiques
generals de l'obra.

Actualment l'allau que es patia en la producció editorial del Ilibre
de ficci6 comenca a arribar al Ilibre de coneixements i el mestre ben
intencionat, de cop i volta, es troba, que ha passat de no disposar
gairebe de res a tenir a l'abast una producció tan vanada i nombrosa
que l'ultrapassa a l'hora de fer la selecciO més adient a les necessitats
d'informaciO dels seus alumnes.

D'altra banda la selecci6 passa poques vegades per uns cnteris
rigorosos d'analisi per tal que sigui al més acurada possible.

La tipologia dels llibres de coneixements.

llibres informatius amb contingut cientif lc:

Ilibres de divulgaci6 de temes cientifics:

ilibres de ciencia manipulables i pop-up:

narracions amb propOsit informatiu.

és un altre factor a tenir en consideraciO a l'hora de fer la selecciO.
especialment de cara a la valoraciO de la quatitat de ia informaciO que
contenen. tot ; que a casa nostra son d'aparici6 recent i mes escassos
clue en Hltres pa)sos
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3. CoHeccions

Evidentment no es pot fer aqui una analisi aprofundida de les
coldeccions de coneixements que ofereix actualment el mercat
editorial, per6 si que se'n poden seleccionar unes quantes, tot i els
inconvenients i arbitrarietats que una tria suposa, procurant elegir
les que s'adiuen més a les exigencies d'adequaci6 al nivell i a la
qualitat que l'usuari de cada cicle educatiu necessita.

No es toca el tema de la novella histOrica destinada als joves
que, a moltes escoles, s'ha convertit en els darrers anys en un
recurs pedagogic destinat a l'adquisic,O de coneixements, impedint
que la lectura adquireixi la seva projecciO emocional i reduint-la a
una avorrida- obligaci6 de la classe de Socials.

a) EducaciO infantil i Cicle inicial d'Educacid primaria

Cada vegada r. es troben a l'abast dels infants coldeccions de
Ilibres que impliquen l'inici de l'aprenentatge del coneixement del
medi. profusament ildustrats i amb molt poc text. Es caracteritzen
per una atractiva presentaci6 fisica i la reproducciO d'unes imatges
dares i senzilles, adequades al nivell de comprensiO dels menuts. A
continuaciO es destaquen alguns.

Sense ser prOpiament coneixements, perO emmarcats en les
primeres experiencies quotidianes de l'infant i amb les primeres
imatges que susciten l'aprenentatge. dues coldeccions de l'editorial
Joventut amb magnifiques ildustraciors d'Helen Oxenbury, Els Ilibres
del nen petit Els Ilibres grans o el sorprenent album OH! de MSV.

Animals en accici (Barcanova) Os una nova proposta sobre el
coneixement dels animals Text informatiu. fotografies I jocs els fan
adients per a diversos nivells.

Cade Ils (Barcanova). una coldecciO d'etologia adrecada als mes
petits, amb animals coneguts dels nens. en el seu entorn natural, a
partir d'unes idlustracions netes i senzilles t de la histOria d'un
cadell d'elefant. Os. tigre. etc.

Ca; les vitals (Edeb0), una de les col leccions de ciencies naturals
més atractives. entre les presentades darrerament, Ia que a unes
fotograties de gran qualitat afegeix un text senzill I ben adaptat que
respon a les necessitats d'informacie dels més petits d'una banda,
perb que pot amber. també, a sattster les de nens nenes de Clete
inicial

I; 0
1 4 7



lmatges descriptives de bona qualitat i text molt adequat per a les

primeres edats és lmatges naturals (Cru'illa).

També per Cruilla la coldecciO El mcin per un forat comprén
coneixements de naturals i socials. amb una presentacid atractiva i
un disseny molt manipulable per a les primeres edats. La complexitat
de text i imatge d'alguns dels titols, corn La fortalesa. per exemple.
que pot servir perfectament a 6b curs de primeria per veure corn era
per dins una fortalesa medieval, fan que una part de la coldeccid fugi
de l'edat per la que a primera vista sembla adrecada. Tot i aixi. la
claredat de les imatges i el joc que I'm/ant pot realitzar amb els fulls
transparents de [interior dels lIbres. confereixen una aitra dimensib
als titols més complicats.

Les diverses series de Primera biblioteca dels nens (Parramon).
ildustrades per coneguts dibuixants de casa nostra. han servit
se' veixen per emmarcar les primeres experiencies dels infants a
partir de les imatges.

La serie Primeres imatoes de la coldeccib Wapyeditada per Milan
va ser un dels primers intents al nostre pais de proporcionar als mes
petits uns Ilibres a la seva mida. amb fotografies atractives d'animals
coneguts. en primer pla. molt netes i acompanyades d'uns textos
molt senzills.

El conceptes del temps. canvi cronolOgic i canvi ambiental queden
explicats de manera divertida. amb molta ildustracib. en la codleccIO
Quina es la diferencia? (Barcanova).

Secrets de la natura (Timun Mas) introdueix una variant en les
irnatges dels animals a base d'unes pestanyes que s'estiren
broporcionen una visib diferent de l'entorn de l'animal en qUestib

Molt criticat pels adults i molt apreciat pels nens I nenes de les
prirneres edats. no podem obviar fer mencib del Teo i. aqui. dels
Ilibres que impliquen adquisicib de coneixements. corn les series En

Teo descobreLx (Timun Mas) que presenten experiencies sobre l'entorn
a partir de les vivencies del conegut personatge.

La oda a la orania(Fher) presenta els animals de la granja partint
d'una narracib

Altres coldeccions que imp!iquen aprofundiment en el tractarnent
de temes diversos semen

Els !,bres clefs colors de La Calera publicada de fa temps encara
no superada amb textos poetics excel.lents imatges

El meu primer llibre mie (Mohno) of ereix una atractiva manera
d'imciar-se en la plastica. la cuma. rail. etc
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Grandes pintores para ninos (Ediciones B) dona una primera ullada
a les obres de grans 'cantors

b) Cicle mitja i superior d'EducaciO primaria

En l'ambit de les clef-ides naturals, socials i experimentals, cal
fer menció de les col:leccions seguents.

Apren a ser(Parramon) que introdueix en el mOn de les professions.

Els artistics casos d'en FricandO(Destino) suggestives narracions
de ficcie que introdueixen en temes d'art.

Biblioteca de l'univers: Isaac Asimov(Cru'illa), una fantastica tria
de titols d'astronomia, totalment adaptada a les necessitats dels
nostres escolars. amb una bibliografia tematica elaborada a partir
dels documents que els nois podrien tenir a l'abast a les biblioteque'.
del pais. Dins la mateixa linia Finestra a l'univers (Parramon).

En l'apartat de manipulables. CruIlla ha editat l'atractiva Biblioteca
interactiva, la qual, a riles d'informar, permet que el lector jugui i

se sorprengui amb les propostes que cada titol Ii ofereix.

Les ciancies(Barcanova) a manera d'enciclopedia tematica. abarca
el coneixement de les ciancies naturals en un sentit ampli

Caldna for especial menci6 d'una de les poques colleccions ideades
i realitzades a casa nostra de la ma d'Onda, L 'espiell, col4e-.cie que
presenta diverses series amb temes diferents: la yida en altres
paIsos. el mOn dels animals. l'astronomia, etc., i que. malgrat la
bona acollida entre nens i mestres, ha tingut molt poca difusiO a les
escoles.

En l'apartal d'experiments Experimento amb (CI-1_1111a) que, a partir
de senzilles explicacions del m6n de la fisica. permeten
l'experimentaciO i la confecciO d'aparells amb estns que el nen té a
l'abast

El mOn en perill (Joventut). a 'raves d'un text sonzill,
iHustracions en color la comparaciO de diverses realitats, alerta
contra la lenta I progiessiva destruccio de la natura.

Nactmiento de (Ttmun Mas), la major part de textos i illustracions
son obra de D Macaulay. el qual. amb molt encert I piecisie. va
detallant les etapes en la construccio d'un edilici o una ciutat.

Natura oberta (Bruno) dona una informacib acurada sobre tomes
diversos .du ciancies naturals I expenmentals en un format
presentacio semblant al litre de text
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Observant la natura (Cruil la), proposta de text informatiu,
prof usament ii lustrat el pas a pas d'experiments molt senzills,
basats en el que s'ha apres en la lectura

Planeta viu (Edebe), a través d'un text clar I fotograf les a tot
color posa a l'abast del lector diferents habitats i un missatge
Jcologista.

Terra viva (Crifilla) textos atractius, senzills i clars, i fotografies
en color que inciten al lector a parar compte en la degradacid de
l'entorn.

El tünel del temps (Barcanova) una ullada a altres moments de la
histdria de la humanitat, amb un Ilenguatge molt comprensible.

Vida coticliana (Molino) amb textos senzills i ildustracions molt
adients introdueix al lector en la vida i els costums d'altres epoques
de la histdria de la humanitat.

Tambe en una linia ecologista, Barcanova presenta Vida visidamb
impressionants imatges en color, a doble plana que permeten coneixer
l'habitat de diferents animals. El text de cada capitol, clar i senzill,
es complementa amb una serie de peus dillustraciO, amb noms
cientifics i ampliacid de la informacid que augmenten el nivell de
comprensid de les obres fins al final de l'Educacid secundaria
obligatbria.

Visions d'histOria de Catalunya (Barcanova) obra de S. Sorribas
introdueix els nois i noies de C. mitja als fets de la nostra histdria,
de manera plaent i partint d'una narracid.

c) EducaciO secundaria obligatdria

La major part de col.leccions cobreixen les necessitats de les
dandies naturals, socials i experimentals, tot i que hi ha una marcada
tendencia a les dandies socials.

Cal destacar L'esparver ciancia (La Magrana) com una de les poques
col.leccions destinades a posar tames cientifics a l'abast de
professors i alumnes i que presenta dos tipus d'obres que cobreixen
les necessitats d'aque .ia etapa i la posterior:

Una seleccid de tames diversos de divulgacid cientifica, amb
traduccions d'autors molt coneguts i amb obres realitzades per autors
del pais.

Uns quaderns de matematica, fisica i quimica i ciencies naturals,
elaborats per autors del pais i pensats per a servir d'ema alternativa
al Ilibre de text.

150



Aguilar universal (Aguilar) ofereix uns textos molt elaborats
més aviat dificils, acompanyats de fotografies, dibuixos, reproduc-
cions de documents i mapes, etc , amb suggendores introduccions
basades en la mitologia i les creences populars. La col-lecci6 es
perfectament velida per a nivells d'educacid superiors.

Biblioteca de la classe (Grab) Os una de les mes conegudes i
utilitzades a les escoles, encara que molt sovint s'usa per a nivells
de comprensi6 inferiors, per la qual cosa queda infrautilitzada.

Biblioteca visual Altea o Ciencia visual Altea, (Santillana) of ereix
unes imatges espectaculars i diferents nivells d'informaci6 amb un to
mes aviat elevat que acostuma a demanar un coneixement previ del
tema. La col.lecci6 s'ha utilitzat molt a les escoles en nivells mes
baixos del que demana la lectura de la imatge i el text de la major part
clefs titols.

Mascota informacidn (Altea), una de les primeres colleccions de
Ilibres de divulgacid, amb un nivell d'informacid molt assequible. que
ha tingut una acollida mes aviat modesta entre els ensenyants.

La vida en el passat (Barcanova), col-leccid realitzada pel
prestigiOs G. Caselli, presenta diverses lectures de text i imatge,
molt suggeridores, que situen el lector en la vida quotidiana del
moment que tracta el titol. El nivell d'informaci6 text/imatge es
elevat, pen!) este tractat de manera molt acurada. Les imatges, alhora
que una gran qualitat, sOn- remarcables per la seva f;abilitat.

De cara a l'educaci6 artistica cal destacar: El jardi dels pintors
(Barcanova) que presenta una selecci6 de pintors a traves d'una
narracid de ficci6 i la intercalació d'il.lustracions que fan referencia
a la narraci6 i reproduccions de les obres del pintor en qUestiO, a mes
d'una breu informaci6 de l'epoca.

Entre les adaptacions d'obres de la literatura citarem El fanal de
Proa (Proa) que passa a ser La Galera a proa (La Galera) amb textos
tractats amb cura, acompanyats d'il.lustracions que, en alguns casos,
resulten massa infantils.

d) Educacio secundaria postobligatOria

Hi ha una gran oferta de col deccions de temes d'histOria i

coneixement de Fart, amb diferents caractenstiques quant a
presentacio, per6 amb una finalitat semblant d'informaci6 i/o
divulgacid Entre les mes interessants es podrien destacar:

Biblioteca basica (Anaya) aprofundiment de la histOria d'Espanya
i d'Europa: Biblioteca basica d'histOria de Catalunya (Barcanc 'a)
ofere'x el coneixement de la nostra histOria de manera accessible,
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Biblioteca basica de arte (Anaya) per comencar a aprofundir en la
histdria de l'art, Historic del hombre (SM) una altra oferta d'histdria
universal, Histona del mundo para jovenes (Akal) dividida en sanes
que abasten temes d'histbria i tecnologia; El patrimonio de la humanidad
(SM/UNESCO) més aviat arnb caracter divulgatiu, el text va
acompanyat de fotografies a tot color.

Es troben poques coldeccions de ternes de ciancia: Ciencias de la
naturaleza (Akal); L'esparver ciencia (La Magrana).

I finalment, unes altres tracten ternes diversos, amb reculls
filosOfics i literaris d'autors classics i moderns: L'esparver llegir
(La Magrana); Biblioteca didàctica de literature catalana (Barcanova):
Tinell (Bruno).

Encara que sense nom de col.lecciO, cal mencionar l'excel.lent
sane de Ilibres sobre mitologia editada per Barcanova.

e) Llibres que no formen part de col.leccions

No seria just deixar de banda alguns titols de coneixernents molt
interessants que no formen part de cap col.lecció pert) que serveixen.
per exemple. per introduir, tot jugant, nocions de calcul. corn Deu nens
es canvien de casa de Mitsumasa Anno. pubhcat per Joventut. o
recologia en L'Antártida i La selva tropicald'Integral. el coneixement
del cos en El cos hurná de Beascoa: La mare va posar un ou (Destino)
divertida histdria de la concepciO i naixement d'un infant a carrec de
B. Cole: COmo trabaja tu cuerpo. aixi corn el Ilibre il.lustrat de caire
divulgatiu ExploraciOn del Titanic. ambdOs de Plaza joven, una
introducciO a la mitologia pensada per a lectors de primaria i presentada
per Ediciones B. Mitos griegos. editorial que darrerament ha presentat
un album ecologista amb el titol El gran libro verde i un sorprenent
i magnific album per a totes les edats. Edificios sorprendentes: o COrno
funcionan las maquinas: gula de funcionamiento en 3 dimensiones.
pop-up editat també per Ediciones B. que ajuda a conaixer el
funcionament d'una palanca o d'un moll, Estructura (Bruno) una bona
introducciO a les estructures que ens envolten. amb fotografies
experiments senzills. [Ohl i gairebé Com es fa un Ilibre (Joventut)
en el qual Aliki ens presenta el mon del Ilibre des que s'idea fiii, que
es posa a la venda: Viatge pel nu (Aura comunicaciO) presenta una
nova manera d'observar un riu amb un llibrc inforrnatiu il.lustrat
acompanyat de 3 desplegables.

També es interessant la proposta due presenta [editor Manuel
Salvat amb l'oferta d'una Belie de titols en angles. de [editorial
Child's play, dirigits a pada: de 3r curs de prirnaria. de cara a fer
mOs atractiu l'aprenentatge d'aquesta Ilengua.
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4. Els Ilibres de coneixements, la Reforma i la biblioteca
escolar

En els darrers temps hem Ilegit i hem apres molt sobre la Reforma
del sistema educatiu. Sembla obvi que els centres educatius han de
posar a l'abast dels nois i noies tota mena de materials per tal que
assoleixin una educaciO complete. Entre aquests materials hi figuren
els [fibres de coneixements. Tot i que, en general. els professors del
nostre pais ja en tenen prou amb els Ilibres de text i amb el material
complementari que les diferents editorials han publicat per
acompanyar-lo.

Malgrat les bones intencions i la predisposicio de molts. la biplioteca
escolar s'ha quedat una mica a l'aigGera de la Reforma.

Es cert que en els darrers anys, i especralment gracies a les
iniciatives del Servei de biblioteques "L'Amic de paper- s'ha avaneat
considerablement en la consideraciO de la biblioteca corn a recurs per
a l'aula de Ilengua. la lecture silenciosa .per plaer- i el préstec de
Ilibres d'imaginaciO a les classes i/o a case. No obstant aixO. en
moltes escoles. d'un magatzem de Ilibres ha esdevingut un santuan
de la lecture i un espai escolar que invite més a passar-hi
d'esquitllentes que no pas a utilitzar-lo. corn s'acosturna a fer. posern
per cas. amb el laboratori o amb l'aula de musica

Poques sOn les escoles que posen a l'abast dels seus usuans un
tons de coneixements I d'imaginacio equilibrat i. Si de cas, disposen
d'un tons mes o rnenys respectable de titols d'irnaginaciO. Norrnalment
la biblioteca no s'utilitza per a la recerca ni el treball cientific individual
i/o en grup (encara que es disposi d'un fons acceptable de Ilibres dc
coneixements). en la majoria dels casos. molts dels components del
claustre desconeixen el tons de coneixements de la biblioteca i es
conformen amb els migrats recursos informatius de qué disposen a
l'aula.

Els nois consulten el fans de coneixements de la biblioteca popular
a la sortida de l'escola mancats de bibliografies adients posades al
dia, la qual cosa palesa aquesta desconeixenea de les novetats per
part dels mestres. alhora aue la mance de pertinença dels materials
que els nois cnnsulten o mes aviat copien

Ben segur clue una bona aplicacio de la Reforma hauna de passer
tambe per la revisio. actualitzacio. organitzacio I aprofitament del
tons de la biblioteca 1. al mateix temps, per una conscienciack5 del
protessorat per tal de proporcionar documents idonis als nois corn a
material oe consulta complomentan del Ilibre del text Potser atm es
contribuina Ines repidament que els futurs ciutadans I ciutadanes
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d'aquest pais, sigui quina sigui la seva professiO, disposin de mes i
mes variats recursos si han apres a desenvolupar la seva autonomia

triant, organitzant, comprovant i emetent judicis entre l'allau
d'informació que els proposa la biblioteca escolar primer, i despres
la popular, l'especialitzada... al llarg de les saves etapes educatives,
per tal d'aprendre a desenvolupar una dimensiO social de l'apre-
nentatge.

Paraules clau

Llibre de ccneixements Biblioteca escolar

Etapa educativa Analisi avaluativa

Reforma educativa Repertori
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Abstracts

Cada dia son más las Le nombre de maisons Every day more and
editoriales que sacan al d'éditions mettant sur more publishers are
mercado titulos de le marche des bringing out textbooks
conocimientos con ouvrages didactigues which pass practically
escasa repercusion en qui n'ont qu'une faible unnoticed in educational
los centros educativos repercussion dans les centres because of the
por la falta de centres aducatifs teachers lack of
informacran de los augmente de jour en in formation when it
maestros en orden a jour. Ceci est der a un comes to making a
hacer una seleccion manque d'rn formation suitable selection This
adecuada de estos des enseignants. qui ne article suggests a
documentos. El articulo savent pas comment methodology for
sugiere una faire une bonne analysis of the
metodologia de analisis selection de ces textbook to provide
del libro de conoci- documents L'article teachers with adequate
mientos que le propose une methods guidelines to
proporcione al maestro d'analyse de l'ouvrage investigate centres of
una pauta adecuada didactique qui indique a interest in greater
para profundizar en l'enseignant comment depth. A selection of
diversos centros de approfondir plusieurs collections and
interes Se intercala centres d'intéret Est novelties, classified by
una selecciOn de las jointe une selection stages of education, is
colecciones y noveda- des collections et also included
des. clasificada por nouveautes. classee
ciclos educativos par cycles educatifs
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A favor dels classics d'aventures de la literatura
juvenil
Gemma Pujals Perez*

No entengueu aquest article corn un clam nostalgic als herois i

heroines de tots els temps. No el vegeu tampoc corn una manca de
reconeixernent al gran esforg realitzat per escriptors i escriptores,
mOn educatiu i editorial per ampliar l'oferta de literature infantil i
juvenil i posar a l'abast dels adolescents un ventall de titols i

coldeccions que els rnotivin per a la lecture.

Aquestes pagines ni tan sols pretenen entrar en la polbmica sobre
la funci6 litereria i pedagOgica del corrent anornenat realisme
critic-, amb reflexi6 psicologica, on s'hi tracten temes que perrneten
als adolescents identificar-se. de manera explicita. amb els infortunis
que succeeixen als joves protagonistes. Adhuc. en aquest escrit es
vol deixar al rnarge la questiO dels limits entre literature per a nensi loves i literature per a adults.

Tanrnateix. des d'aqui es vol reivindicar la funci6 literaria i

pedagOgica de la narraciO o novel-la d'aventures corn a genere classic
de la literature juvenil Un genere literari Iligat amb el mOn del mite.
la magia. la fantasia la invenci6 literaria. Un genere que arrela en
l'imaginari coldectiu de la mernOria popular, que el romanticisme va
fer aflorar en tots els vessants literaris I artistics

Es pot argumentar que les noveldes classiques d'aventures no
sOn actuals, que no connecten suficientment arnb la realitat del pUblic
juvenil De raons per mantenir aquesta opiniO. no en manquen Molts
dels relats estan escrits en un estil discursiu I un ritme narratiu
morOsiallunyat dels gustos dels joves d'ara. Laccio dels personatges
d'aquests classics es desenvolupa en contextos que poden desconcertar
els lectors d'avui. Hi escassegen els protagoniste-, adolescents i les
heroines actives gairebe sOn inexistents tret daI, nes excepcions.
corn es el cas dAlicia en terra de meravelles(1865). de Lewis Carroll

1"(1(111,1 '1, I 1_1('1'('(:( 11 ,(1'.1(1,1 }-1,,,I,,Low,I) pc( 1,1 CH.% orl;(1.11de Bar Ceiond 1,1((1,I( (le 11(1,( Ilia de 1,11 len:1(1,111,11 .1nr,(1ted de la
(10 B,I,conha Aulohl de p,(1)1,c,1c(on., (,.;,((1n: dna, 1,(1,1111,11,
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(1832-1898) En l'escenan de l'aventura domina l'exotisme
paisatgistic, els descobnments geografics cientifics, aixi corn un
retrat dels costums de l'epoca del qual es deriven una sérte de valors
vigents en la societat d'aquell moment.

Amb tot, els inconvenients no desmereixen el valor literari i

pedagogic del genere novellistic. El relat d'aventures encara
interessa als lectors i lectores joves i als adults no tant joves que
volen retornar a llur infantesa. Altrarnent, corn explicariem l'exit
dels remakes filmics d'aquests classics, o la bona acollida, per
exemple, de la ColecciOn Grandes Aventuras, que des de fa mesos
regale setmanalment El PeriOclico. I aim') sense citar la reediciO de les

obres més conegudes i I apariciO de noves colleccions en els darrers
anys, tant en Ilengua catalana corn en Ilengua castellana.

El mot «aventura significa que han de succeir esdevenirnents o
fets estranys. "Aventurar es arriscar-se, atrevir-se, exposar-
se. La vide del mateix adolescent, no comporta tambe una aventura?
L'aventura, viatge insOlit, real o imaginari, és dinamica: exigeix
movirnent i un cert -desordre,, que transforma l'existencia dels que
hi participen. No es gens estrany, aleshores, que durant decades el
relat d'aventures hagi exercit un gran poder de fascinaciO entre
joves i adults. i s'hagi convertit en vehicle catalitzador de nous
lectors als quals ha introduit en el mOn de la literature fomentant
habits de lecture perdurables.

S'observa certa concomitancia entre els desitjos vitals dels joves
lectors i el caracter iniciatic del relat d'aventures, on els
protagonistes evolucionen cap un altre estat mentre busquen anti que
els mance. en un mOn ple d'obstacles'. La ficci6 litereria va
embolcallant el lector o lectora i se l'emporta més enlla de les prOpies
experiencies quotidianes per acomplir els seus anhels més profunds
i extraordinaris.

Tant se val que l'aventura sigui tipificada d'histOrica. realista.
fantastica. maritime. d'exploracions terrestres o d'anticipaci6. En
una gran majona de casos l'argument este basat en el viatge dels
seus protagonistes, els quals se'n van a cercar nous hontzons després
de sentir el senyal de l'aventura. Durant el trajecte al omes
solcat clentrebancs i peripecies. els herois o heroines hauran de
resoldre i superar els enigmes les proves successives que se'Is
aniran presentant I que els perrnetran de reneixer a una nova vide

I I ) E. alondsr....man --(Dye) la de tormac:e t. ie on VidheIrn Meid re, de Goethe e,
seu exemole mes netaroe es v,ncu,a tarnloe a 'a noel la de. quest trecerca) C.to

teytua.ment actuellos re:atos en ;us oue Jos protadomstas estan embarcados en
'a peecu nn de algo sea la consecuenc,a un )deal relig)o)..)-) arnoroso

detect,:es). . os)colOoco o lan)d)ar - (Dar P.a;a A Postigo R M -La), tanc)a
,)terar,a.) CD.) 52 Barcetona jueol.agnst 1993)
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El lector juvenil intueix que no es tracta nornés d'un viatge pels
espais fisics I geogrefics del mOn exterior, sin6 d'un trajecte mes
complex, interior, en que els protagonistes de l'acci6 van adquinnt
el coneixement de les coses I del propi lo", en un proces de maduraci6
personal. Un viatge, val a dir, en que la realitat, el mite i la ficci6
apareixen estretament relacionats.

La prove de l'actualitat del genere d'aventures, amb arrels mitiques
i fantastiques, la trobem tambe en la gran difusi6 que entre el public
juvenil han tingut en els darrers anys obres corn La histdria
Interminable (1979), de M. Ende (1930), o El HObbit, i El senyor dels
anells de J.R.R. Tolkien (1892-1974), on l'acci6 es desenvolupa en
terres imagineries, poblades d'essers fantastics i governades per
forces magioues.

Per mitja de l'aventura la noia o el noi troba, i adhuc pot recuperar,
el plaer de la lecture. L'aventura el connecta amb els contes de
tradiciO folklOrica de Ilur infantesa, portadors d'un mOn imaginatiu i
insedit producte de la membria col.lectiva. En les narracions
d'aventures s'hi poden reconeixer alguns elements rituals, mitolOgics,
meravellosos i fantastics de la literature oral que han estat, durant
segles, substrat de cultures diferenciades.

Mircea Eliade2 considera els personatges dels contes i les faules
corn antics deus, les aventures dels quals es corresponen amb mites
degradats d'epopeies o antics cants epics. L'esquema d'iniciaciO dels
relats mitics gira gairebe sernpre entorn de les proves que ha de
superar el jove protagonista fins a convertir-se en l'heroi -Iluitar
contra el drac, descendir als infer-is o morir i ressuscitar de forma
meravellosa-, tradici6 que recull el romanticisrne amb el Wilhelm
Meister (1796), de Goethe (1749-1832), la narraci6 d'un
aprenentatge.

La narraci6 d'aventures beu de la tradici6 oral. Es el narrador de
contes o histOries qui transmet les seves experiencies, aconsella
en definitive, aporta el bagatge de saviesa adquirit durant Ilur viatge.
Corn diu Fernando Savater3, la possibilitat de repetici6 fa que la
rnernOria sigui la facultat epica per excel.lencia.

D'histOries, aventures o que han predisposat a la
lecture, se n'han contat sempre. Avui dia, per6, les fonts sem més
diverses: al substrat de la mernOria coldectiva i la tradici6 literaria
hem d'afegir les aportacions del mOn audio-visual: irnatges, vinyetes,
televisiO i cinema.

(2) Bournel. R I Ouellet B La novela Barcelona Ariel 1975 (1972) pp 25-26
(3) Sabater. Fernando l a inlanc,a tecupewda Madrid Taurus. 1979. p 27
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Explicar o Ilegir de viva veu l'argument d'un Ilibre que ens ha
agradat, d'una versio filmica o televisiva d'un classic d'aventures
que hem vist filmat, pot induir al qui escolta a Ilegir el relat original

a copsar-ne la bellesa epica Si el ,,desig de Ilegir", igual que el
sentiment, segons D. Pennac4, consisteix a .preferir, aleshores el
fet de narrar histories o recomanar lectures es converteix en un acte

de reaalar les nostres preferencies als qui preferim. Entengueu
que aquest no es runic cami per engrescar els adolescents a la lecture,

pert, pot ajudar-los en aquesta iniciaciO i, sobretot, pot fer mes
planera la tasca dels educadors de fer-los accepter amb curiositat i
interes la llista de lectures que els proposem per a la seva formaci6.

Llegireu, a continuaciO, algunes reflexions, comentaris i exemples,
referits a obres cabdals del génere, per tal d'ampliar certs aspectes
del que s'ha vingut exposant fins ara.

Els iniciadors en l'aventura

En el lOcid assaig de F. Savater es contraposen els term, de

narraciO i novel la, seguint les petjades de W. Benjamin' Ja s'ha dit
que la narraci6 s'alimenta de l'experiencia i de l'imaginan cololectiu
que guarda la memOria popular: per6 cal insistir en el seu caracter
orientador de la vida de l'heroi fins al punt de fer-lo triomfar rnes
enlla del be i del mal, i de Hui prOpia mort Aquest es el cas de
['adolescent Arthur Gordon Pym, a qui la magistral vena poetica
d'E A. Poe (1809-1849) erigeix en mite literari

Corn a veritable elegit, encarna, entre d'altres valors. eis
de generositat. companyonia. force i astOcia. Aixi ho dernostra el
jove Jim Hawkins, narrador de la seva prdpia aventura. en L'illa del
tresor (1882) d'Stevenson (1850-1894). Jim s'enfronta als pirates
amb decidida voluntat de trobar a l'illa el tresor amagat. per() sap
finalment desdir-se'n tot tnant el carni de la rectitud.

Es per aim!) que l'aventura no es només un motiu literan sin6 que
aporta una dimensiO d'iniciaci6 etica que, d'altra banda. poden ofenr
també altres obres classificades corn de terror o d'anticipaciO.

Danp, cumo nd novela Barcelona Anagrama 1993
51 S:,bater Fernando op c,t pp 25.34
61 Benjamin Walter El narrado- Rov,sta Occoco num 198 dcsenbre 1973

pp 301-333
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d'autors corn E A Poe, H G Wells R L Stevenson o Jules Verne, en
les quals l'individu es debat en el combat entre el be I el mal

L'Opica tolkiana ha recollit posteriorment aquesta tradici6
d'iniciacio Mica. A mes del seu carecter de recerca o resoluci6
d'alguna empresa dificil. els relats de Tolkien, si be no sOn moralistes,
manifesten la creenca en l'existencia d'un deu creador per sobre dels
altres essers; els estralls que l'orgull i la superbia poden causar a
l'individu, aixi corn l'empobriment progressiu dels valors que ell
atribueix als avencos tecnolegics i industrials. En El Si Imarilliorf,
aquestes idees es poden exemplificar en la successive degradacie del
men que ha estat creat per l'autor i en les desgrecies que pateixen
aquells personatges que desitgen o obtenen les gemes, simbol de
poder i riquesa

En canvi la novella, escrita en solitud, Os "Luta gran invenci6
cristiana, que sorgeix de la laicitzacie burgesa de les vides de sants
rnedievalso en el darrer trangol del "martin, beatitud o penedirnent
abans de la rnort. Les dues primeres novelles, segons Savater,
contenen la vide de Don Quijote, sant i mar:fir, i la de Robinson
Crusoe, un anacoreta, la mort dels quals mostra un grau de
desesperanca envers la vide. I es que en la novel.la, a diferencia de
la narracie que rnai no acaba, el sentit de la vide nornes es troba en
la darrera plane.

Es fa dificil, moltes vegades, de destriar la f rontera litereria
entre narraci6 i novel.la des del punt de vista del relat iniciatic. No
hi ha dubte, pere, que Robinson Crusoe (1719), de D. Defoe (1660-
1731) representa l'arquetip de la novella moderna, filla de la

segle de les Ilums i la ra6. Ja no pressuposa el relat oral
sin6 la paraula escrita en un estil propi. Novella de personatge,
narrada en primera persona i en la qual, encadenant la descripci6 dels
esdevenirnents, el protagonista s'erigeix en centre de l'acci6 per
rnitja del domini d'un entorn hostil i salvatge.

Sovint es presenta Robinson Crusoe corn a paradigma de l'ideal de
civilitzacie i de progres. Novella ciutadana enfront dels relats de
tradici6 rural, promou el canvi social. Es ben cert que no nornes es
un cant a l'atica de l'individualisrne corn a filosofia de l'epoca9; es la
histeria d'un jove aventurer, Onic supervivent d'un naufragi, que
ancora en und ilia aparentrnent deserta i apren a dorninar el desconegut.
Robinson aporta, perO, els valors ernergents de la societat burgesa
I de la revoluci6 industrial: l'esforc i el treball. No tan sols aconsegueix

(7) El Sglmarillion es va oublicar qualre anys despres de la mort de Tolkien
(8) Sabater. Fernando OP Cr/ p 31
(9) Martinei-Menchen, Antonio Narrariones inlantrles y camhio social Madrid Taurus.

1971. p 65
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sobreviure en una naturalesa inhOspita, sing que aplicant alhora eis
esquemes de la civilitzaci6 que coneix arriba a %fencer el medi Fins
I tot educant ['indigene que, transformat en motiu literati, ha
esdevingut "el mite del bon salvatge», del qual de coral (1857),
de R.M. Ballantyne (1825-1894), 1, posteriorment, les novel les de
Tarzan dels micos (1912), de Edgar Rice Burroughs (1875-1950),
en sOn un exemple.

Malgrat el carecter moralista de la novella, la forga literaria de
Robinson Crusoe la converteix en l'obra predilecte dels joves lectors
i dels adults del segle XVIII, que hi veuen un model a imitar. Aquest
retorn a la naturalesa que defensa Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), fa que aquest consideri Robinson el Ilibre fonamental que per
a la seva educaci6 haure de Ilegir Emile, protagonista de l'obra
hornemima (1762). Robinson, convertit en l'heroi de la supervivencia,
del treball i de la fe en el (feu de la Biblia, fugira de la me del seu
creador, D. Defoe, i inaugurara el pseudo-genere de les
"robinsonades». Robinson el jove (1780), de J.H. Campe, i Els
Robinsons suissos (The swiss family Robinson), de J.D Wyss, producte
romantic, sOn les obres més representatives d'aquest corrent, si be
podern trebar un allau d'aventures de naufragis en illes desertes,
caceres i antropOtags que en sOn deutores fins ben entrat el segle XX.

Les aventures de Tartari de Tarascd (1872), d'Alfons Daudet
(1840-1897), a la caga de Ileons a l'Algeria, relat d'influencia
naturalista, humor sa i prosa colorista, illustren l'afirmaci6 anterior:
aixi corn dues obres cabdals de la literatura juvenil catalana, mes
modernes, d'estil i qualitat litereria ben diterenciats. Les tendres

d'humor gairebe esperpentic- Aventures d'en Massagran (1933),
de Josep M. Folch i Torres (1880-1950), i la magnifica Lau o les
aventures d'un aprenent de pilot (1965), de Carles Soldevila (1892-
1967), en que el protagonista, "en el seu berganti Maria Eugenia...,
surt cap a terres Ilunyanes. El seu valor l'impulsa a explorer paIsos
desconeguts juntarnent amb homes de der-Ida que confien en l'exit de
l'expedici6 a ?nginy i l'empenta del noi»'0.

Els «generes» de l'aventura

Es obligat de continuar fent esment d'uns relats classics en els
elements riiituralesa i espai geografic en son els protagonistes. En El

I 101 SuidiviLi udr Lau o (us aventures d'un apfpnont du pilot Barcelona Jovenlul
1981 Conlraportada
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llibre de la selva (1896) -Primer i Segon-, de Rudyard Kipling (1865-
1936), el gran poeta i narrador de les terres fndies, es relaten les
aventures epiques de Mowgli i els seus amics, els animals salvatges,
en un entorn exotic i selvatic. En un altre escenari, l'Orient Mitja,
ocorren les vicissituds i peripecies de Nel i Estasi, contades per Enric
Sienkiewicz (1846-1916). A A través del desert, aquest autor, fam6s
per la novella histOrica Quo vadis(1895), que el va ajudar a guanyar
el Nobel de 1905, contagia a' lector adolescent l'inquietud per la sort
de la noia i el noi protagonistes.

Les gelides terres d'Alaska constitueixen el miratge on Jack London
(1876-1916). prototip d'autor nord-america rebel -aventurer,
d'idees socialistes, periodista i viatger incansable- narra en La Crida
del bosc (1903) la histdria de Buck, un gos encreuament de Sant
Bernat i de masti. Durant la travessa amb trineu per Alaska, Buck,
després de moltes pent:Hies, i la mort del seu estimat amo, escolta
la crida del bosc i s'uneix a la llopada entonant el cantic salvatge del
m6n primitiu.

Els postulats del romanticisme impulsen les narracions d'aventures
potenciant la creaci6 d'espais imaginaris, el culte a la naturalesa i la
introspeccid psicoldgica. En contraposici6 a la literatura Ilagrimosa
i dels bons sentiments amb fir.alitat moralitzadora, dirigida
principalment a les noies, sorgeix el ferment de la revolta. L'exaltaci6
de la figura del bandit, del pirata, del proscrit, d'aquell que no s'adapta
a la societat establerta, permet que els adolescents hi puguin
personificar els seus anhels de Ilibertat i fantasia, de desfer-se de
la subjecci6 dels adults i transformar-se en l'heroi/heroIna que Iluita
per una causa justa, o que viu una aventura extraordinaria.

Tres proscrits emblematics d'estils diferents: Ivanhoe, de la
novella histOrica amb el mateix nom (1820) obra de Sir Walter
Scott (1771-1832); Sandokan, el pirata de Mompracem d'El rei del
mar (1906), d'Emilio Salgari (1863-1811), i les aventures delicioses
I modernes de Guillermo Brown de Richmal Crompton, han alimentat
-entre molts altres- la irnaginaci6 dels lectors acompanyant-los en
el seu viatge a través del mOn de la ficci6 i l'evasi6 literaries.

El -mite- del pirata romantic amb comportaments heroics arrenca
en poesia amb el cant de lord Byron (1788-1824) "El Corsari"
(1814), la "CanciOn del pirate>, d'Espronceda (1808-1842), que
marcaran l'inici d'un nomadisme fisic i espiritual que sera portat fins
a les ultimes conseqtAncies de "fugida sense fi"" en la poesia de
Baudelaire (1821-1867) i Rimbaud (1854-1891).

(11) Argullol. Rafael La atraccidn del abismo Un ilmerano pnr vl paisaje ronranItro
Barcelona Brrigtrera 1983. cap B. pp 83-89
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En la novel listica els relats d'aventures, a mig carni entre la
histona I la ficcio, idealitzaran la figura del pirate I la convertiran
en centre tematic de moltes obres Basant-se en Iluites que succeiren
en segles antenors, reels o ficticies, un reguitzell de pirates, corsans,
filibusters o bucaners maiden per cone ixer terres Ilunyanes i

ex6tiques, enriquir-se o simplement sobreviure; alguns d'ells, per6,
seran cridats per les forces del desti i, malgrat la seva condici6 de
proscrits, portaran a terme aventures arriscades que iindran una fi
noble. A més dels titols esmentats, cito altres obres cabdals del
genere: El pirata (1822), de Sir Walter Scott; El Corsari negre
(1899), d'Emilio Salgari, i la narraci6 de pirates que ha encisat
lectores i lectors de tots els temps, edats i condici6, L'illa del tresor
de R.L. Stevenson.

c,L'atracci6 de l'abisme és el rostre ocult d'aquesta doble fag
que mostra la mare naturalesa i que sedueix l'artista romanticI2. La
immensitat de la nature acull, protegeix i alimenta per6, a la vegada,
atrau l'esser fins a les entranyes de la Terra, o be el deixa en mans
dels seus poders adversos i anihiladors, representats per allaus,
huracans, coldisions, tempestes i naufragis. A merce del seu desti,
l'heroi o l'heroIna pot arribar a submergir-se en les tenebres més
profundes, reels o metafisiques. Edgar Allan Poe (1809-1849) es el
gran poeta romantic, cantor del misteri de la nocturnitat; ell és qui
millor ha compres la complexitat de l'anima humana i qui millor
coneix els seus malsons. En els seus contes de terror hi planeja la
mort, entesa corn una introspecci6 en el m6n sobrenatural" per a
fruici6 de tots aquells que volen endinsar-se en el regne de l'imaginari
nocturn. El gat negre; L'estrany assumpte del senyor Valdemar, Els
crims del carrer Morgue, malgrat el caracter detectivesc d'aquesta
Ultima, en sem una mostra representative del genere.

Un cientifisme- agosarat envaeix els relats de misteri i de
terror del segle XIX. del qual es un bon exponent el mateix Poe. Més
enlla de les histOries d'alicantropia, d'esperits i de fantasmes, sorgeix
la magnifica invenciO de Mary W. Shelley (1797-1851), Frankenstein
(1818), el monstre fruit de la seva imaginaci6 romantica convertit
en experiment cientific. Un altre invent prodigiOs, que permet el
desdoblament moral de la personalitat, arribara de la ma de R.L.
Stevenson en L'estrany cas del doctor Jekyll i mister Hyde (1886).
Tanmateix, al tombant de segle sera Herber George Wells (1866-
1946) qui posara en qUesti6 la licitud dels experiments amb Ossers
hurnans en L'illa del doctor Moreau.

Els monstres, pert). no nornés estan en la psiquis humane, poden
v(nir d'un altre planeta, sota l'aparença de marcians 0 selenites

(12) Argudol Ralael op c4 cap ci pp 91-98
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Iluitant contra els terricoles, tal corn descnu G H Wells en les
novel les pioneres de la ciencia ficci6, La guerra del mons (1898)
Els primers homes a la Iluna (1901). A l'exploracio del passat I dels
conflictes del propi jo, s'hi afegeix l'interes pel futur. per altres
mons, estranys i fantasiosos. Recordeu, si més no, La máquina del
temps (1895) i L'home invisible (1897), tambe de Wells, i les
innurnerables obres d'autors del genere, entre els quals destaquen
John Wyndham, Ray Bradbury o Isaac Asimov, passant per H.P.
Lowecraft (1890-1937), autor que combina el terror amb la ciencia
ficci6. evoca altres civilitzacions i creences i s'emporta els lectors
cap a una .dimensi6 desconeguda».

S6n diversos els generes de l'aventura i molts els seus iniciadors
classics: no podem anomenar-los tots ni tampoc totes les seves
obres. No oblideu, perO. Mark Twain (1835-1910). autor nord-americe
d'estil realista, prosa planera i humoristica, del qual destaquen Les
aventures de Tom Sawyer (1876) i Les aventures de Huckleberry
Finn (1885) en qué, tot trencant els tOpics tradicionals, l'autor fa
que sigui el .nen dolent" el que guanyi I s'ho passi be.

Recordeu tambb els relats de J. Fenirnore Cooper (1789-1851)
-el més conegut dels quals és El darrer dels mohicans- que inicien un
genere, ei de la -praderia., o histOries d'indis del far-west. Karl May
(1842-1912) i Emilio Salgari, juntarnent amb el contemporani Zane
Gray, seran continuadors d'aquest corrent -anomenat posteriorment
aventures de la frontera-, alguns elements del qual, combinats amb
els del relat d'enigma, confluiran en la novel-la negra americana dels
anys vint.

El genere modern dels relats policiacs o de detectius'" -denominat
també .de misten o "d'enigma té els seus origens en els autors
segiDents: l'angles Godwin (1756-1836) amb la novella Caleb
Williams, la histOria d'un crim: la seva investigaci6 i persecuci6 del
criminal inaugura l'estructura classica de la novella de misteri: el
frances Vidock (1775-1857), que en les seves Memeries relata, entre
d'altres aspectes, la creacie de la primera agencia de detectius: i

Edgar Allan Poe (1809-1849), creador del persoratge arquetip de
detectiu, Charles Auguste Dupin. I el primer autor que aplica la tecnica
de la deducci6 cientifica en el descobriment ;Jets mistens. Tanmateix,
l'heroi mitic del genere és Sherlock Holmes. I !nefabie detectiu creel
per Arthur Conan Doyle (1859-1930) a A Study in Scarlet (1887).

Tornant al caracter iniciatic de molts dels classics d'aventures.
dels quals defensem la potencialitat educadora. trobareu a continuaciO

( 131 Castro Alonso Cariot. Crascos rle Id hte,dtwa ia% V,(1;d0o.,(1
( 14 ) Fuster Jawne -Guarc1,&. yl,-81.ores liP Dapp C.3avmos 01, reag(lofid 164

noyernur,.., 1988
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una referencia especifica dels relats d'aventures de Jules Verne
(1828-1905) I el comentari d'algunes de les seves narracions,
considerades per molts corn del genere fantastic I precursores de la
novel la moderna de ciencia ficci6

Des d'una concepci6 simbOlica de l'imaginaril 5, en l'obra de Verne
predornina el rbgim nocturn del <clescens. secret i laberintic, en
oposici6 a l'existencia del regim diOrn. representat pels coneixements
cientifics i el domini de la naturalesa corn a arquetips de progres.
L'autor posseeix una gran capacitat d'evocar imatges perO, a la
vegada, es capac de reinventar les dades de la realitat mitjancant la
hipotesi cientifica i l'explicaci6. Home del seu temps, Verne prioritza
el discurs logic en els seus relats i se serveix dels avencos de la
tecnica i de la ciencia de la segona meitat del segle XIX, en plena onada
positivista. Els seus titols mes coneguts mostren el que s'acaba
d'afirmar: De la Terra a fa Lluna (1865); El viatge al centre de la
Terra (1864); Vint mil Ileaues de viatge submari ( 1870); La volta al
mOn en vuitanta dies (1873), etc.

En el viatge d'E/Chancellores reprodueix el debat de l'epoca entre
la navegaci6 a vela i la navegaci6 per maquina de vapor. Els
descobriments de terres polars en el sise continent, l'Antertida, sOn
citats amb molts detalls en L'esfinx dels gels (1897)16. En aquesta
obra. acci6 i ficcio emergeixen d'una realitat que es converteix en
leitmotiv de les aventures narrades, aixi corn en les del relat en el
qual s'inspira: NarraciO d'Arthur Gordon Pyrn, d'Edgar Allan Poe".

Corn a testimoni d'excepciO. en les seves obres Verne fa menci6
a esdevenirnents importants. Iluites populars i crisis politiques del
segle XIX. Algunes dramatiques escenes d'E/ Chancellor tenen el seu
origen en les peripecies que succeIren en tres greus naufraais de
l'Opoca. I a la novel.la Michel Strogoff (1876) sari presents els
conflictes entre Russia i els ernirats d'Asia Central, Bujaria, i Jive
(1860-1870): aixi corn les conspiracions antitsaristes I moviments
nihilistes entre 1870 i 1890.

No Os d'estranyar, doncs. que adolescents d'ara I sempre Ilegeixin
amb fruIciO unes histOries fantastiques que. a rnes d'iniciar-los en el
cami de l'autonomia personal per rnitje de personatges literaris
enfrontats al seu desti. satisfan l'afany de curiositat intellectual i

cientifica propi d'aquesta etapa evolutiva.

( I !--,1 Vede,, enItid de I,IInrI PL;1'.1' ,1 ,10 "afvo.1,0
Mddr Id Tata US 198;'

( 1 6) Verne Jul,e Obas lomo IV Barcelona P,aza y Janes 1982
11 7) Verne Julio op (-4 Tomo IV pp 1489-1490
(18) Chesneaux Jean Una rectur a ponboa Jula, Flueno:. Ale!. '3,9lo XXI 1973
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Els nous argonautes

Corn en el mite grec dels argonautes en que els viatgers embarquen
en la nau en busca del velle d'or, els nostres herois es dirigeixen cap
al descorregut. Jim Hawkings, el grumet de La Hispaniola; Emilio de
Roccabruna, el corsari negre; Michel Strogoff, el correu del tsar;
Arthur Gordon Pym i el Jeorling de l'esfinx, i fins i tot el Capita
Cleveland, el pirata, i... molts altres, representen el prototip d'herois
"ingenus» amb final predestinat que tenen una important missile per
complir.

Es tracta d'uns herois "desacralitzats rz Cncara comuniquen
el misteri dels esdevenirnents primordials que tingueren Hoc in illo
tempore. Personatges alliberadors de la zona obscura de la personalitat
del lector els quals, com molt be apunta Cirlot'9, s6n portadors de
virtuts positives i evoquen un paisatge nocturn de somni en el qual
predomina l'inconscient, personatges salvadors que permeten arribar
al veritable coneixement.

Si ho exemplifiquem en personatges vernians, veurem que el viatge
de Jeorling de L'Esfinx dels gels adquirira sentit una vegada que el
protagonista sigul capac de creuar el Ilindar de la seva prepia
incredulitat. Racionalista i positivista. Jeorling situa les vicissituds
d'Arthur Gordon Pym només en el men imaginatiu d'E.A. Poe, autor
del qual es confessa un lector assidu". Jeorling precisara d'una prova
irrefutable per creure en "la realitat de la ficcie»: l'aparicie del
cadaver de Patterson sobre una p,,nna de glac, auguri de l'existencia
del "mar Iliure», ales enlle dels blocs de gel, i que el conduire a
l'espai sobrenatural o mistic.

Len Guy, el capita de La Halbrane. no havia enfollit; era la seva
fe en la Providencia all() que Ii feia creure que alguns naufrags de la
Jane, entre els quals es trobava el seu germa, el capita William Guy,
havien sobreviscut. A mesura que el relat avanca s'anire produint la
-identificacie» de Jeorling amb el personatge d'Arthur Gordon Pym,
com a mimesi del que es produeix amb els joves lectors de la novelda.
Ara ja té raons; no. Jeorling no pot abandonar l'aventura, ha de
prosseguir la recerca i alliberar el pobre Pym de la gola de l'esfinx
devoradora, i aixi aquesta el conduire envers el "punt suprem» o pol
del men.

( 14, :rtol Wzin Eduardo 1),co,v,;rr,, dv !,mbolm. tr.101, ,Ona,es B.F( L tw VC' at l('
Editor. 19!-8 p (35

(20) -( ) ye nu selamento habia IcId0 y rele,do e.,,ta novel I de Arthur Gordon Pyre sine
que tamb:en corvicia ias demas ()bias de Edgar Allan Poe Sabla lo quo se debe pensar
de este genie ma,. -,ensitivo quo intelectual -. Julio Verne op crt Tomo IV p
1441
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Michel Strogoff, heroi arquetipic de la novel la21 que porta el
mateix nom, posseeix totes les qualitats positives i apreciades en un
hero': es love i vigores, «pot suportar fins al darrer limit el fred,
la fam, la set i la fatiga», el seu cos es de ferro i el seu cor d'or.
Enviat pel «pare» Tsar, mandatari de l'acció, Strogoff, corn a correu
al seu servei, reuneix totes les caracteristiques de la persona que ha
d'executar ordres. Superare tots els obstacles per6 en transgredir
la prohibicid de Ilurs superiors reconeixent la seva mare caure en
mans de l'agressor tartar.

En la narraci6 conviuen altres personatges principals. Ivan Ogareff,
el fals heroi, contrafigura d'Strogoff, el norn del qual encobreix la
figura mitica de l'ogre -Orcus deu de la mort- a punt de devorar la
victima a la qual va encerclant al Ilarg del relat. I, Nadia, la companya
espiritual de Michel Strogoff, el seu auxili en la fugida i persecuci6
a que aquest es veu sotmes durant el combat que lliura contra els
seus enemics.

«L'odissea» del naufragi

En l'imaginari nocturn, el naufragi que viuen els personatges de
les narracions es un descens cap a les profunditats de l'esser huma,
tal corn posen de manifest alguns dels arquetips representats pel
centre de la terra, el fons del mar o l'infern tartar. Quan es trenca
requilibri de forces que mantenia els personatges corn a amos del seu
desti, apareix la imatge de la derive simbolitzada per la desorientaci6,
el -deixar-se emportar-. el posar la prOpia sort en mans de la
providencia. Es troben mostres evidents d'aquesta derive en la follia
que aclapara el Capita Huntley i el desaprensiu Ruby d'El Chancellor,
en el terror que provoca en Pym i els seus companys la visi6 del
berganti holandes ple de cadavers, en l'incontrolabledesig de caure»,
malgrat l'horror a l'abisme, que envaeix Pym, el nostre heroi, quan
escape de la gruta que l'empresona, i que el fa Ilancar-se al buit.

De fet, la por inconscient de caure en les tenebres i abismar-se
en el caos primigeni pot provocar catastrofes greus. Aixi, per exemple,
en Els naufrags de l'Spilzberg d'Emilio Salgari''. la Torpa es
arrossegada irremissiblement en direccie ai sud. Envoltat pel wacke

(21) Vrne Julio op cif lomo Iii pp 30-32
(22) Salgari. Emilio Los naufrogos del Spit/berg Madrid Editoiial Saiuiiiirio Cativo,
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-la gran plataforma de gel- I sense possibilitat d escapatona, el
vaixell es a punt d'esser engolit pel Maelstrom el movirnent rotaton
que produeix un remoli gegantesc.

Contrariament. en l'imaginari diOrn l'ascens este representat per
irnatges Ilurninoses i mistiques, d'una -blancor sagrada,. corn
proclarnen els indigenes de l'illa Tsalal en L'Esfinx dels gels-, i en els
heroics comportaments dels protagonistes de les aventures.

La representacie del be i el mal corn a dues forces antagonistes que
pugnen tenagment es una constant en les narracions d'aventures. De
vegades, aquelles es refereixen a la caracterologia dels personatges
i prenen la forrna de bons i mals instints. Mariners disciplinats i

abnegats corn Hunt -en el cas de Pym, Dirk Peters, el seu amic-, es
contraposen a essers rnesquins i disposats a la insubordinacid, corn
Hearn de la Halbrane o Owen, el capitost del Chancellor, els quals,
rnalgrat tot, no sOn responsables del rnal que provoquen, ja que aquest
es considera consubstancial als seus origens -creenca estesa en el
context de l'epoca- o depen, en Oltirn cas, de circurnstancies adverses
fora del seu control.

L'arnbiguitat moral dels personatges es rnostra sovint en moltes
aventures, corn es el cas del Capita Silver i del rnateix Jirn Hawkins
que actuen segons les regles de joc dels filibusters. De tota rnanera,
el major grau de pertorbacid psicoldgica es cidna en el fenornen de
l'antropofOgia: es a dir, l'angoixa i el terror provocats per la por
d'esser devorats pels seus congeneres. La irnatge de Cronos-Saturn
devorant els seus propis fills està molt ben relatada en l'agonia del
Chancellor i Os motiu tematic en L'esfinx dels gels, en la trarna de la
qual subsisteix el sacrifici ritual -contat en La narracid de A.G. Pym-
a clue es va condemnar el germa de Martin Holt sota el brag executor
de Dirk Peters.

Algunes proves iniciatiques dels aventurers estan envoltades d'una
serie d'irnatges i sirnbols, que es poden agrupar arnb el nom generic
de refugis, i que Verne utilitza arnb profusiO en les seves obres -fins
i tot hi ha autors que parlen de -refugis vernians. Enfront les
amenaces de les forces de la naturalesa. corn sen ara temporals.
incendis. explosions, col.lisions arnb bancs de gel o icebergs. atacs
de feres o de -salvatges". els iniciats cercaran un recer on trobar
aixopluc. En mars i rius aquest refugi prendra la forma d'un vaixell
o d'una goleta. que assenyala l'inici de l'aventura i que es convertira
en -caverna adorable., durant lef; vicissituds del viatge: o d'una
canoe. que a mes de protegir tripulants i viatgers servirá per fer-
se escapol dels penlls due amenacen lilla. Es ben conegut, burn, quo

(23) Poe Edgar Allan Nar,ac,on do Arthur Gordon Pym Madrid Akin:a Edtoo.il 1989.
PP 120- ir
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la imatge de proteccio del nautrag I del fons man mes estesa arreu
reproduida en totes les literatures imalgeria grafica, la trobem

en la balsa salvadora.

Les grutes, coves i tünels, antinomies del volca, aixi corn la
irnatge de l'illa que acull el naufrag, en la simbologia de l'irnaginari,
pertanyen a l'arquetip de la terra, mare nodridora, i representen
liter sagrat, regit pel principi del plaer, en el dornini del qual tot és
possible. Recordeu que Michel Strogoff, en refugiar-se amb Nadia en
una gruta, evocare el seu passat de caçador siberia i la prove que ve
haver de superar quan per prirnera vegada mate i escorxe un os als
catorze anys24. Tarnbe alguns passatgers del Chancellor arrecerats
en la gruta d'una roca. intirnen i obliden Ilur tregica situacio; Miss
Herbey confessa inclOs que potser aquell era l'Onic Iloc en que ella
havia estat felic:".

En les narracions craventures apareixen gairebé sempre els quatre
elements primordials de la naturalesa: aigua. terra. foc i aire, -les
arrels de totes les coses- `. Laigua és un element essencial en la
vida de Jeorling-Pyrn qui, apropiant-se de les paraules del Capita
Nemo". vol trepitjar el pol sud. en -la posicib atribuida al pol
magnetic."

Simbblicament raigua. principi ferneni de la creacio, es font de
vide, mitja de purificacio I regeneracio. es la pluja benefice que
evitara que els passatgers d'E/Chancellot morin de set: es transforma
en les Ilegrirnes de Michel Strogoff que Ii preservaran els ulls de la
ceguesa: tambe sera l'aigua del Ilac Baikal, anomenat -senyora mar.
perque si se li diu -senyor !lac. s'enfuria:', que proporcionara a
Michel i Nadia els mitjans per fugir dels tartars. En l'aigua en moviment
es troben corrents -vivificadors. corn el maritim corrent del Gul f-
stream. que conduira la balsa arnb els supervivents del Chancellor
fins a la desembocaaura de l'Amazones --Onic Hoc de l'Atlantic on
es pot trobar aigua o la del riu Angara. que portara els
russos fugitius a Irkutsk. la ciutat sagrada

Tanmateix raigua enfurismada del mar pot provocar raparicib
de terribles rnonstres de les seves profunditats corn el farnelic tauro.
els colossals icebergs o els !uriosos temporals... i fins 1 tot l'ombra

Vernc JuLo c To,no !I c. 11;
(75 Veme J.,ro ce c't Tomo IV o 132,'
(26) LIco qoe p leiorceo,I pl hiosol ereoc raI: EmeedooeS el Ou,11 volta resoldie

I d dC t
d.ro

t,?7) 13,Alor Mweel El punk, sewomo v ii 00.10 de We a trove'. de aigunas obrat, ic
Julw Vee,t. a Sobre hie,atipd Eia,ccioa Set Baenl 1967 e 7(19
vee)( ' , IV e 1 7:3i3

,79) lit ee ..11.,, [car() p 121)9

LW) . 1.. H p 1431
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amenagadora I secreta del monstre demiurg, l'esfinx Pere, sere la
forga violenta de les explosions, amb el seu caudatan el foc, la que
representara el desfermament de les passions internes, corn relate
Poe en la catestrofe de la Jane, on l'explosio esclata "amb tota la
seva fOria», per a desesperaciO de Pym i el seus arnics. Corn la
goleta Halbrane, "desfondada, dislocada, oberta per mil flocs", el
Chancellor, minat per un foc destructor que s'ha estbs per tota
l'embarcaciO, naufragare i finalment s'esfondre3'.

Aix() no obitant, en el seu vessant positiu el foc també es sirnbol
de salvaciO i de regeneraciO. Evitara la mort de fred en terres polars
o salvare del ref redament progressiu de l'univers segons la creenca
de les darreries de segle. Amb la seva extinció es produeix una
regeneraciO gracies a l'oxigen que conté l'aire i que permet de respirar.
Fixeu-vos be que es l'aire. transformat en un vent huracanat, qui ha
alirnentat el foc durant la combustiO del Chancellor i qui ha fet aixecar
l'onada gegantina que ha negat d'aigua el vaixell aconseguint d'extingir-
lo. L'aire, corn el foc, es considerat principi masculi de la creaciO i
simbolitza l'espiritualitat fent d'interrnediari entre els arquetips de
cel i de terra.

El rnotiu del fenornen electric. Iligat amb temporals i tempestes,
sovinteja en les narracions d'aventures. Verne s'hi refereix sovint:
en El Castell dels Carpats (1892) l'anornena "anima del món», l'invent
del fil telegrefic sere l'element desencadenant de la trarna de Michel
Strogoff, donat que la inutilitzaci6 dels cables electrics obligare el
Tsar a cercar un correu per a transrnetre el missatge: l'electricitat
atrnosferica, considerada foc sense calor. es manifesta sota la forma
del Ilamp i produeix el IluminOs "Foc de Sant Telrn" i altres fendmens
de les aurores polars, que també esrnenta Poe al final de la narraciO
de Pyrn, i que envolten el misteri de l'esfinx.

L'esfinx pot esser interpretada corn un simbol del misteri de
l'univers. Monstre derniurg i fabulOs. enigmatic iimpenetrable només
s'hi podra accedir mitjancant un recorregut laberintic. Seguint el fil
que marca Ariadna, els herois i heroines de la ficciO també els
joves lectors- hauran de superar proves molts dificils: desfer-se
dels bancs de glac i icebergs per arribar al mar Iliure: ancorar en
illes desertes; fugir de la fOria dels salvatges: endinsar-se en coves
protectores; \fencer greus dificultats per accedir a la ciutat sagrada
d'Irkutsk. o. de vegades. deixar-se emportar per un corrent
vivificador que els preservi dels perills.

L'embarcaciO de Jeorling no s'estaveilara contra el "litoral de
rogues-, l'entorn del qual sombla ,,una enorme esfinx ) arnb el

I .4 1 I Vl', 1(1110 IV p iIbI
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tors ben dret, les potes esteses, en l'actitud del monstre alat que la
mitologia grega ha col locat en el cami de Tebes»32 I no nomes perque
en la construed() de la balsa el ferro no s'hagues emprat 1, per tant,
no hagi estat atreta per l'imant. Jeorling no ha estat engolit per
l'esfinx perque a la fi ha descobert el seu secret, n'ha desxif rat
l'enigma. Arthur Gordon Pym, l'heroi que Poe va crear, és mort,
pert, no ha sucumbit. s'ha endinsat en el regne del mite i reviu en
Jeorling. que va creure en ell i ha fet seves Ilur inquietuds i esperances.

La fi del viatge

Fins aqui el recorregut de la ficcie. Corn en el viatge romantic,
heroi ha partit a la recerca d'espais illimitats. lnsatisfet amb ell

mateix i amb el mbn que l'envolta, l'aventura del viatge li ha permOs
de conèixer la inhbspita realitat d'altres terres alhora que descobria
rinterior del seu propi -univers».

El cami de l'aprenentatge s'ha acomplert: l'heroi -o l'heroina- ja
Os a punt, en paraules d'Eliade32, de retornar a l'origen per tal
d'acceptar un nou naixement, diferent, pelt, del primer, del fisic. Es
tracta d'un renaixement mistic. d'ordre espiritual. que donara accbs
a una nova forma d'existOncia mbs madura en tots els vessants de
Ilur personalitat.

Aquest Os el motiu pel qual, considerareu amb nosaltres, que
molts dels viatges de les narracions esmentades constitueixen rituals
iniciatics que posen a prova la voluntat i la fermesa dels herois de la
ficcio en la seva Iluita contra l'adversitat. Els elements de l'analisi
simbOlica de l'imaginari, de la narratologia -i fins i tot de la
psicoanalisi- s'han emprat nornes com a recurs iiterari i pedagogic
per raons de la seva capacitat poatica i evocadora.

De la ma dels seus personatges preferits els lectors adolescents
han trepitjat per primera vegada Hoes desconeguts del planeta
descobrint-ne nous espais. maritims o terrestres. de la mateixa
manera que ho van fer Ilurs avantpassats: I s'han assabentat tambO
de moits dels avenços cientifics del segle XIX. Caldra, aixd no obstant.
destriar de la funcio mitica de l'aventura alguns dels valors que
impregnen els ielats -mfenoritat del salvatge- i de l'home de

%3:,) vt,"(- j ov T iv D 1732
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color, esclavatge, paper secundan I gairebé inexistent de la do-
na que responen al context social burges de l'epoca

En rad de la seva funciO litereria i pedagogica, en aquest article
s'ha apostat per la lecture dels classics d'aventures juvenils corn a
vincle ideal que facilita al lector, per rnitja d'un tipus de ficciO de
caire romantic, la projecció individual en aventures fantestiques i

plenes de perills que caldre superar. Seguint les petjades de Bastian,
transformat en l'Atreyu de La Hist6ria interminable, de Michel Ende,
els joves lectors i lectores viatjaran per terra, rnar i aire, i, per
que no?, en el ternps, identificats arnb els intrepids aventurers dels
relats. De les dificultats sorgides durant el trajecte n'extrauran el
«coneixernent veritable" que els perrnetre d'afrontar els problemes
que els succeeixin en les seves vides reels i tangibles.
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Abstracts

Este articulo reivind,ca Cet article revendique This article claims that
la actualicad de /a / actuante du rec,t sot enture stories as a
narracion de aventuras d'aventures en tam classic genre of young
corno genero clasico de due genre classique de people s literature are
la literature luvenil la laterature generale totally ur2 to date For
Por razones l:terarias destinee a la ieunesse literary and educational
y pedagogicas. en el se Pour des raisons reasons it advocates
apuesta por la lecture iitteraires et the reading of young
de los clasicos de pedagogiques. l'autet,' people's adventure
aventuras juveniles mise sur la lecture des classics as an ideal
como v;nculo ideal due romans d Aventures opportunity for the
facade al adotescente Ce type de fiction de adolescent, through a
med:ante u, estilo style romant:que romantic style fiction,
romant,co de floc on permet en effet a to project him or
proyectarse individuai- ; adolescent de se herself as an ind,v,dua'
mente en empresas projeter dans des into fantastic
fantast entrepr,ses:cas surcadas undertak,ngs fraught
por'grandes pe arcs lantastiques with grave dangers
due deberail superarse parsemees de glands which have to be
Tray un breve overcome After adangers mill devre
reoorrido par CS alfronter. Apres avon br,ef run-through of
d,versos generos y rap:dement parcouru the d,fferent genres
distintos -iniciado- ies differents genres and nitiators,, of
rev,- de ,a at,entura et passe en revue les adventure, there are

.. n,t,ateurs -- dese comenten e,gunas de commentaries on some
las narrac arias entre , ay enture rauteur of the narrat,ves
cuyos sutures oestacan oornmente certa,nes notably those of Jules
Jules Verne y Edgar narrat,ons. notammonj Verne and Edgar 4ilan
Allan Poe Lcs des ceuyres de Juies Poo. The elements of a
elementos del anal,s,s Verne ou d Edge 4,,an symbolic analysis of
s-rnbo!,c0 de' ,mag,na- Poe Les eirrnents do the :maginarv. of the
tO de :a narratc'ogia narraPte and even ofcanalyse sy n'oolique
e inciuso del psicoana- de ; Imagma,-ei oe la Psychoanacvsis- ere
'isis se utilize, ,,arratologie et used scve 1 as a
umcarnente co'no meTre de la literary and educational
'ecurso l,:erari-o y psycnenalvse son! resour,:e accordmg to
pedagog,co on lunc,on on duernent d:'se..,

comma moven
the, poet,C and

de Su iPaC0.3.1 0001,05 e't0Cabve carac.ty
. es ocundra t,ttera,fe et

cedagogq:.ee-
,unct,on oe ,e..
c5050,10 oact,c...e el
(.1000v cc

176 5 7 6

10717, _ _ V-Iff7-7/gr.7..



Tribuna:
ETICA / RELIGIO A L'ESCOLA
Coordinadora: Ramona Valls i Montserrat



Temps d'Educació, 12 2n semestre, 1994

Presentació
Ramona Valls i Montserrat*

Més d'un lector pot quedar
sorpres pel titol d'aquesta Tri-
buna. En efecte, el seu enunciat
pot recordar --no podem pas ne-
gar-ho-- les velles polerniques
vuitcentistes sorgides a red6s de
les campanyes secularitzadores
que propugnaven el laIcisme es-
colar.

Paul) s'enganyaran els qui
creguin que es tracta d'una vul-
gar actualitzaci6 d'una polernica
antiga, reviscuda ara amb mes o
menys fortuna i oportunitat. Si
algun sentit té aquesta tribuna
no és pas en referencia al passat
histOric de tota manera,
sempre interessant, sine més
aviat en relaci6 amb el present i
el futur. Avui es parla sovint de
crisi moral, de manca de valors,
de no tenir nord, d'absencia de
norme., i de criteris.

Ramona Valls I Montserrat es doc-
tora en Pedagogia I Ilicencrada en Teologia
Experta en pedagogia comparada inter-
nacional, és professora titular del Depal
tament de Teona i Histdria de l'Edut acid)
de la Universitat de Barcelona Autui a de
diversos estudis especialitzats. usli
preparant la soya test doctoral en Teologia
sobre les relacions entre el movimont de
l'Escola Nova i la renovacie de l'ensenya-
ment de la catequesi a la Catalunya con-
temporal-11a

La mateixa realitat social
divulgada una i mil vegades pels
mitjans de cornunicaci6 es fa
ressO constantment dels afers i
escandols petits i grans-- que
sacsegen la vida privada i pObli-
ca de la societat. I aixO, corn tots
sabem, no és un episodi purament
intern i casola. El fenomen es
molt més general. Mes enlla de
les nostres fronteres tambe
s'escolten veus critiques, cam-
panyes contra la corrupci6, fins
al punt que tant aqui corn alla
s'arriba a presentar el poder
judicial corn un dels pocs re-
ferents Ries o menys acceptats.

Fou aquest ambient de crisi i

de crispaci6 el que ens rnogue a
tirar endavant amb la present
Tribuna. D'altra banda, sembla
corn si els grans valors de la
modernitat, aquells ideals nas-
cuts amb Revoluci6 Francesa,
haguessin fracassat si més no
parcialment o temporalrnent. 0
per dir-ho arnb altres paraules:
a voltes horn sospita que aquests
valors sOn simplement de va-
canoes. Quin sentit pot tenir avui
l'autonornia moral kantiana que
fa que l'home actuI sota l'auto-
ritat de l'irnperatiu categoric
una de les peces claus de la
descoberta de la individualitat
rnoderna-- quan horn o tries ben
dit, quasi tothom-- obra de ma-
nera condicionada? Quin valor pot
tenir avui l'esforo kantia per
bastir una atica independent de
la religi6, una moral que sigui

qualsevol cas condici6 de
possibilitat de la matoixa religi6,
i no a l'inrevés corn havia succeYt
tradicionalment. Talment fa la
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impressid que una etica ngorosa
i austera, corn la kantiana, nornes
interessa a professors i filbsofs.

Des d'una perspective socio-
lOgica, igualment es constata que
avui la religid la referencia
també val per al cristianisme
tampoc no legitirna la moral, tal
corn fins fa pocs anys feia i

defensava l'utilitarisme angles
que, malgrat el seu agnosticisrne
militant, sabia que la religi6 te-
nia una funci6 social perque
corn a minim &ma unes pautes
i orientacions per a l'actuació
humana. La religiO --sobretot a
ciutat ha deixat de ser un lligam
social. Es obvi que existeixen
molts cristians anemims, formats
i educats en la fe cristiana, que
actuen moguts pels principis i

preceptes etics del cristianisme.
Pert' un bon gruix d'aquests ma-
teixos cristians andnims han
abandonat, per un motiu o altre,
la practice religiose que, d'altra
banda, es redueix i circumscriu
cada vegada arnb rnes accent
a l'esfera privada de les perso-
nes.

Tot i que sovint es parla del
retorn del sagrat, el fet es que
la practice religiose ha expe-
rimentat en els darrers anys una
forte davallada. A rnes, el retorn
del sagrat arriba a través de
canals dispars: l'orientalisme,
l'esoterisme, l'astrologia, les
sectes, etc. En molts indrets, el
retorn del sagrat desencadena
integrismes religiosos de tota
mena, fins al punt que la mateixa
moral laica que Emile Durk-
heirn, entre altres, ajuda a cons-
truir ha d'afrontar nous reptes
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que es creien totalment superats
Els recents conflictes del
laIcisme escolar frances amb els
fills dels emigrants rnagribins
sOn una bona mostra del que diem.

Ens trobem tant si volern
acceptar-ho corn si no en una
epoca postmoderna en qué
triomfen i senyoregen l'escep-
ticisme, el relativisrne, el nihi-
lisme, quan no aquell carpe diem
de la tradicid hedonista. Horn
mostra la seva desconf lance
vers els grans relats i histOries
d'emencipaciO d'altres epoques.
Vivim instal.lats tal corn re-
coneix Lyotard en el mOn dels
microrelats. Els nostres sem
temps de des-rnitificacid, de
deslegitimaci6, de de-construc-
cid. Temps d'indigencia i de des-
trets, tot parafrasejant Heideg-
ger. Tot es efimer, voluble i

canviable. La fi de les ideologies
i la mort de les utopies ha estat,
doncs, una conseqUencia lOgice i
natural.

Sols cal escoltar amb atenci6
algunes de les Iletres de certs
grups musicals per adonar-se de
la precarietat de la situaci6.
Malauradament, part de la nostra
joventut es Ilium, més sovint del
que seria desitjable, a la mistica
de la testa i de l'evasi6. Per a
molts joves els caps de setrnana
s6n alit) veritablement consistent
i digne de ser viscut. La resta de
dies de la setmana es prenen corn
una feixuga, aclaparadora i quasi
insuportable carrega, uns dies
nefands que es fan interminables
mentre s'espera l'arribada d'un
nou cap de setmana. Corn diu la
Iletra d'una canc6 d'exit i de
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moda, una determinada marca de
cervesa es la gran estirnada per
un sector dels nostres joves. A
voltes enduts per un cert pes-
simisme horn podria pensar
adhuc que l'amor tambe es troba
de vacances.

Es evident que. ultra aixO, hi
ha sortosament un jovent ferm,
treballador, tenag, compromes,
que tot recercant el sentit de la
vide i de les coses collabora
amb institucions assistencials,
forneix els camps de treball,
omple instal.lacions esportives,
te cura de la seva formaci6
inteldectual i professional, co-
opera amb les rnOltiples asso-
ciacions de voluntaris esteses
arreu, participa en les activitats
d'oci i de Ileure, dinarnitza la
culture popular, s'interessa per
les problematiques medio-am-
bientals, es a dir, un jovent que
s'enganxa corn proclama
l'eslOgan publicitari a la vide.
Cal advertir, perb, que aixO.no
ens pot fer oblidar el munt de
joves desvagats, desarrelats
familiarment i socialment, fra-
cassats escolarment, desmoti-
vats professionalment, amb di-
f icultats per incorporar-se al
m6n laboral i que pullulen per
aqui i per alla sobrevivint d'una
manera penosa i Ilastimosa.

I sovint escoltem o Ilegim que
la responsable Ultima de tot
aquest desori social oblidant-
ne les causes estructura!s,
econOmiques socials es l'edu-
caci6. Corn si l'escola i els mes-
tres tinguessirn Ilinica respon-
sabilt en aquest afer. L'argu-
rnentaci6 ,!'s molt yew:. Al cap i

a la fi, el rnateix Socrates fou
condemnat sota l'acusaci6 de
pervertir la joventut atenesa. Es
ilavors quan es diu que a l'escola
hi manquen valors, que caldria
mes formaci6 i possiblement
rnenys instrucci6, que seria
necessari aprofundir en els
aspectes etics, o que caldria
restaurar o si mes no enfortir
la presencia de la religi6 a les
aules per tal de garantir una
moral pOblica sOlida.

Per totes les raons aqui ex-
posades. pensem que no sera
esteril, ni ineficac, una Tribuna
corn la que ara presentern. Nies
enlla de les possibles diver-
gencies entre les distintes posi-
tures (defensa de la neutralitat
de l'educaci6 escolar, laIcisrne
pur i estricte, compatibilitat o
oposici6 entre Otica i religi6,
etc.) hi ha quelcorn de Corill.l: el
desig ferm de construir una
societat cada vegada millor, i no
solarnent des del punt de vista
material, sine des de la pers-
pective Otica i moral. Per aim!)
molt factiblernent el lector
constatara que hi ha rnés d'una
sintonia entre propostes de
procedencia ben diverse.

Per tal de garantir --en la
mesura de les nostres possibi-
litats una pluralitat adequada
convenient, hem comptat amb la
participaci6 de diverses perso-
nes institucions que represen-
ten sectors contrastats de la
societat catalana.

Comptern, en primer terme,
amb la col.laboraci6 del pro-
fessor Norbert Bilbeny que a
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manera d'introducci6 es pre-
gunta si hi ha una antinOrnia en-
tre etica i religi6, tot responent
despres d'una acurada analisi
filosOfica de manera negativa.

Segueix després el treball del
professor Josep Puig en qué
s'analitzen, des del doble vessant
tebric i legislatiu, les relacions
entre l'ética i la religi6, i en el
qual l'autor assenyala entre
altres coses-- la no equivalencia
entre etica i religi6, aixi corn la
necessitat d'una etica minima
comuna, i presenta a tall de
postirla final una suggeridora
perspectiva oberta a l'expe-
riencia religiosa.

En tercer Hoc incloem la con-
tribuciO del professor Pau Lopez
Castellote, pedagog de gran i

reconeguda competencia, que
afronta les complexes relacions
,entre l'escola, l'etica i la religi6,
des d'un horitz6 hurnanista
d'arrel cristiana, tot defensant
una educaci6 no una pura i sirn-
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ple instruccid allunyada tant de
la neutralitat corn del dogma-
tisme, per tal d'aconseguir una
rnaduresa personal adequada
una convenient problematitzaciO
del mOn de la vida.

L'aportacid del professor
Antoni AmorOs expert en te-
mes de civisme s'ocupa del
tema de l'educaci6 del compor-
tarnent des del punt de vista de
la formaci6 etica de la persona i
ofereix un model de vida lliure i
responsable que reemplaci l'au-
tocomplaenca per l'autoexi-
gencia.

Finalment, Jordi Se'rrano,
director de la Fundaci6 Ferrer i
Guardia de Barcelona, defensa
en la minor de les tradicions
lalcistes l'absencia tant de la
religiO corn de l'etica (corn a en-
senyament independent i des-
vinculat de les altres materies)
a l'escola pUblica. L'etica cal
cultivar-la n qualsevol moment
i ocasi6.
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Pelt hi ha una
antinômia entre Mica i
religió?
Norbet Bilbeny*

Tant l'atica corn la religi6
formen part d'un Ilarg aprenen-
tatge de la humanitat. Aquesta
ha d'aprendre tarnbe a sobrepo-
sar-se de les saves grans con-
tradiccions, no solarnent a adap-
tar-se al medi i transformar-lo
d'acord amb els seus interessos
i necessitats. Vull recordar
aquestes contradiccions que
encara avui ens fan sentir molt
avail en l'escala ideal del pro-
grOs.

Es evident, per comencar, que
els humans estem fets per a la
natura -si no, qua seriern?-,
per() no ho sembla tant que la
natura estigui feta per als hu-
mans. No és natural, per exam-
ple, que el nostre organisme no
s'hagi adaptat al fet d'anar drets
i malalties corn l'artrosi o la
dificultat del retorn ven6s siguin

Professor titular del Departament
de Filosofia Teoretica I Practica de la
Facultat de Filosofia de la universitat de
Barcelona An Inr de llibre,z, articles
especialittals. col labora habitualment cii
els millans de comunicaci6

Adreca professional Departament de
Filosofia leoretica Practica Facultat de
Filasotia CI Batdin Reixac s/n 08028
Barcelona

tan frequents. Pere) es menys
natural encara que maltractem
la natura mOs enilá del que Os
necessari i siguem el seu pitjor
anemic, corn mOs va, mOs
decidit. Es evident, d'altra ban-
da, que els humans estem fat's
per a la cultura -si no, corn
gosaria dir-ho i algu desmentir-
rn'ho?-, per6 tampoc sembla
gaire que la cultura estigui feta
per a nosaltres. No Os un senyal
de cultura que ens haguem posat
corn a centre de l'univers i tot
ho interpretem a la nostra mo-
destissima escala i conveniència.
Fins i tot diu menys a favor del
nostre tracte amb la cultura la
manera corn l'hem acabat igno-
rant: ens tenia preparats per
mirar-nos la cara i parlar amb
tots els qui viuen arnb nosaltres,
i gairebé no hi ha res més Iluny
del face to face que les nostres
multituds solitaries. Es evident
tambe, per acabar, que els hu-
mans astern fets de tota evidan-
cia per a la vida -la corba demo-
grafica ho deixa ben clar-, pelt
ja no as tan clar (rnes ben dit: Os
el menys clar) que la vida ma-
teixa estigui feta per als humans.
Hi ha qui ta por a la vida, per6
practicament no hi ha ningü que
no tingui por a la mort, la qual
cosa, en la possessi6 de la vida,
no deixa de ser una contradicci6.
L'atica i la religi6, corn dela, han
aparegut per domesticar aquas-
tes grans contradiccions que
l'evoluci6 de la hurnanitat no ha
aconseguit dissipar. Un sentit que
avui podriem compartir és, per
twit, el d'ajudar a fer-nos els
humans mOs dignes de la natu-
ralesa, de la cultura i de la vida,

;..)
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es a dir, I respectivament, mes
inter figents, mes persones i

mes felicos.
De fet, els trets cornuns entre

l'etica i la religió no es poden
negar facilment, almenys, i pel
que fa a l'Occident industrial, fins
a l'entrada del segle XX. Des de
l'Opoca de Iliurepensadors corn
Locke, fins a la de filOsofs corn
Wittgenstein i Russell, el pen-
sament mateix ha debatut les
idees morals atenent encara els
seus possibles vincles, admesos
o no. amb la religi6. Tanmateix,
penso que un observador honest
no pot dir que determinats
valors, deures i costums morals
no tenen definitivament res a
veure, avui, amb determinades
creences, manaments i habits
d'una religiO passada o present.
Tot i que els separem, el fenomen
moral i el religios es refereixen
a un fact.um hurne sovint com-
partit. Per aix6 expressions com
-Otica sense religiO (Guisan).
i amb ella btica sense moral-
(Cortina), o fins i tot -etica
sense metafisica (Patzig), no
deixen de ser probablement un
sa per6 simple desideratum.
Aleshores, on clue queda la su-
posada alternative entre l'ética
i la religiO? 6No es veritat que
des d'un punt de vista laic i ra-
cional. es a dir. -modern-,
Otica i religiO constitueixen,
encara mes, una antinômia?

Abans de proposar una res-
posta caldra veure amb una mica
mes de deteniment les formes
possibles de relaci6 entre un
Opus de conducta i un altre. Una
primera possibilitat es con-
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siderar que etica I religiO sOn
iguals o equivalents. En un sentit
fort es pot arribar a mantenir
que sOn identiques l'una amb
l'altra en ra6 dels seus principis
i Ileis (homologia), per exemple,
en una interpretaci6 moralista de
l'islamisme. En un altre sentit pot
afirmar-se, en canvi, que el que
hi ha es mes aviat una analogia o
similitud dels dos comporta-
ments. L'inquisidor, als Germans
Karamazov, defensa la religiO,
sense creure-hi, nornes per
mantenir l'ordre social que el
beneficia. Inversament, per als
positivistes més doctrinals
d'aquell mateix segle la nova
moral cientifica representava
l'antic paper de la religiO. Sigui
corn sigui, des de la hipOtesi de
la identitat o la de l'analogia.
Otica i religiO venen a ser, de
f et, substituibles l'una per l'al-
tr a .

Es riles com0 i acceptat
pensar, perb, que ens trobem
davant de dues classes diferents
de conducta humana, tant des
dels aspectes estructurals i

funcionals corn des de les seves
motivacions individuals respec-
tives. Les fonts de l'experiencia
religiose, aixi com les seves Ileis

sancions, remeten a un ordre
sobrenatural que, des dels
filOsofs grecs i el reconeixement
implicit dels primers cristians,
no es necesserinment el propi de
l'etica. Niles i tot, des dels fi-
lesofs moderns i la secularitzaci6
de la nostra visi6 del mbn aquest
ordre sobrenatural as justament
aquell que ha de ser apartat del
fonament mateix de l'etica, la
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qual, amb d'altres paraules, es
veu i es vol generalment avui
corn a aut6norna respecte de la
religi6. John Stuart Mill, al seu
escrit Utilitat de la religid, re-
butja la idea popular que una bona
religi6, encara que no ens la
creguem gaire, es bona tambe
per als costums socials, des del
convenciment que aquests poden
ser protegits en endavant per les
institucions pi:thliques i l'edu-
caci6. Pert) hi ha una observaci6
afegida al parer dels filbsofs que
pot mes que els arguments
d'aquests: mentre les creences
religioses continuen divergint
entre elles, els valors morals es
fan progressivament mes co-
muns. Etica i religi6 sOn, doncs,
diferents l'una de l'altra, i

qualsevol nova hip6tesi sobre la
seva relaciO caldra que parteixi
del fet i del principi que sOn, per
consegOent, insubstituibles
entre elles mateixes.

Tot i considerar-les corn a
distintes, algunes hip6tesis ens
fan veure que conserven un cert
nexe conceptual, es a dir, que
poden continuar pensant-les corn
una dualitat. Per comengar. es
pot sostenir que entre etica i

religiO hi ha un Iligarn d'apertura
voluntaria o preconcebuda de
l'una a l'altra. Aranguren, a la
seva tica, enten que la mo-
ralitat esta naturalment oberta
a l'experiencia religiosa, mentre
que Hans Ming, al seu Projecte
d'una Otica mundial, defensa
l'apertura de les religions a una
Otica universal. Recordern, de
passada, que l'Oltima obra de
Bergson. Les dues fonts de la

moral i la religiO, ens les descriu
corn a dues conductes socialrnent
distintes, per6 unides, en els
individus de geni, per un élan o
impuls intim que fa que cada una
reconegui en l'altra el signe propi
de l'estorg creador. Pere) el nexe
que encara conservarien etica i
religi6 pot ser tambe, mes que
el d'una apertura, el d'una
decidida, supeditaciO de l'una a
l'altra. Es a dir, que la seva
autonomia respectiva no impe-
diria un lligarn de dependencia
entre si. La leologia rnoral ca-
tOlica ha adrnes tradicionalment
la distinciO entre el pla trans-
cendent i el pla secular de l'etica,
per6 les raons d'aquesta sOn
subalternes, en Ultima instancia,
de la ra6 teolOgica. En una posici6
rnes extrerna, la teologia
luterana tradicional desconfia de
l'etica i tracta de dorninar-la
quan l'etica es deixa portar
nornes per la ra6 o al mateix
temps per ella. Aix6 no obstant,
un lutera corn Kant capgira en-
sentit invers aquesta depen-
dencia i afirma, per contra, que
nornés una Otica de la pura ra6
ens permet descobrir la realitat
i el sentit de la religiO, corn a
garantia que l'esforg moral
cornpleta el seu designi il.limitat
i troba la seva recompensa justa.

Considerant igualment que
Otica i religiO sOn distintes, hi
ha uns altres punts de vista que
ens les presenten corn del tot
separades, sense cap nexe con-
ceptual necessarii, doncs, sense
que puguern pensar-les corn una
dualitat. Que la rnoralitat pugui
estar, d'una rnanera o una altra,
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influida per la religiO, i aquesta
per aquella, no vol dir que ens
hagi de fer creure que tenen, per
forge, zones de coincidencia, ni
menys uns Ilagos de dependencia
mütua. Per6 tambe aqui els
parers s'expressen amb graus
diferents. Hi ha la hipôtesi que
s'inclina per concedir a l'etica i
a la religiO, tot i la seva se-
paraci6, un cert tipus de corn-
plernentarietat, corn, per exem-
ple, la visi6 cientifica i la con-
templaci6 estatica del m6n, o el
rigor de la lOgica i el gust,
alhora, per la poesia. Per a
determinades sensibilitats o
maneres de pensar, alli on l'etica
no hi arribaria ho faria la religi6,
i viceversa, l'etica completaria
la religi6, sense que en cap cas,
insisteixo, l'una exigis necessa-
nament la intervenci6 de l'altra.
Es aquesta, possiblement, l'Onica
manera de sostenir una harmonia
entre l'atica i la religi6 que es fa
compatible a la vegada amb una
visi6 racional de la relaci6 entre
totes dues. I aqui no es pot passar
per alt la MO de Pascal entorn
a la convivancia de la ra6 i de les
raons del cor que la ra6 no
coneix. Una altra hipOtesi
suggeriria, per6, que etica i

religi6 sOn corn dues linies
distintes encara que paral.leles.
El neopositivista Ayer, al seu
Ilibre Llenguatge, veritat i
lOgica, proposa que l'una i l'altra
siguin paral.lelament rebutja-
des. Pert' un altre positivista corn
Toulmin, a El lloc de la ra6 en
l'etica, propose que siguin pa-
raldelarnent acceptades en nom
del servei als "fins raonables,,
i a les "preguntes limit" que
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ens puguem formular des d'un i

altre cant6.

Ni paraldeles ni complemen-
taries: una tercera hipOtesi soste
que atica i religiO no solament
s6n, corn veiem, distintes
separades, sin6 a cries a més
oposades. Aquest, si més no, es
el plantejament caracteristic,
pel que fa a aquesta qUestiO, de
la culture que es vol a si mateixa
laica i racional. Moralitat i religi6
serien, doncs, contraries entre
si, de manera que davant d'elles
no podem eludir la disjuntiva de
triar o be una o be l'altra.
Kierkegaard, un escriptor reli-
gi6s, les planteja corn els termes
d'una alternative existencial.
Més excloents encara, Marx,
Nietzsche i Freud veuen en l'opci6
religiose l'opci6 nornés per la
il.lusi6 alienant. En qualsevol
cas, hi ha una tendencia in-
teldectualment dominant, des
d'aquest punt de vista de
l'oposici6 entre atica i religi6,
que soste, reforgada de pas per
suposats arguments cientifics, la
ferma convicci6 d'una necessaria
contradicci6 entre les dues
classes de conducta. Els seus
principis respectius es trobarien
en una relaci6 logica d'antinOrnia.
Practicar-los fOra, doncs,
intentar un absurd antagonisme
personal: atica i religi6 s6n, en
fi, incompatibles.

AixO no obstant, pel fet de
sostenir que entre valors morals
i creences religioses no hi ha
d'haver necessariament cap nexe
conceptual, i fins i tot que es
tractaria de formes contraries
entre si, no ens autoritza a
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sostenir a la vegada que entre
l'una i l'altra hi ha d'haver ne-
cessériarnent una contradicci6.
Tot i la seva oposici6, ética i

religiO poden ser compatibles. Tal
corn deia al principi d'aquest
text, de fet tenen una histOria
compartida i algunes experien-
cies comunes. I, d'altra banda,
algunes de les seves nocions
s'assemblen encara prou (fins i

tot en els termes: llei, cons-
ciencia, deure, falta, culpa, etc.)
corn perque si hem decidit doter-
les de significats distints, no
puguem, en canvi, apartar tan
facilment la sospita que, en el
fons, les usern per motius o
finalitats sembiants. Res no hi
ha potser tan modern corn
aquesta sospita, ja que un dels
fets centrals de la culture
moderna, el pas d'una compulsi6
religiose a una compulsi6 social
al deure -vertex de les obser-
vacions de Durkheirn i Weber
sobre la societat-, es encara,
malgrat tot, un fet rnassa recent
i inacabat en el mOn secularitzat
que coneixern.

Al rneu entendre, i per tot
l'exposat breument fins aqui, no
hi ha cap antinOrnia entre l'etica
i la religiO, a pesar que siguin
distintes i oposades entre si. No
s'hauria de parlar, doncs, i ja
pensant en l'ensenyament,
d'"etica i reliai6 a l'escola,,,
perO tampoc d' o religi6 a
l'escola, sine mes aviat d'una

etica i potser religi6 a l'es-
cola": l'ensenyarnent de l'etica
pot legitimatnent acompanyar-se
del de la religi6, tot i que l'una i
l'altra no constitueixen cap

binomi de necessitat. Alguns
nexes de fet i algunes coinciden-
cies de concepte avalen aquesta
legitima possibilitat o, si més no,
el fet que moralitat i religiO no
siguin necessériament contra-
dict6ries. Es clar, mentrestant,
que hauria d'especificar quines
Mica i religi6 a l'escola i sota
quines condicions haurien de po-
der ensenyar-se: per forge ho
haig de deixar ara per una altra
ocasi6.

Perg vull avancar un altre
motiu, a part dels recentrnent
recordats, pel qual les dues
materies escolars potser seria
el motiu principal- poden, Si es
vol, conviure sense contradicci6.
Es, per dir-ho aixi, el motiu de
I a justificacid domestica,
l'apel.laci6 a la pau del domos:
convé que l'etica sepiga clue re-
presenten i valen les raons de la
,eligiO i que la religiO sapiga que
representa i val la ra6 de l'ética.
Malgrat tot, els escrOpols de la
creenca i de la consciencia exis-
teixen i fins coexisteixen. Doncs
rnes val que aprenguem a do-
rnesticar-los alhora si no volern
deixar a mig fer l'educaci6 de la
responsabilitat (LOGSE, art. 13,
19 d, 26 e).

Paraules clau

Educaci6 moral..EducaciO re-
ligiosa. Filosofia. Etica. Desen-
volupament moral. Valors.
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Temps d'Educació, 12 2n semestre, 1994

Comentaris sobre
alguns aspectes de la
relació «ètica/rel ig id»

Josep M. Puig Rovira*

1. Entre l'etica i la religió

En el titol d'aquesta Tribuna
se'ns proposa parlar sobre la
relaciO entre l'etica i la religiO.
Plantejar en l'espai d'una revista
pedag6gica la questiO "etica/

as encetar alhora molts
temes. Pere potser el primer i
mes immediat es el que fa refe-
rencia a la normative fins ara
vigent que plantejava la neces-
sitat d'optar entre l'assignatura
d'atica i la de religi6. No entra-
rem en consideracions sobre els
motius que van provocar aquesta
situaciO, sin6 que tan sols ex-
pressarem la nostra opini6 sobre
l'alternativa esmentada.

Sense preambuls ni matisos,
si mes no de moment, considerem
que es una elecci6 no desitjable:
no ens sembla correcte imposer
als alumnes la tria entre Otica i

Professor Ololar del Depar lament
do Teoria I Historia do I Eduoacoo de la
Universrtat de Barcelona Expert en
educacio (floral ha pohlical diverr,er.
estudis Mines sobre el terna

Adreca professional Departament de
Teoria I Hislor la de IT docacin Unniesitat
do Barcelona C/ Btdri Relyar ;/n
011" 'a Barr ,lorra

religió. lntentarm d'argumen-
tar-ho una mica, per6 abans
comencem parlant precisament
de la situaciO que crea el fet
d'haver d'escollir en un entorn
sociolOgic com el nostre. Oblige
a una elecciO que sovint no es
planteja en termes d'igualtat
entre totes dues alternatives. En
molts casos la situaciO es percep
de tal manera que acaba per
convertir-se en una elecci6 en-
tre opcions no equivalents. Es
tracta d'una tria socialment de-
cantada. L'etica apareix com un
recurs de valor secundari per
omplir el temps d'aquells
alumnes que no volen cursar
l'assignatura de religiO.

Haver d'optar entre etica i

religi6 tampoc no resulta desit-
jable en les situacions en que
l'alternativa Os viscuda sense
preeminencies per part de cap
de les dues opcions. Es cert que
la secularitzaciO, la pluralitat
cultural i l'obertura de la so-
cietat han anat diluint la des-
equilibrada percepcie anterior
entre les dues alternatives. Triar
una possibilitat o l'altra Os j.
moltes vegades una opci6 feta
mes d'acord amb la prepia
consciancia que amb la pressiO
social. Pero fins i tot en aquests
casos la percepcie social conti-
nua veient massa sovint l'etica
corn un recurs. L'Otica no se sap
ben be el que es, per6 en canvi
se la veu corn una religi6 dismi-
nu)cia per als que no volen religie
o simplement corn una forma
d'omplir un temps que alguns
dediquen a la religiO. L'Otica es
defineix en funciO de la religiO,
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te un paper secundari o de su-
plencia respecte d'aquesta
naturalment, esta mancada de
tota especificitat o personalitat
propies.

Malgrat tot, l'Onic problema
no és haver de triar condicionats
per una percepci6 social que
afavoreix una de les opcions i

desdibuixa l'altra. En el si d'una
societat amb una tradici6 reli-
giose prou forta la voltes pres-
sionant no podia ser d'una altra
manera. El principal inconve-
nient, per6, es convertir en
equivalents coses que no ho sOn
i, per tant, donar corn iguals dues
menes de formed() que tampoc
no ho s6n. Etica i religiO queden
desplacades del seu Hoc: la re-
ligi6 s'escora vers ei seu vessant
moralitzador en perjudici del
treball d'obertura a la fe, i re-
tica esdevé un medi d'omplir el
temps o una manera de graver
conductes per a aquells que no
gaudeixen de l'ancoratge religiOs
en perjudici del treball de re-
flexiO conscient sobre el corn-
portament personal i les formes
de convivencia coldectiva.

Per tant, creiem que no es
adequat plantejar una elecci6 ni
que sigui en peu d'igualtat entre
etica i religi6. Entenem que no ho
Os perque reduced() etica, mo-
ral o en valors l'hauria de rebre
tothorn independentment de les
seves conviccions religioses o de
qualsevol altra mena. L'educacit)
moral no ha de quedar limitada
Onicament a aquells alumnes que
no trien religi6. Els uns i els al-
tres haurien de rebre una for-
med() etica corn a homes i dones
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que conviuen. Una formaci6 Otica
comuna i de minims que no suposa
uniformitat i que no exclou tarn-
poc que una part dels alumnes
completin la seva formaci6 per-
sonal amb educaci6 religiose, o
amb educaci6 relative a altres
conviccions personals. Per tant,
ni en les situacions socials en
que és possible d'optar en peu
d'igualtat entre religi6 i etica no
ens sembla bo plantejar una al-
ternative excloent. Som parti-
daris de generalitzar reduced()
ética per a tots r de deixar a qui
ho desitgi la possibilitat de pro-
longer la seva formed() des de
perspectives religioses. Estem
defensant, doncs, una etica de
minims per a tots: una etica ci-
vice per a tots (no importa que
l'escola sigui o no confessional).
Creiem que aquesta és una fine-
litat basica d'una educed() de-
mocratica i convivencial. D'altra
banda, no ens sembla correcte
que els alumnus que per les seves
conviccions personals o familiars
volen un ensenyament obert a la
fe religiose perdin la possibilitat
de viure una experiencia d'a-
prenentatge moral cornü a tots
els seus companys o, millor, a
tots els seus conciutadans.

Pert!) repetim-ho un apre-
nentatge moral com0 no vol dir
uniforme ni igual, sin6 orientat
vers unes formes de reflexi6
moral justes i solidaries, sensi-
ble els problemes civics que
planteja la convivencia i obert a
guies de valors generalitzables
posern per cas la Declaraci6
dels Drets Humans. D'aquests
criteris no en surt un codi uni-
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formitzador, sin6 una manera de
caminar correcta i comuna que
no assegura els resultats i que
resta oberta a camins diferents.

En definitive, l'etica i la re-
ligiO no son magnituds equi-
valents: sOn dues coses diferents
i les dues importants. (Apuntem,
per& que aix6 no exclou que la
fe religiose pugui acostar a una
actitud moral, ni tampoc exclou
que el comportament etic pugui
obrir la mirada a un horitzO
d if erent.)

2. Reforma educative i edu-
cació moral

Tant la LOOSE corn els Decrets
Curriculars que configuren la
Reforma del Sistema Educatiu,
amb totes les precaucions i

deficiencies que es vulgui, poden
interpretar-se corn un intent
d'avancar en una triple direcciO:
generalitzar l'educacio moral i

en valors a tots els escolars,
superar l'elecci6 entre etica i

religiO i deixar oberta la possi-
bilitat de rebre educacib religio-
se per aquells que aixi ho de-
cideixin. L'aplicacru d'aquestes
orientacions ha olantejat altres
problemes: a) corn assegurar
l'educaciO moral per a tots els
alumnes?, i b) corn situar a
l'escola l'opciO voluntaria de
l'educaciO religiose?

a) Fer possible l'educacib
moral de tots els alumnes suposa

disposar de temps escolar i

organitzar els continguts propis
de l'educaciO moral o en valors.

Quant a la primera qüestiO
tenir temps per a les activitats
d'educaciO moral, conve partir
de la descripciO dels dos grans
models d'Os del temps en edu-
caci6 moral, sobretot si descar-
tern corn a model la idea evi-
dentment certa per6 vaga que en
qualsevol moment s'esta rebent
una formaciO moral suficient i

desitjable. Aquests dos models
es distingeixen perqué l'un con-
centre les experiencies cons-
cients i sisternatiques d'educaciO
moral sen un temps Onic en clue un
Onic professor condueix el proces
d'ensenyament i aprenentatge,
l'altre model disperse les ex-
periencies d'educaci6 moral en
moments ternporals distints de
manera que en qualsevol espai
curricular podem trobar acti-
vitats destinades a dispensar una
formaci6 moral tambe conscient

sistematica. En aquest segon
cas, pert). l'educaciO moral és
explicada per diversos profes-
sors, amb excepci6 del que passa
en rEducaci6 Primeria on nor-
rnalment un sol professor destina
temps en diversos moments
arees curriculars a les activitats
d'educaciO moral. Amb la Refor-
ma del Sistema Educatiu s'ha
optat per un model mixt. Hi ha
sobretot dispersid del temps
destinat a les activitats d edu-
cacib moral, perb1 hi ha tarnbe
concentracr6.

Pel que fa a l'organitzacrO
dels continguts de l'educaciO
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moral, ens tornem a trobar una
doble possibilitat: inclourels
dins els propis d'altres Arees o
ensenyar-los de manera inde-
pendent. Aixi, d'una banda la
programacid dels continguts
relatius a valors, actituds i

normes de cada area curricular,
els temes transversals, i la
funciO tutorial sOn manifes-
tacions del model de dispersiO
temporal de les experiencies
d'educacid moral i de treball
conjunt amb altres Arees. I de
l'altra, la reflexi6 etica del dar-
rer curs de l'Educaci6 Secundaria
ObligatOria es l'Onica manifes-
tack) del model de concentracid
temporal de les experiencies
d'educacid moral i del treball
independent de les altres Arees.

Es un sistema que demana que
els professors d'EducaciO Pri-
maria assumeixin en els temps
destinats a tutories i en altres
espais temporals totes les
funcions d'educaci6 moral que
estan previstes. En l'Educaci6
Secundaria ObligatOria la tasca
hauria d'anar repartida entre el
tutor, els professors dels credits
comuns, variables o de sintesi
on poden incloure's temes de
valor i, finalment, els professors
de filosofia encarregats dels
credits de reflexid etica.

Sense voler entrar en una
analisi valorativa detallada,
pensem que es un sistema teb-
ricament coherent i desitjable,
per6 tambe enormement fregil.
Podria acabar per fer-se molt
menys del aue en principi este
estipulat. Al nostre parer, i

respecte a l'Educaci6 Primeria,
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caldria mOs exigencia i més
definici6 dels continguts i dels
temps destinats a l'educaci6
moral. Pel que fa a l'Educaci6
Secunderia ObligatOria, sense
treure res del que este previst i

tenint present Ia mateixa reco-
manaci6 que feiem en relaciO a
l'Educaci6 Primeria, ens sern-
blaria encertat ampliar a altres
cursos els credits destinats a la
reflexiO sisternetica dels pro-
blemes morals i del temes eties
rellevants.

b) Pel que fa a la segona
qUestit) (com situar la religi6 en
el conjunt d'experiencies edu-
catives que proporciona l'es-
cola), la posici6 ha estat fer-la
de lliure eleccid per als alumnes
i d'oferiment obligat per a l'es-
cola. Els alumnes han de poder
rebre ensenyament religiOs de
caire confessional si ho volen,
pert) l'escola necessariament ha
d'oferir-lo. PerO, a mes, corn es
diu que la religid ha de tenir el
rang d'assignatura normal del
curriculum, es plantegen tra-
dicionalment dos aspectes con-
trovertits: club fan els alumnes
que no opten per assistir a les
classes de religi6 confessional i
quin ha de ser el valor academic
tont de la religi6 corn de la feina
alternative a la religi6 confes-
sional.

Quant a la primera qüestiO,
malgrat que a hores d'ara es
troba en revisit), es va determi-
nar que els alumnes que no op-
tessin per fer religi6 assistirien
a sessions d'estudi orientades
per un professor. Es a dir, s'ha
de fer per manera que els alum-
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nes que no triIn religi6 tinguin
una alternative academicament
equivalent. Pel que fa a la seaona
qUestiii. el valor academic de la
religib (i arribat el cas se suposa
que també de la materia que es
posi al seu costat). es determina
que s'avaluara igual que la resta
d'arees o materies, per6 que els
seus resultats no comptaran en
els concur-sos publics on entrin
en joc els expedients academics
dels alumnes.

Tornant a la primera questiO,
si l'etica no ha de ser l'alterna-
'tiva per als alumnes que no de-
sitgen fer religid i si partim del
fet que sembla que hi ha d'haver
alguna ocupaci6 escolar en

quina ha de ser aquesta
ocupacib alternative? La qüestiO.
doncs, ha quedat de nou plan-
tejada en veure al costat de que
es posa la religiO. Algunes fOrmu-
les per a fer-ho sOn: religiO o
res, per6 aquesta es diu que nega
la questib que es vol resoldre:
religiO o pati, per6 resulta dificii
argumentar l'equivalencia
acadernica entre aquestes
alternatives: religiO o estudi
assistit; religi6 o educacib vial i

mediambiental: religiO o culture
religiose; religiO confessional o
tria Iliure entre no fer res o
rebre cultura religiose. i potser
encara alguna alternative mes.
Avui és un tema encara obert. A
vegades sembla que a l'entorn
seu giri tot el problema de
l'ensenyament rellgiOs. Sernbla

(1) Trilla J y cultkaa !eh-
giosa en la recuela-. El Pa's 27.
09-92

corn si la qüestiO més important
fos veure club es col-loca al
costat de la religiO confessional
perque no quedi facilitada l'opci6
a no cursar-ne. De fet. s6n els
problemes derivats de posar un
ensenyament heterogeni, per la
seva qualitat d'optatiu en rad de
la pr6pia consciencia, en el si
d'un temps i un espai dedicats a
ensenyaments homogenis, ja que
corn a obligatoris no depenen en
principi d'opcions personals. SOn
també els problemes derivats de
no acceptar una posici6 de
l'ensenyament religids que no
depengui de cap altre motiu
diferent a la voluntat de cursar-
lo: sia dins el curriculum per6
sense buscar cap equivalencia ni
companyia en el temps. sia en el
si de l'escola per6 fora del
curriculum corn a activitat ex
traescolar, sia fora de l'escola i
en els ambits de la catequesi
parroquial i de les celebracions
religioses.

La nostra opini6 es decantaria
per col.locar l'educaci6 reli-
giose confessional, corn a opci6
personal. doncs, fora del cur-
r iculum. Per tent, sense haver
d'anar Iligada a una altra opci6
curricular i sense valor acade-
mic. A l'escola publica aix6 su-
posaria no incloure-la en el Pro-
jecte Educatiu de Centre ni en
els Projectes Curriculars. Si es
vol. pen:). l'educaci6 religiose
podria vincular-se al conjunt
d'activitats que es fan a l'entorn
de la comunitat escolar Aixi, per
exemple. entenem que seria
legitim fer religiO en l'embit de
l'escola pero en temps no curri-

n
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culars. Per la seva part, ens
semblaria logic que l'escola
confessional inclogues en el seu
Prolecte Educatiu de Centre i

Projectes Curriculars les seves
opcions. Aix6 pot suposar fer,
si aixi es vol, ensenyament re-
ligiOs confessional sense ca-
racter academic ni obligaci6
d'assistir-hi, per6 inclOs dins els
plans d'activitat del centre. Per
tant, durant el temps de perma-
nencia habitual dels alumnes en
l'escola. A més d'aixO, l'escola
podria estar impregnada i mani-
festar els seus valors propis i

fer les celebracions religioses
que es desitgi.

3. A favor d'una educaci6 moral
per a tots

Si en el punt anterior hem
parlat de fets mes o menys clars
i d'opinions personals, ara
voldriem donar novarnent la
nostra opini6 sobre algunes de
les questions que aquests fets
plantegen. Comencern per l'atica
o l'educaci6 moral. Qua ha de ser
una educaci6 moral per a tots?

D'una manera molt general,
entenem que l'educaci6 moral té
a veure amb la tasca d'ensenyar
a viure en relaci6 a persones que
tenen necessitats, desitjos,
punts de vista i ansies de felicitat
no sempre facils d'harmonitzar.
Es tracta d'ensenyar a viure
junts en el si d'una comunitat
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que ha de ser viable en el seu
conjunt i convivencial per a tots
els que la formen.

Per aconseguir aquesta fi-
nalitat basica s'han defensat di-
versos models d'educaci6 moral.

vegades s'ha entés corn un
proces de socialitzaci6 o
d'adaptaci6 a les normes socials
vigents. Altres vegades s'ha vist
corn un mecanisme de clarificaci6
personal que havia de permetre
reconeixer els propis valors i

guiar-se d'acord al que cadascii
preferia. Tarnbe s'ha concebut
l'educaci6 moral corn un procés
de desenvolupament de les
capacitats de judici, capacitats
que d'una manera natural i ne-
cessaria s'encarninen en direc-
cid' a raonarnents Ines justos i

correctes. Finalrnent, l'educaci6
moral s'ha treballat tambe corn
a forrnaci6 del caracter o del
conjunt d'habits virtuosos que
una col.lectivitat considera corn
a propis. Pensern que aquestes
postures focalitzen encertada-
ment algun aspecte de l'educaci6
moral, pelt no en donen una visi6
complete. Entenem que l'educaci6
moral ha de partir d'una posici6
que intenta complementar dife-
rents aportacions positives.

L'educaci6 moral parteix
d'un doble proces d'adaptaci6 a
la societat i a si mateix. Per tant,
veiem en un primer nivell l'edu-
caci6 moral corn a socialitzaci6
o adquisici6 de les pautes socials
basiques de convivencia. I la
veiem tambe corn un proces
d'adaptaci6 a si mateix o de
reconeixement d'aquells punts de
vista, desitjos, posicions i cri-
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teris que personalment es valo-
ren. Malgrat la importancia
d'aquests aspectes, l'educaci6
moral no pot tenir en les pautes
socials establertes i en les pre-
ferencies personals el darrer
horitzO norrnatiu.

L'educaci6 moral té un
segon moment caracteritzat per
la transrnissiO d'aquells elements
culturals i de valor que malgrat
no estar plenament arrelats en
la trarna social considerern que
sOn horitzons normatius desit-
jables. En aquest sentit, ningb no
voldria prescindir de la guia de
valors corn ara la justicia, la
llibertat, la igualtat o la solida-
ritat; ni tampoc no podriem
abandonar l'esperit i les formes
dernocratiques amb qué volern
organitzar la convivencia; aixi
rnateix ens resistiriem a desco-
neixer propostes corn la Dec la-
racid Universal dels Drets Hu-
mans. Elements culturals
d'aquesta naturalesa sOn el
contingut del segon moment de
l'educacid moral.

PerO l'educaciO moral no
pot quedar sense un conjunt
d'adquisicions de nivell superior
Ens referim a l'educaciO moral
corn a construcci6 d'aquelles
capacitats personals de judici.
cornprensi6 i autoregulaciO que
han de permetre enfrontar-se
autOnomament als conflictes de
valor i controversies no resoltes
que travessen la vida de les
persones i dels grups en les
societats obertes I democra-
tiques. Es tracta doncs de for-
mer l'autonomia de la consciencia

moral de cadasc6, i fer-ho corn
a espai de sensibilitat moral, de
racionalitat i de dialeg a fi que
esdevingui el criteri Ultim de la
vida moral

Finalment, l'educaci6 mo-
ral es clou amb la construcci6 de
la biografia personal corn a
cristallitzaciO dinamica de
valors, corn a espai de diferen-
ciaciO i creativitat moral. Estem
doncs en el moment de la mul-
tiplicitat d'opcions morals le-
gitimes que resulten de l'esforg
de cadascO orientat a buscar
formes de vida satisfactOries. En
definitiva. es tracta d'edificar
una vida que valgui la pena de
,er viscuda i que produeixi
felicitat a qui la viu. Estem doncs
en el nivell mes concret indivi-
dual de la construcci6 de la
personalitat moral i el que. a
més, tanca la seva formaciO.

4. Religio 1 culture religiose

En l'apartat precedent hem
intentat donar la nostra opini6
sobre corn pot entendre's una
educaci6 moral de minims per a
tothom. Ara voldriem parlar
sobre corn podem entendre
l'educaciO religiosa. Ho voldriem
fer no per entrar en questions
pedagOgiques o metodologiques,
sin6 per veure els sentits
diferents que podem donar a
l'expressi6 -educaci6 religio-
sa- Fins ara hem parlat d'edu-
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caciO religiosa corn educacid re-
ligiosa confessional. Es a dir, corn
un treball que vol nodrir amb
informaciO i vivències la fe dels
alumnes des de la fe dels seus
educadors. Per6 aquesta no és
l'Unica manera corn podem
entendre l'educaci6 religiosa:
també la podem entendre corn
cultura religiosa. De fet, quan la
societat se secularitza corre el
risc de perdre el coneixement de
les claus de cornprensiO d'origen
religios que impregnen la seva
cultura. Els elements de la
tradici6 religiosa. encara real-
ment operants o necessaris per
entendre tant la histOria corn el
present. no son explfcitament
transmesos per cap instancia
educativa. Per tent, no estem
comentant Onicament el fet que
la secularitzaci6 comporti la
limitaciO de l'ensenyament
religios confessional, sinO que la
secularitzactO pot acabar tambO
per esborrar la tradiciO cultural
religiosa que continua configu-
rant la societat i la seva cultu-
ra. Tradici6 que de ben segur ens
mereix judicis molt diversos i

no sempre positius, pelt que
conté elements imprescindibles
per a la correcta comprensib de
la realitat en qué ens socialitzem
Per tant. quan parlern d'educaciO
religiosa ens hern de ref erir a
l'educaciO religiosa ,_:onfessional
i a l'educaciO religiosa cultural.
I si la primera es vincula a la
Ilibertat de la consciencia per-
sonal, la segona se'ns presenta
corn una necessitat educative si
es vol assolir una formaci()
complete. La culture religiose
hauria de ser doncs una faceta
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de l'educaci6 que rebessin tots
els alumnes, amb indepenclència
de l'educaciO moral i de l'edu-
caci6 religiosa confessional.

Qué entenem, per6, per cul-
tura religiosa? Per cultura reli-
giosa ens sembla que podem
entendre, primer, el que solem
anomenar informaci6 religiosa.
Es a dir, els coneixements his-
tOrics, culturals, artistics i so-
cials vinculats a la religiO que
han donat i encara donen forma a
la societat. Per6 pensem que la
cultura religiosa suposa tarnbé
la comprensiO critica dels fets
religiosos. La cultura religiosa
no es pot reduir a una acurnulaciO
d'informactO que ens permeti fer
correctament de guies en qual-
sevol museu, sinO que exigeix
considerar amb anim de ser en-
teses les explicacions, les raons,
les creences, les experiéncies,
les accions o les propostes que
es fan des de postures religioses.
Comprendre no vol dir acceptar,
sin() entendre, criticar i també
autocriticar-se. Aquesta tasca
educativa que avui proposem per
a diferents cultures i religions
hauria d'estendre's tarnbé a un
dels components de la prOpia
tradiciO cultural. En conse-
qUencia, entenem per cultura
religiosa l'aproximaci6 insepa-
rable a la informaciO i la com-
prensiO critica dels fen6mens
religiosos relacionats amb la
societat i la cultura.

Corn inserir en l'escola
l'aproximacie a la culture reli-
giose? Pensem, corn la hem dit,
que ha d'afectar tots els alumnes
i, per tent, tots han de rebre
aquesta influbncia educative. A
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més. pensem que hauria de
rebre's de manera indiferenciada
respecte de cada una de les
rnateries. En parlar d'histbria,
socials, ciències. art, literatu-
re, rnüsica o del que sigui, caldria
fer les aportac ions informatives
i reflexives adients. Pensem que
seria també possible destinar
algun moment durant la Primaria
I la Secundaria per fer-ne un
tractament més sisternatic i

abordar temes corn. per exem-
ple. els segOents. aproxirnaciO a
altres religions, relaciO de les
festes i tradicions amb el seu
origen religiOs. Ilegir parts de
la Biblia, coneixer aspectes de
la histdria de l'església (Obvia-
rnent els bons I els dolents).
recapitular questions més filo-
sOfiques corn ara la ,,mort de
Dew,. l'ateisme i l'agnosticis-
me. i altres temes potser més
adequats. Direm. finalment. que
no entenem la culture religiose
corn una aproxirnaciO encoberta
a la fe. sinO corn una consideraciO
critica d'un f et que travessa
d'una manera o altra les perso-
nes I les cultures.

5. Educaci6 moral i experiencia
religiose

Ai començament delem que la
questlo -ética/religio- planteja
diversos temes. Fins aqui hem
intentat de tractar un aspecte que
en educaciO se'ns presenta de
manera immediata Ara voldriern

fer un apunt sobre una altra
qüestiO una mica més global. Ens
referim a la naturalesa de quel-
corn que anornenarem corn ex-
periencia religiose., i al Hoc que
ocupa en relacib amb la moralitat.
Ho voldria fer comentant algun
aspecte breu i potser un xic tret
de context de tres autors que he
Ilegit amb profit (tot i que no se
si sempre els he compres corn
ells voldrien): L. Kohlberg. V.
Havel i J.M. Rovira Belloso. En
els tres casos crec advertir for-
mes de vincular la tradiciO afecta
a la raO i l'autonornia i la tradiciO
oberta a l'experincia religiose
i a la fe. per be que no provenen
del mateix entorn cultural ni
probablement entenen de mane-
ra identica aquests conceptes.

Es ja prou coneguda en el
nostre context la teoria cog-
nitivo-evolutiva del judici moral
de L Kohlberg. Ho son menys.
perb. els seus treballs sobre
l'estadi seté que d'alguna mane-
ra volen culminar o explicar as-
pectes no abordats en la seva
teoria del desenvolupament mo-
ral-. Aquest sete estadi, que és
purament hipotetic i no es basa
en dades d'investigaciO, vol
respondre a preguntes corn per

(21 Kohlberg J -La formulacien de la
100,3 de KonlOeig- a kohterd L
Ps,colog,a del desarrouo mora
B.nan Desciee de Bro..er 1992
op 222 253-254
Kohiberg L Power C Moral
deve1ooment relicpous Ihnnlong and
thu Ch*stCul of a Seven stage- a

KonlOerg L Essays on Moral
Deveiopment Londres Harm and
Ro% 1981 pp 311-372

,41
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que ser moral? o per que ser
just? La persona que es troba en
els estadis del nivell postcon-
vencional pot haver assumit uns
principis racionals de justicia,
per6 potser se li plantegen
aquesta mena d'interrogants
quan viu el buit de sentit que
representa la finitud de la vide.
Per tant, l'estadi sete proposa
una cosmovisi6 o recerca d'un
sentit 6Itim a la vide. Es doncs
de contingut mes filos6fic o
religios que prOpiament moral.
Les caracterfstiques que en
opini6 de Kohlberg descriuen
aquest estadi sOn besicament
tres: una, que suposa una expe-
riencia contemplativa de natu-
ralesa no egoista; dos, que la
lOgica d'aquesta experiencia
podria expressar-se, encara que
no necesseriament, en termes
tefstics; i tres, que l'essencial
d'aquesta experiencia es el sentit
de formar part de la totalitat de
la vida, assumint una perspecti-
va cbsmica fins i tot mes enlle
de la perspective universal
humanistica. Deixem de banda
questions tecniques sobre si
aquest sete «estadh, compleix
els requisits dels altres: es ben
clar que no es un estadi corn els
altres. En canvi, representa una
reflexi6 d'interes pel que fa a la
qUestiO que ens estem plantejant:
"l'experiencia religiose>, i el
seu Hoc en la formaci6 de la
moralitat.

El segon apunt es basa en
l'obra Cartas a Olga de V. Havel'.

(3) Havel. V Cartas a Olga Barcelona
Vcrsal. 1990
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Tot i ser un Ilibre de cartes es-
crites des de la pres6, que abra-
cen de manera desordenada una
multiplicitat de temes, en el terg
final del llibre fa un intent de
sistematitzar el seu pensament
que intentare esbossar. En
aquestes pagines Havel parteix
del concepte de "separaci6" per
descriure la condici6 inicial hu-
mana. Separaci6 de l'esser que
nornes es possible de reparar a
traves de la responsabilitat. La
responsabilitat es la categoria
clau, i mes que categoria Os
l'Unica experiencia capag de
recuperar la connexi6 amb la
unitat de l'esser perduda en la
separaci6 originaria. La urgencia
de responsabilitat o la respon-
sabilitat en relaci6 a tot es la
necessitat primordial de sortir
de nosaltres mateixos i trans-
cendir-nos per recuperar la
integritat amb l'esser: una
-existencia mes enlle de la
nostra existencia". Aquf neix
una alternative i una tasca per a
l'home: es possible orientar-se
en direcci6 a l'esser i mirar vers
"l'horitz6 absolut (tasques
reservades a la responsabilitat),
o es possible tambe restar
ancorat en la facticitat del m6n
(i viure una existencia sense
sentit o be viure l'experiencia
de l'absurd corn a rebel.li6
davant el sense sentit). Mirar de
satisfer l'anhel de formar part
de la plenitud de l'esser es
l'experiencia de sentit I. en de-
f initiva, la fe. Assolir aquest
estat d'esperit es possible a
traves de la responsabilitat que
permet arrelar de nou en la ple-
nitud de l'esser. Tot i adonar-
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me que convindria que llegissiu
l'obra de Havel per copsar del
tot el que diu, penso haver pogut
mostrar una altra perspective
que matda per relacionar <d'ex-
periencia religiose" i la mora-
litat (en el seu cas feta present
amb la idea de responsabilitat).

Finalment, voldria referir-
me esquemAticament a unes idees
de J.M. Rovira Belloso4. Crec que
en una part dels seus treballs
ens presenta i argumenta a fa-
vor de l'existencia d'un com-
ponent pre-religios en l'es-
tructura antropologica humane.
Es refereix a la possibilitat de
tenir experiencia de la "per-
cepci6 de la prOpia identitat en
la comuni6 total" o d'identitat
en comuni6 amb tota la realitat.
Es a dir, es tracta d'una percep-
cid, inter lectual i afectiva de la
prOpia individualitat, interioritat
o distinci6 alhora vinculada o
relligada amb el tot o amb el
conjunt de la realitat. Ake)
permet passar del sentiment-
de ser un jo destinat a la coope-
racib a la comuni6 amb el centre
total: el reconeixement de Deu.
Aquesta orientaci6 antropologica
envers Deu usa uns itineraris o
camins d'acostament. Aquests
espais no confessionals i comuns
a tothom s6n: l'espai Otic (Ambit
del treball entre all() que es i ant)

(4) Rovira Bello,o. J M Tra(acio de
Dios uno y tnno Salamanca Eth-
ciones Secrelariado Trinilario.
1993. pp 134-145. 186-193
Roma Belloso J M Fe I cultura al
nostre temps Barcelona Swirl.
1987. pp 118-139

que hauria de ser), l'espai con-
templatiu o estetic i cientific
(Ambit de l'art i de l'admiraci6
cientifica per la realitat), l'espai
interrelacional (Ambit de l'a-
mistat i de l'amor) i l'espai in-
terior (Ambit del cor o la cons-
ciencia). Sense entrar en mes
detalls, i en relaci6 al que aqui
ens ocupa, senyalar tant sols el
reconeixement que fa l'autor de
l'experiencia Otica com a un dels
camins d'identificaci6 de si
mateix en comuni6 (corn un dels
camins de l'experiencia religio-
se).

Crec entendre que sense ne-
gar l'autonomia de la consciencia
i les eines de la ra6 en la cons-
trucci6 de la personalitat moral,
els autors esmentats coinci-
deixen a més de en el que acabo
de dir en el reconeixement d'un
tipus d'experiencia d'identitat en
relaci6 amb tot (una experibncia
que s'ha qualificat corn a cOs-
mica, oceanica o tambe religio-
se) que han vinculat a la pore-
litat dels homes i dones. Es una
via possible de relaci6 entre Otica
i religi6 a la qual, ni que sigui
corn a hipOtesi, paga la pena de
restar oberts.

Paraules clau

Etica. Curriculum. EducactO
moral. Educaci6 confessional.
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Abstracts
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presenter como no deseable netart pas souhaitable de the undesirabilay of dividing
una chsyuritiva entre etica y Separer etnique et religion ethics and re:igion laments
religiOn. se temente de la lauteur deplore la situation the current situation in the
situacidri en que se halla la de lenseignernent de teaching of ethics. which, as
ensenanza de la etiCa lethique dont l'importance a rule is undervalued Ethics
minusvalorada por lo comun est. a son sans, en general and religion are not
Etica y rehgion no son sous.eshmee L ethique at/a equivalent lt would therefore
equivalentes Por ello sena rehgion sont deux choses be advisable fOr everyone to
aconsetable que todo el mundo differentes ll serait donc nave some minimum
poseyera una formacidn etiCa preferable que tout le monde instruction in eth:cs
mirurna Adernas. esta possede Sflrflintrflum de Furthermore such ,nstruction
formacien &ma podria connaissances de lethique in ethics could be undertaken
Cornpletarse con la educaciOn Celles-ci pourraient en cove alongside religious education
religiose etre completees par une Examined carefully are the
Se anahza con detemmiento education rebgleuse legal framework and the
el marco legal y la sotudC,On L auteur analyse avec som re situation in which ethics and
en la que Se encuentran la cadre legal et la situation religion find themselves
Choc+ y la religion a path, de dans Oquelle se trouvent starting with the LOGSE. and
la LOGSE profundizando en I etnique el la religion depuis there is a deeper analysis of
las posibibdades. !unites y lappl,caPon de la LOOSE. en tne possmildies restrictions
nesgos de la ensenanza de aPProlondissant les and risks involved in the
ambas matersas Se propone possiba,tes. les hmites et leacnIng of both subjects One
:Muer la educaciOn rebgiosa ses risques de I enseignement proposal is to of fer
confesionalcomo opcion de ces deux matieres II confessional religious
Personal al margen del propose que !education education as a personal option
curriculum y s,n valor reimieuse conlessicnnefie on the fringe of the
academico Con todo sena releve d un choix personnel cuniculum with ,11, academic
legitimo mparbrla en et et soil situee en merge du qualification in view Alt in
Ambito de o escuela coma curriculum sans vaieur all it would be admissible to
actividad propo de ia academique ll pense teach it as part cf general
comunided escolar Se aborda neanmoins que s aglssant schoohng. as a subject
igualmente la conliguracion Tune activite relevant de id Pertinent to the school
de una moral pare logos commuaute scolaue a community The shaping of a
Perhianclose sus aspectOs v serail normal quelie son moral code for everyone is
caractensticas Asimismo el dispensee dans !enceinte de aiso considered outaning its
autor manifiesta sus l ecole Abordant le problenie various aspects and
ochniones respecto a la cle ia creation cl une morale characteristics The author
educaciOn religiose con un pour tous. il e, evoque les thewise eq)01./nds h,S
Cr,ter,0 ampbo en el que aspects at/es opinions on religious
tanto cube la re;:gion caractenstiques De la merne education based on a broad
conlesional como la cuitu,a bacon I auteur se prononce approach m which both
rehgiosa es dee" los Pour une educator; rehgeuse COn'esslonal relIgiOn and
conocimientos histOecos arise dans son sens le plus religious Culture have the,
culturales arttStIcOS y large c esta -Oa e place Th,s entails the
Sociales vinculados a la recOuvrant Cuss, bier, la historical Cultural artistic
religion y que han inflaido v ,eligion confess onnelle clae and social information related
todavia ,nfluyen en la la culture relig+Cuse t7 rel.gion that has
sociedad sin olv'clar la connaissances h s for,ques mfluenced arm st.ft
comprensiOn chtica de los cimurelies artistiques et inhuences 5000,y incluaing a
,erhus religiosos Para sor:oles bees a 'a rei9.0,, ac,. Cr 1,f a' understanding of Mc
f nal-zar y deSp.,,,, Oc, 0,1 inhirence et qui facts about reionn r,n311
rer.ex.onar sob,e 'as ,,,,,t.naeit clinflue,cer ,a having reflected ori the recent
rez.entes aoortaciones de si,erete sans ouL,rer une contributions of three
hes autores conternpora-cns comprehens,on critiquc ans contemoorary authors
como hohlberg Havel y telt- rolibiesk Pour Kohmerb Havel and Pc, ,a
Pc,,,,J Belloso ofrece a la termmer et awes s etc. Bellose he COns,ders thr
cOns,deraC on la Pos,b,Ojd periche SW ieS ,ecer.lcr, poss.bil ty uuts,cle pure
oe ue Ng,/ te mas I'a Ile (-,/,.b.,br ll., dr. l,u... ot,, I, ,r, ;OW , , I f, ,,, /
p,. I ,Str, tC',',1" f . Je. J
ot, a ,Ill o,fc a ,.I c.j.,r- ,, I , 1,,,Itovrii ',SIC CI P.'26 .,.I ,I.31,1'.1 e
reCgIor..1 Be,,,,, ii nnv., "qv ..i

12nssibii.te au dela 1111 I. I, t`f
, I'Ve dou a I,c de i e'i, II,"

200

3 t-30



Temps d'Educacin, 12 2n semestre, 1994

Escola, Mica, religio
Pau Lopez Castellote*

Definició de termes

Els temps que ens ha tocat
viure, per mOltiples raons, tenen
corn a caracteristica bastant
generalitzada la dificultaci6 del
dialeg a causa de l'arnbigOitat i

l'equivoc en el rnateix Os del
Ilenguatge. Les paraules i la seva
relacie sOn signes dels conceptes
i judicis de la persona que les
ernet, els quals, alhora, sen
signes de la realitat vivificada
matisada. interpretada, valora-
da- per la persona que ha con-
cebut l'esrnentada realitat en el
concepte i ha pres postura davant
d'ella en el judici.

Si aix6 és aixi, -parlar- no
solarnent significa -dir el men-,
sine alhora -dir-se a si ma-
teix- Per aim) la dita popular
pot afirmar que -les persones
parlant s'entenen-. No diu -les
persones parlant entenen el que
diuen-, sine .s'entenen».
Perque la paraula, a l'enserns que

Llicenciat on Filosofia Lletres.
estat fundador de l'Escola Costa iLlobera
del COU Jaurno Bohn de Er,cola Pia de

Catalunya Autor de oilerents Ilibres
articles actualment es delegat episcopal
per a la familia do I Arquebisbat de
Barcelona

Adroca Avda Diagonal 225 5e-2a
08013 Barcelona

es signe del m6n a través de ser
signe del concepte que l'expres-
sa, és també expressie de la
creativitat personal que, tot
dient el m6n, el recrea donant-li
un sentit. Per la paraula la per-
sona hurnana afirma el men en la
pr6pia afirmaci6 personal.

Es dificil traduir a l'escrip-
tura la riquesa de matisos que
nornés la vida mateixa pot
expressar. Fixern-nos, per
exemple, en les diferencies que
hi ha en la vivificacie del con-
cepte expressat amb la paraula
«amor- segons sigui pronun-
ciada per un enamorat, per algti
que ha estat trait o per un indi-
ferent. Tanmateix, el respecte
als altres -els quals necessitern
per fer possible el mutu do del
dialeg, indispensable per al
creixement personal- ens exi-
geix un esforo series d'aclari-
ment. Arnb ['intent d'assolir
aquest aclariment vull comencar
la rneva reflexi6 definint el que
entenc per cadascuna de les
paraules que formen el titol.

Escola

Originariament aquest rnot
(del grec sjolé) significa -oci-,
respecte del qual el mot -ne-
goci- seria secundari, ja que
n'es la negaciO. La cultura de la
nostra societat, perd, considera
corn a prioritari el -negoci-. I

per referencia a aquesta prio-
ritat, l'oci perd el seu caracter
de gratuitat originaria i con-
templativa per quedar reduit a
la condicie de mera interrupci6
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utilitaria del .negoci». Son les
vacances (de vacare: estar buit).

El meu concepte d'escola
crec que en linia amb els grans
pedagogs de la hurnanitat té
molt més a veure amb l'oci con-
ternplatiu que amb el negoci
utilitari. I en dir aix6 -no caldria
aclarir-ho- de cap manera no
obro les portes de l'escola a la
mandra, al menyspreu del treball
corn sovint s'interpreta l'oci
, sin6 tot al contrari.

Per a mi l'escola és la ins-
titució que, actuant de rnitjan-
cera i servidora de la familia i

de la societat, te com a finalitat
l'ajuda a la maduresa del seu
alumnat, sobretot a través de la
instrucci6.

Aquesta definiciO exigeix que
aclareixi que entenc per madu-
resa, ja que, en definitiva, la
maduresa de l'alumnat sera
l'autentic indicador de l'eficacia
escolar. Jo entenc per maduresa
la qualitat per la qual les perso-
nes coneixen el mOn segons les
saves capacitats i el valoren
segons les saves conviccions
amb intenci6 d'intervenir-hi en
la seva humanitzaci6. A partir
d'aquest concepte de rnaduresa,
la missi6 definitOria de l'escola
seria l'ajuda a l'alumnat per tal
que conegui el m6n i aixi el pugui
valorar de manera que, tot
treballant-hi, el facin més huma.
A aquesta missi6 definitOria se
Ii sol donar el nom d'mstrucciO.
Es a dir: l'acte d'influir en l'es-
tructuraci6 de la ment i de la
persona de l'alumne.
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L'escola de cap manera no
complirá la seva missiO si no
cultiva la racionalitat i la ca-
pacitat valorativa de l'alumne tot
promovent la seva persona vers
l'obertura entusiasta al m6n. I

aim) no ho fara si no és pro-
vocant-li el desig de conèixer-lo
tal corn es, de concebre'l fent-
lo amorosarnent propi, de
vivificar-lo entusiasticament
arnb la proopia vida i de parir-lo
joiosarnent en el part de la prOpia
paraula, que l'expressi tot ex-
pressant la persona que l'ha
concebut. Tot plegat, impossible
sense un esforc constant i noble
en l'aplicaci6 de les prOpies
qualitats i en l'acceptaci6 de les
pr6pies limitacions. I aim) sim-
plement per tal que la persona
de l'alumne avanci vers la seva
plenitud personal. Res d'utilitari.
Perque la persona és una finalitat
en si mateixa; no és un mitja per
a res, ni tan sols per al progrOs
del mOn.

Una escola aixi de cap mane-
ra no pot ser un destorb per al
veritable progrès Adhuc mate-
rial. La prioritat de l'oci con-
templatiu no perjudica en absolut
l'assolirnent del negoci utilitari.
En canvi., la prioritat del negoci
utilitari aprovar abans que
saber, situar-se abans que ma-
durar, ler servir abans que
conaixer, tenir abans que ser,
posar el corn abans del que
perludica greument l'oci I el
negoci, corn podem veure nornés
fixant-nos una mica en el que
passa actualment.
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Etica

Tambe es una paraula que ve
del grec (ethos), i originariament
significa "costum», "habit». En
aquests moments es una paraula
ambigua. Perque, es dart, de
costums n'hi ha tants!. Per aix6
en la vida social horn la sol
emprar acompanyada d'un
adjectiu que expressi a quin camp
es refereix "el costum» i en-
cara horn la sol readjectivar,
implicitament o explicita, en
relaci6 amb el grup huma que la
fa servir en aquell camp. Aixi,
se sol parlar de l'etica politica
socialista, o de ['Once econdmica

o de l'etica professional
obrera. De tal manera que, quan
nornes es pan ei d'etica, el bon fer
cultural de la nostra societat
exigeix que resti ben entes per a
tothom el seu sentit absolutament
relativista. L'Otica, en la nostra
realitat pluralista, significa el
costum justificador de les pro-
pies actuacions que cadascO tria
a la seva voluntat. Per aix6 po-
dem veure, en uns temps tan
prodigs en "corrupcions» corn
els nostres, una mostra ex-
tensissima i variada de maneres
d'entendre "el costum. a que
es refereix el mot Otica.

D'aqui ve que sovint, en els
mateixos centres educatius, el
que s'ofereix a l'alurnnat sota el
norn d'etica sigui precticament
insospitable si no es a partir de
coneixer l'ensenyant que irn-
parteix la materia. Es bastant
frequent que, segons siguin la
ideologia i les ganes de treballar
i la preocupaci6 educative del

professor, aixi sigui l'etica irn-
partida. De manera que, malau-
radament, a voltes la classe
d'etica ajuda a acostumar-se a
tot, es a dir, a no tenir uns cri-
teris valoratius sobre el que està
be i el que este malament.

Es ben cert nornes cal mi-
rar al voltant per veure-ho que
la relativitzaci6 de l'etica,
arnarada en el subjectivisme dels
costums de cadascii, no ajuda la
convivencia i es presta a tota
classe d'abusos. Aleshores ha
d'actuar l'autoritat legislative
de l'embit que sigui (la societat,
la universitat, la febrica, l'es-
cola, la familia, etc.) per tal que
fixi, a traves de Ileis, orde-
nances, estatuts, els costums
obligatoris que concretaran
l'etica a cada Hoc i a cada mo-
ment. La vigencia d'aquesta etica
-corn podem constatar cada dia-
no exigeix cap compromis de
consciencia. El que demana es que
hi hagi la vigilencia suficient, els
tribunals necessaris i l'oportuna
duresa en les penes per tal que
tothom compleixi els costurns
juridicarnent establerts.

Quan jo faig servir el mot
etica no el faig servir en cap dels
sentits esmentats. Jo entenc per
etica e/ costum que brolla de la
fidelitat a la prOpia condici6
humana. Els homes i les dones no
som qualsevol cosa. Som per-
sones humanes. I aquest esser
personal, que es el nostre, ens
urgeix que actuem, que ens
acostumern a actuar, d'acord
amb les exigencies del nostre
esser.

kfi

-- . .
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quines sOn aquestes exi-
gencies? -segurament pregun-
tare alg0-. Ah! Aqui hi ha la
veritable materia d'investigaci6
i de reflexi6 d'aquesta nobilis-
sima discipline que es diu erica.

I si l'etica es aix6, qui pot
concebre una seriosa tasca edu-
cative al marge del seu conreu?

ReligiO

Prescindint de si el seu ori-
gen es religare Iligar- o re-
/egere-recollir, cosa en la qual
sembla que els entesos no es
posen d'acord, es ben cert que
per .religi6» tothorn enten
allO que aspira a ser el sentit

de tot, que d6na sentit a la vide
humana en la seva cornplexa
relaci6 amb el m6n». Tant es aixi
que horn ha atribuit moltissirnes
vegades el norn de religi6 fins i
tot a aquells sistemes politics,
econOrnics o culturals que han
volgut ser aquest sentit uni-
versal Odhuc en la negaci6 de tota
religi6. El comunisme i el
marxisrne en tant que doctrina
no simplement en tant que
rnetode- en sOn un exemple.

Des d'aquest punt de vista es
dificil que hi hagi alguna persona
areligiosa, alguna persona que,
almenys de rnanera te6rica, es
declari al marge de l'interes per
qualsevol explicaci6 global de la
vide, refusi tota possibilitat de
sentit, no cerqui donar ra6 del
que fa, diu o pensa en relaci6
amb la.totalitat de l'existencia.
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Potser la postmodernitat,
amb el seu .pensament feble»,
podria anar per aqui. Per6, no es
tambe una resposta, si be nega-
tive, al problema del sentit de
tot? Jo diria que nornes la
immaduresa acceptaria la des-
preocupaci6 per aquest problema.
Perque la persona, pel fet de ser
intelligent, necessita donar-se
ra6 de les coses. Fins i tot en
aquells camps en els quals topa
amb el misteri que no pot
coribixer del tot. Enfront del
misteri, necessita trobar res-
postes, si no basades en la prOpia
ra6, almenys en la confianga de
qui se la rnereixi (en l'ator-
gement de la qual, evidentment,
hi pot haver equivocacions
greus).

,Horn pot explicar de cap mes
manera la multiplicaci6 de sectes
coincident amb la laIcitzaci6 mes
gran de la histobria? Fins i tot
entre la gent que no pensa ma-
lauradament, molta, que es
deixa portar per la inercia de la
societat de consum, estesa a tot
el mOn alnienys corn a ideal,
aquesta necessitat religiose es
manifesta en tota mena de
supersticions explicacions de
gran prirnarietat adrneses amb
una transcendencia universal.

L'enorme afecci6 a la loteria,
certes formes de culte esportiu,
determinades maneres de gam-
berrisme gratull, l'obediencia
del jovent a les regles de corn-
portament en els concerts mas-
sius i la submissi6 dels adults
als ritus d'alguns divertiments

signifiquen tent una perdue
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de personalitat corn una neces-
sitat d'agafar-se a qualsevol
cosa per tal de trobar un sentit
ni que sigui parcial i ternporal
a la vide?

Evidentment, el sentit en que
aqui parlo de "religi6. tant es
pot referir a una realitat trans-
cendent corn immanent, revelada
corn no revelada, arnb aspire-
cions a la permanencia corn arnb
acomodacib a la ternporalitat. En
tot cas, el que es posa en
evidencia es que la persona
hurnana necessita universalment
trobar un sentit a la seva vide.

Preguntes corn ara: Per qué
val la pena viure? Que es digne
del nostre entusiasrne? Quin
sentit te la rnort? Qué és i cap a
on va el progres huma? Que vol
dir ser Iliure? Qué es la
solidaritat hurnana? En qué
consisteix la dignitat personal?
Quin es el Hoc de la deride en
una vide dignarnent hurnana? Qué
es l'amor? TO sentit la histOria?
Que vol dir "parlar.? Que es la
paraula humana? Qué significa
"respecter.? Quin valor te el
comprornis?, etc. tenen corn a
rnarc la religi6, arrib la signifi-
caci6 en clue l'he definit en aquest
apartat: "AllO que aspire a ser
el sentit de tot, que dOna sentit
a la vida humana en la seva
complexa relaci6 amb el mon".

A l'escola: o &ice? o?

A partir dels conceptes
d'escola, d'etica i de religi6 que
1.1( desenvolupat anteriorrnent i

de les exigencies de la dignitat
hurnana segons lenten practice-
ment tothorn, tan absurd i tan
desitjablement superable és que
les escoles es distingeixin pel
grau d'eficacia instructive, corn
qiie ho facin per cultivar o no
cultivar l'etica i la religio

;Com podria l'escola col.la-
borer a reverie vers la rnadure:.,a
de les persones que te confiades
si descures l'ajuda que els deu
per tal que arribin a coneixer el
men segons les seves capaci-
tats? Pero( tarnbe 6corn hi podria
col.laborar si prescindis del
conreu dels habits -del costum
(ethos)- que arrenquen del mes
profund de la vigencia del seu
esser hurna?

I ,com podria fer-ho des-
preocupant-se d'ajudar-les en la
recerca d'una :;atisfacci6 digna
a la necessitat de trobar un sentit
a la vide I al mOn (religi6)?

lgualment quin sentit té clue
una determinada escola mostri
una gran preocupacid per la
religiO tot descurant l'eficacia
instructive i el desenvolupament
dels habits propis de la persona
hurnana en tant que tal? Quina
solidesa te una religiO que es
despreo( upa del sentit de la vida
i dels habits valoratius del seu
alurnnat Iligats. evidentment,
a la impel ticiO de totes les ma-
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teries I actua solarnent corn un
postfs adosat a la cultura
"pluralista» que l'alurnne rep?

I l'exclusivitat Mica de l'es-
cola? j)uins habits valoratius
podria descobrir i desenvolupar
el centre escolar en l'alumnat si
la seva instrucci6 fos desatesa i
sels escarnoteges el sentit del
mon i de la vide?

Al meu entendre, la manca de
pensament sobre aquests temes,
i corn a conseqUencia la confusi6
que es fa notar, en general, a
l'escola d'avui, este produint una
generalitzaci6 de la mediocritat.
Perque on no hi ha cornprornis
personal de consciencia -d'a-
questa facultat que, sovint de
forma poc clara, ens diu que este
be i que no este be-, no hi pot
haver creativitat ni originalitat

personalitzaci6.

La ponderada .escola neu-
tra» no te justificaci6 educative.

pot ser neutre entre la
veritat -el que les coses s6n- i
la mentida -fer passar «el que
no és» pel que és»-? e:,Es pot
ser neutre entre afavorir els
habits valoratius en consonancia
amb la dignitat hurnana -etica- i
els habits en discordencia amb
aquesta dignitat? i,Es pot ser
neutre entre afirmar cercar-
el sentit del mOn i de la vida i

oblidar-se'n o negar-los?

Arnb aix6 no estic defensant
l'escola Unica, confessional, no
pluralista, etc. Perque jo no
solament accepto, sin6 que
defenso la possibilitat de dife-
rents respostes a les questions
plantejades. Pert, si senyor:
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respostesl No s'hi val a fer
passar per "democrecia»,
"respecte a la Ilibertat», no
adoctrinarnent», l'absencia d'un
pensament seriOs sobre el valor
del coneixement vertader, la
dignitat del desvetllarnent
racional d'uns habits en con-
sonencia amb la condici6 humana,
la recerca de resposta al sentit
del mOn i de la vide.

La veritable cultura no és la
mera acumulaci6 de coneixe-
ments Otils, d'habilitats ven-
dibles» i de prectics savoir faire
que permetin situar-se» en
qualsevol dels Ilocs professionals
que la societat actual ens ofereix.

La veritable cultura té a
veure amb la consciencia i el
cultiu de la pr6pia dignitat en el
respecte a la dels altres. En la
veritable cultura no ens hi ju-
guem solament el Hoc de treball,
o la possibilitat d'una presencia
decisOria en el context que ens
envolta. Ens hi juguem la vida,
en el sentit més ple de la paraula.
Perque hi ha rnaneres de fun-
cionar que no rnereixen ser
anornenades "vide».

Ja fa molts anys que, res-
pecte a l'educaci6, se'ns parla

una gran part del poble n'este
profundarnent (i exclusivarnent)
afectat-- del fracas escolar
identificant-lo amb les males
notes. En canvi, fets corn el
d'aquells 1.500 reclutes per
consegOent, nois acabats de
sortir de l'escola que no van
ser capacos d'anar sols de Bar-
celona a Saragossa i que van
destrossar el Talgo en el qual
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viatjaven, a ningü no se li ha
acudit considerar-los corn un
fracas escolar.

La falta d'il.lusi6 de viure
(tan propera a la droga); l'ab-
sencia de mesura (tan relacio-
nada amb els accidents de cap
de setrnana); el sentit reductor
del clivertir-se» al marge de
qualsevol esperit conternplatiu
(tan present en l'alcoholisme
progressiu dels adolescents); la
primacia de que gaudeix el plaer
corporal sobre l'espiritual (tan
relacionada amb desgracies corn
la side); la negaci6 de tota
austeritat saber dir "prou» a
allO que agrada (tan influent en
la degradaci6 de tota mena);
l'ambient de corrupci6
fita l'ocasi6 per beneficiar-
te'n» (tan manifest en les altes
esferes, per() tan estes en els
nivelles més humils); etc. no sOn
coses que s'arreglin amb més
Ileis, més normative, mes
policia, més magistratura, riles
centres penitenciaris.

El que caldria es mes edu-
caciO. I riles educaci6 orientada
a l'Onic punt que Ii d6na el seu
veritable sentit i que, per molts
canvis que hi hagi, no pot varier:
la maduresa humane, la plenitud
de la persona en tent que persona.

Aquesta maduresa evident-
ment progressive i amb carac-
teristiques prOpies en cada estadi
del creixement personal-- no r's
res mes permeteu-me que ho
repeteixi-- que l'estat de la per-
sona capac de coneixer el m6n
segons les seves capacitats i de
valorar-lo segons les seves

conviccions per tal de treballar-
hi segons les seves forces per
fer-lo mes hurna.

iyot treballar en aquest
sentit una escola que, respecte
a la instrucci6, valori mes el
.corn- que el ',clue» i no cultivi
la racionalitat de l'alumnat
exigint-li l'exercici de pensar,
de "sospesar- que aixO sig-
nifica etimolOgicament pensar
els coneixements per tal de donar
a cadascun la importencia que Ii
pertoca?; que, respecte a
l'etica, no fomenti, d'una manera
raonada i reflexive habits
(costum, ethos) humanitzadors?;
que, respecte a la religiO, no obri
horitzons ben amplis que donin
plenitud al sentit de la vide?

En la resposta a aquestes
preguntes crec, francament, que
hi hauria d'haver unanimitat
entre tots els centres educatius.
Sense una instruccid fonamen-
tada en la veritat objective d'alle)
que es coneix, per() oberta a la
necessaria valoraciO subjective
perque la persona humana coneix
valorant; sense un foment dels
habits que Iliguen amb les
exigencies de la condici6 humana
i de la seva dignitat; sense una
visiO del mOn i de la vide que,
d'una manera coherent amb la
dignitat personal, cerqui el sentit
de l'existencia, no hi pot haver
educed() positive. Hi pot haver
deseducaci6, és a dir: ajuda a la
immaduresa, encara que en
determinats aspectes s'assolei-
xin resultats brillants.

Una altra cosa es la manera
de valorai la veritat objective,
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la concreci6 dels costums que
Iliguen amb l'exigencia de pleni-
tud de l'esser huma, i el sentit
global donat al mOn i a la vida.
Aqui, evidentment, hi caben
moltissimes respostes. En certa
manera, almenys en tant que
concretades per una vida hu-
mana, tantes corn persones hem
arribat a l'existencia.

Per6, quina diferencia entre
partir de l'exigencia d'un conei-
xement objectiu seri6s, serio-
sament subjectivat i valorat; de
la urgencia d'uns costums, d'una
manera d'obrar, en coherencia
amb les exigencies de la condiciO
personal de l'esser hurna: d'una
obertura a la totalitat, al sentit
de tot el que ens envolta, i partir
del menyspreu de l'objectivitat
i de la seva interpretaciO sota el
pretext que nornés val la pena la
seva utilitzaciO: de la ignorer-16a
volguda i promoguda de les
exigencies del nostre ésser"
sobre el nostre "obrar ". amb
l'excusa de defensar la Ilibertat:
de l'hostilitat, sovint ridiculit-
zadora, respecte a qualsevol
intent de trobar un sentit global
i totalitzador del mOn I de la vide,
sota l'aparenca facil d'un
realisme molt hurna!

Jo sOc catOlic. Pert), corn a
educador i fins I tot simplement
corn a home, em sento més a prop
dels no catOlics que es plantegen
honradament aquesta problema-
tica. quo dels catOlics quo o on
passen, corn es diu ara.
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ConclusiO

Pel que he dit, suposo que
resta clar que a mi ni en conveno
la neutralitat de l'educaciO es-
colar entre altres coses perque
la mateixa experiencia demostra
que no és possisble, ni
['alternative etica-religiO em
satisf a perque una ética .que
prescindeixi del sentit global de
la vide no pot estudiar serio-
sarnent l'obrar hurna, i perque
una religiO que margini aquest
obrar no pot pretendre ser el
sentit de la vida.

Amb les meves reflexions no
em refereixo especialment ni a
l'escola püblica, ni a la no p0-
blica, ni a la confessional (de la
confessiO que sigui). ni a la no
confessional. Em refereixo a
totes.

El que si que voldria deixar
ben clar és que, per a mi, no te
sentit una escola religiosa -de la
religiO que sigui- que limiti la
seva religiositat a la pastoral, o
al culte. o a l'estudi del seu
contingut doctrinal i no intenti
ajudar l'alumnat a plantejar-se
el mOn i la vida -fins i tot a
traves de l'estudi de les diverses
matéries. respectant sempre
escrupolosarnent la seva objec-
tivitat- segons les exigencies
prOpies de la religiO de oue es
tract! La ciencia objectiv;iment
es igual per a tothom, perb el
sentit de la ciencia no. I ning0 no
té ciencia sense. d'una manera o
altra, donar-li un sunlit. Altra-
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ment es tractaria d'una maquina
de coneixer.

Aixd vol dir que les escoles
que es proclamen confessionals
tenen molt a fer, malgrat que
jo, almenys, no les veig gaire
proclives a fer-ho: el profes-
sorat hauria de pensar ajudar
l'alumnat a pensar el m6n i la
vide en concret la deride, la
histOria, l'art, la tecnica, l'co-
nomia, la llengua, la paraula, el
sexe, el treball. etc. a partir
del sentit que la seva confessib
aporta.

Tampoc no tindria sentit una
escola religiose que, perque
imparteix religiO, prescindis de
l'etica. Les persones tenim
necessitat de donar-nos ra6 del
que fern. Aquesta ra6, evident-
ment, este molt Iligada a la
manera corn valorem el que
coneixem, i aquesta valoracib,
alhora. este -o hauria d'estar,
per salver la coherencia- Iligada
al sentit global del mOn i de la
vide, propi de la religiO.

Pel que fa a les escoles no
confessionals -entre elles les
pObliques- no entenc que puguin
dignament prescindir dels
plantejaments als quals m'he
referit: la necessitat del conei-
xement objectiu del mOn i de la
vide i de la seva valoraciO sub-
jective; l'habilitaci6 raonable i

raonada en coherencia amb les
exigencies de la condici6 personal
de l'esser hurne, i l'obertura a
la recerca del sentit del mOn i de
la vida. En aquest tipus de
centres, perO. el que no pot ser
exigit es que hi hagi una curia

homogeneitat en les respostes.
El centre corn a tal no te un ideari.
Pere) el seu professorat, si es
pren seriosament la seva tasca
educative. no podem prescindir
d'aquesta problernetica, que
cadascO la resoldre segons els
seus principis, tot respectant que
d'altres companys i companyes
les responguin de manera di-
ferent.

Hi ha, encara, uns altres tipus
d'escola que es defineixen per
aspectes mes secundaris, corn
ara el rnbtode pedagogic o el
plantejarnent nacionalista, posem
per cas. Jo crec que aquests
tipus d'escoles que tambe po-
den ser confessionals o aconfes-
sionals-- tampoc no poden pres-
cindir de les tres questions que
he exposat. Perque la manera
corn es resolguin el reconei-
xement i la seva valoraci6; la
relaci6 entre la condici6 humana
i els habits en que es concreta,

el sentit del mOn i de la vida
forma part essencial de la ma-
duresa humana, objecte de tota
educacib que en rnereixi el norn.

Paraules clau

Educacio cristiana. EducaciO
rellgiosa Educacid confesional
Educacio moral. Educacio laica
Desenvolupament de la perso-
nalitat. Escola neutra. Maduresa.
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Abstracts

Mediante un acerca- Un modele de maturite A terminological
miento terminolOgico a et de plenitude approach to the

los conceptos de personnelle posant la concepts of school,

escuela, etica y problematique du ethics and religion
religien, se desarrolla monde de la vie est leads to a model of

un modelo de madurez developpe 6 partir maturity and personal

y plenitud personal que d'une approche fulfilment, which
implica una terminologique des involves dealing with
problematizacien de la concepts d'ecole, the I- oblems of the
vide Para ea nada d'ethique et de religion, world and of life. For
mejor que una Pour ce faire. quoi de that purpose, what
educaci6n que no mieux qu'une education better than an
instruccien alejada et non pas une education not
lento de la neutralidad Instruction eloignee instruction far
escolar como del de la neutralite removed from both the

dogmatismo scolaire comme du neutrality of school and
con fesional, pero dogmatisme the dogmatism of the
estando abierta a la conlessionnel, ma/s confessional, while

necesaria valoraciOn neanmoins ouverte 6 la open to the inevitably
subjetiva de las cosas. necessaire evaluation subjective evaluation
esto es, buscando el subjective des choses of things, that is, a
sent/do de la ex/sten- ? Autrement dit, une search for the meaning

cia humana. education axee sur la of human existence
recherche du sens de
l'existence humaine
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Reflexions
pedagogiques sobre
l'educació del
comportament
Antoni Amon:5s i Ustrell*

La societat, la familia, con-
fien a l'escola l'educaci6 de Ilurs
fills i filles i futurs membres de
la societat adults. Aquesta edu-
caci6 es planteja i s'organitza
tenint en compte dues realitats:
l'individu corn a persona i la
societat corn a grup al qual es
pertany.

L'individu, en tant que edu-
cand, es el destinatari natural
de l'accid educative i rep una
consideracid absoluta, orientada
al seu desenvolupament, a la sa-
tisfacci6 de les seves necessitats
i a l'obtencid del seu benestar
global. L'accid educative ha de
tenir molt en compte la dignitat
de la persona, la seva Ilibertat i
el dret a forjar-se la prôpia
identitat.

La segona realitat no es
menys important que la primera
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i ha d'estar situada en la mateixa
categoria axiologica. Tant evi-
dent i necessari es que s'eduqui
la persona per a si mateixa"
per a la seva felicitat, si s'en-
ten la cadencia relative que atri-
bueixo a aquesta expressi6 corn
que s'eduqui per als altres. No hi
ha cap sistema educatiu que, en
dissenyar el model de ciutadania,
pugui deixar de banda, menys-
valorar o supeditar una d'aques-
tes dues realitats a l'altra. Ningti
no pot negar que tota societat
necessita que cada un dels seus
mernbres representi un paper
actiu i responsable en el seu si.
En el desenvolupament del drama
col-lectiu mai no es podre jus-
tificar la presencia d'especta-
dors passius que s'aprofitin dels
beneficis de l'espectacle sense
aportar-hi la seva participacid i
el seu esforc. L'etica no els ho
permet. Tal vegada trobariem
aqui l'explicaci6 que, en un estadi
tan convulsiu corn el que es viu
actualment, l'etica s'hagi
convertit en tema estrella.
Efectivament, es invocada pels
politics corn a propOsit; enyorada
i sol-licitada per la societat corn
a un be esces en peril] d'extinci6;
volguda, -no sabem si auten-
ticarnent promocionada- pels
pares i les mares, corn a un dels
aspectes fonamentals de la
dignitat personal dels seus fills I

filles, i, fins i tot, exigida corn
a condici6 en qualsevol del embits
del sistema productiu.

No solament estern davant
d'un tema d'actualitat, sin6 d'un
fet transcendental i "cle sem-
pre., si be en altres Opoques, la
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vigencia universal d'uns valors
religiosos i la seva rigida im-
planted() en la societat determi-
nava el comportament correcte
de l'individu i garantia un
jncionarnent social més estable
satisfactori.

Avui, més que mai, reduced()
etica ha d'esser assumida per la
pedagogia amb rigor i amb res-
ponsabilitat. Amb rigor perque
de reducaci6 del comportament
de la persona en depen la
configuraciO, la viabilitat i exit
de qualsevol projecte de vide,
racceptaci6 de l'individu en el
medi i la seva estabilitat per-
sonal; en Ultima instancia, el be
de la societat. Amb response-
bilitat, perque estern tractant
una materia d'espectre molt
ampli i de naturalesa molt corn-
plexa no assimilable a cap as-
signatura del curriculum acade-
mic. Si la pedagogia empren
responsablement la formed()
Mica de la persona, ha de comp-
tar necesseriament amb els
professionals de reduced& la
societat, el sisterna educatiu, les
mares i els pares 1, en la mesura
que l'edat ho permetl, amb el
propi alumnat.

Som conscients de fa dificul-
tat jue hi ha a posar-se d'acord
en un cos de continguts etics
velids i acceptables per a tothom,
la seva prioritzaci6 i, fins i tot,
la seva necessitat. Malgrat tot,
aquesta dificultat es superable
SI es donen dues condicions: que
l'educaci6 etica tingui corn a
referent el pluralisme i, per tent,
es basi en el respecte a totes les
opcions, i que sigui dinemica, és
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a dir, que no s'entossudeixi a
fixar dogmes, imposar conductes
i determinar formes de vide.

Amb aquestes condicions ha
d'esser possible de plantejar
reduced() etica corn a objectiu
que estructuri i consolidi un tipus
de raonament i de conducta per a
la realitzaci6 de l'individu corn a
persona i per al progrés de la
societat.

L'educaci6 6tica 6s compiexa
i problemMica

La complexitat i la probleme-
tica de reduced() etica té di-
versos origens derivats de la
prOpia persona I de la societat.

La singularitat de la persona,
les condicions de vide en les quals
es mou i l'especificitat dels di-
versos estadis evolutius s6n
factors determinants de les
respostes etiques, d'altra banda
afectades i influldes per la pro-
blemetica i la confusi6 de l'en-
torn. Vegem alguns exemples que
fan palesa aquesta complexitat.

La validesa o relativitzaci6 de
Ia norma en funci6 de motius
dificils de comprendre; la norma
imposada sense cap tipus de
justificaciO, magnificada des
d'una autoritat moral fosca i

pretesa corn a producte de la re-
petici6; la invocaciO de la utilitat
i el be pOblic o general arnb
sirnptornes evidents i contradic-
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toris d'interessos no justi-
ficables; el 4uadre de valors de
la societs, sovint incompatible
amb els drets de l'individu i la
seva defensa; la manipulaciO
social i individual de proporcions
escandaloses; la forge dels tOpics
que per la seva imatge de se-
ducciO sOn acceptats sense rao-
nar; l'ambient, el medi natural o
artificial en que l'home neix i es
desenvolupa; la falsedat, que té
carta de naturalesa i fins i tot es
justifica des del punt de vista
dels beneficis que reporta; la
hipocresia de les formes i dels
convenis socials; la rutina em-
pobridora i justificada per la
resistencia al canvi i la por a les
conseqüencies que comporta; la
tendencia a la despersonalit-
zaciO; el control empalagador
sobre l'individu; la informaciO
interessada i la prOpiament
deformadora; l'egoisme, la sub-
jetivitat i la force desconside-
rade del jo.

El que s'acaba d'exposar,
nornés una part del que es podria
treure corn a element de refle-
xiO, deixa clara la complexitat
la problematica en que este
involucrada l'educaciO etica.

Reflexiô sobre els objectius

Els objectrus de l'educaciO
etica sOn notoris. estan expres-
sets en la LOGSE, desglossats en
els documents que la desenvo-
lupen i en els projectes educatius

de cada centre. Cal, perO,
remarcar l'objectiu més gene-
ral que ha de presidir tot procés
educatiu "rie i «per a la
persona: ensenyar a pensar per
aprendre a actuar correctament.

Tenint en compte la comple-
xitat i la problematica exposades
anteriorment es facil deduir els
objectius que s'han de proposar
perque cada individu i, corn a
consequencia, la societat, siguin
capagos d'esdevenir etics.
S'haura d'establir una classi-
ficaciO que aplegui el conjunt de
variables que s'han de tenir
presents a l'hora de dissenyar
els objectius. Heus aqui les
principals:

La singularitat de l'individu.
No s'educa la persona en
abstracte sinO una persona que
te nom propi, histOria personal,
especificitats reactives, nivell
determinat de comprensiO, etc.
Aquesta realitat requereix una
flexibilitat, tant en la forma-
litzaciO d'objectius corn en la
seva aplicaciO.

L'existencia i naturalesa del
grup. No pensern en un educand
que viu aillat. El considerem corn
a membre del grup. Es més,
veiem el grup amb signes props
d'identitat. cohesionat i amb
influencia sobre l'individu, cosa
que justifica i demana una certa
traducciO adaptativa en la
formulaciO dels objectius

L 'edat. L'educaci6 Otica co-
menca al bressol i no s'acaba
mai. Els primers que eduquen sOn
els pares i les mares. El corn-
portarnent inicial (habits i vicis)

,
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es forja a la liar. Consequencia:
els objectius no poden prescin-
dir d'aquesta realitat, l'han
d'assumir, analitzar i determi-
nar-ne els continguts. Sabem que
a mesura que l'educand creix
augmenta tambe el pes i la
influencia de nous agents edu-
catius informals (extraordinaris
en l'adolescencia). Aquest fet
comporta un autentic repte de
creativitat en el disseny d'ob-
jectius etics.

Les caracteristiques del
cornportarnent. Es clOna arreu i a
tota hora, este en qualsevol de
les activitats, no Onicament les
acaderniques. Es per aix6 que els
objectius han de plantejar-se en
un espai inductiu i transversal.
Han d'arribar a tots els nivells,
han d'estar presents en totes les
materies i en totes les situa-
cions.

Plantejar objectius per a un
espai inductiu i transversal sig-
nifica que sobre totes i cada una
de les activitats, situacions i

esdevenirnents que es donen a
l'escola s'ha de fer la reflexi6
pedagOgica corresponent, tant
des dels seus propis objectius
corn des de la dimensi6 etica que
ha d'incloure tambe coneixe-
ments, fets i valors.

Prenem un cas concret corn a
exemple: el treball de l'alumne/
a a l'aula en qualsevol nivell i

rnateria. Segons el que s'exposa
hi haure dos aspectes, tots dos
contemplats i assurnits en el
prograrna: els objectius especi-
fics de la matéria (llengua,
maternAtica, ciencies, socials,
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mOsica, etc.) i les seves carac-
teristiques (metodologia, re-
cursos), i la dimensi6 &floe del
comportament de la noia o el noi
en aquesta activitat, que corn-
portare:

- Assumir responsablement
l'activitat.

- Mantenir l'actitud adient i

poser els rnitjans necessaris corn
poden ser, en aquest cas, l'ordre
i l'organitzaci6 en la preparaci6
del treball, l'execuci6 i el trac-
tarnent de l'activitat i l'us ade-
quat dels recursos.

La relaci6 que s'estableix
amb el grup incloent-hi l'ense-
nyant (no molester i mantenir
una cornunicaci6 satisfact6ria i
eficac).

Principi basic d'aprenentatge.
Els objectius hauran d'esser
dissenyats i proposats d'acord
arnb el principi que fa de l'alumne
el protagonista del seu aprenen-
tatge. Diffcilment es podria pre-
tendre l'adhesi6 i el seu compor-
tarnent etic si els objectius no
s'han basat en el proces actiu
que condueix a la descoberta
personal del be i dels valors.

Qui, coin i quan s'ha d'educar
eticament

En l'educaci6 del compor-
tament etic es produeixen una
gran quantitat d'interferencies i
contradiccions degudes al nom-
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bre i a la diversitat de persones
que hi intervenen. El fet que
aquestes persones eduquin de
manera informal o formal és
intrascendent. El cas es que
eduquen.

Aqui es fa palesa la necessitat
i el dret dels pares i les mares
d'optar per aquell tipus d'escola
que respongui més ajustadament
a les seves expectatives edu-
catives, la majoria de vegades
centrades més en la formaci6 de
la persona que no pas en el nivell
estricte dels resultats aca-
demics.

Hi ha una certa relaci6 entre
"quan s'ha d'educar i
s'ha d'educar.

En l'educaci6 de la conducta
en el cas dels essers immadurs,
s'educa sempre. Ja s'ha dit. Aix6
comporta una qUesti6 de cohe-
rencia i de compromis col.lectiu.
Demana coordinaci6 horitzontal
i vertical, homogeneItzaci6 de
procedirnents i recursos, pero,
per damunt de tot, el conven-
ciment que l'etica, en els nivells
obiigatoris, mai no podre con-
templar-se com una assignatura
ni tan sols situada a l'hora
tutorial, sin6 estesa a tots els
espais i a totes les persones que
tenen relaci6 pedagogica amb els
educands.

Consideracions sobre els
valors

Si parlem dels valors en ge-
neral corn a proposta dels
diversos sectors de la societat,
trobarem una certa dificultat per
posar-nos d'acord. No tots sOn
inqUestionables. La majoria s'han
de matisar i alguns han d'esser
sotmesos a una reflexi6 critica
constant. Si ens referim als que
propose la Reforma Educative
corn a valors morals, haurem
d'acceptar la seva bondat pel fet
que guien les actituds consoli-
dades que condueixen el com-
pliment d'unes normes conduc-
tuals.

Si pensem en els altres va-
lors, hem de reconeixer que no
disposem d'un marc de refe-
rencia compartida. Hi ha acord a
relacionar els valors amb l'ob-
jectiu de benestar. Aquest ob-
jectiu es proclama autOnomament
des de l'economia, la politica i la
culture. Genera una fragmentaci6
esquizofrenica de l'individu que
vol fer compatibles els diversos
ambits. ConseqUencia d'aquesta
fragmentacia sOn:

La diferenciaci6 entre mo-
ral personal i exercici profes-
sional.

Existencia de valors pro-
fessionals tecnics tancats i re-
duIts a la professi6.

- Abdicaci6 de les motive-
cions personals de transcen-
dencia enfront a la force i l'em-
penta dels altres interessos.
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- Aparici6 del fenomen de la
indiferencia moral justificada
des d'un fals concepte de tole-
rencia que legitima el desinteres
envers l'altra persona. Tole-
rencia i pluralisme poden uti-
litzar-se tant per .passar" de
les altres persones corn per
obrir-se activament i compro-
metre's .amb,, i ',per" als al-
tres.

Si decidim creure en la
possibilitat d'uns valors que
consoliden els habits d'una per-
sona madura i generen unes
actituds d'aplicaci6 moral uni-
versal, pel que fa a (a persona,
hem de parlar d'autonomia
personal, de fortalesa, respon-
sabilitat, justicia, equilibri, so-
lidaritat, respecte a la diver-
sitat, vida activa i sentit con-
templativo-reflexiu i, per da-
munt de tots, la sensibilitat, en
el punt d'equilibri entre el rea-
lisme, fruit de l'objectivitat i

l'evidencia, i l'estimaci6 sub-
jectiva que brolla de la forca dels
sentiments.

L'etica professional ca;
reducador

L'educaci6 etica a l'escola,
tal i corn es defineix i s'exposa
en aquest article, recolza, corn
s'ha dit, en la responsabilitat de
tots i cada un dels docents
Parodiant l'argot de l'actualitat
podriem dir: -En terries i fets
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de cornportament individual i

col.lectiu, a l'escola ning0 no pot
passar de res.. A la funció
tutorial se li pot confiar una tasca
de promociO, organitzaci6 i

coordinaci6, se li pot destinar un
espai que, en determinats
moments .de manera Iliure i no
Iligada a cap area o materia
reflexioni sobre temes etics o
morals, problemes d'abast social
i, fins i tot, se cerquin respostes
als grans interrogants que es
plantegen a les persones, als
pobles i als grups socials, ha
d'esser, per6, el treball ordinari
del docent, en la quotidianitat de
la seva presencia a l'aula i al
centre, qui s'ocupi de la tasca
d'educar el comportament etic
del seu alumnat. No mancaran
oportunitats, tant per la via
testimonial corn des de la prOpia
materia, per destacar el valor
dels valors i els criteris de
conducta.

A qui ens manifesti la seva
disconformitat al plantejament
de l'educació etica en els termes
de compromis col-lectiu dels
educadors i les educadores Ii
respondrem que el nostre con-
cepte de perfil professional del
docent no solarnent ho permet
sin6 que, fins i tot. ho requereix.
Aquest perfil té tres dimensions:

Vocacional, que comporta
unes caracteristiques personals,
entre les quals hi posern la
capacitat d'estimar pedagOgi-
cament l'educand, unes aptituds

unes actituds, tant se val que
siguin innates corn que siguin
adquirides
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Forrnaci6 tecnico-instru-
mental. Es resumeix en la corn-
petencia professional (possessi6
de coneixements i domini del
metode o rnetodes d'aprenen-
tatge).

Dedicaci6 i capacitat de
cornunicaci6 pedagOgica, no
exemptes d'empatia, amb l'in-
dividu i el grup. Tant la dedicaciO
corn la capacitat de cornunicaci6
han d'orientar-se a la diversitat
i concentrar-se en l'eficecia.

Idees i conclusions

La formed() etica de
l'alumne/a es necesseria i pos-
sible des d'un plantejarnent
inductiu que se centri en la
informed() i ractuaciO correcta
sobre cada una de les situacions
que es viu a l'escola, la qual cosa
no és possible sense el corn-
promis responsable i coordinat
de tots els educadors.

L'educaci6 etica de l'alurnne
no sere tampoc possible sense
una participaci6 de la familia que
garanteixi la continultat i la
coherencia.

Sense oblidar el que la noia
o el noi desitja, reduced() Once
ha d'aconseguir el que és desit-
jable per a la noia o el noi.

La formaciO etica ha de
proposar-se l'asssurnpciO pi u-
gressiva, per part de l'alurnne/

a, d'una forma de vide Iliure i

responsable.

La torrnaciO etica ha de
conduir a la substituci6 de l'au-
tocornplaenca per rautoexigen-
cia, fent entendre que perd el
dret d'exigir qui no té la gene-
rositat de donar.

- L'etica de la virtut ha d'in-
culcar el servei a la societat corn
a part important del propi pro-
jecte de vide, sense excloure,
quan calgui, roposici6 a deter-
minats projectes de vide erronis
que la societat propose.

- L'educaci6 etica integrada
a la quotidianitat do la vide de
ralumne/a no exclou el contacte
i el cornprornis arnb els ternes
més distants en el ternps i en
l'espai

Paraules clau

EducaciO moral. Desenvolu-
pament moral. Etica. Educador.
Familia.

k
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Abstracts

Considerando que del Considerant que tout Considering that any
comportamiento de /a projet vital humain vital human project

persona depende depend du depends on the

cualquier proyecto comportement de la behaviour of people.

vital humano, se personne. l'auteur ethical education
presenta la educaciOn presente l'Education appears to be a

Etica como una tarea Ethique comme une complex, problematic
compleja y problemati- tache complexe et task which has to

ca que debe ajustarse problematique qui dolt adjust to a series of
a una serie de s'ajuster A une serie principles (singularity
principios (singularidad de principes of the individual,
del individuo, existen- (singularite de existence and nature of

cia y naturaleza del rindividu. existence et the group. etc.). Next
grupo. etc.). A nature du groupe. etc 1 comes the question of
continuaciOn se aborda II Etudie ensuile qui est who should be

quien. cOrno y cuando responsable. quand et responsible, in what

ha de responsabilizarse comment, d'une way and at what stage.

de una educaci6n &ice education Ethique for an ethical education
abierta al mundo de los ouverte au monde de:: open to the world of
valores y comprometi- valeurs, dans laquelle values and involved

da con el quehacer s'impliquent les with the personal task
personal de los Educateurs. Tout ceci of the educators. All
educadores. Y todo ello pour une regle de vie that with a view to a
en atenciOn a un personnelle et respon- personal, responsible
modelo de vide sable, remplagant life model which
personal y responsable l'autocomplaisance par replaces self-
que reemplace la l'auto-extgence satisfaction with self-
autocomplacencia col. examination
la autoexigencia
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Religió o ètica a l'escola
ptiblica
Jordi Serrano Blanquer*

Par lar d'etica o de religiO a
l'escola pUblica no es senzill.
Sembla que en aquestes algades
de segle les coses haurien d'estar
mes clares. La Iluita per una
escola democratica ha estat al
nostre pais, i pel que sembla
encara ho Os, un element
essencial de la Iluita per la
Ilibertat i la democracia. De fet,
per nosaltres, no es pot parlar
d'educacib si no és des del Iliure
pensament. El Iliure pensament
es un metode per a la Iliure re-
cerca de veritats relatives,
mitjancant l'aproxirnaci6 critica
a la realitat, al dialeg i a la
discussi6, i un metode per a
l'afirmació de la Ilibertat de
pensament, de consciencia i

d'opiniO que fan possible la
comprensi6 entre les diferents
recerques individuals. Entenem
que qualsevol altra opci6 esile-
vindria adoctrinament, dogma-
tisme, intolerancia.

hrenri.it en Fii.anria Conterrporan,a
per la Universitat de Barcelona Es
director de la Fundaci6 Francisco Ferrer.
de la qual depen I Escola Lliure El Sol

Adreea professional FundaciO Fran-
cisco Ferrer Via Law lana. :ir ?a A
08003 Barcelona

Per avenger en la reflexi6 i

entendre que es el que en reaiitat
discutim ara cal mirar enrera.
Els canvis que es produeixen en
la concepoi6 de l'educaciO a
l'entorn de les idees illustrades
i de la RevoluciO Francesa topen
al nostre pais, durant la guerra
del frances, amb un seguit d'es-
deveniments inversemblants i

contradictoris (periode del 1808
al 1812) que ens allunyen dels
progressos escolars evidents a
Franca, per exemple. Mentre
aqui discutim encara sobre la
inquisiciO, a Franca construeixen
els rudiments de l'estat demo-
cratic. Des d'aqui, i a partir
d'aqui, la histOria de la relaci6
de l'etica i la religi6 a l'escola
ha estat guanyada sempre per
l'adoctrinament religiOs i la
negacia de la democracia. De fet,
l'estat i l'esglesia catOlica han
anat de bracet, tret del Sexenni
revolucionari i la Segona Repü-
blica.

Quan a finals de segle les
forces democratiques, els krau-
sistes, afronten el tema de
l'ensenyament, creen la Insti-
tuciOn Libre de Enseflanza (ILE)
i ho han de fer des de l'escola
privada, ja que la pUblica i la
privada religiosa son igualment
intolerants amb la necessaria
Ilibertat religiose i el Iliure
pensament. L'estat es confes-
sional i, per tant, es impossible
que sigui democratic. ja clue tots
aquells que professen un altra
opci6 religiosa o que no en pro-
fessen cap no tenen reconeguts
els seus drets, sels considera
ciutadans de segona categoria i.

r.; tj
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en certes Opoques, se'ls re-
primeix, empresona o exilia. A
Catalunya va existir també una
expressid de la InstituciOn Libre
de Enserianza a Sabadell, i poc
mes tard van apareixer amb
force les escoles laiques al vol-
tent de les cooperatives i rnOtues
de treballadors, que comptaven
amb el suport dels sindicats
obrers. El simbol i expressiO del
que diem fou l'Escola Moderna
de Francesc Ferrer i Guardia.

L'Escola Moderna proposava
la coeducaciO de sexes que. en
aquella apoca, era contestada per
l'esglesia catalana i les forces
de la reacciO amb l'argument que
fomentaven "la promiscifitat
sexual.. Es pot afirmar que aix6
sOn coses del passat, si no fos
perque fins fa pocs anys encara
existien escoles religioses on es
discriminava els infants per
raons de sexe. Una altra aposta
de l'Escola Moderna fou l'ense-
nyament del darwinisme i l'evo-
luck!) de les especies de la ma del
professor de la Universitet de
Barcelona OdOn de Buen, que en
fou l'introductor a Espanya.
Aquest professor fou objecte de
multitud d'atacs i d'intents
d'expulsiO de la prOpia Univer-
sitet. L'Escola Moderna fou
l'emblema de las escoles laiques
a Espanya i, per aquesta raO, va
sofrir tota mena de persecucions
que van portar el seu fundador,
Ferrer i Guardia, a morir exe-
cutat el 1909, victima de la
intolerancia politica i religiose.

Poc abans, el 1908, el pro-
jecte de culture de l'Ajuntament
de Barcelona va ser anul-lat per
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les pressions del clergat, ja que
les futures escoles municipals es
definien corn a neutrals en el
fet religiOs. El cardenal Casafias,
en la pastoral del 24 de febrer
de 1908 escriu:

deduciendo de ahf (de la
neutralitat en materia religiose) que
nuestro Municipio implicitamente
niega la Divine rnisiOn de la Iglesia y
la pone al nivel de las sectas
infernales inventadas por los ene-
migos de Cristo (...). De modo que el
criterio que ha guiado a los inspi-
radores de estas escuelas neutras
en Religi6n, con la ensenanza de la
docltina catOlica un dia a la semana,
supone que todas las creencias
catOlicas y anticatOlicas son acep-
tables y dignas de respeto; que el si
y el no son la verdaci en materia de
Religion (...), en una palabra, que en
las escuelas municipales de Barcelona
ha de suponerse que todas las
religiones son igualmente verdaderas
y se las ha de respetar como tales
(...). Espana entera y Barcelona en
particular no se compone de herejes.
de luteranos, de calvinistas, de
presbiteranos, de anglicanos, de
mahometanos, de judios, ni de
protestantes en general sin que con
esto queramos significar que no haya
individuos que por desgracia perte-
nezcar. a dichas sectas (...). Lo que
pueda sostener el Ayuntamiento no
es que haya en Barcelona tan gran
nürnero de anticatOlicos como 61
supone. sino a lo sumo un buen
nOrnero do catOlicos desobedientes a
las leyes de la Iglesia, catOlicos quo,
por ser malos. han dejacio de ser
catOlicos

(1) Cueste Escudero Pedro -La
Inshlucien Libre de Ensehanre.
hoy- Cuadernos cio Podagowd. num
38. Pebrer 1978, biag 44
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La qUestiO de la separacie de
l'esglesia de restat es una de
les que genera mes conflictes
durant la Segona Repülplica, i fa
que l'alianga entre l'esglesia i

els sectors socials feixistes
dinamitzin l'experiencia més
reeixida d'estat democratic a
Espanya.

Després ve una epoca que
tothom coneix: església i estat
sOn una sole cosa, Franco nomena
bisbes, aquests el fan caminar
bajo palioi l'escola és totalment
confessional. Aquesta etapa dura
fins a la Constitucie de 1978.
Encara que els canvis seri evi-
dents, 15 anys més tard encara
hi ha alguns elements que ens
denoten les dificultats que té
l'església per actuar en un
context democratic. Fa el que pot
contra la regulacie del divorci,
de l'avortament, i encara pres-
siona per l'adoctrinament de la
religie catelica a l'escola pUblica.
D'aqui en podem extreure dues
qUestions que sOn fonamentals:
per una banda, l'església catOlica
continua volent imposar un
ordenament juridic (divorci,
avortament, etc.) catelic a tots
els ciutadans, tant si sOn catOlics
corn si no. Per altra banda. el
debat, en realitat, no hauria de
ser "Otica o religi6 a l'escola.
sine "Otica o adoctrinament de
la religio catelica a l'escola,>.

Eis militants laics estern a
favor que l'esglesia catOlica. i

les altres confessions, puguin
realitzar la seva tasca de pro-
selitisme sense intromissions
L'Onica manera real de defensar
la Ilibertat religiose és des de la

militencia laica, altrament es
liquiden les possibilitats de les
opcions no cateliques. Aix6 es,
de fet, el que ha passat en la
major part de la histOria del
nostre pais. La pregunta es,
doncs, corn es pot assegurar des
de la Ilibertat religiose l'educacie
de les diferents opcions religio-
ses o les no opcions religioses a
l'escola. Si el debat no es planteja
aixi, nornes es pot plantejar des
de l'autoritarisme i, per tant,
des del nacional-catolicisme. Per
nosaltres, en un sentit estricte,
l'escola pUblica nornés pot ac-
tuar correctarnent, dernocre-
ticament, si ensenya i educa en
els valors de la lalcitat, ja que
és el minim com0 denominador
que pot permetre la convivencia
pacifica entre ciutadans iguals en
drets, pelt sernpre necesseria-
ment diferents en el pensarnent.

Quan horn exposa aquests ar-
guments sempre hi ha persones
que pregunten i a religi6 corn
a fet cultural, no s'ha d'ense-
nyar?". Normalment qui fa la
pregunta Os un militant catOlic
que no s'atreveix a dir altres
coses perque s'assemblarien
rnassa als arguments ernprats en
temps passats. La resposta Os
senzilla: efectivament, la religie
Os un fet cultural impressionant,
per6 en l'ensenyament ja hi ha
materies per explicar la .cuI-
tura". Sembla ridicul haver de
dir que a l'escola s'ensenya

culture . Evidentrnent, hi ha
materies que entren, o haurien
d'entrar, a tons en aquestes
q0estions. possible ensenyar
hi tOria, literature o art sense

ir ,
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explicar el fet religios? Corn es
pot explicar la histOria del nostre
pais sense parlar del paper de
l'esglesia: feudalisme, inquisi-
ci6, carlisme, clericalisme, la
croada nacional espanyola? 'Due
demana l'esglesia? Educar en
hist6ria, literature i art tarnbe
a l'escola pUblica? Sembla ex-
cessiu i un atemptat a la prOpia
nook) d'educaciO: ampliar els
horitzons de l'exercici de la
Ilibertat individual.

Una altra pregunta recorrent
que es fa es "i no s'ha d'en-
senyar Otica? "corn sortiran,
si no, les noves generacions de
Oyes?". En el tons, aquesta
preocupaci6 Os tipicament vic-
toriana. Fa segles, les genera-
cions adultes pensaven el mateix
que ara. Sembla que no n'apren-
guern. La questiO es que no es pot
educar en l'etica fent una
assignatura, aix6 significaria
pensar que Ia resta del profes-
sorat no te etica i exposa un
seguit de coneixements des de
l'objectivitat. Sembla mentida,
tambe, que encara algO es
consideri objectiu. El pitjor es
que la forma moderna de dir aix6
es afirmar que s'es apolitic. La
corda del franquisme continua
estrenyent el nostre cervell. Es
pot ensenyar filosofia, histdria
o literature sense parlar d'etica?
Es evident que no. L'existencia
d'una assignatura d'Otica nomes
10 sentit en funciO de l'existOncia
de l'adoctrinament religies
cat6lic a l'escola

Per6 anem al fons, fern un
autentic exercici de Iliure exa-
men. L'Otica pot ser cat6lica o
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laica. L'assignatura de "re-
ligio", ha de ser d'"hist6ria de
les religions" o de "religiO
catOlica."? i, qui ha de fer de
professor? Un cat6lic, un jueu,
un evangelista, un mahomete o
un anticlerical? Tot plegat es una
disbauxa, corn mes a fons s'entra
en el debat, mes clar es veu que
forger fins a aquests limits la
democrecia i l'educaciO pot
portar al paroxisrne.

Ara tothom coincideix en els
perills del fonamentalisme
islamic, quan es obvi que planteja
els mateixos problemes que el
fonamentalisme catOlic que hem
viscut durant tants anys. Impo-
ser a tots els ciutadans deter-
minades obligacions religioses o
pautes de comportament i irn-
poser dogmes als infants nornes
respon a tenir por a la Ilibertat.

Si l'esglesia catOlica vol
adoctrinar els infants, que faci
catequesi a les parr6quies, hi te
tot el dret. Anar mes enlle Os
clericalisme, un clericalisme
perillOs que pot portar, natural-
ment, a tots aquells que s6n
Iliurepensadors a adopter pro-
jectes mes radicals en defensa
d'una societat plural.

Paraules clau

EducaciO laica. EducaciO,con-
fesional. Educacid moral. Etica.
Religib. Curriculum.



Etica/Religio a rescola

Abstracts

Fie les a las tradiciones Fide les aux traditions Faithful to the liberal
liberates de nuestro liberates de notre traditions of our
pasado histOrico- passe historique et historical and
pedagOgico (Institucien pedagogique (l'école educational past (Free
Libre de Enserlanza, fibre, l'école moderne Education Institute.
Escuela Moderna de de Francisco Ferrer Francisco Ferrer
Francisco Ferrer y Guardia), nous Guardia Modern
Guardia). se defiende défendons un modele School). we delend a
un modelo de educacion d'Oducation publique et model of public, lay.
priblico laico y laique, favorisant la freethinking education.
librepensador. liberte de pensée et le in favour of free
partidario del hbre libre examen et examination and against
examen y contrario a contraire a the teaching of religion
la presencia de la l'enseignement de la in state schools
ensehanza de la religion A l'ecole
religiOn en la escuela pubhque
publica.

(J. C.; ,"
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Temps d'Educacin, 12 2n semestre, 1994

L'empremta de Joan Lluis Vives en Comeniusv
Buenaventura Delgado*

Si be entre el naixement de Joan Lluis Vives i de Cornenius va
passar un segle exacte i s6n dos pensadors que pertanyen, per tant,
a epoques histOriques molt diferents, exisieix entre els dos una
infinitat de coincidencies. AmbdOs viuen desarrelats dels seus llocs
de naixement; desitgen un m6n d'ordre, pert) viuen en el caos social
i politic; ambd6s estimen la pau i els persegueixen les guarres; viuen
profundament el missatge evangelic i, en conseq0encia, desitgen
reformer la societat que els toca viure.

Comenius cita amb freqUencia l'humanista valencia, sempre en to
laudatori. Pot afirmar-se, sense caure en hiperbole, que Vives és un
dels pensadors que amb major vigor es troba present a l'extensa
obra escrita del ref ormador moravia.

Per a l'un i l'altre el conjunt de principis fixats per la pleiade
d'humanistes del segle XV i dels primers anys del XVI posseeix un
valor inquestionable. En tots dos els noms de Cicer6, Quintilie i Seneca
s6n arguments d'autoritat. Vives i Comenius s'apropien repetidament
les metefores de Quintilie recollides a les De Institutione Oratoria
corn, per exemple, el topic de l'atuell que conserve fins que es trenca
l'olor d'allO que va contenir quan era nou, o be aquella que diu la
liana guarda tenagment el color que va prendre primer, resistint-se
a prendre'n un de nou'.

Del m6n classic i renaixentista procedeixen igualment les tesis
que l'home no pot arribar a ser veritablement home sense reduced&
i si aquesta fella, pot convertir-se en el ,,rnés ferotge animal que

* Catedratic de Teoria Histdria de l'Educaci6 de le Universitet de Barcelona
Espectalisla en tomes histOncs, ha publicat nombrosos Ilibres estudis monograt les

Adreca professional Departament de Teoria I Histdria de l'Educacie Facultat de
Pedagogia Universitet de Barcelona C/ Baldin Reixac s/n 08028 Barcelona

( 1 ' ) ContribuciO del professor B Delgado a la commomoracie del cinque centenan del
naixement del gran humanista Joan Lluls vives, nascut l'any 1492

( 1 ) Comenius. J A Dtdacttca magna. cap VII. 7 Si no indico una altra cosa, segueixo
l' Opera Didactica =ma de Joannes Amos (Jan Amos KomenskY) de 1657, reeditada
en edici6 facsimil a Praga, el 1957, per ['Academia de Denotes
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produeix la terra2, mentre que nornés l'home educat és manso, dbcil
i Citil per a si mateix i per a la societat on viu.

Vives i Comenius van viure en una Europa sacsejada permanentrnent
per la violència i per la discOrdia.

-Este Alecto o Ate -va escriure Vives- envenena las relaciones
hurnanas, de suerte que no deja nada en paz, ni oficial ni privado. Entre
los principes, la guerra; entre los hombres de letras, la lucha; en el
seno de la Iglesia, los cismas; dentro de la unidad cristiana, el odio y
la venganza. jOjald Cristo ponga de una vez fin a tantos males con su
semblante cada dia rnds apacible y traiga la tin y la serenidad a tantas
situaciones humanas Ilenas de perturbaci6n y desasosiego!"3

Les guerres a Alemanya, a Franca, als PaIsos Baixos, al Regne
Unit i a ItAlia, rnouen sense descans la ploma de Vives iii inspiren els
tractats De concordia (1526-1529) i De pacificatione (1529), el De
Europae dessidiis et de bello turcico i l'irnpel.leixen a enviar
nombroses cartes entre les quals cal recordar l'adregada a Carles V
amb el De concordia et discordia in humano genere° i la De Europae
statu ac tumultibus al papa Alexandre VI.

A tOtes les seves missives brilla un Vives pacificador esforgat a
viure en pau ell mateix i incapag de queixar-se dels contratemps i
disgustos que ell i la seva familia van haver de suportar. Sine querela
va ser el seu lema.

No va ser més tranquil.la la vida de Cornenius, a qui la Guerra
dels Trenta Anys va sacsejar de l'un costat a l'altre corn si fos un
tros de fusta arrossegat per la rivada.

Vives va creure encertadarnent que la violència és fruit del refOs
del missatge cristià i que el mateix Crist estava més a la Ilengua que
al cor d'aquells que deien que el seguien5.

A Vives i a Comenius els sobraven raons per ser pessimistes en
grau superlatiu. Cornenius creu que tota la societat del seu ternps
estava corrornpuda per l'epicureisme, la idolatria, el caYnisme, la
despreocupacio religiosa, la rnultiplicitat de religions, de sectes, i la
incapacitat dels politics entestats a governar sense respectar les
Ileis vigents.

(2) lb , VI 6 I VII. 1

(3) Vives. J L -Carta a Erasmo (Bruges. 1-X-1526) A Epistolano Edict() preparada
per Jost Jimenez Delgado Madrid Editora Nacional. 1978, pag 511

(4) Impresa a Anvers el 1529
(5) -Somas indignos de Linos tiempos tranquilos. porque toda nuestra santidad esta a

flor de labios ,Evangelio. Cristo. candad, prodad. religion, ie todo esta en la punta
de la lengua. pero en el corazen. dinero I latrociniol (Carta de Vives a Cranevelt.
20-VI- 1525 ) A Epistolano. op cit pag 405
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Reflexions i recerques

La corrupciO, en opiniO de Comenius, era tan completa que requeria
una reforma radical de la filosofia, de la religiO i de la politica. La
pansofia cercaria la manera de reduir totes les coses cognoscibles a
la unitat, i la parnpaedia i la panglottia cercarien els recursos per
transmetre aquesta saviesa a tot el gènere hurna, bandejant !a
ignorancia i la barbarie, amb la qual cosa seria possible instaurar un
mon nou i perfecte en pau permanent6.

Aquest pessimisme radical de Comenius as una consequencia del
pecat original; inicia la seva obra més popular, Didactica magna,
recordant el paradis perdut i la promesa divina de recuperar-lo mit-
jancant l'esglesia.

Vives i Comenius creuen en un concili ecumanic capag de redrecar
el rumb de la hurnanitat extraviada. Durant algun temps del XVI, el
concili va ser la paraula magica capac de posar fi a tots els mals que
assolaven Europa. Vives va reaccionar aviat en veure el cOmul de
dificultats i d'interessos que tancaven el cami del concili i va rebutjar
rapidament la idea:

-,Quienes seran los jueces? qulenes se confiara la misiOn tan
importante de la que depende la salvaci6n del mundo cristiano? Todos
los clérigos son sospechosos y mal vistos de los alernanes, sobre todo
los frailes. Los seglares, mal vistos y despreclados de los clerigos,
corno legos en teologia y en aquellas cosas de que principalmente se va
a tratar7.

Corn és sabut, el concili es va reunir a Trento, va resoldre alguns
problemes i en va deixar d'altres sense solucionar. Malgrat l'escissiO
que va produir en el mOn cristia, Comenius va defensar amb ardor la
soluciO del concili a De rerun] humanarum emendatione consultatio
catholica. Creia que, ja que es tractava de cercar remei per alliberar
el genera huma de la diversitat d'escoles, d'esglesies, de politiques
i de tota violéncia, calia anar a l'assemblea ecumanica amb la intenciO
de trobar «...una ref orma vertadera i real, no fingida i frivola -".
Aquesta proposta seria eficag si s'anava a l'assemblea sense pre-
judicis, amb ulls nets i sense opinions preconcebudesa. Creia que era
més important treballar per apagar l'incendi que discutir corn i qui
el va originar".

(6) Auuesta es id Capital del De rerum hurnandrum orlood,nione obra del,linada
principalment dIIi erudils als religiosos I als podernsos europeus

(7) Carta a F Cranevell (Bruges, final de novembre de 1530) A Eptstolarro. op cif .

pag 546
(8) Comenius J A De forum hurnanorum XI. 23
(9) Comenius J A . ib Xl. 24
(10) Comonius. J A . ib . Xl. 26
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Objectiu d'aquesta consulta general seria, en opinid de Comenius:

"(...) encenore, si era possible, una gran Ilum intel.lectual mitjangant
la qua) poder descobrir l'ordre vertader de totes les coses i el cami
segur per transmetre a les ments de tots aquesta Ilum i ensenyar tot
seguit a tots els pobles aquest ordo verus. Nornés aixi sera possible
establir el mode vertader i segur de la reforma universal de les
coses,,".

El resultat ültim d'aquesta pretesa ref orma unwersal de caire
platOnic seria aconseguir que:

"(.. ) tota la terra sigui una Unica casa de Nu, una sole ciutat i un Onic
regne'2.

Per assolir l'acord en qUestions religioses n'hi ha prou amb la
Bib lia, ja que:

-(...) quan els cristians Ilegeixen la Bib lia sense prejudicis, ning0 hi
troba contradiccions' 3.

En filosofia aconsella seguir el criteri de Vives segons el qual és
mes important la reflexid que la discussid. Quan alguna cosa no estigui
suficientment clara "no cal discutir sinO pensar amb més oura"14.

La missió de l'educació a la reforma social

Amb concili i sense, tant Vives corn Comenius creuen que la reforma
del genere hurna ha de comencar per l'educaciO de les joves
generacic ns. A cap dels dos els satisfeia l'estat en clue es trobava
l'educacit5 del seu temps. L'escola elemental, l'escola de gramatica,
els col.legis i les universitats aixequen crues repulses en el moderat
Vives. Els mestres de les escoles de gramatica sOn avers, bruts,
rnalhumorats. esquerps. colérics, amb intencions molt dolentes
fins i tot, Deu em perdoni, meuquetes,,1

(11) Comenius J A ib XV 1

(12) Cornenius J A tb La formula looral Told (erra fiat una Del
dornus. una civitas unurn regnum (..Synopsis partis ultirnao- A Do return
hurnanarum)

(13) Cornenws, J A la . XV. 8
(14) Cornenius J A lb XV. 42
(15) Vrves. J L Dv tradenchs thsciplints Llibre paq 454 Sogueixo lo Lodovici

Vivis Valor-111m Opera, rn duus d,stincla (ornos Basilea, 1555
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Quant a l'ambient universitari blasmat pel valencia, nornés cal
recordar-ne l'obra juvenil In pseudodialecticosi la madura De tradendis
disciplinis, obres on descriu admirablement la buidor de l'ensenyament
i les batusses, baralles, garrotades i ultratges, aixi corn la compra-
venda de titols universitaris a Franca, Alemanya i Italia corn una cosa
habitual.

No tenien millor opiniO de l'ensenyament del seu temps Erasme i
Montaigne' 6.

Cornenius critica amb duresa semblant l'ensenyament de les
escoles. L'hi sembla verbalista, mancat d'objectius i programes i
amb mestres corromputs que utilitzen metodes pedagogics brutals.

"El jovent -exclama- creix abandonat i descuidat corn el bosc que
ning0 planta ni rega, ni poda ni se n'ocupa. Per aquest motiu
s'ensenyoreixen del mOn habits i costums ferotges i salvatges i arreu
sorgeixen desordres a les ciutats. a les fortaleses, a cada casa I en
cada home"s7.

Vives i Comenius comprenen que la crisi no es podia superar amb
aquesta o aquella reforma parcial. Celia una reforma profunda i

complete que canvies les bases on es fonamentava l'edifici de les
seves respectives societats. En aquest aspecte, Comenius va molt
més enlle que Vives. El moravia enten que si la reforma no afecta
cadascun dels components de la societat, necessariament acabare
fracassant: .0mnia in rebus cohaerent. Non emendato vel uno,
corruptio ad caetera redibit: et sic in eadem relabemur semper"18.

I per aclarir el que vol dir fa servir la rnetafora del rellotge que
necessita cadascuna de les seves peces perque funcioni correctament.
Una cosa semblant s'esdeve amb l'organisme hurne, afegeix, mentre
no s'eradiquin les causes de la malaltia, existeix el perill de
recaiguda' g.

Si be Vives i Comenius discrepen en els seus plantejaments
filosOfics i en els objectius que apunten a les seves reflexions.
coincideixen, no obstant aixd, mes del que a primer cop d'ull podria
admetre's en pensadors de diferents generacions i cultures. Les baules

( 16) Erasme. per exemple. va escriure el seguent respecte als mestres i.Sayones sin
cultura. pero hinchados con la conviccion de GU saber. pesimistas, bebedores.
crueles. truculentos. que gozan con la tortura ajena Esa laya de hombres debieran
hacerse carniceros 0 verdugos y no formadores de la ninez- (Erasme "De c6mo
los ninos ban de ser precozmente iniciados en la plodad y on las butnas 'elms-- A
Obras oscogiaas 2a ed Traduccio notes de L Riber Madrid Aguilar. 1973. pag
945)

(17) Cornenius J A Opera didactic:a carnia Vol II parts III-IV. (Mg 29
(18 ) Comenius. J A Do rerun) humandrum IX 26
(19) lb
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dels seus plantejaments pedagogics son molt afins, corn teurem tot
seguit.

L'axiorna d'on parteixen ambdOs pedagogs Os que l'educaci6 es
imprescindible per a tots els ciutadans. L'horne no pot arribar a ser
home sense l'educaci6. Si al nen no se l'educa des de petit no arribare
a ser home en sentit humanistic i probablement sere perjudicial a la
societat.

Aix6 no era cap novetat. Amb els mateixos mots havien defensat
aquesta tesi els humanistes, fonamentant-se en arguments d'arrels
bibliques, classiques i cristianes. Nornes cal recordar el tractat
d'Erasrne que resumeix aquest punt de vista titulat Corn els nens han
de ser precoprnent iniciats en la pietat i en les bones lletres. Vives
i Comenius s'apropien els poc originals plantejaments d'Erasme,
enriquint-los amb nous matisos i perspectives.

Comenius addueix els coneguts casos de nens salvatges descoberts
en el segle XVI, precedents clars del "nen salvatge" de l'Aveyron
i dels nens-llop de Mignapore, que uns missioners van intentar
humanitzar en va. Ara be, si s'admet la tesi que sense educaci6 no
hi ha humanitzaci6, s'haure d'admetre la necessitat de l'educaci6 per
a tots sense excepci6, rics i pobres, barroers i intel.ligents,
governants i governats, sense excloure la dona.

Vives Os potser l'humanista que va mes Iluny reivindicant l'educaci6
de la dona. Nornes cal Ilegir el tractat De institutione feminae
christianae i el capitol del De officio rnariti dedicat al mateix tema20.

L'actitud de Cornenius davant l'educaciOfemenina es contradictOria.
Si be compren que no existeix cap ra6 per excloure les dones dels
estudis cientifics, ja que sOn tambe imatge de Deu i posseeixen, de
vegades, un enteniment superior al dels homes, s'inclina, no obstant
aix6, per assignar a les joves un curriculum reduYt de caire tradicional.
Prefereix que s'eduqui la dona en els valors de l'honestedat i santedat,
ensenyant-li tot and que requereix la cura de la familia, dels fills i

del merit'

(20) El programa d educacio lememno propor,at per Vives es pot consultar a Norena
Carlos G Juan Luiz-. tire:: Madrid EdicionLs Pounnos 1978 pag 227-230

(211 1:14lachca n,:rpon IX 7
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Reflexions i recerques

Quin tipus d'educació?

La piremide educative defensada per ambdOs pedagogs coincideix
en les linies generals. Prescindeixen de reduced() aristocratica,
militar i eclesiestica, que havien acaparat l'atenciO dels seus
predecessors, i s'aboquen a dissenyar una educed() popular, obligatoria
i igual per a tots en els nivells inferiors, impartida per mestres a
escoles pUbliques contractats per la ciutat i que ensenyen en la Ilengua
popular.

El proces educatiu dura tota la vide, des del bressol a la tomba.
Vives gaudeix descrivint amb parsim6nia la vide del vir doctusdedicat
a la lecture i l'estudi. La ra() d'aquest genere de vide és doble; en
primer Iloc, perque les arts de les humanitats sOn dons de Deu que ens
fan més humans i, en segon Hoc, perque l'homo eruditus:

-amb la seva manera de ser. amb el control de les passions, amb
paraules savies i encertades. si no vol que la seva saviesa es torni
inoportuna, empipadora i antipatica-

és la Ilum i la veritat del mOn22.

L 'homo eruditus -afegeix- té corn a rnissid transrnetre a la resta de
gent el seu saber corn qui encen a les ments d'altres Ilum de la seva
prOpia Ilum. Per aixd es diu a la visiO de Daniel que aquells que van
ensenyar a d'altres la justicia resplendiran eternarnent corn estels
perpetus-'3.

Comenius prescindeix del paper dels inteldectuals corn a guies de
la comunitat i se centra en el disseny d'un sistema educatiu fins els
minims details, tasca que es replanteja una i altra vegada a diferents
obres. En un discurs titulat De culture ingeniorum resurneix les linies
mestres del seu pla d'ensenyament:

1. Pares i dides.

2.. Pedagogs dels quals depén la manera de ser del futur ciutada.

3. Escoles pUbliques concebudes corn a publicae humanitatis
officinae, es a dir, tellers publics d'humanitat.

4. Bons llibres.

5. Tracte frequent "arnb varons doctes. pietosos. industriosos
eloqUents".

(22) Vives J L tradend,s discipbnis pag 521
(23) \Jives ib pag 522
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6. Vida honesta on es posi en practice tot allO apres.

7. Magistrats preocupats per millorar les escoles, els mestres,
els Ilibres i els alumnes.

8. Ajut divi24.

Quin era l'objectiu d'aquesta.nova educaci6 aixecada sobre aquests
fonaments? Per a Comenius no era d'altre que el defensat per tots
els humanistes: artes ad pietatem et virtutem.

La saviesa no es un fi en si mateix, ni es possible trobar la
felicitat aqui a baix, afirma Comenius:

"Coneixer-se, regir-sp i encarninar-se cap a Déu, tant a si mateix
corn totes les altres coses amb un rnateix, son els tres graus de la
preparacie per a l'eternitat2'" .

L'erudicid que no millora els bons costums i no fomenta la pietat
no té valor, ja que:

-qui guanya en Iletres i perd en costums. perd mes que no guanya.
segons un veIl adagi26,

pensament que coincideix arnb Vives en recordar que les arts de
les humanitats s'anomenen aixi perque la seva missid es tornar més
hume qui les apren".

Seria Ilarg i confOs enumerar, no ja comentar, cadascun dels
punts capitals de la concepci6 pedagogica de Vives i Comenius on la
coincidencia es indiscutible. Em refereixo no a aquest o a aquell detall
sind a les coordenades que fixen les concepcions pedagdgiques
d'ambd6s. Assenyalaré nomes quins sdn aquests principis:

1. Defensa de l'escola pOblica, obligatOria i igual per a totes les
classes socials sense excloure'n les dones ni els pobres.

2. Control d'aquesta escola pels poders pUblics.

3. Selecci6 del professorat remunerat amb fons pOblics.

4. Selecci6 d'alumnes i professors a les universitats segons les
seves qualitats intel.lectuals i morals.

5. Sentit etic, religi6s i social de reduced() a tots nivells.

(24) Comenius Uralic; haboM in Scho la Pala tondo 20 de novembre de 1650
(25) Comenius Didactic:a rnagna titrfl del can IV
(261 Comenius Didactica magna X 17

(27) -Ar humanitatis nommantur reddant nos human05- (Vnies De disc-Thins, pàg
524 )
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6. Necessitat d'una educaci6 basada en el coneixement de cadascun
dels alumnes, capac d'orientar personalment segons la manera de ser
de cadascun.

7. Os de l'emulaciO corn a recurs didactic.

Es podria pensar potser que es tracta de simples coincidancies que
poden trobar-se a d'altres molts pedagogs hereus de la multisecular
tradició occidental. No passa aim!) en Cornenius, bon coneixedor de
Vives a qui cita expressament en ocasions i a qui segueix molt a prop
en molts d'altres casos. Ens son suficients uns quants exemples
significatius.

Conva afirmar que Comenius cita Vives expressament a la seva
Didactica corn a argument d'autoritat per donar suport als seus punts
de vista. En referir-se a la irnportancia de la teoria i de la practica
en el procas d'aprenentatge recorda al valencia, segons el qual:

teoria de les coses es facil i breu, mentre que la practice es
Ordua i prolixa, pert porta admirables avantatges-78..

En un altre passatge de la famosa Didactica magna afirma que una
educaciO adient ha d'ensenyar la prudancia, que no Os sinO la capacitat
de veure les vertaderes diferancies de les coses i el seu valor.
Aquesta capacitat per jutjar el vertader valor de les coses Os l'autantic
fonament de la virtut. I afegeix per subratllar aquesta idea el text
segUent:

Bellament va dir Vives: l'autentica saviesa consisteix a jutjar
rectament les coses de manera que apreciem cadascuna corn ella es,
de manera que no perseguirn allO que es vIl corn alguna cosa preciosa
i no refusem elle que es precies corn a vil, ni vituperern all() que es
digne d'encorni. ni Iloem all() que Os despreciable. D'aqui ve l'error
hurna I d aqui neix el vici. No hi ha res mes furiest en i'home que la
perversi6 del judici que no assigna a les coses el seu valor. Que
s'acostumi per tant el nen des de petit a formar-se opinions rectes de
les coses que Ii serveixin a rnesura que creixi en edat. Que practiqui
allO que es recte i eviti and que no ho es. Que aquest costurn d'obrar
be Ii sigui naturak29.

En un altre passatge de la Didactica defensa l'autor la importancia
que la memo:56a tO en l'aprenentatge dels primers anys. Despras de
recordar que Quintilia tambO era partidari del conreu de la mernOria,
addueix dos textos extrets de dues obres de Vives. la repetidament

(28) ..Theor.a rerum facilis est et brevis. nec praeter obleclationem quidquam affert
Usus vero arduus est et proIlxus mirabdeL ferens mquit
(Cornenius Didactica magn.i XXI. 1)

(29) Didactica magna. XXIII. 5
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citada De tradendis disciplims I la Introductio ad sapientiam El
primer comenta el conegut principi segons el qual cal conrear la
merndria des dels primers anys, ja que, corn qualsevol Organ, augmenta
si se la conrea:

-Cal confiar-li amb cura i amb frequencia moltes coses, perque en
aquesta edat la facilitat fa que aixd no suposi un treball. Aixi, sense
esforc i sense dificultat, (a merndria es dilate i es torna extraor-
dinariament capac-30.

El segon text repeteix la mateixa idea amb paraules sernblants:

"No deixis descansar la merndria. No hi ha res que creixi i augmenti
tan) amb l'exercici. Confia-li alguna cosa cada dia. Quant mes Ii confris,
amb més facilitat t*ho guardara: corn menys Ii contiis, mes infidel
sera".

Existeix unanimitat entre els estudiosos de Vives quan afirmen
que una de les aportacions fonamentals per a la psicopedagogia
moderna, aportacid per la qual ha estat considerat justament corn un
dels seus pioners mes importants, ha estat haver descobert el que
aleshores es va encunyar corn «la diversitat d'enginys., es a dir,
la multiplicitat de caracters, de capacitats i de manera de ser i

d'aprendre de cada persona. Aquest principi, acceptat avui corn a
evident i indiscutible, va ser una innovacid en el seu temps, malgrat
que les consequencies que tindria en l'arnbit de l'educacid tardarien
quatre segles a ser tenides en cornpte.

L'experiencia docent de Vives i la seva capacitat d'observaci el
van portar a descobrir que no existeixen sistemes ni fOrmules
pedagOgiques de valor universal aplicables al quefer educatiu. Vives
posa de manifest que cada alumne posseeix una capacitat i una manera
de ser peculiar, aixi corn un ritme d'aprenentatge discontinu dependent
de multiples factors que generalrnent escapen al control de l'educador.
Mentre uns sorprenen per la seva brillantor en els primers balboteigs
de l'aprenentatge, i defrauden poc despres les esperances que s'hi
han dipositat, d'altres, per contra, despres d'uns primers passos
barroers i insegurs, aprenen a carninar amb decisid i rapidesa,
sorprenent els seus educadors que amb prou feines els havien consi-
derat habits per a l'estudi.

Intimament relacionat amb aquest principi, Vives pensa,
encertadament, que abans d'ensenyar i d'educar cal coneixer les
capacitats possibilitats de l'aprenent mitjancant proves i

observacions que permetin establir un diagnostic fiable. No n'hi ha
prou amb un diagnostic inicial que etiqueti cada vailet en el Hoc adient

(30) El text de \lives correspon a Do tradondts disciphnis, Ilibre 3
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per afavorir-ne l'aprenentatge, sin6 que el diagnostic i la terapia
escaient caldrA fer-la periOdicarnent, tenint en compte el parer del
claustre del professorat i el resultat individual de l'aprenentatge.

Aquestes tesis de Vives queden recollides fidelment en els escrits
de Comenius fins als mOs petits detalls. L'afirrnaci6 que alguns nens
s6n precogos perd s'esgoten amb rapidesa i cauen en la vulgaritat,
mentre que d'altres que al principi estan encantats desperten i sOn
capagos de raonar adequadarnent, poden Ilegir-se en els capitols IX i
XII de la Didactica magna. L'autor hi inclou tambe la bella rnetafora
del valenciA segons la qual l'enginy 6s a l'esperit aIIO que l'ull és al
cos. Cornenius escriu pel seu compte:

El nostre enteniment es molt semblant a l'ull o al mirall, ja que si
poses davant seu un objecte qualsevol, la seva forma i color presenten
en si una imatoe completament

Identiques tesis defensen ambdOs en establir els principis que han
de guiar l'aprenentatge. Vives va ser el primer a defensar l'ense-
nyament realista enfront de la vigent ensenyanga verbalista establint
els principis de l'aprenentatge: el coneixement va dels sentits a la
irnaginaci6 i d'aquesta a la ment de manera simple i natural; cal
ensenyar el que Os particular i concret per poder arribar al que Os
general i complex. Aquestes mateixes idees apareixen formulades en
forma de "Ileis" al capitol XVII de la Didactica de Comenius.

Altres aspectes sens dubte espigolats per Comenius en les obres
de Vives sOn, per exemple, la importancia assignada en ei curriculum
a l'educaci6 fisica, a la histOria i a l'aprenentatge de les Ilengues
classiques i modernes. Ambit on Comenius va ser un autOntic pioner.

Convengut Vives que la ment necessita relaxar-se, i no pot
romandre en tensi6 permanent corn l'arc, si no volern que es trenqui,
aconsella a nens i adults el descans i l'exercici fisic. Quin tipus
d'exercici? Aquell que comporti dues qualitats: moralitat i alegria.
Les posseeixen ambdues el passeig, el joc de pilota, el salt, la cursa,
el Ilançament de dards i aquells altres jocs sedentaris que exercitin
la intel.ligencia i la merndria.

L'objectiu d'aquests exercicis Os enfortir el cos i mantenir-lo sa,
ja que -no hi ha res pitjor per a la salut I per a la rnent que un cos
descurat, brut i sOrdid>,'?.

(31i Cornenius Didactic:a magna. V. 9
(32) Vives De tradendis chsciphtns. 472
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Els exercicis I jocs proposats per Comenius a la seva somniada
escola pansOfica ston els mateixos que havia recomanat Vives, excepte
els jocs de cartes i d'atzar, que considera poc recornanables.

Pel que fa al paper educatiu de la histOria, la diferencia entre
arnbdOs no es substancial. Aprecien la histOria corn a magistra vitae,
si be Cornenius inclou en el seu programa un conjunt de materies
excessiu des del nostre punt de vista. Si Vives redueix l'ensenyament
de la histOria pAtria a les tradicions, costurns i forrnaci6 civica i

social dels nens i dels joves, Cornenius aconsella que s'ensenyi histOria
natural, histOria de la tecnica i dels descobrirnents, histOria dels
costums dels pobles, de la prudencia i de l'estupidesa humanes, etc.

Un aspecte al qual no sempre els sisternes educatius han posat la
rnateixa atenci6 ha estat l'aprenentatge dels idiomes. Erasme es vanava
de moure's arnb facilitat per tota Europa amb el Ilati i de no necessitar
coneixer cap altra Ilengua. Es cert que el Ilati va ser la llengua culta
per excellencia fins molt entrat el segle XVIII, per6 tambe es
indiscutible que aquesta Ilengua internacional va anar declinant a
mesura que la unitat europea va esquerdar-se definitivament i es van
organitzar els diferents estats moderns. Raons religioses, politiques
i culturals van fer canviar de mentalitat i van obligar a canviar els
sisternes d'instrucciO.

De Vives va ser el merit d'haver defensat amb entusiasme la
Ilengua materna en l'ensenyament primari corn a punt de partida per
a tot l'aprenentatge posterior. D'altres humanistes espanyols van
defensar aquesta postura fins i tot en l'ensenyament universitari. El
Brocense deia que parlar en Ilati corrompia la mateixa Ilatinitat.
Pedro Sim6n Abril va dernanar a Felip II, entre d'altres coses, que
manes ensenyar les derides en Ilengues assequibles, en comptes de
"en lenguas extrafias y apartadas del uso comOn y trato de gentes>,33.

L'actitud de Vives davant del problema de la Ilengua de l'ense-
nyarnent, aixi corn les seves reflexions sobre les dificultats que
comporta el proces de traducci6 d'una llengua a una altra van ser
recollides per Comenius en abordar aquests complexos problernes. No
es pot negar que el pedagog centreuropeu va anar molt rnes Iluny que
Vives perque va patir en prOpia carn el canvi constant de residencia.
"La meva vida va ser un andarejar, no vaig tenir pAtria», va dir en
certa ocasiO, i ja no en tenia prou arnb el Ilati per cornunicar-se.
Aquesta es potser la causa de la seva obsessi6 per l'aprenentatge de

( 3 3 ) Apuntarmoolos cOrtio se deben telodnar las doctonas y Ii rnanera de onseriadas
Madrid 1589
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les Ilengues, al qual va dedicar nombroses obres I l'aportacid més
original en el camp de l'educacid a judici dels seus coetanis34.

Queden sense analitzar d'altres aspectes on es demostra
fefaentment fins a quin punt el pensament de Comenius es feudatari
de l'universal pedagog espanyol. Nornés cal assenyalar-ne alguns dels
descoberts mitjangant la lectura de les obres d'ambdds pedagogs:

1. Necessitat de la motivacid en l'aprenentatge.

2. Defensa de l'Os dels metodes naturals i actius, reduint als
minims la teoria i multiplicant al maxim la practica.

3. Abolicid del castig escolar substituint-lo per l'estimul, l'emulacid
i el premi.

4. Os sisternatic del dialeg i de les preguntes frequents.

5. Defensa de la funcig social de la universitat oberta Onicament
a les intel.ligencies més preclares, prescindint de la classe social de
procedencia i destinant la resta de la poblacid juvenil al comerg, a la
indOstria i a l'agricultura.

6. Control del professorat universitari per part dels poders
publics, a carrec dels quals han d'anar els seus salaris.

7. Control de les ensenyances, de la disciplina escolar, dels metodes
d'ensenyament i de l'orientacid escolar per part del claustre uni-
versitari.

8. Control dels titols academics pel claustre, impedint la titulacid
a qui no ho mereixi.

9. Os en l'ensenyament de monitors i ajudants del mestre
escollits entre els alumnes mes avantatjats.

10. Necessitat d'instruir a tots els nens i nenes sense excloure'n
aquells que eren apartats de l'escola per les seves deficiencies
psiquiques o mentals.

Es evident que detenir-se en cadascun d'aquests aspectes obligaria
a coneixer en profunditat les obres completes d'ambdds pedagogs, a

(34 ) Jana Kullova ha analitzat recentment els problemes que plantela la traducci6
l'empremta que en aquest aspecte deixa Vives en Comenius. en el treball ..Comenius's
Didactica and the Fats Spanish Theorician of Translation.. A Homage to J A
Comentus Praga Karolinum, 1992. pag 299-391
L'obra més apreciada de Comenius a Espanya. corn indiquen els fons bibliotecans.
es !a lanua linguarurn reserata, de la qual es conserven divuit exemplars del segle
XVII Menys coneguda va ser IOrbis sensualturn pictus (dos exemplars) La Biblioteca
Nacional de Madrid conserva l'Opera diciactica omnia. edició princeps d'Amsterdarn.
1657

n
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dedicar-hi uns quants anys d'estudi a redactar una rnonografia force.
extensa

N'hi ha prou, de moment, de retre homenatge ara, que hem celebrat
el centenari dels seus naixements, a aquests dos egregis pensadors,
puntals indiscutibles de la pedagogia occidental contemporania.

Paraules clau

HistOria de l'educaci6 Educaci6 clessica

Hist Oda de la pedagogia Educed(' humanista

HistOria de la lilosofia Didectica
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Desde una perspectwa
'./stOrico-comparativa.

analizan las
e influencias

ejercidas por Juan Luis
Vives sobre la obra de
Comenio. asi como la
trascendencia del
humanismo pedagogico
clasico en .imbos
autores. Oyes y
Comenio coinciden en
aspectos como el
internacionalismo
ecumenico. el
optimismo pedagogico
para la reforma social.
la necesidad de que la
educaciOn coadyuve a la
mejora del genero
humano Ademas.
Comenio recurre a
Vives como argumento
de autondad para
reafirmar parte de las
ideas expuestas en la
Didactica Magna por lo
que se puede afirmar,
en cierto sentido. que
sus propuestas
educatwas dependen de
las instituciones.
comentarios y
opiniones de nuestro
insigne humanista. del
cual se acaba de
cumplir en 1992, ei
qu/nto Contenane Ce Su
nacitniento

Abstracts

L'auteur analyse
sous une perspective
historique et
comparative les
relations et l'influence
de Juan Luis Vives sur
rceuvre de Comenius.
airsi que l'ascendance
de l'humanisme
pedagogique classique
sur ces deux auteurs
Vives et Comen/us se
retrouvent sur des
aspects comme
l'internationalisme
cecumenique.
,'optimisme
pedagogique pour la
relorme sociale. le
bosom d'ameliorer le
genre humain par
l'education De plus
Comenius se Were a
Oyes pour reaffirmer
avec plus de poids une
partie des aides
exposees dans La
Grande Didactique Nous
pouvons anis, affirmer
en un sens. que ses
propositions educatives
dependent des
/ntuitions
commentaires et
opinions de notre
insigne humaniste qui
aufait eu (-mg Cents .-ins
en 1992

0

An analysis --from a
comparative historical
perspective of the
relations and influences
of Juan Luis Vives on
the work of Comenius
and the ascendency of
classic educational
humanism over both
authors Vives and
Comenius coincide in
aspects such as
ecumenical
internationalism.
educational optimism
for social reform, the
need for education lo
contribute to the
improvement of the
human race Moreover.
Comenius turns to
Vives as an
authoritative argument
to reaffirm somb of the
ideas expressed in the
Didactica Matna. from
vslitch we may assert
to some extent that
his educational ideas
depenr. on the
Intuitions, comments
and c/./nions of our
distinguished humanist
the quincentenary of
vshose birth was
celebrated in 1992
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Temps d'Educació, 12 2n semestre, 1994

Estudiar la guerra per a desaprendre-la
Anna Bastida *

1. Introduccid

L'epoca en que ens trobem, que és la de la gestaci6 i l'engegada
de la Reforma Educativa, ha vist una intensa i positiva reflexi6 sobre
tots els aspectes de l'educaci6. En l'ambit a que pertanyo, el de la
Diddctica de les Ciencies Socials, s'hi ha donat una valuosa i heterogenia
tasca que ha dut corn a resultat mUltiples propostes de treball. De
rnanera molt explicable, una part molt important d'aquestes propostes
s'ha centrat en el tema dels continguts procedimentals, i dic que es
exp [cable perque les Ciencies Socials escolars han topat amb greus
dificultats de comprensi6 d'enca del moment en que es va pretendre
que fossin altra cosa que una simple enumeraci6 dels afluents de
l'Ebre pel marge dret o be de la tirallonga de reis gots: ates que ara
es tractava de comprendre fets socials complexos, la forma i els
mitjans amb que es presentaven a l'aula tenia una importdncia cabdal.

Tanmateix, la meva reflexi6 se centra, muds aviat, en continguts
de caire conceptual i de valors. A les pagines que segueixen fare una
proposta educativa consistent a integrar els fets bèllics als curricula
de Ciencies Socials, tant a l'ensenyament primari corn als secundaris.
M'afanyo a aclarir que no vull pas afavorir cap involuci6 adrecada a
retornar a les inefables histories «de batalletes,,, malauradament
conegudes de molts de nosaltres. Ben al contrari: es tracta d'avancar
en la integracia de continguts que permetin que el coneixernent social
ofert als alumnes sigui al més Otil i Iligat a la realitat possible.

El punt de partenca en que es fonamenta aquesta proposta es doble:

En primer Hoc, la convicci6, que comparteixo amb Kieran Egan
(1991), que per a aconseguir l'interes i la motivaci6 dels alumnes cal
fer una selecci6 de continguts que inclogui temes veritablement

Professore de Geografia I Hist One en un Institut de Batxillerat el penode 1974-
1988 Dectora on Histeria Contemporania (1992) Tesi, publicada parcialmenf. amb el
litol Desaprender la guerra Una visiOn critica de la educaciOn para la paz 1,arcelona
Icaria. 1994 Actualment, professore al Dep de Didactica de les C Socials de la UB

Adreca professional Departament de Didectica de les Ciencies Socials Universitet
de Barcelona Baldiri I Reixac. s/n 08028 Barcelona

243

3 (3 4 IL



Anna Bastida

importants I que, en treballar-los, la mamada I els adolescents s'adonin
que aIlO que tracten es una de les claus de volta del mOn en que men
I si es tracta d'ensenyar coses importants, no ens podem deixar la
guerra, que es un fenornen social corn qualsevol altre i d'una presencia
tan justificada als curricula corn la producciO econOrnica, (a religiO o
les relacions socials.

En segon Hoc, la meva constataciO, a les aules de secunderia,
de l'interes dels alumnes per la guerra. Aquest interes contrasta amb
el poc que els professors de Ciencies Socials sabem de la guerra. De
fet, es un tema en el qual ni els tedrics de l'educaciO ni tan sols els
corrents d'educaciO per a la pau no han parat esment, malgrat que
educar per a la pau se suposa que implica educar contra la guerra.

De l'anelisi de la guerra a l'aula se'n poden deriver interessants
conseqUencies educatives, mentre que la seva ocultaciO contribueix
a promoure un saber social mancat i parcial. No dire res de nou si
afirmo que vivim en un rnOn inestable i violent i en el qual els conflictes
bel.lics sOn nombrosos, habituals i propers: estic convenguda que el
fet d'acostumar els alumnes a tractar de forma racional i cientifica
aquests ternes, tant els referits al passat corn al present, els proveiria
d'instruments interpretatius i de capacitat d'intervenciO i els
predisposaria a preferir les solucions no violentes dels conflictes.
Una de les coses que la histOria demostra es que la violencia gairebe
mai no soluciona res.

Pertanyem a un temps marcat per l'existencia d'arsenals
armarnentistics capacitats per provocar la destrucciO rnassiva, la
presencia dels quals converteix en indispensables uns coneixements
que rnolts de nosaltres ens haguessim estirnat mes d'ignorar. Perd
parlar-ne pot contribuir a mirar-se la guerra no pas

-corn si fos una pertorbaci6 de la nature. sernblant al terratrernol"

sinO, mes aviat

-corn una malaltia que es podria preveure per rnitje de la investigaci6
de les seves causes"'

Es a dir, que es a partir de l'acostament i la comprensiO de les
causes de la guerra corn es podrien anorrear: no es pot establir
terepia sense diagnostic previ.

Pindar va dir fa molts segles:
-la guerra es dolga per a aquells que no hi han anal mai. pero aquoll
qui la coneix, aixi quo s'hi acosta, hi troba un horror oxtrern"

(1) Sir B 11 Liddell Hart. 1969 p 141

(2) Fragment num 110
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Per aixo paga la pena de fer acostar els alumnes a la realitat de
la guerra, sigui de l'epoca que sigui, per tal de prover de

-robar-li el darrer retaH de gloria, la darrera Iluissor d'encis-.

tal corn volia el pintor Paul Nash (1889-1946), que pretenia esser
-el missalger que duu la paraula dels homes que Iluiten a aquells que
volen que la guerra es mantingui per sempre

2. La guerra a l'aula

Hi ha una pregunta que potser seria raonable de plantejar-se: per
qub no ensenyem la guerra? Si hem decidit d'incorporar la demografia,
l'econornia o la vide quotidiana als nostres curricula de Ciencies
Socials, aleshores, per que no la guerra? Que ens impedeix d'esbrinar
corn es combatia en tal bpoca i amb quins resultats si hem volgut
saber qub es produla i corn? I. si ens plantegem a classe per qué la
hurnanitat ha esdevingut productora massive de bens i serveis, que
ens priva de posar damunt la taula la tender-Ida a moure guerres que
ha caracteritzat tants estadistes i la disposici6 a seguir-los de tants
sUbdits o ciutadans? AllO que no es planteja clarament es podria
deduir que constitueix un fet «normal», «inevitable», fins

i tot
marcat als gens humans. Corn que de cap manera no comparteixo la
--;onvicci6 que la guerra sigui un tret inherent al genere hurries, considero
que el terna mereix atenciO cientifica i. igualment. transposici6
didecticas Tanmateix, abans de fonarnentar riles acuradarnent aquesta
afirmaci6, ens cal encarar la qUesti6 que encetava aquest epigraf:
per que no ensenyem la guerra?

Per explicar l'absencia de la guerra de les nostres aules adduire
algunes hipOtesis. La prirnera podria ser una rnarcada prevenci6 dels
rnestres, rnolts dels quals manifesten la seva por que l'estudi i el
tractament escolar de la guerra pugui convertir els seus alumnes en
violents o -belligenes». De fet, aquesta prevenci6 es ben be una
idea previa o un prejudici que no resisteix el contrast amb la realitat.
En aquest sentit. la meva experiencia mostra exactarnent el contrari

si el meu testimoni no fOra suficient. puc afegir-hi la d'altres
professionals. per exemple, el de [Education Office de l'Imperial
War Museum, de Londres. Aquesta instituciO organitza sessions

(3) Reproduit a Jay M Winter. 1987 p 289

, t3 ,1
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didActiques centrades en les dues Guerres Mundials i adregades a
escclars de tots els nivells, i la seva Directora, Mrs. Anita Bailin,
em va confirmar que el coneixement més detallat de les condicions
del combat o dels seus resultats tenia corn a conseqUencia un rebuig
de la guerra gairebe general. En la mateixa direcci6 inhibidora actuen
la manca de tradici6 i l'habitud dels ensenyants d'aquest pais per
tractar el tema, si fern excepci6 de les "glories imperiales" que yarn
patir en la nostra formaci6 escolar durant l'època franquista: de tota
manera, aleshores tampoc no se'ns explicava corn era la guerra ni a
qué es devia; la cosa consistia, exclusivament, a mitificar els fets
bAl-lics i els pressumptes herois que els havien dut a terme.

D'altra banda, i per reblar aquest clau, aquest pais ha estat
tradicionalment l'escenari del monopoli dels militars professionals
pel que fa als tons documentals relacionats amb la guerra, de manera
que la historiografia militar feta per civils ha estat gairebé
excepcional. En aquest sentit, una considerable distAncia ens separa
de paisos corn Franca, Italia o la Gran Bretanya, encara que la histbria
militar ha patit una tendAncia general al menyspreu i la desconsideraci6.
Corn ja va dir fa anys Roger Caillois,

-La guerra posseeix en grau elevat el carecter essencial d'alld que es
sagrat: sembla impedir que se la consideri amb objectivitat. Paralitza
l'esperit d'analisi. Es temible i impressionant. La maleeixen, l'exalcen.
L'estudien poc. Les primeres obres veritablernent critiques daten d'ahir
(

La penOria historiogrAfica que en aquest Ambit afecta el nostre
pais es reflecteix en el fet que la guerra sigui gairebe absent de la
majoria dels Ilibres de text escolars. No és pas que no hi surti, sin6
que es limita a fer-hi de fita cronolOgica, de cornparsa més aviat
muda de fenOmens considerats mOs interessants, i les relacions que
la Iliguen amb ells s6n quelcdm que, en general, es deixa a l'ombra.

De més a mes, quan tracten temes bOl.lics, els Ilibres de text
incorren faciirnent en errors conceptuals, i no Os estrany de confondre
conceptes fonarnentals -estratOgia i tactica, per exemple- ni barrejar
termes tOcnics: can6 i bateria, posern per cas5.

Tanmateix, mentre mestres i Ilibres ignoren la guerra, els alumnes,
en el context de la seva vida extraescolar, van adquirint abundants
coneixernents vulgars que s'hi relacionen a causa de la influOncia dels

(4 ) Roger Caillots. 1975. p 169
( ) Al capitol primm de Bastida. 1994. s111 fa una revisit:5 dem continguts relacienats

amb la guerra dots Ilibres de text iscolars mes dttosos a Catalunya Aquest Ilibre
procedetx de la test de doctoral presentada al Departament d'HistOrta Contemporanta
de la Universital de Barcalona el matg del 1992 amb el Mol a guerra i el pensarnent
estratngic el punt de vista didactic
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rnitjans de comunicacid massive que, corn tots sabem, tracten els
ternes bèlhcs tant a traves de reportatges corn d'obres filmiques de
ficciO. Per aquesta ra6, no sernbla estrany que, tal corn he comprovat
repetidament, les guerres més conegudes dels alumnes sOn les dues
mundials (sobretot, la segona), la de Vietnam i la de Secessi6 nord-
americana, i aix6 tant a l'ensenyament secundari corn a l'Escola de
Mestres.

Podriem, per tant, resurnir and que hern argurnentat fins ara bo
i dient que la guerra no té gaire tradici6 en els estudis hist6rics i
encara rnenys en l'ensenyarnent escolar, fruit d'una combinaci6 d'oblit,
rnenyspreu, anirnadversi6 i ignorancia. I aix6 malgrat l'indubtable
interes dels alumnes. Perd el terna s'ho val, i be caldria esrnenar la
seva absencia. Els arguments de caire histOric sOn nombrosos: en
primer Hoc, la guerra es un dels ter-Omens socials més persistents
al Ilarg del temps i d'influencia general més fonda en molts dels
arnbits de la ida humana.

En efecte, la guerra ve marcar l'estructura dels primers Estats
de l'Orient Proper i la vide dels ciutadans de la Grecia classica alhora
que va esdevenir l'instrument essencial de la construccid de l'imperi
de Roma. Tal corn va constatar sir Charles Oman (1953), a l'Europa
medieval la guerra era el fenomen més constant de la vide de la gent,
nornés per sota de l'agricultura i potser per davant de la religiO i tot.
Tampoc durant l'Edat Moderna hi ha gaire epoques de pau a Europa:
segons Geoffrey Parker (1990), el 95 % (Jets anys entre 1500 i
1700 foren de guerra.

Altrament, a partir del 1500, els Estats europeus organitzen els
primers imperis d'abast veritablement mundial, cosa que
aconsegueixen, sobretot, gracies a la seva superioritat bellica.

Durant els aproxirnadament cent anys que segueixen les Ilargues
campanyes de la Revoluci6 Francesa i l'Impen, Europa fa relativament
poques guerres en territori propi per() actua de forma intensive a
Ultramar. Pel que fa al segle XX, s'hi han donat dos conflictes armats
d'abast mundial, que varen mobilitzar desenes de milions de combatents

que varen provocar uns deu milions de morts el primer i diverses
vegades aquesta xifra el segon. Al costat d'aquestes guerres majors,
ambdues originades a Europa, el mOn ha conegut una quantitat altissima
de guerres de totes les menes I durades, de manera que. si ens
referim a l'escala mundial, fbra ben dificil de trobar un moment de
pau general, I aim) encara que deixem de banda la guerra freda.

Es igualment evident l'empremta que la guerra ha anat deixant en
la cultural la civilitzactO humane: no cal sin6 recordar quantes obres
majors de la literature de la nostra tradiciO se'n nodreixen, de la
II hada a El Rei Lear, i quants autors, de Tolstoi a Heinrich B011.
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Tambe es pot seguir el rastre de la influencia de !'ernbit militar en
l'economic I no nomes per la via més traaicionalment reconeguda de
l'explotacid en temps de pau de les descobertes tecniques degudes a
les necessitats de guerra. Corn ja va rernarcar fa molts artys Lewis
Mumford, hi ha un punt de connexiO extrernarnent interessant entre
el sistema d'instruccid militar introddit per Maurici de Nassau i
l'organitzaciO productive de tipus industrial. Al final del segle XVI,
el princep Maurici de Nassau es va inspirar en els metodes d'instruccid
de les legions romanes, aleshores oblidats, per tal d'aconseguir unitats
d'infanteria capaces de funcionar corn un cos Onic, les peces del qual
eren estandarditzades i, per tent, substitu'ibles. L'instructor marcaria
la sequencia exacta dels moviments que havia de fer cada ,,peca",
es a dir, cada soldat: és evident la similitud arnb l'organitzaciO del
treball a la rnanufactura rnoderna, dividit i especialitzat per fer
productes sernblants segons un ordre preestablert i instituft no pas
pels operaris que l'executen sin6 per l'empresari6.

Tenir presents dades corn aquestes en el moment de seleccionar

els continguts factu i conceptuals de Ciencies Socials seria Otil per

diverses raons, la més visible de les quals és la restituciO a la
realitat social, passada o present, d'un dels seus components
fonamentals. Liddell Hart considerava que, havent eliminat la guerra
de la Hist Oria, els historiadors l'havien deixada

.tan desproveida de significat corn ho havien fet els seus predecessors,
de manera que ara sembla una carnissena encara mes

bie

Ara be, un cop establerts aquests arguments de caire episternolOgic,
que justificarien el tractament escolar de la guerra a partir dels
continguts mateixos de la ciencia soGial, podem referir-nos a les
raons prOpiarnent educatives que coincideixen en la mateixa direcciO.
En aquest sentit. ens trobern abocats a tractar terries directarnent
relacionats amb l'educaciO per a la pau, arnbit que. afortunadarnent,
s'ha reconegut corn un dels components vertebradors de l'ordenaciO
curricular de l'ensenyarnent obligator! a Catalunya.

Des d'aquest punt de vista, hi ha dos aspectes que ens interessa
molt de rernarcar. El primer és que res no fa tan atractiva la guerra
corn el desconeixernent de la seva naturalesa. El segon, relacionat
arnb l'anterior. es que caldria ajudar a transmetre als alumnes l'horror

la radical inutilitat de la guerra. La baronessa Bertha von Suttner
la va dir molt assenyadarnent [any 1912 que si encara hi havia

((5 ) Vegell ti captol segon Haut, de I COW.; Mum6o,d(1977) redcio oliciinal del quol
et. del 1934

( 7 ) Liddell Hari 1,169 pp 141 143
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guerra no era pas a cause de l'existencia del mal sinO del fet que la
gent es pensava que era una bona cosa. Aquesta conviocy3, que Ia
guerra sigui un mitja adient per resoldre determinats conflictes
politics, es pot dir que forma part dels prejudicis de la nostra culture,
i resulta potenciada pel fet que els governants hi recorren amb
frequencia ates que la consideren una més de les cartes que es poden
jugar en politica. El tractament cientific, racional i desapassionat de
les causes, el desenvolupament i les consequencies de la guerra pot
fer replantejar aquesta convicciO. Els conflictes bel.lics rarament
impliquen consequencies positives i, si de cas es aixi, aquests efectes
positius o uns altres d'equivalents s'haurien pogut obtenir per vies
pacifiques i amb un cost en sofriment huma molt inferior.

En aquest sentit, té especial interes la contextualitzaciO,
l'explicacit, la complernentaciO dels coneixernents previs que els
alumnes adquireixen als rnitjans de comunicaci6 massius i que. per la
seva naturalesa mateixa, impedeixen una adequada elaboraci6
intel.lectual i reflexive dels temes bel-lics. En efecte, els mitjans
de comunicaci6 ens ofereixen imatges molt OH Is perque ens acosten
el m6n, pelt' els cal una explicaciO complementaria que les situi: els
reportatges televisius, per exemple, ofereixen, en general, visions
rapides, fragrnentaries i emocionalment colpidores dels conflictes,
tal corn ha fet pales el tractament de les guerres de l'ex-lugoslavia
o de Somalia: en d'altres ocasions se'ns ha ofert una visiO que mes
s'acostava al castell de foc que no pas a la guerra real, corn fou el
cas de la guerra del Golf de 1991. En aquest sentit, Pierre Sorlin
afirmava no fa gaire que, actualment, la presentaci6 de la guerra,
tent al cinema corn a la televisiO, es, per darnunt de tot, un espectacle
(1992). Tal corn ja s'ha dit a bastarnenr, a la televisi6 no hi ha temps
per oferir el tractarnent a tons i degudament matisat d'un terna, de
manera que, sovint, les claus s'han d'anar a cercar en un altre Hoc:
l'aula escolar en podria ser un. Es tractaria, en definitive, d'establir
Iligams significatius amb el coneixement vulgar dels alumnes, d'ajudar
a transformer la simple informaci6 en coneixement.

Per a cloure aquest epigraf , podriem dir que si deixem de banda
la guerra incorrem en una absurda malversaci6 pedagOgica no fOra
raonable deixar el monopoli del tractament de la guerra en mans dels
mitjans de comunicaciO massive, ni tampoc no resulta comprensible
l'oblit d'una tematica que reuneix qualitats de significativital i de
rellevancia social, I aixO tant des del punt de vista factual corn
actitudinnl i d'ectucacie en valors

(8) Sol)rc lenla vegoil per c,einpit. l'os;rmati (1(1W( M
( 19(15) () ,lo,in (-,((c!. ( iro1ii

249

- a



Anna Bastida

3. Un exemple. La Primera Guerra Mundial a l'aula

Si considerem acceptables els arguments anteriors I decidim in-
corporar la guerra a les nostres aules, aix6 no voldra pas dir que
s'hagi d'obrir una nova parceHa d'especialitzaci6, no sols perque no
tindria cap solta convertir els nostres alumnes en aprenents
d'estrategia sin6, sobretot, perque, en aquesta época d'hiper-
especialitzaci6 que vivirn i en la qual la realitat queda difurninada
darrera les rratiples compartimentacions en que la dividirn, l'escola
hauria d'ajudar a oferir aproxirnacions a la totalitat -en el nostre
cas, la totalitat social- sense les quals els alumnes queden mancats
d'instrurnents d'interpretaci6 coherents. Nornés es tracta, doncc,
d'integrar la guerra corn un fenomen social més, complex, corn ho son

la majoria, i fer veure els nombrosos punts d'incardinaci6 arnb que
forma part de la Hist Oria i de l'actualitat.

Es clar que aquest no es l'espai adient per a consignar els continguts
que, eventualment, foren susceptibles d'inserir-se en un tercer nivell
de concreci6. En canvi, si que voldria mostrar arnb un exernple els
lligams que es poden establir entre un fenornen beHic i el conjunt de
la realitat social en que té Hoc, aixi corn les potencialitats educatives
que conte un enfocament d'aquesta mena.

El cas triat és el de la Primera Guerra Mundial, terna que tradi-
cionalment ha fet part clefs curricula de Ciencies Socials i que es
considera important pel Hoc central que ocupa a la histOria con-
temporania. Primer conflicte beHic europeu a gran escala d'enca de
la fi de l'imperi napolednic, la Gran Guerra (1914-1918) representa
un tornbant decisiu: provoca o be accelera l'esfondrament de quatre
irnperis i la compareixenga d'un estol de nous Estats a Europa; es a
les arrels de l'eclosió de la prirnera revoluci6 socialista reeixida i
tambe dels feixismes; prornou el capgirament del mapa colonial i

aparicid de nous enfocarnents en les relacions internacionals; s'hi
ha de recOrrer per trobar alguns dels fonarnents dels actuals conflictes
a l'Orient Proper; etc.

L'enfocament predominant a l'ensenyament de la Primera Guerra
Mundial, segons es dedueix tant dels Ilibres de text escolars corn de
la prOpia experiOncia docent (en aquest cas, nornés a l'ensenyament
secundari), prima els aspectes politics, diplomaticr. I econemics quo
van influir en el seu esclat i subratlla les nombroses conseciOencies
a que va donar Hoc. Pel que fa al desenvolupament concret del conflicte,
a all6 que s'esdevenia als diversos fronts, rep una atenci6 mes aviat
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secunderia, encara que s'esmenta, corn de passada, l'horror de la
guerra de trinxeres, l'estrena de l'aviaci6 corn a instrument bel lic
o la cornpareixenca dels carros de combat Podriem considerar els
continguts factuals I conceptuals seguents corn els eixos que
normalment vertebren el tema:

la competencia comercial entre les potencies industrials europees;

la competencia colonial entre les potencies europees;

- els conflictes territorials i els ressentiments entre les potencies
europees;

la presencia de dues aliances contraposades -Triple Entesa
i

Triple Alianca- que contemplaven la solidaritat entre els seus membres
en cas de guerra;

- la trajectOria de la cursa d'armaments;

la situaci6 de tensi6 resultant, que esclata amb la guspira de
«l'assassinat de Sarajevo» (28-VI-1914);

quatre anys i escaig de combats, amb predomini de la guerra de
posicions, en diversos fronts. Els mes importants son «l'oriental»
(Rüssia-Alemanya-Austria) i «l'occidental» (Belgica-Franga-Gran
Bretanya-Alemanya);

- la mobilitzaci6 econOrnica dels paIsos bel.ligerants;

una enorme quantitat de baixes i una destrucci6 material immense;

la compareixenca del .primer Estat socialista del mOn;

la reconstituci6 dels mapes d'Europa i de les possessions colonials
ultramarines;

la humiliaci6 i culpabilitzaci6 d'Alemanya i el consegilent
ressentiment d'aquest pais envers els seus vencedors.

Ara be, si la Primera Guerra Mundial es mereix un Iloc als curricula
no es nornes perque precipites l'ensulsiada d'alguns imperis dinestics
o perque representes la transposici6 al camp de batalla de la guerra
comercial, sin6 tambe perque va trasbalsar la vide de la gran majoria
dels europeus tambe de molts que no ho eren. Setanta milions de
persones, gairebe tot homes, van ser mobilitzats i hi van patir
condicions d'una duresa mai vista. Uns deu milions no en van tornar.
El gruix de 'a poblaci6 afectada va viure la Gran Guerra corn un
cataclisme, inentre alguns grups especifics hi trobaven avantatges -
els proveidors- o la font d'una nova Ilibertat -les dones. Si considerem
que paga la pena d'entrar en tota aquesta experiencia humana, haurem
de fer l'esforo d'anar a cercar-ne els trets fonamentals; per aix6
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caldré tenir presents les aportacions dels especialistes Aquestes
aportacions sOn abundoses, ates que una bibliografia extensa s'ha
ocupat de la Primera Guerra Mundial des dels moments inicials l'ha
tractada des de tots els angles possibles. El temps passat des de 1914

no drive que, encara ara, l'apassionament de la controversia envolti
el tema9. D'altra banda, també disposem d'un immens cabal de
materials elaborats pels protagonistes de la guerra, tant homes corn
dones, ja sigui en forma de memdries, flock!) o poesia.

De tota aquesta massa documental tan heterogenia en podem
extreure, en primer Hoc, la caracteritzaciO dels combats, la descripcid
dels seus trets materials, que podriem sintetitzar de la manera
segOent:

la participaciO de masses de combatents d'una magnitud sense
precedents;

el predomini dels combats en terra;

uns metodes de combat fonamentats en l'Cis massiu de l'artilleria
per tal de preparar l'avano de la infanteria;

la ineficacia d'aquesta tactica, corn a resultat tant de l'enorme
potencia defensiva amb clue es comptava -sistema de trinxeres,
filferrades. metralladores, etc.- corn de l'escassa mobilitat, amb
excepcid dels espais servits per linies de ferrocarril;

la consequent immobilitzaciO del front occidental durant la major
part de la guerra;

la recerca, sovint tardana i inconnexa, de vies de trencament
de la immobilitzaciO. Aquesta recerca es concretara en la introduccid
dels gasos tOxics, els diferesits papers atorgats a l'aviaciO, la
reorganitzaci6 de les unitats de combat, la introducciO dels tancs,
etc.;

el retorn a la guerra de moviment a partir de l'esgotament huma
i material d'un dels bandols contendents.

Una guerra feta en aquests termes implica unes necessitats de
proveiment enormes: peces i projectils d'artilleria en quantitats
massives. equipament i alimentaciO dels combatents, farratge per a
les cavalleries, rotlles r filferro de punxes i tota mena de materials
per a la preparaci6 i reparaci6 dels sistemes defensius. etc. Aquest
fet es tradueix inevitablement en una pressid molt intensa I creixent

(9) Vegeu per exernple la polernica sobre Ia ncompelencia professional del general
botanic Douglas Haig 101 corn es rnoslra a Dixon (1977) Regan (1989). Terraine
(198P)
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sobre l'aparell productiu de cada pais bel ligerant. En un marc inter-
nacional de desballestament dels sistemes d'intercanvis causat per
la guerra mateixa, cada belligerant va adaptar la seva capacitat de
producci6 agi aria i industrial en funci6 de la seva situaciO, i va
provar d'orientar-les per tal d'extreure'n la maxima rendibilitat
bel.lica. Aquesta adaptaci6 sovint es va ter tot obligant el liberalisme
tradicional a cedir alguns poders economics a l'Estat. Pere) tambe va
significar una pressi6 intensa damunt la ma d'obra, ara composta en
proporci6 molt elevada de dones i de joves, i la postergack5 de les
necessitats de la poblack5 civil, que havien de cedir la preferencia a
les del front. Ens trobem davant d'all6 que s'ha anomenat .Guerra
Total., és a dir, d'un tipus de guerra que implica la participack5 de
tots els cc.nponents socials i econOrnics dels paisos bel.ligerants, de
manera que la vida quotidiana de tota la poblaci6 civil en resulta
afectada, sigui de forma directa (per haver de treballar a la fabrica
de municions, per tenir el marit o el oerma al front) o be indirecta
(bo i rebent els efectes del desproveIrnent o de la inflaciO).

D'aquesta manera, la poblaci6 civil va experimentar una situaci6
que pot semblar contradict6ria: l'escassesa (especialment dura a les
Potencies Centrals, Austria i Alemanya), que va empenyer les families
a menjar molt per sota de les saves necessitats encara que haguessin
de treballar moltes mes hores que en temps de pau, no treu que
moltes dones visquessin la guerra corn una etapa inoblidabie de llibertat
i protagonisme, uns anys en que van ocupar els llocs de treball
.importants I ben pagats abandonats pels homes que eren al front.
La pau, per& s'endura aquestes millores.

Mentrestant, els combatents, que procedien majoritariament del
mOn rural, es van trobar submergits en les condicions atuIdores
d'una .guerra de material". Els potents mitjans de destruccib a
disposici6 dels diferents exercits els condemnavcn a formes de mort
esgarrifoses i massives, per6 aquest elevat preu en sang i en por no
arribava per pagar ni que fos una petita victOria parcial: semblava
corn si la potencia de l'arsenal els artes gran, als caps dels exercits,
entestats corn estaven a mantenir gairebe sense variacions una tactica
que cada dia demostrava la seva inviabilitat i a demanar cada dia més
homes mes material, per a dilapidar-los de la mateixa manera.

Sabre la capacitat professional dels caps militars de la Primera
Guerra Mundial se n'ha parlat i escrit molt i, a hores (1.ira, hi ha un
cert consens entorn de la seva incompetencia. Liddell Hart arriba a
dir que no n'hi va haver ni un de sol de genial, sing. simplement.
alguns de competents enmig d'una massa d'incompetents. Aquesta
apreciaciO, ja l'havien feta, fins i tot amb mes contundencia, els
combatents mateixos, tal corn ho expressa un dian trances de trinxera:
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«L'estupidesa militar i la immensitat de les onades del mar s6n les
dues Oniques coses que poden donar idea de l'infinit,0°.

ConvO de fixar-se en el titol sarcastic del periOdic esmentat -07
progresse- triat en hornenatge a l'optimisme oficial que caracteritzava
el govern frances i que, igual corn el de tots els altres bel-ligerants,
recolzava la censura de la premsa sempre que calla donar noticies del
front: tal corn va dir algCi, a primera baixa de tota guerra Os la

Ilibertat de prernsa".
Obligats durant setrnanes seguides a viure en un mOn «troglodi-

tic>, 12, a sentir espetecs i sorolls eixordadors de tota mena, enfonsats
al fang, fins als genolls, impotents davant els estralls de l'artilleria
adversaria sovint, de la prOpia i tot- empesos a enfrontar-se
desvalguts a les metralladores, els combatents de 1914-1918 van
patir all() que Walter Benjamin va anornenar la pulveritzaciO de
I 'e x p erie n cia :

-(els combatents) es varen trobar sota el cel Iliure en un paisatge en
clue res no havia quedat sense canviar tret dels nitvols i, al mig, al
centre d'un camp de forces en que es trobaven corrents devastadors
i explosions, hi havia el minüscul, el fragil cos de l'home-13.

AqueSta experiancia, gaireba impossible de comunicar per tal corn

sobrepassava totes les anteriors i era radicalment desconeguda per
aquells que havien viscut allunyats del combat, va deixar molts dels
sobrevivents psicolOgicament afectats i, molts mas encara,
convenguts que calia evitar de totes passades la possibilitat que tot
alld es repetis. Aixd Os el que traspuen molts dels escrits deguts a
soldats dels diferents paIsos bel-ligerants. Ens en pot servir de
mostra aquest fragment:

-Enmig de la neu acabada de caure em va passer un soldat,
el seu trepig era apagat, el seu rostre, Tun gris
inversemblant;

el meu cor va fer un bot
en veure un fantasma de feia vint-i-cmc anys.
(...) I Ii vaig dir:
s6c un d'aquells que van marxat abans que tu
ara f a vint-i-cinc anys. un dels molts que mai no van

tornar,

( 10 ) On progresse de I 1 de inorc do, 1917. reproduil pc Stephane Audoin-Rouzeau.

1986. p 64
( 1 1 1 Vegeu P Knightley (1975) The First Casualty. Londres
( 12) Aquest es el nom que Ii d6na Paul Fussell a l'entorn fisic de la guerra de trinxeres,

desproveit de vegetaci6 I caractentzat per una mena de primItivisme que xoca amb

la sofistificaci6 de l'armament Vegeu ol capitol II de l'obra clAssica de Fussell.

1977
(13) Walter Bemamin 'Erfahrung und Armut'. a Gesammelte Schntten vol II. 1. p 214

Reproduit a Roberto Calasso, 1990, pp 763-764
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dels molts que van tornar I ja eren morts
Vam anar alla on tu vas, a la pluja al fang,
yam Iluitar corn tu Iluitaras,
amb la molt, i la fosaria i la desesperaci6;
yam donar allb que tu donaras: el nostre cervell i la
nostra sang.
Creiem que ho yam donar per a res. El m6n no s'ha pas
renovellat.
Hi havia esperança a casa i rabia als carrers
pert el vell mOn es va restaurar i yam tornar
al trist camp i al taller i a la disputa immemorial
de rics i pobres. La nostra victOria fou a nostra derrota

Tot i aixf, hi hague ex-combatents clue van acabar la guerra amb
la convicci6 d'haver pertangut a una raca d'herois que la societat no
valorava prou. Potser era a ells que es referia un graffittitrobat en
un vag6 de tercera dels ferrocarrils alemanys:

"Hi ha autentics imbecils que els agrada aquesta guerra horrorosa,,'5.

I era d'ells de qui Walter Benjamin va dir que no coneixien altra
cosa que la guerra» i que que defenien en la postguerra, és a
dir, el paisatge del front, era la seva veritable patria»16: d'ells
arrenca una de les arrels del feixisme.

Les il.lusions perdudes, l'espectacle del castell de foc de
l'artilleria, el sofriment i la por insuperable o l'enyor dels companys
perduts han produIt poemes i personatges de ficci6 memorables, corn
Paul, el protagonista de Res de nou a l'Oest", que mor el dia de
l'armistici mateix, despres d'haver perdut tota la seva colla d'amics
i companys de classe al camp de batalla, o el Feldfebel Batxmatiuk,
instructor de tropes de l'imperi austro-hongares que, per tal de
convertir els homes en «veritables homes», es a dir, en soldats,
considera necessari d'arrencar-los 8. Tambe la solitud de les
dones que s'han hagut de quedar a casa i han patit les conseqUencies

( 1 4 ) Herbert Read 'A un recluta de 1940. reprodult a Lawrence Freedman. ed (1994),
pp 155-156. La traducciO és prOpia I no 14 pretensiens Itteraries

(15 ) Reproduit a Jurgen Kocka, 1984, p 55
(16) Walter Beniamin. 'Toorias del fascismo aleman', a Para una critica de la wolencta

y otros ensayos Madnd Taurus, 1991 pp 47-59 Aquest article. redactat
onginalment el 1930, era una ressenya que Beniamin va ter d'una col lecci6
d'assaigs editada per Errvit Junger amb el titol Guerra i guvrrers. publicada ci
mateix any

( 17) Novel la d'Ench Maria Remarque, publicada originanament el 1929 Es tracta
d'una obra classica de la literatura bellica. que va mereixer l'honor d'esser
cremada pals nazis N'hi ha versie castellana (Ed Bruguera) catalana (Proa) Se
n'han lot repelides versions cinematografiques. la mes coneguda de les quals es la
de Lewis Milestone (1930)

255



Anna Basticia

de la guerra te un reflex literari, tal corn mostren les membries de
Vera Brittain o els nombrosos poernes que s'hi refereixenre

4. Conclusions

Al Ilarg de les pagines precedents s'ha presentat una proposta
consistent, besicament, a integrar un conjunt de coneixements
especialitzats, relacionats amb l'ambit de la guerra, al corpus de
continguts generals de Ciencies Socials escolars i fer-ne la transposicid
didectica pertinent. Crec poder afirmar que el recursals coneixements
ales directament relacionats amb el desenvolupament de la guerra
ens ha permes, en el cas de la Prirnera Guerra Mundial, d'incorporar
alguns continguts valuosos des del punt de vista educatiu, tant per la
seva significativitat lOgica. ates que obren la possibilitat de
-comprendre- el conflicte, corn per la seva rellevencia social, tal
corn mostra la quantitat de temes dignes de tractament en reduced()
en valors. Els dos apartats segOents presenten una sintesi de totes
dues menes de continguts.

4.1. Alguns continguts factuals, conceptuals i de principis

Irnprevisid de les autoritats militars i politiques pel que fa a les
condicions reels en clue havien de tenir Hoc els combats, per
deficiencies en la formacid dels quadres militars.

Inadequacid dels plans de guerra a la realitat tant politica corn
militar de l'epoca, per l'autonomia de decisid de les cüpules militars.

- Predornini de la defensive sobre l'ofensiva per raons tecniques.
que contrasta amb la persistencia en l'-esperit de l'ofensiva-, tot
I la dernostracid del seu fracas, originat per la formed() dels militars.

118) Vegeu l.i novel la de Jozel Wit !lin I a sal de la tierra Barc'elona Mu( boo, Ng()

ed original 1935
19) Vegeu Vera Brittain (19:33) Testament of youth Londres Fontana-Virago 1978.

antologia de poesia de Jon Silkin. ed (1979) The Penguin Book of First World
War Poetry Londres Penguin 1981 El Ilibre de Catherine Reilly Scars upon my
heart Women's Poetry and Verse od the First World War Londres Virago Press
1981. se centra exclusiyarnent en obres fenienines
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Oblit de l'opci6 negociadora malgrat la ineficacia evident de les
operacions militars, produ)t per certs prejudicis relacionats amb
l'honor, les concepcions predominants de les relacions internacionals,
etc

Manteniment de l'estrategia d'aproximacid directa malgrat la
dernostracid sostinguda del seu fracas.

Desconnexid entre els diferents aliats i entre les diverses armes
de les Forces Armades d'un rnateix pats, tant. des del punt de vista
estrategic corn tactic; causes: engelosiment, pes de la tradici6, tipus
de preparaci6, etc.

La relaci6 entre l'experiencia beldica de molts ex-combatents
i les seves posteriors opcions politiques, sobretot els feixismes.

4.2. Alguns continguts actitudinals i de valors

VALORAR POSITIVAMENT VALORAR NEGATIVAMENT

Considerar humans per un igual
els membres de totes les nacions
o comunitats.

Deshurnanitzar els qui sOn dife-
rents a nosaltres.

Sentit critic envers la prOpia
comunitat.

Xovinisme, estereotip positiu
referit a la prOpia comunitat.

Respecte davant la diferencia. Xenofdbia, estereotip negatiu.
Os del dialeg i la rad corn a via
per a solucionar els conflictes.

Os de la force i la violencia.

La vide humana corn a valor en
ella mateixa.

Lleugeresa en l'Os de vides hu-
manes.

La compassid, la sensibilitat; la
rnanca de vergonya davant la por.

Negacid de la cornpassiO, de la
sensibilitat, de la por.

Autonornia de criteri i decisiO,
sentit critic davant les infor-
macions.

Credulitat, cessiO als altres de
la pr6pia capacitat de decisi6.

lgualtat d'oportunitats per a les
dones.

ReclusiO a la Ilar i pretericiO
social de les dones.

Reconciliacid posterior a un con-
flicte. Opcid per la culpabilitzaci6 i les

represelies.
Actituds solidaries i d'ajut rnutu. lndividuahsrne i insolidaritat.
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Coneixer la guerra no basta per educar per la pau, per6 pot
contnbuir-hi a partir del foment de valors tan basics corn la compassi6,
la concOrdia o la racionalitat, d'acostumar els alumnes a pensar en
solucions alternatives a la guerra I que representin un cost en sofrirnent
hurna menor; de fer-los adonar que, be que la guerra sigui generalment
una decisi6 dels poderosos, qui la paga, la pateix i qui la fa es la gent
normal i corrent, es a dir, tant nosaltres corn ells; que tambe a
nosaltres ens en podria tocar una: no som ni millors ni molt diferents
dels iugoslaus o dels ruandesos. Si hem d'educar per la pau no hauriem
de perdre de vista les paraules que Maria MontesSori va escriure en
temps no tan diferents dels nostres:

"Les nacions que avui (1937) volen la guerra han estat capaces
d'aprofitar els nens i els joves pels seus interessos, d'organitzar-los
socialment, de fer-ne una forca activa a la societal. Es una calamitat
desastrosa que, fins ara, aquesta veritat nornés l'hagin reconeguda les
potencies que volen la guerra...")c.
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Abstracts
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constataciOn, relative- constatation surprising discovery
mente sorprendente. de relativement that war is missing
la ausencia de la guerra surprenante que la from the school social
en los curricula de guerre est absente des sciences curriculum
Ciencias Sociales curricula de sciences comes a proposal to
escolares, se hace la sociales, l'auteur incorporate it. thereby
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Temps d'Educacin, 12 2n semestre, 1994

Principis i pract'ques d'adequacio curricular
Viola Espinola H.*

1. introducció

Fins el 1981 no formava part de les funcions del professorat xile
qüestionar-se qua necessitaven aprendre els alumnes ni decidir
resrocte a les metodologies a través de les quals sels ensenyava.
ja que el curriculum, dissenyat pels técnics del Ministeri d'EducaciO,
definia molt explicitament els continguts a ensenyar, la seva seqüencia
temporal i recomanava les metodologies a emprar. Aquesta situacib
va canviar legalment el 1981, quan es va comencar una reforma
educative que va descentralitzar l'administraciO de les escoles, va
modificar el sistema de finançament i va canviar les normes
d'irnplementaciO curricular'. Les modificacions referides al curriculum
van tenir com a propOsit flexibilitzar les regles d'aplicaciO perque a
cada escola. comunitat o regiO es fessin els canvis necessaris per
respondre millor a les necessitats detectades i als recursos
disponibles Es buscava aixi modificar antigues tradicions i practiques
segons les quals Ia totalitat del que feien els professors a les seves
classes depenia directament del nivel! central.

Aquest article intenta donar compte de com els professors
d ensenyament basic van respondre a la possibilitat que se'ls oferia.
per primer cop a la histdria de l'educacio xilena, d'adequar el
curriculum nacional a les condicions recursos de cada alumne i

escola

L aatcra os 05,50 ego icsestgade's del ceeee C Investiadcw Desenvoupanient
ae 'Eaucac,C (COP de Santiago de Xile Actualment rea,tia .,no 1:25, dm:1(7),a: per ia
Ue,ve,saa (id' ies ciaa, ha ;011plat amb l saps ,s:S0 del Pu,.q,!,sor Rasa noi,,,ft,e

aduest art,sle cs wesen10 and part dc's restatats d aquest treball (71,nvesta)ac:0
Adreca prolest",.on:11 (3: Erasmo Escola 1825 Casnla 13608 Santiago 1 (Xae)

.( 11 Els canvis admimstratius I lanCers van IntrOdua els principis dot morc at a la
regulaoc sisterna edocactonal COSa quo Si be va contrtbair a la transoarefiCia
Pr, la gestic de les est-0es no va aconsegair respondre a les demdndes dc qualitat

cqti tat Out snn prinroaries en ol ca,:, silO (Espniota t991)

. 5 5 ;1
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2. Noyes regles per al curriculum de l'ensenyament basic

Els plans i programes d'estudi de l'ensenyament basic que la reforma
de 1981 va modificar, s'havien mantingut sense canvis importants
des que es va implementer el 1965 El seu disseny havia tingut corn
a model la metodologia pedagegica de B. Bloom, que es va posar de
moda als Estats Unit..; a final dels 50 i que va arribar a Xi le a principi
dels 60. Per a cadascuna de les assignatures es proposaven uns
objectius molt precisos segons el curs i l'edat. i es descrivien les
conductes que es pretenia que els nens adquirissin en un determinat
periode de temps (Bloom, 1956). S'especificaven, aixi mateix, tant
els continguts corn les activitats i metodologies a usar en la transmissi6
pedagegica. El curriculum s'havia d'aplicar, sense variacions, al Ilarg
de tot el territori nacional, fins al punt que a les oficines del nivell
central era possible determinar en qualsevol moment que s'ensenyava,
fins i tot a les escoles més apartades.

La reforma de 1981 va mantenir el mateix ordenament per
assignatures del curriculum de 1965, pert) va eliminar alguns con-
tinguts i va suprimir els suggeriments respecte a activitats i meto-
dologies. Aixi mateix, va simplificar els objectius a assolir en cada
assignatura, els quals van passer a representar el minim que cada
alumne hauria de saber en finalitzar el nivel] corresponent. Corn es
pot veure. la reforma no es pronuncia sobre la qualitat i reliever-Ida
dels continguts a transrnetre, sine que disminueix les regles d'em-
rnarcarnent, deixant al professor un marge més ampli per introduir
modificacions i enriquir la transrnissiO si ho estima convenient
(Berstein, 1977)2.

En sintesi, la politica que es va aplicar a partir dels 80 va estar
orientada a disrninuir els controls centrals i a augrnentai les
opnrtunitats de gestiO autonorna a les cornunitats. a les escoles i a les
au s Tanrnateix, la liberalitzaci6 del control es va acornpanyar d'un
abandonarnent gait ebe total de la conducci6 técnica del Ministeri, que
no va prestar l'assessorament, els materials ni la capacitaci6
necessaria per impulsar noves prectiques d'innovaci6 curricular des
de la base. Es va pensar que els decrets Ilei que instituIen la flexibilitat
curricular senen estimul suficient perque els professors introduissin
factors de major rellevancia I qualitat pedaciodica a cada escola

Corn en d a:Ircs reforn,es noslororc. a 196f, va cet e! t

sorR 1,1 tranYPss.o no cc vcn quel,tona, cont,:dult;
!,,r,!memls (Cok 19911
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3. Concepte de curriculum i categories d'analisi

Per estudiar quina va ser la reacci6 dels professors a les noves
condicions d'aplicaci6 del curriculum hem considerat nornes els
aspectes que es poden modificar a l'aula, és a dir, quins i quants
continguts a ensenyar per assignatura en un temps determinat, les
activitats a traves de les quals s'ensenyen els continguts i la distribucid
del temps durant l'hora de classe3. Ens referirem, doncs, a tres de
les dimensions del curriculum: els continguts transmesos -els verbs
regulars, adjectius i adverbis, normes ortografiques, el conte com
a creaci6 liter-aria o el teatre infantil contemporani-, les activitats
per transrnetre els continguts -dictat, discussid, dissertacid,
escriptura creative o investigaci6-, i el temps emprat en cada
activitat. En la dimensi6 temporal distingirem entre la seq0encia, que
defineix l'ordre de transmissid dels continguts, es a dir, que s'ensenya
abans i que s'ensenya despres; i el ritme, que determina all() que
s'espera que sigui apres en un periode de temps determinat.

Hem deixat fora de ranelisi els plans d'estudi que defineixen les
assignatures a ensenyar i la relacid entre elles, la quantitat de temps
que s'assigna a cada assignatura i la quantitat d'hores d'aprenentatge
diaries, setrnanals i anuals, aspectes que es troben sota control
central. Tambe hem deixat fora revalued& considerada una de les
formes més efectives de control sobre la transmissid curricular
(Broadfoot, 1990), ja que a Xile, corn als paTsos que tenen sisternes
d'avaluaci6 d'embit nacional, els professors no participen d'aquest
proces4.

Les dades van ser obtingudes de robservaci6 de les classes de
castella del nivel! de 4t curs basic durant 78 hores pedagogiques, i
d'entrevistes a tretze professors i professores quo van ser observats
a classe5. L'observaci6, de tipus no participatiu. es va centrar en la

(3) L'estudi dels factors a treballar a les escoIes per a l'enriquiment de les propostes
curriculars minimes tO a un cert desenyoluparnent en paisos europeus do tradiciO
descentralitzada (yegeu la seccrO 4 °Curriculum and resource management.. AGlatter altres . 1988 )

(4) A Xile. el Ministeri d Educacie mante el control sobre l'ensenyament dels objectius
minims miljancant l'aplicacie del &sterna d'Inlormacia Mesurament de !? Oualitat
de l'Educacie (SIMCE), que s'aplica anualment a tots els ; ,irsos 41 8e basu-)s delpais

( 5) La iniormacie que aqui .inalitzem ya set iecoll.da en el context d'una inyesl,goc.6
mes amplia realitzada durant el 1987 a yuit escoles basiques financades per ; Estatadministrades pe! inunicipis I cmpresaris particulars La inyestegr.cie cercava
comparar ambdes tipus d'admInistracie en tunci6 d'alguns indicaders de qualital
educattva (DescentraludoOn y caltdad de la educarldn basica subvencionada,
Proecto FONDECYT/CIDE. 1989)
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manera que terna el professor d'organitzar l'activitat pedag6gica I
especialment en la interacci6 professor-alumne. Es van enregistrar
les activitats, verbalitzacions i actituds del professor o professora
a intervals de dos minuts de durada. Les entrevistes, de tipus
serniestructurat, incloien algunes preguntes destinades a coneixer
l'opini6 dels professors respecte al curriculum oficial, a la seva
flexibilitat i possibilitats d'adequaci6 a les escoles subvencionades.
Se 'Is van recordar els objectius del programa oficial de castelle
corresponent a 4t curs basic, i després sels va demanar que asse-
nyalessin quins esperaven assolir amb els seus alumnes durant aquell
any escolar. Finalment se'ts va preguntar pels factors que tenien en
compte per decidir clue i corn ensenyar.

Les escoles observades pertanyen a una comunitat periferica de
Santiago de Xi le, la renda per capita de la qual és inferior a la mitjana

nacional i mostra un index de risc socioeconomic i biornedic mitja
(UNICEF, 1990). Els nens atesos a les escoles pertanyen als nivells
socioeconOmics baix i molt baix. El més frequent és que els Onics
textos disponibles sOn aquells que proporciona el Ministeri d'Educaci6
per a les assignatures de castella i rnaternatiques. La disponibilitat de
quaderns i Ilapis varia entre una escola i l'altra, ja que depen de les
possibilitats econOrniques de cada familia.

4. El proces d'adequacio curricular

Bernstein soste que "el discurs pedagdgic sofreix una primera
transformaci6 selective -és recontextualitzat- entre el moment de
produir-se als centres d'investigaciO, de la culture i universitats, i
el moment de reproduir-se en el curriculum escolar,, (Bernstein,
1990). Aqui descrivim una segona etapa de transformaci6 selective,
que es d6na en el mateix proces pedagOgic i que afecta els continguts,
les activitats i el temps de transmissi6. Una primera anblisi de les
dades recollides ens va reveler que el proces de selecci6 de continguts
i d'activitats permet distingir tres expressions del curriculum: el

curriculum oficial, el curriculum possible i el curriculum ensenyat.
Velem en primer Hoc corn aquest procés de recontextualitzaci6 afecta
els continguts
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4 1 Selecci6 de continguts

El curriculum of icial: El programa de l'assignatura de castella
corresponent a 4t curs basic compren vuit objectius generals que es
desglossen cadascun en un nombre variable d'objectius especifics. Els
objectius generals sbn: desenvolupar la capacitat per escoltar, parlar,
Ilegir, escriure, utilitzar les normes ortografiques, identificar les
estructures gramaticals basiques, enriquir el vocabulari i estirnular
l'interes per la literature i la creaci6 litereria. Si be s'especificava
que aquests eren els objectius minims a assolir en cada nivel!, no era
clar que s'esperes que fossin enriquits i complementats amb d'altres
objectius6. Per incentivar l'adequacib. les noves normes van anar
acompanyades d'un discurs on s'estimulava els professors a poser en
practice la seva creativitat per proporcionar un ensenyament rnes
adient a cada grup d'alumnes, segons les caracteristiques culturals
de la seva cornunitat d'origen i segons les activitats prOpies de
l'econornia de cada Hoc.

El curriculum possible: El curriculum possible ens situa en un
primer Ambit de recontextualitzaci6 o de transformaci6 del curriculum
oficial que depen de l'avaluacib que el professor fa del temps disponible,
de les condicions de l'ensenyance I. sobretot. de les caracteristiques
dels alurnnes. Els professors opinen que alit) que pot ser ensenyat als
alumnes de 41 curs basic es una versiO reduIda del prograrna of icial.
Ells organitzen les classes i distribueixen el temps en funcib d'«assolir
passar els continguts« i tots els professors coincideixen a assenyalar
que aquests no poden ser transrnesos totalment. A partir del programa
oficial, els professors seleccionen aquells continguts als quals es
refereixen corn 'all6 possible' de ser ensenyat als seus alumnes.

Entre els criteris per fer les reduccions, apareix en primer lloc
l'atribuci6 d'incepacitats als alumnes de mitjans pobres. En l'opini6
de molts dels professors. «es molt poc i elemental el que poden
aprendre els nens a les escoles subvencionades". D'altres arguments
amb qué justifiquen les reduccions son la manca de temps i la
superpoblacib en els cursos.

Ens sernbla important destacar que les causes de la reduccib citades
pels prof essors -incapacitats dels alumnes, manca de temps i cursos
nombrosos- s6n totes alienes a la seva responsabilitat. Atribueixen

(6) El debat sobre el curriculum namonal I els espais necessant, per a les definicions
louak, ha esti, iesoli especificant el percentalge de temps 0 d oblectius quo ha
d ocupar la proposta nacional I les propostes locals (Moon Mortimore 1989). o
be detinint els oblectrus minims a assolir (MEC Evaluacion de las Enso(antas !Animas
iii Ciclo Media de la EGB 1989)
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a causes exOgenes que no es pugui complir amb el programa, cosa que
probablement actua corn a professi6 d'autocomplirnent I, donada
l'associaci6 que fan els professors entre la pobresa dels alumnes i la
seva capacitat d'aprenentatge, contribueix a perpetuar el cercle de
la pobresa en predir els resuitats deficients de les escoles i dels nens
ales pobres (Filo i altres, 1983).

Curriculum ensenyat: Hem anomenat 'curriculum ensenyat' and
que el professor transmet efectivament als seus alumnes. A diferencia
del curriculum possible, que es construeix a partir de les opinions
dels professors, l'analisi del curriculum ensenyat es basa en
l'observaci6 directa d'all6 que els professors fan i diuen a les seves
classes.

L'analisi dels registres de les observacions van reveler que la
situaci6 a les tretze aules al nary del semestre durant el qual es van
fer les observacions era semblant pel que fa als continguts tractats.
Aquests es referien quasi exclusivament a l'ensenyarnent de regles
ortogrefiques i de grametica, és a dir, a dos dels vuit objectius
generals del curriculum of icial.

Quant a les activitats, les més frequents van ser la repetici6
d'all6 que deia el professor, la c6pia d'all6 que havia escrit a la
pissarra, i la mernoritzaci6 de definicions. La informaci6 retroactive
que el professor entregava als alumnes durant la interacci6 pedag6gica
era concisa i es limitava a remarcar l'errada, sense precisar perque
es tractava d'una errada i corn ho podien solucionar. La major part
dels professors nornes marcaven els quaderns i molt pocs ensenyaven
l'alumne a partir de l'errada comesa. Les referencies a la vide dels
nens fora de l'escola eren practicament inexistents. La lecture, la
cOpia, el dictat, la gramatica i, en general, totes les activitats estaven
fora de context respecte a les exoeriencies cornunes dels alumnes,
i estaven plenes de referencies i continguts d'escassa significaci6
per als nens.

En cap de les classes es va observer escriptura creative ni lecture
de textos diferents al Ilibre de castella. El desenvolupament de les
capacitats de Ilegir i escriure es va restringir a l'exercitaci6 de
lectures collectives de fragments del Ilibre i a copiar o completer
parts d'oracions. En general, els nens podien romandre passius la
major part de la classe ja que corn a molt sels exigia completer,
reornplir, repetir, recordar, acabar, copier: es a dir, donar respostes
facilment predites i que requereixen molt poca elaboraci6 i

processarnent. Les activitats que la investigaci6 ha identificat corn a
més eficients per produir els aprenentatges desitjats -estimular la
participaci6 active dels alumnes, emfasitzar la practice d'all6 que
s'ha acres i la seva relaci6 amb experiancies familiars, orientar
l'ensenyarnent a partir dels errors I proporcionar informaci6
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retroactiva de manera oportuna (Arancibia, 1988)- eren poc frequents
o inexistents a les classes observades En consequencia, es poc
probable que s'assoleixin els objectius mes complexos des del punt de
vista conceptual corn ara despertar l'interes per la literature i la
creaci6 literAria.

El que s'ha descrit revela continguts restringits, poc pensament
aut6nom per als alumnes i activitats que no condueixen a l'apre-
nentatge, la qual cosa obeeix, segons els professors, a la necessitat
de retailer el curriculum oficial, que inclou mes continguts que els
que es poden ensenyar als alumnes de les escoles subvencionades
durant un any escolar. Aixi, la relaci6 entre les tres expressions del
curriculum Os una progressive reducci6 entre el curriculum oficial i
el curriculum ensenyat, i afecta tant els continguts corn les activitats.
Entre el curriculum of icial i el curriculum possible es produeix una
reducci6 selectiva i voluntéria, que realitzen els professors basant-
se en les idees que s'han format dels alumnes i en creences i principis
propis de la culture escolar. Despres, entre el curriculum possible i
el curriculum ensenyat es produeix una nova selecci6, no voluntAria,
i que depen dels principis que sustenten el disseny curricular i també
de les caracteristiques del professor corn a comunicador i corn a
pedagog. Contribueix a la reducci6 en aquest Ambit la diferencia de
codis entre la culture escolar i la cultura pr6pia de la pobresa urbana,
que fa mes lent el proces de transmissi6 i oblige els professors a
Iliurar menys continguts i de rnenor qualitat.

La reducci6 es confirmada pel Sistema d'Informaci6 i Mesurament
de la Qualitat de l'Educaci6, SIMCE, que mesura anualment el
percentatge d'objectius minims assolits en les assignatures basiques.
Aquests mesurarnents han donat evidencies que mostren que els
alumnes de 4t curs basic aprenen a l'entorn del 50% dels objectius
minims fixats pel curriculum oficial. Aquesta situaci6 s'ha mantingut
des del 1982, cosa que revela la necessitat d'estrategies de millo-
ament mes efectives que la simple devoluci6 dels resultats de les

avaluacions efectuades (Morales, 1991).

Per a Bernstein, en el cas que no s'assoleixi transmetre els
continguts fixats per a un determinat periode de temps, una estrategia
possible es la que empren els professors xilens, es a dir, reducci6
de la quantitat i/o la qualitat dels continguts. Tanmateix, el risc
d'aquesta estrategia es que contribueix a l'estratif icaci6 social

( 7) La reducciu de cuntinguts ha estat conlirmada per investigacions reahtzades en el
sector rural pobre. on s'ha emprat la flexibilitat curricular no per ennquir els
programes. sine) per roduir-los al compliment dels programes mInums (Gajardo De
Andraca. 1988)
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(Bernstein, 1988) En efecte, el curriculum ofrcial ha estat dissenyat
per a un nen tipus» de classe mitjana, sobre la base que aquests no
nomes manegen molt be el codi escolar, sin6 que podran realitzar
tasques i exercicis complementaris a casa. A diferencia d'aquests,
els alumnes d'escassos recursos utilitzen predominantment un discurs
de tipus narratiu que no té cabuda donades les exigencies de transmissi6
del curriculum oficial, i no compten amb les facilitats ni amb els
textos per completar l'aprenentatge escolar a casa.

D'acord amb les evidencies analitzades, el proces de recon-
textualitzaci6 a l'aula pot ser posat en un grafic de la manera segrient:

RECONTEXTUALITZACIO A L'AULA

uURRICULUM OFICIAL

Selecci6 Incapacitat dels nens

voluntaria Sobrecarrega curricular

Manca de temps

II CURRICULUM POSSIBLE

Selecci6 no

voluntaria

Curriculum per a un ,,nen tipus»

Diferents codis

Ill CURRICULUM ENSENYAT

La distinci6 entre curriculum of icial i en Os, o entre curriculum
oficial i funcional, ha estat tractada amb cert aprofundiment a la
literatura (Eraut, 1990). En aquest estudi hern avancat un pas mes
en la cornprensi6 del maneig del curriculum a l'escola, amb la iden-
tificaci6 de les tres formes curriculars descrites. A més, hem avancat
en la identificaci6 dels principis que guien la recontextualitzaci6, que
sOn la reducci6 en quantitat i qualitat, la qual cosa condueix al
manteniment de la desigualtat ja que perjudica selectivament els
alumnes més pobres.
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4 2 Us del temps

En analitzar la recontextualitzaci6 des de la perspective dels
continguts i de les metodologies resulta evident que el factor temps
Os una dimensi6 clau en el proces de transformacions a que Os sotrnes
el discurs pedagogic a l'aula.

A Xi le el calendari escolar inclou 185 dies i 833 hores de classe
a l'any. Si be el nombre de dies de classe a l'any ens situa entre el
paisos desenvolupats, el nombre d'hores anuals es inferior, fins i

tot, al dels palsos de mes baix PNB per capita (Lockheed i Verspoor,
1990). Pel que fa a l'ensenyament de l'idiorna, considerat assignatura
clau en el curriculum de 4t curs basic i exigint-se-li corn a tal un
minim de cins hores de classe a la setmana, ti corresponen 139 hores
a l'any, que es menys de la rneitat de la mitjana de 322 hores que es
destinen en els palsos més pobres. A la Ilurn d'aquestes dades adquireix
gran rellevencia l'estudi de l'Os del temps durant les esoasseS hores
de classe disponibles per a l'ensenyament de l'idioma.

El registres de les observacions de classes van ser traspassats
a una xarxa d'activitats/temps, on cada episodi de dos minuts va ser
classificat d'acord arnb l'activitat predominant que es desenvolupava
durant aquest periode. L'analisi d'aquesta xarxa va perrnetre distingir
entre el temps destinat a les activitats prOpiarnent instruccionals i

el temps per organitzar el curs i establir les condicions necessaries
per ensenyari.

Ternps a carrec: El cOrnput del ternps a les classes observades
cornencava en el mornent en qué el professor entrava a la sale per
fer-se carrec de la situació i organitzar el treball del dia. A aquest
periode, que acabava quan sonava la carnpana o quan el professor
explicitarnent donava per acabada la classe, l'hem anornenat 'temps
a carrec' (TAC). A les vuit escoles observades, el professor va
ester de mitjana el 72,5% del ternps reglamentari de 45 minuts a
cerrec del curs, i el 27,5% restant es va perdre en demores per
entrar a l'aula, en atenci6 d apoderats, o en sortides abans de temps.

Temps per ensenyar. temps per discipliner: Del total del TAC,
els professors van destinar un 80,5% a activitats del discurs
instruccional (DI) i un 19,5% al discurs regulatiu (DR). Seguint

(8) Aquesta xarxa )avia catat empracia I validada en una investigacig anterior Tant
les categories d activitats corn els criteris de classificaciO van resultar adients
per organitrar aquestes observacions (\leg J Flip. C Cardemil. V Espinola
.,Disciplina. Control Social y Cambio [studio de las practicas pedagOgicas en una
escuela basica popular- A Doc do Trabajo COE Santiago 1986 )
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Bernstein, les activitats destinades a ensenyar competencies
especialitzades pertanyen al DI, I les que transmeten un ordre social
a través de la disciplina i l'ensenyament de principis de valors i

morals pertanyen al DR. La distinci6 entre ambdOs discursos es te6rica
i només serveix per a fins d'analisi, ja que a la practica es d6na l'un
immergit a l'altre: no hi ha instrucci6 sense ordre, no hi ha ense-
nyament sense disciplina, de manera que el discurs dominant sere
sempre el regulatiu (Bernstein, 1985). Graficament, l'Os del temps
és el segOent:

EIX OS DEL TEMPS

Hora de classes

45 minuts

/ Perdue -----/------- Temps a carrec

27.5% 72,5%

/- D. instruccional - ID regulat/

80,5% 19.5%

Temps i estil pedagogic: Finalment, es van identificar dotze
categories d'activitats realitzades durant les classes de castelle, set
de les quals van ser classificades a la dimensi6 instruccional o DI, i

cinc a la dirnensid de discipline o DR. El resultat d'aquest ordenament
va ser un sistema que permet estudiar el proces d'adequaci6 curricular
en termes d'activitats i de temps a un nivell més acurat que l'anterior,
i que revela l'estil pedagogic emprat (vegeu l'annex).

Dins del DI, l'activitat a qua es destine ales temps es 'treball
individual' (29%), que correspon al treball que realitza cada nen en
el seu banc, i que marca un temps en clue no hi ha interacci6 entre el
professor i el curs, sind que la interacci6 es dena entre els nens
entre el professor i un o mes alumnes.

Despres ve la 'interaccid instruccional' (24,4%), que correspon
a aquella activitat en qua el professor pren al seu carrec la situaci6
pedagOgica entorn d'uns determinats continguts. In iolucra tot el curs
o un nen en particular en situacions de pregunta i resposta, de completer
una f rase, de donar exemples o de continuar on va quedar el nen
anterior. Als alumnes els exigeix prestar atenciO, ester alerta i

donar respostes rapidament, amb la qual cosa es produeix la impressi6
que es tracta de classes amb molta participacid leis alumnes. Els
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nens efectivament participen, per6 sense creativitat ni autonomia ja
que sels demana repetir continguts de mernOna, completer frases
inacabadesicompleter la declinacio verbal No sels d6na l'oportunitat
d'expressar dubtes, de fer preguntes; no hi ha Hoc per a la reflexiO,
la proposta d'alternatives, la participaciO creative que Os exercici
d'aprenentatge intelligent i reflex dels coneixements adquirits.

Mes del 50% del temps total de l'hora de classes s'inverteix en
'interacci6 instruccional' i en 'treball individual', la qual cosa &ma
una irnatge de l'estil de pedagogia que preval: conducci6 ferma per
part del professor. escassa autonomia intel.lectual en els alumnes i
celebraciO de la passivitat rnes que de l'activitat.

Pel que fa a les activitats de la dimensió disciplinaria o discurs
regulatiu (DR), sOn les intervencions de control les que ocupen la
major part del temps. Tant el control individual corn el control grupal
impliquen intervencions del professor en que crida l'atenci6 als alurnnes
sobre les conductes inadequades. Els controls sOn verbals i no verbals,
i corn en el cas de la correcciO del treball academic, el professor
ernfasitza l'error i no la conducta o actitud que s'espera de l'alumne.

La importencia del DR, que ocupa el 20% del TAO, es despren de
les opinions dels professors entrevistats. Ells assenyalen que quan es
tracta de l'ensenyarnent dels nens pobres, Os necessari invertir molt
rnés temps en all() que anornenen 'formaci6 d'habits', es a dir, en
l'entrenarnent de les habilitats i disposicions necessaries per afrontar
amb exit l'aprenentatge escolar. Es aixi corn a les escoles subven-
cionades. el DR no names te la funciO d'assegurar l'ordre, el silenci
i la discipline, sin6 que fonarnentalment te la funci6 d'entrenar els
nens en les formes de conducta, Ilenguatge i actitud que stin prOpies
de la culture escolar I que no els sbn ensenyades a casa.

La perdue de prop d'un 30% de les hores de classe pot ser
considerada corn un indicador de baixa qualitat pedagOgica si
considerern que el temps a cerrec Os aquell on el proces pedagogic 'Os
possible'. i que el temps que els alumnes destinen a activitats
d'aprenentatge determine de manera important el que aconsegueixin
aprendre'. A rnes a mes, el bon Os del ternps per a l'aprenentatge es
un factor d'equitat. ja que les evidencies analitzades van demostrar
que els alumnes rnes pobres necessiten rnes temps d'escolaritzaciO.

Encara quo no ec tenon esodenoes del temps podag 1.c quo es pordia anans do la
retorma soStenun que aquesta situacio os va potenear amb el mocanisme do
fnançament intrudiffi quo dena al morcat un paper central Obligats a aconsog ii
nous alumnes pet vemat els professors van dosenvolupar diforents estratowes
d autopropanarda Ii ual cosa OI. consunma part del seu temps a I eseola (Espinola
1 q90
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En sintesi, encara que els continguts del curriculum oficial sOn
simplificats i reduits, les exigencies de temps plantejades pel DR van
determinar un emmarcament temporal fort i el temps es fa insuficient
per a les exigencies del DI. En conseqUencia, la pedagogia es veu
afectada de dues maneres: a) les preguntes i respostes entre
professors i alumnes només poden ser curtes, sense gaire elaboraci6
ni anelisi, i b) el discurs celebra el temps passat ernfasitzant la
reproducciO de coneixements ja sabuts i no incentive els alumnes a
produir nous coneixements o a avenger més enlla del que ja saben.

5. Conclusions

Les evidencies analitzades mostren que la liberalitzaci6 de les
normes d'aplicaci6 i de control curricular no nornés no va produir la
millora de la qualitat de l'ensenyament a cada escola, sin6 que va
contribuir a legitimar velles prectiques de reducciO curricular.

Els antecedents aportats permeten treure conclusions en diversos
Ambits. A l'Ambit de les politiques educatives, l'experiencia xilena
demostra que, encara en paYsos d'arrelada tradiciO centralista, la
introducciO de canvis des del nivel] central i per decret no assegura
que aquests es tradueixin en el procés pedagOgic. La relaci6 entre les
mesures de politica i les prectiques escolars este mediatitzada per
innombrables f actors que cal tenir en compte per garantir l'exit dels
canvis desitjats. Quan es tracta del disseny curricular, sOn importants
de considerar el xoc entre la culture de l'escola i la culture de la
pobresa, els mites i creences dels professors i la force de la rutina
escolar, la inbrcia de la qual impedeix el canvi i la innovaciO.

A l'ernbit de les prectiques dels professors, la prornulgaci6 de les
noves mesures respecte a la implemel itaci6 curricular no va aconseguir
interrompre les tendencies tradicionals L7 eforma va atorgar als
professors la responsabilitat, Ilargament desitjada i exigida a les
seves demandes gremials, de prendre decisions i participar en el
disseny i la innovacie curricular. Tanmateix, aquests no estaven
preparats per assumir la tasca que se'ls exigia, cosa nue demostra
la nocessitat de proporcioriar des dels nivells centrals. la capacitaciO
i l'ajut tecnic necessari per instaurar noves préctiques en el sistema.

Finalment, el disseny curricular, ja sigui als nivells centrals o a
l'escola, ha de considerar el temps per a l'aprenentatge no nornés corn
un factor de qualitat. sine tambe d'equitat. El temps pot ser usat per
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disminuir el desavantatge dels més pobres a l'escola assignant al
discurs regulatiu un Hoc i un temps explicit entre les activitats
escolars. A les escoles pobres, aquest es un mitja per disciplinar
-ordre, comoortament i moral-, per& sobretot, és l'Unic mitja
d'adquisicio del codi que permet accedir a la culture escolar.

Annex

DISTRIBUCIO DEL TEMPS PER CATEGORIA D'ACTIVITATS

Activitat % del TAC % del DI

DISCURS INSTRUCCIONAL

OrganitzaciO de les activitats 5,8 7 .2

Instruccions per treballar 7.3 9 , 1

Lliurament de continguts 3,6 4 ,6
Interaccid instruccional 24.4 30,2
T.reball individual 29,0 35,9
Treball grupal 0 , 8 1,1
CorrecciO del treball 9, 6 11,9

Total DI 80,5 100,5

DISCURS REGULATIU 0 DISCIPLINARI

Control individual 6,4 32,8
Control grupal 4 , 6 23,6
Regles 1,6 8,2
Interaccid personal 2, 7 13,6
InterrupciO de classes 4,2 21.8

Total DR 19,5 100,0
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Terss d'Educacin, 12 2n semestre, 1994

Discursos critics, prktiques ètiques. Repensant
la funció docent a la universitat1
Remei Arnaus*
NI:11.1a Perez de Lara*

El nexe d'uni6 corn a professores va ser a partir de la preocupaci6
i reflexi6 que anavern compartint sobre les nostres practiques a
l'aula. El que sovint ens preguntavem era corn podlem assumir el
compromis perque els nostres pressupOsits educatius no ens traissin
a l'hora de posar-los a la practica. La recerca d'aquesta coherencia
va fer-nos plantejar, analitzar i compartir els nostres supOsits,
sobretot pel que fa al sentit a la visiO del coneixement que transmetem
relacionats amb un tipus determinat d'entendre la practica, es a dir,
d'entendre les relacions amb l'alumnat, el tipus de tasques que es
realitzen a classe i els processos d'avaluaci6 que portem a terme. El
que plantejarem a continuaci6 es fruit, corn hem dit, de les converses
i reflexions que periOdicament compartiem, perd tambe de les
valoracions que, de manera anOrnina, realitzava l'alumnat de les
nostres classes i d'algunes observacions que ens feiem mütuament.
Agruparem les nostres reflexions a partir d'explorar tres temes: la
transmissi6 del saber, l'enfocament pedagogic de la practica i les
dificultats o limitacions d'uns estils determinats d'ensenyanca.

NOria Perez de Lara Cs professora de Pedagogia Terapeutica i de Coeducaci0
educaciO no-sexista a DOE. Tesi doctoral sobre La construccO de l'autonomia a los
dones. Facultat de Psicologia. UB, 1992 Ha escrit diversos articles sobre Educaci6
Especial I Pedagogia de la diversitat. entre d'altres: "Las deficiencias cognitivas y la
Pedagogia Terapeuticaii Barcelona. Planeta. 1988 (Enciclopedia Practica de Pedagogia )

sobre les temAtigues de coeducaciO I sexualitat
Rerner Arnaus Cs protessora de Dinctica I curriculum al DOE Test doctoral sobre

Vida professional acco pedagOgica Un estudi do cas. Facultat de Pedagogia UB. 1993
Ha publicat diversos articles sobre Didactica. Metodologia I AvaluaciO. i comunicacions
de rellexio sobre la docCncia universitaria

Adreca professional de les autores Facultat de Pedagogia Departament de Dinctica
Organitzaci6 Escolar Universitat de Barcelona C/ Baldin i Reixac. s/n. bloc D. 41

08028 Barcelona

( 1) La maior part de les !does expressades en agues1 article es van prosentar corn a
comunicaciO al CongrCs Internacional de Didàctica. a la Coruna. al Setembre de
1993
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Del saber a la transmissid del saber: la recerca d'una relacid
pedagegica compromesa

La ternatica sobre la qual cada una de nosaltres desenvolupa la
seva tasca docent podria semblar certament diverse, per6 volem
partir, per comencar a situar el nostre plantejament, dels continguts
que transrnetem a cada una de les assignatures. No podern oblidar que
el nostre compromis corn a docents és el resultat d'una cornplexa
articulaci6 entre diversos compromisos: el de la funciO social que
exercirn; el de la relaci6 personal amb l'alurnnat; el dels propis
desitjos, interessos i necessitats, i aquest que desenvoluparern en
primer Iloc, el dels continguts de la nostra tasca concrete. A tots
aquests aspectes ens referirern, ja que tots s'han fet presents en
les nostres reflexions.

Parlarern de dues de les materies que impartirn: Pedagogia Tera-
peutica I, dins de l'area d'Educaci6 Especial, i Avaluaci6 Curricular,
que forma part de l'assignatura de Didactica, Desenvoluparnent i

Avaluaci6 Curricular, totes dues sOn de la carrera de Pedagogia que
imparteix la nostra Facultat.

El contingut de la materia de Padagogia Terapeutica I suposa plan-
tejar-se inicialment la relaci6 arnb les persones que seran "objec-
te» del nostre treball. Suposa, per tant, plantejar-nos el coneixement
de l'altre corn a esser divers a la vegada que igual i el coneixement
de "si mateix,, corn a persones tambe diverses i iguals. Suposa,
sobretot, un enfrontament amb la deficiencia, les deficiencies i, Der
tant, amb les nostres deficiencies, per més que hi hagi uns
plantejaments eufernistes actuals que pretenguin negar-ho. Es un
contingut que, abordat des de la perspective realista i experiencial,
posa en tele de judici qualsevol seguretat en el saber corn en el fer
i enfronta constantment la persona amb el signe de la interrrogaci6.
En contraposici6, els continguts tradicionals de la rnateria solen
enfrontar-nos amb un discurs acritic, segur de si rnateix, sempre
capacitat per dir quin es i que és la deficiencia, per definir corn sOn
i que sOn les persones deficients i per determinar que cal fer i

dictaminar sobre elles. El discurs actual en Educaci6 Especial passa
per les politiques i les estrategies de la integraci6, defugint, en gran
part, els seus fonaments teOrics i el seu desenvolupament ales recent.

Quant al terna de revalued() curricular, atenent a un discurs i una
practice no desvinculats de la realitat social, analitzem els processos
i els enfocaments de revalued() no desvinculats dels valors etics i
ideol6gics implicits, amb la finalitat de desenvolupar una actitud
intel.lectual orifice sobre l'acci6 docent i la intervenci6 educative.
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En aquest sentit, el treball de l'assignatura se centre a comprendre
analitzar el perque s'avalua i per a que, qui i que s'avalua i corn.

Per comprendre que hi ha implicit en l'avaluaci6 en el marc d'una
institució ens plantegem les relacions que existeixen entre avaluaci6,
selecci6 i control social. En el camp escolar tambe explorem Ies
relacions que existeixen entre avaluaci6, desigua. at social, fracas
escolar, control del coneixernent i regulaci6 del comportament de
l'alumnat. Entorn d'aquest tema polemitzem pel que fa a la funci6
social de l'escola i a la selecci6 de l'alumnat, el seu origen social i

la pretesa -neutralitat del coneixement academic, la fund() que
s'assumeix corn a ensenyants, les limitacions i contradiccions del
treball docent i alternatives possibles.

Segons la nostra opiniO, els discursos de les dues assignatures no
poden ser mes que el resultat, en constant desenvolupament, d'un
proces de transformaci6 individual i col.lectiu, personal i institucional,
diacrOnic i sincrOnic de les teories i de les practiques pedagOgiques.
Aquest proces esmentat suposaria. fonamentalment, una acci6 i un
pensament cooperatius i una vinculaci6 clara entre els aspectes etico-
socials i cientifico-culturals que conformen qualsevol discurs de
coneixement. No cal estendre'ns a contraposar aquestes idees.
sentiments i valors amb la conformaci6 racionalista-tecnicista del
que se suposa que ha de ser la formaci6 de professionals especialistes
en aquestes ternetiques2.

Si que ens aturarem a concretar que el que sembla primordial en
dita formaci6, reflectit, fins i tot, en les expectatives de l'alumnat,
es, precisament, el desenvolupament -d'habilitats concretes i

prectiques emmarcades en el que es coneix per .tecniques
d'intervenci6-, "tecniques d'avaluaci6-, etc. Sobre aquest Oltim
punt volem afegir que la nostra experiencia, les nostres analisis i les
nostres reflexions ens han conduit a la certesa que darrera de cada
"tecnica" s'oculta un discurs -ideolOgic, si es vol una concepciO
determinada del coneixement i del mon que, precisament perque s6n
ocultes, juguen un paper fonamental, tant en els processos mateixos
de l'acci6 corn en els del desenvolupament tedric de les disciplines.
Aquesta recerca del sentit Otic, social i critic del coneixement es, en
la nostra opini6. una funciO principal de la instituci6 universiteria.
Aquesta idea es reflecteix en la mateixa Carta Magna de les
universitats europees on s'exposa: Universitet es una instituci6
que produeix i transmet cultura de manera critica-

(21 En aquesta lima es poden consultar els treballs. entre altres de Felix Angulo.
Michael Apple. Giulia Colairzi. John Elliott. Elisabeth Fee. Evelyn Fox Keller. Jose
Girneno. Henry Giroux. Angel Perez. Thomas Popkewitz. Lawrence Stenhouse. etc
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Partint d'aquesta analisi dels nostres continguts, Pedagogia
Terapeutica i Avaluaci6 Curricular, ens plantegem uns pressupOsits
basics i comuns a tots dos corn a camp que s6n del coneixement
pedagogic i de la nostra tasca educativa: 1) El coneixement, la realitat
i l'experiencia; 2) La relaci6 subjecte-objecte; 3) La problematitzaciO
i la recreaci6 del coneixement per a l'autoconstrucciO.

1) Latransmissi6 del coneixement d'una materia deterrninada
suposa la seva vinculaci6 amb les realitats i experibncies concretes
a partir de les quals es va construint el camp del coneixement esmentat.
Tot coneixement parteix de les experiencies que la humanitat ha anat
acumulant respecte a l'objecte del qual es tracta. La transmissi6
d'aquest coneixement no pot ser una reproducci6 purament mental
dels conceptes ja construTts sense cap relaci6 amb les experiencies
personals que Ii donen significat concret. Si aixi fos, correriem dos
riscs fonarnentals: primer, transmetre continguts allunyats de les
realitats i les expenencies diverses de l'alumnat i, en conseq0encia,
parcialment o totalment buits de significat; segon, no possibilitar que
l'alumnat refereixi constantment les realitats al seu pensament i del
seu pensament a les realitats en un constant circuit d'anada i tornada
recreador en tots els sentits. En aquest cas, en la nostra opiniO.
cauriem en un dogmatisme reproductiu d'un valor dubtOs, tant etic
corn cognitiu. Per exemple, en la valoraciO que l'alumnat va realitzar
en les nostres classes apareixen frases corn aquestes: «El que discutim
en aquest article es el que ens trobem cada dia en la nostra escolai,;
«Ara he entés millor perque hi ha alumnes que no poden seguir el
ritme escolar; «Els temes treballats m'han f et prendre consciencia
del valor que te l'avaluaci6 dins del proces d'ensenyança i

aprenentatge. La classe m'ha servit, per tant, per fer una ref lexii5
personal i, a la vegada, per adquirir mes coneixement sobre el tema,,.

2) La relacid pedagogica es una interacci6 entre els subjectes
protagonistes de l'esrnentada relaci6. Transmetre un coneixement
pedagOgic Os, a la vegada, transmetre la relaci6 entre els subjectes
protagonistes. Ens referim a clue els conceptes, les habilitats i els
valors sOn tres categories que formen part de qualsevol coneixement,
I no d'una manera escindida, sin6 plenament imbricada en el mateix
coneixement. En aquest sentit resultaria dificil acceptar, despres
d'una analisi radical dels conceptes i de la manera de transmetre'ls,
que no actuem sobre la qualitat mateixa del subjecte, tant del docent
corn del discent. en la nostra activitat diaria. Reconeixer i treure a
la Ilum l'esmentada realitat de l'articulaciO del concepte amb la
persona, de la idea amb l'acciO, sOn, per a nosaltres, tasques
fonamentals de la nostra funciO pedagOgica. D'aquest coprotagonisme
es despren que tot coneixement Os autoconeixement tota criti a es
autocritica. En les valoracions de l'alumnat apareixien f rases corn:

Et fas rnes conscient de la prOpia visiO, et permet coneixer-te
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millor"; Pots coneixer mes be els sentiments que et produeixen
determinades visions que tractem", etc. Es a dir, la relaci6 entre
subjecte i objecte del coneixernent suposa abordar tant el que es
objectiu corn el que es subjectiu, la part cognitive corn la part afectiva,
el que es personal tant corn el que es pOblic, el que és tedric tant corn
el que Os practic3.

El joc subjectivitat-objectivitat hauria de ser constantrnent
analitzat des de la perspective del «compromis i distanciament"
(Norbert Elias) implicita en el coneixement pedagogic, es a dir, des
d'una perspective etica no desvinculada del coneixement cientific.

3) La relaci6 docent la considerarem corn una relacib no merament
reproductora. sine) pro-creadora, en la qual es produeix una
autoconstrucci6 dels subjectes-protagonistes (A. Jacquard), i una
construcciO de l'objecte -coneixement- en un proces de creaci6
constant. Aquesta visiO del coneixernent implica, doncs, una concepci6
no dogrnatica del saber (de les ciencies en el seu conjunt), que accepta
que tot coneixement es problematic i discutible (Stenhouse) i, per
tant, pot ser susceptible de ser repensat en el moment de la
transmissid, ja que en ella ens situem davant de noves confrontacions
entre el saber presumptament ja construit i pensaments nous, realitats
noves, etc. Des d'aquesta perspective, l'alumnat assumeix tant el
risc de posar-se en tele de judici corn el risc de qUestionar el saber
mateix que entra en aquesta diner-nice creadora de la transmissi6.
Aquesta consideraci6 de la relaci6 docent suposa, per a nosaltres,
l'acceptaci6 del propi risc, per6 tambe l'acceptaciO del dret al risc
en l'alumnat coprotagonista de la relaci6. Tant en anotacions que
nosaltres feiem de les classes, corn de les valoracions de l'alurnnat
es reflectia que continuevem les discussions dels temes fora de l'espai
aula (al bar, a l'escola, a casa, etc.) i per a nosaltres aix6 es possible
pel fet de presentar el coneixement corn a discutible, problematic i

( 3) I a teona critica feminista ha let una aportaci6 molt interessant en aguest sentit
criticant t questionant el concepte de sublecte. es a dir. de persona en la qual es
troben escindits els valors subjechus. de la seva capacitat de coneixement objectiu
En s6n exemples els treballs d'aquestes autores Giulia Colaizzi (1990) "Feminism
y teoria del discorso Razones para un debate". Patnzia Viol! (1990) "Sujeto
lingulstico y sujeto femenino"; Ana Sanchez (1993) "Ciencia y genero". Ins
Marion Young (1990) "Imparcialidad y lo civico pObItco": Seyla Benhabib y Drucilla
Cornell (1990) -Más alld de la politica de genero, Carol Guilligan (1985) "La
moral y la teoria Psicologia del desarrollo femenino... Drucilla Cornell y Adam
T hurschewell (1990) ..Fernmismo. negatividad. intersubletividad... Linda Alcolf
Elizabeth Potter (1993) "When Feminisms Intersect Epistemology". Evelyn Fox

Keller (1991) "Reflexiones sobre genero y clencia... Lorraine Code (1993) -Taking
Subiectivity into Account-. Sandra Harding (1993) "Rethinking Standpoint
Epistemology What is strong objectivity?... NOria Perez de Lara (1992) -La
cuestiOn de la autonomia en las mujeres"
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integrat en un sistema de valors etics I deol6gics a partir dels quals
l'alumnat pot repensar-se, discrepar i argumentar les seves posicions.
Una alumna manifestava aixf la seva posici6: GEls temes presentats
impliquen una reflexi6 sobre quina postura personal prens. I tambe et
qUestiona la teva manera d'actuar corn a professional».

El compromis i l'entestarnent de transmetre tals coneixements
des d'una perspectiva critico-te6rico-prectica passa per plantejar-
nos el corn d'aquesta transmissi6, es a dir, concebre la classe corn
a lloc de treball cooperatiu en el qual cada coprotagonista (alumnat
i professorat) es construeix en aquest proces de reconstrucci6
creadora del coneixernent.

A la recerca d'un enfocament pedagogic en el context de la
practica

A partir dels sup6sits i les concepcions de la nostra visi6 del
coneixernent ens proposem buscar quin tipus de relacions s'estableix
a l'aula i quin tipus d'activitats s6n conseqUents amb el plantejament
elaborat abans.

Partirn de la base que aprenem el que fern (J. Dewey) i, per tant,
l'experiencia que compartirn amb el nostre alumnat a classe possibilita
l'aprenentatge d'unes coses i no unes altres. Sobretot perque, des
d'aquesta perspectiva, l'aula no és nornés un Hoc en el qual s'apren,
sin6 tarnbe el Hoc del qual s'apren i, a la vegada, parteix del que
s'apren. Per tant, rnogudes per la preocupaci6 de donar credibilitat
al nostre plantejarnent, busquern un tipus d'experiencia a l'aula que
sigui coherent entre el que pensem i el que fern. Desenvolupern tres
aspectes o principis d'actuaci6 importants que ens plantegern corn a
referents per a la nostra practica docent: 1) Construir coneixement
nou integrat en la prOpia experiencia de l'alumnat: 2) Estimular el
treball intel.lectual que afavoreixi la comprensi6, l'analisi, la cri-
tica, la reflexi6, el debat, el contrast, l'argumentaci6, la forrnulacid
d'hip6tesis, etc., i 3) Fomentar processos conjunts d'avaluaci6, tant
de les classes corn dels aprenentatges.

Prirner, si volem que l'alumnat sigui capac d'interpretar les
situacions d'ensenyanca i els contextos escolars i socials en clue
aquestes ocorren, d'adoptar decisions fonarnentades i de reflexionar
sobre les funcions que compleixen, es evident que aix6 s'apren fent-
ho. En conseqUencia, la nostra practica inclou l'analisi de situacions
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reels d'ensenyament, en les quals es pose emfasi en els pr9cessos de
deliberacio on s'indage en les pr6pies idees I en la seva relaci6 amb
les postures educatives. I, a riles, no es una situaci6 real d'ensenyament
la que es produeix a la facultat, la que estem produint dins de la
nostra materia i del nostre espai de l'aula? Es a dir, volem evitar que
tingui lloc una duplicitat d'esquernes interpretatius, uns d'academics
i uns altres d'experiencials, corn a producte d'una ensenyanga formal
que no connecta els coneixernents formals amb rexperiencia previa
i histdrica dels estudiants i amb la realitat de l'ensenyament i, a la
vegada, la prdpia realitat. Es més, tenim present que els nostres
estudiants tenen la seva experiencia corn a alumnes, i molts, a més
-sobretot l'alumnat de nit-, sOn professionals de l'ensenyament o
educadors en un sentit ampli. Per tant, d'entrada, hi ha un bagatge
de concepcions i sup6sits construits que cal aprofitar per integrar
coneixernents nous i, a la vegada, que els serveixi per repensar,
reelaborar i interpretar la seva experiencia i, per tant, construir
coneixement nou que estigui integrat en la propia experiencia. Angel
Perez, en la inauguraci6 del curs academic 1992-1993 de la nostra
facultat, va insistir en algunes idees que acabem d'abordar: "Superar
!a dissociaci6 teoria-prectica en la universitat requereix el desenvo-
lupament de l'aprenentatge rellevant, la reconstrucci6 del coneixement
empiric de l'alumnat mitjangant el contrast, el conflicte cognitiu
entre els esquemes empirics adquirits en l'experiencia quotidiana i el
coneixement public que s'ofereix de manera organitzada i sisternetica
en la universitat (...)..

Aquesta relaci6 teoria-prectica-experiencia ha estat manifestada
entre el nostre alumnat des de tres perspectives: des de la prOpia
hist6ria pedegogica corn a alumnes, des de la prOpia experiencia
professional i des de la relaci6 prectica-teoria en el mateix
plantejament de l'assignatural "He pogut relacionar les idees sorgides
a classe i m'he adonat que moltes vegades el model d'educaci6 que he
rebut al Ilarg de diferents nivells educatius no ha estat el més adequat
per a mi "Els temes treballats m'han fet replantejar la meva
manera d'avaluar corn a pmfessional i les limitacions i condicionarnents
que hi ha darrera. Crec que aquest aprofundiment m'ha fet adonar de
moltes coses, corn ara la importencia del treball en equip, el dialeg
amb l'alumnat, la reflexi6 sobre la meva practice, etc...

El segon principi d'actuaci6 este intimament relacionat amb
1' anterior, estimular la comprensiO, la reflexiO, el contrast i la
critica dels aspectes treballats a classe mes que no pas la seva
memoritzaci6. Si el coneixement que es presenta es problematic i
assentat en opcions de valor, Ilavors el proces d'ensenyament adequat
sere el que facilitara la discussi6 i la reflexi6 més que no pas la
"instrucci6. (Elliott). Perque l'alumnat pugui portar a terme un
proces de cornprensi6 d'un coneixement de les caracteristiques que

, tl,
0 7::5 I

283



Rernei Arnaus i Wine Perez

hem indicat, ha de recolzar-se necesseriament en la forrnulaci6 de
judicis, en l'analisi i reforrnulaci6 dels mateixos, tractant de desvetllar
creences i prejudicis implicits a mesura que persegueixen la recerca
d'arguments.

La professi6 de l'ensenyanca té un alt component inteldectual
(les professores i els professors han de ser capacos d'interpretar
esdevenirnents complexos i ambigus, elaborar criteris d'actuaci6,
sostenir i argumentar propostes educatives, etc.). Per aixO, es
necessari que l'ensenyança de l'assignatura se sostingui sobre el
propi exercici d'un treball intel.lectual. Qualsevol tretall inteldectual
valuds, des del nostre punt de vista, és aquell que maneja coneixement
d'una manera productiva i no consumista, es a dir, el que produeix
coneixernent nou i, per tent, no es limita a repetir idees ja existents.
Un treball intel-lectual valuds es el clue permet connectar les prOpies
idees amb les noves i possibilita el desenvolupament d'arguments des
dels quals es pot defensar el seu pensameru o explicar-se les
contradiccions quo aquest presenta. Per tant, en la prectica de classe
afavorirern el debat i la discussi6, tant individual corn en grup. que
al seu torn estimulare la comprensid a partir de l'especulaci6, la
indagacid, el contrast, la formulacid d'interrogants i les noves
possibilitats de concebre el coneixernent, etc. En definitive, requisits
fonamentals per desenvolupar una actitud intellectual critica; tal
vegada, no es aquest un dels objectius importants de la forrnacid
universiteria?

Per a nosaltres, el debat i la reflexi6 afavoriran la relacid i la
discussi6 de les idees prOpies amb les d'autors i les dels companys

les cornpanyes. Entenern que l'enriquirnent no ha de provenir nornés
dels Ilibres o del professorat. Les companyes i els cornpanys sOn font
d'informaci6 perque ens poden aportar la seva experiencia i els seus
punts de vista. Cal possibilitar la discussid general a mes d'exte-
rioritzar les prOpcies reflexions, argumentar les prOpies posicions i
contrastar-les, 4rib la qual cosa l'enriquirnent és multiple. Per a
nosaltres el valor del compromis i la cooperacid sOn qualitats que
volem veure reflectides en les nostres practiques docents. Per aix6
intentem afavorir l'autoconstrucciO, la recreaci6 I, sobretot, el
reconeixernent del valor d'un coneixement plural quant a collectiu
i l'acceptaciO del pensarnent de l'altre corn a estimulador del propi.

Per exernple. el tema sobre el perque de l'avaluacid i les seves
irnplicacions escolars el treballern a partir de la cliscussid sobre
textos des d'una perspective socielogica, psicologica i pedagbigica
critica. Es treballen les lectures en grups petits. Despres de negociar
la proposta amb l'alumnat, es van donart aquestes indicacions: dividir-
se lectures, comunicar al grup les idees que trobessin interessants,
contrastar-les amb la seva experiencia corn a alumnes o professorat
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i plantejar-se interrogants per aportar-los en un debat general de
grup classe. Els aspectes que valorava l'alumnat després de
l'experiencia van ser la participaciO, la reflexi6, el contrast sobre
el seu treball docent o la seva experiencia corn a alumnes i l'enriquiment
a partir de les aportacions personals dels membres del grup. En el
diari que yam realitzar corn a prof essores va quedar constancia de
l'experiencia que es vivia a la classe quan els grups discutien i

treballaven sobre els temes: Crec que és important aquesta
implicaci6 quan aprens i quan elk!) que estes discutint, Ilegint i treballant
et diu alguna cosa sobre les teves concepcions, els teus pensaments
i t'interroga des de la teva experiencia i coneixement. Crec que la
provocaci6 ens fa avenger, comprendre situar-nos en mes pers-
pectives d'analisi. Ahir vaig veure la gent que discutia, que no quedava
indiferent, i jo pensava que el que compartiern mereixia la pena-.
Molts van fer ernfasi en la radicalitat ideolOgica dels textos i aixO
afavoria prendre posture, argumentar les seves posicions, contrastar
les seves vivencies, les seves contradiccions I. a la vegada, rnostrar
acord i desacord sobre les idees que es manejaven.

Per portar a terme aquest plantejament pedagogic tenim molt
present corn cal entendre les relacions a l'aula i el paper que hem
d'assurnir corn a prof essores. Desitgem que el que es viu a l'aula
tingui valor educatiu en si mateix, no sigui purament instrumental
(Stenhouse, Elliott). Per altra banda, la classe la concebern corn un
lloc de practiques de la prOpia assignatura, tal corn hem fet referencia,
amb l'oportunitat d'analitzar-la i interpretar-la, de questioner els
seus fonarnents i de decidir-ne la marxa col.lectivament. Aquests
dos aspectes de la qualitat educative de les experiencies i del valor
practic de l'assignatura requereixen dotar el grup de capacitat de
decisi6 sobre la prOpia dinamica de la classe, aixi corn eliminar les
jerarquies autoriteries, de manera que l'especificaci6 de rols rto se
sostingui per raons de repartiment de poder, sin6 per distribuci6 de
funcions i papers expressarnent definits i pOblicament discutits. Hi ha
dues raons riles per fer-ho: la recerca de la millora de la classe i
demostrar a l'alumnat un paper de prof essorat no només corn
normalment el veuen i el perceben, sin6 tarnbe des de ',dins-, segons
els propis professors i prof essores o futurs professionals puguin
veure's a si rnateixos i analitzar-se i criticar-se

En aquest plantejarnent, la discrepancia, el dissentiment i la
discussi6, tant de la forma corn del contingut. sOn valors que estimulern

no pas defectes corn a vegades es pensa. Per a nosaltres, s6n
constitutius de la dinatnica natural de les classes, ho fornentem arnb
la finalitat que l'alumnat entengui que l'aprenentatge I la seva actitud
a classe passe per l'elaboraci6 i la decisiO prOpies en relaci6 amb els
seus interessos de grup i. que aquests interessos col.lectius es
manifesten, es construeixen i es matisen en l'intercanvi obert de
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punts de vista personals. Alguns alumnes confessaven que no era una
experiencia habitual de classe expressar les seves opinions i dissentir
dels plantejaments que es feien o discrepar amb la professora. Algunes
alumnes deien que un dels aspectes que havien apres era a veure les
coses des de distints punts de vista» o que rnai no m'havia plantejat
que una definicid pogues procedir del treball col.lectiu i personal i no
precedir-lo». Aquesta ültima observacib es va originar a partir de
la proposta a classe de definir, gairebe a final de curs, alguns conceptes
basics i fonamentals de l'assignatura. La sorpresa va ser majOscula
i pensaven que no es podia fer fins que la professora va demanar que
expressessin en veu alta els distints punts de vista que la classe
considerava importants. La definici6 del grup classe es va produir,
corn tambe es van realitzar diverses versions més per grups. Només
havien d'atrevir-s'hi, nomes havien de desafiar la seva dependencia
irtel.lectual.

I, per Oltim, volern abordar quin es el paper que atorguern a
l'avaluacid en coherancia amb el plantejament quo estem desenvo-
lupant. Pensern que l'avaluaci6 es un proces privilegiat no nomes per
millorar la marxa del curs, sin6 que a la vegada serveix de practiques
a l'alumnat. El fet de participar en un proces d'avaluaci6 fa que es
formi part d'un proces d'analisi, interpretaci6 i valoraci6 d'una
situaci6 d'ensenyarnent i aprenentatge en la reconducci6 de la classe
i, per tant, en la presa de decisions. Es en aquest sentit que realitzern,
conjuntament amb l'alumnat, el seguirnent de les classes. A més de
recollir cornentaris en situacions de classe, corn, per exemple, quan
treballen en petits grups, els proposern, en finalitzar un bloc treballat,
que valorin, entwinement, els aspectes positius i els que podien
millorar-se dels apartats segijents: el treball de discussid en petits
grups; el contingut i el material de classe; la dinarnica de l'aula i el
rol de la professora; les posades en corn0 i els debats del grup classe,
i una valoraci6 general de les classss. La inforrnaci6 recollida la
sisternatitzem i la tornern al grup. Aixb permet analitzar el treball
que estern portant a terme i negociar les millores que s'hi poden
introduir. Aquest proces condueix al fet que l'alumnat pensi que les
seves valoracions i opinions serveixen per decidir sobre la classe
cada vegada més, s'hi sentin més comprornesos. La majoria expressa
que, d'aquesta manera, se senten tractats corn a persones adultes i
tambe corn a professionals -recordem que n'hi ha molts que sOn
mestres.

Per altra part, per valorar l'aprenentatge de l'alumnat tenim en
cornpte alguns factors relacionats amb les pretensions i finalitats
que ens proposern en comencar l'assignatura. Si volem fornentar la
capacitat de judici autbnom. la capacitat de discrepar i dissentir, les
relacions personals sobre les situacions no la mera reproducci6
d'inforrnaci6, hem d'entendre l'avaluaci6 cow un judici o dialog critic
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entre l'alumnat I nosaltres corn a professores. L'avaluaci6 no es un
proces que ens porta a la qualificaci6, encara que hem de traduir-ho
aixi per exigencies institucionals. Malgrat aix6, intentem afrontar
aquesta contradicci6 i, a la vegada, salvaguardar els valors esmentats
perque no es deteriorin les caracteristiques d'un proces d'aprenentatge
que fomenta la comprensi6 i el judici aut6norn a partir de criteris
pOblicament establerts i argumentats, on tant l'alumnat corn nosaltres
formulem el judici. Des d'aquesta perspective elaborem uns criteris
d'autoavaluaci6, aixf cada un dels alumnes s'autovalorara, on es
contemplen la seva participaci6, implicaci6, profunditat i reflexi6 del
treball fet a classe, i, per un altre costat, un treball o exercici en
el qual es valorara, tant per part de l'alumnat corn per la nostra, tres
apartats: comprensi6 de les idees manejades; analisis, reflexi6 i

argumentaci6 dels aspectes tractats, i autovaloraci6 sobre el proces
d'elaboraci6, discussi6 i resultats del treball realitzat. Aquest ültim
aspecte es fonamental per a nosaltres perque fa referencia al proces
i l'experiencia de creaci6 i elaboraci6 de les idees, que no sempre es
te en compte perque es valoren nornés els productes acabats. A més,
aquesta informaci6 ens permet coneixer millor les dificultats que
l'alurnnat ha tingut a l'hora d'elaborar el treball o interes que li ha
suscitat les reflexions que l'ha generat. La majoria del nostre alumnat
ens ha confessat que era la primera vegada que s'autoavaluava, i aixi
mateix alguns manifestaven que no sabien fer-ho o que els havia
resultat molt dificil. Ens preguntavem, corn a professores: Corn podia
ser possible aix6? Corn pot pensar-se una formaci6 educative -des de
preescolar fins a la universitat- sense passar per un proces
d'autocritica? Corn podem formar ciutadans i ciutadanes d'estat de
dret i democratic quan la seva experiencia educativa ha estat el
silenci, la reproducc6 i el sotrnetiment a l'avaluaci6 continuada
d'altres persones sobre <<el seu pensament., <des seves actituds.
i 'des seves capacitats.?

Per a nosaltres, l'avaluaci6 i l'autoavaluaci6 sOn un mateix i

continuat proces, reversible tant per al professorat corn per a
l'alumnat. SOn dos aspectes d'aquest Onic proces, de tal manera que
només la reciprocitat entre tots dos pot conduir a una mirada
"rninimament justa., de tal manera que aquesta sigui tant una mirada
sobre si mateix corn una mirada sobre l'altre, producte a la vegada
de la relaci6 entre critica i autocritica; compromfs i distanciament,
i subjecte-objecte del coneixement.
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Processos complexos, dificultats plurals

Fins aqui hem anat exposant tant les finalitats que perseguirn corn
les rnaneres de realitzaci6 de les nostres classes. Es necessari tambe
explicitar les dificultats reels, les contradiccions més o menys ma-
nifestes i els obstacles concrets amb que dieriament topem en aquesta
tasca.

El conjunt d'aspectes que dificulta i qOestiona la nostra activitat
i el seu plantejarnent podriern, malgrat simplificar-ho, centrar-lo en
dos aspectes: els uns serien de tipus institucional (organitzatius,
norrnatius, contextual, etc.) i els altres de tipus personal (referits
a l'alumnat i a nosaltres rnateixes corn a professores).

Quant a les dificultats organitzatives i estructurals, van des del
nombre d'alumnes per classe (80-100) fins a la inadequaci6 de l'espai
i de la seva organitzaci6 material (espai insuficient, mobiliari fix i

disposat per a l'exposici6 rnagistral unidireccional, sonoritzaci6
impossible per al dieleg, etc.). Des de l'escassetat de mitjans (racio-
nament de les fotocOpies, insuficiencia de textos en les biblioteques,
etc.) fins a la impossibilitat de flexibilitzar els horaris. En aquest
terreny l'alurnnat s'expressa a bastarnent: .Amb les cadires clavades
nornes podern veure'ns el clatelk; podem escoltar-nos quan
parlen els de davant- .Quan hi estern més implicats arriba l'hora
de taller-, etc.

Si ens referirn als aspectes de normative institucional, potser
['obstacle Ries infranquejable i contradictori és l'obligatorietat-
necessitat de les notes finals, amb la regulacid, en Ultima instencia,
obligada dels exernens finals convertits en valoraci6 del producte
redull a qualificaci6 quantitative en un expedient.

En aquest apartat institucional cal destacar també els obstacles
del rnateix context academic i organitzatiu: coincidencia d'epoques
d'exernens, bombardeig d'informaci6 i acurnulacio d'exigencies. Aix6
repercuteix en els nostres plantejarnents de classe que entren en
contradicci6 arnb aquestes altres necessitats que .aclaparen-
l'alumnat. Aixi, en deterrninades epoques ens diuen: "No aprofundirn
en els textos que Ilegim-; .Ens sentirn menys rnotivades i menys
inspirades en el treball en el grup,.. En definitive, d'acord amb el que
expressen alguns, es veuen abocats a .aprovar,, rnés que a
-aprendre i, en molts casos, els "dol. no haver pogut aprofitar
més a fons l'oportunitat de treballar d'una altra rnanera. De vegades
elegeixen no el que desitgen, sin6 el que este obligat.
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En un sentit mes ampli, el context presenta per a nosaltres un
altre tipus de dificultat: la desideologitzaci6 de l'entorn, la dependencia
intel.lectual corn a habit i l'excessiva tecnificaci6 del coneixement.
En aquest sentit, ens trobem amb dificultats per connectar amb
l'alumnat, sobretot al principi, per intere3sar-lo en els aspectes
ideologies i filosOfics sempre menysvalorats davant d'aspectes més
lecnics o considerats més prectics i objectius. Quan ens plantegem
que el que fern a classe tingui un sentit per si mateix i l'experiencia
pugui ser valuosa (aconseguir la participació de l'alurnnat a les classes
i arribar a un coprotagonisme: aconseguir que discutim, reflexionem

alhora, que contrastin les seves experiencies i opinions a les classes,
etc.) ens trobem arnb la contradicci6 que per certs alumnes i

professorat aquesta rnanera de fer pot ser vista corn una perdue de
temps o corn una utopia. Aquesta contradicci6 intentern resoldre-la
sense accepter que en aquestes condicions no podem fer res més que
directivisme, classe magistral o proves objectives, perque aix6
prioritza la quantitat sobre la qualitat, l'eficacia del minim esforc
per sobre del valor dels processos complexos, el valor quantificat
del producte rnes que el valor qualitatiu dels processos i les vivencies.
I aim) ens porta conflictes entre nosaltres mateixes, entre nosaltres
i alumnat. Aquest és un proces que construirn on uns valors i els
altres entren en conflicte rnoltes vegades, perO la nostra actitud, en
la rnesura que podern, és no eludir-los. I tarnbe intentern d'explicitar-
los i d'aprendre d'aquests conflictes conjuntament amb l'alumnat.
Pensem que es un aprenentatge de la cornplexitat inherent a totes les
prectiques humanes. Creiern que el fet de cornprendre que els
processos s6n complexos es un aprenentatge i la realitat acaba
questionant el coneixernent que en tenim

Tot aix6, corn es pot imaginer, no este exempt de rises, insegu-
retats i contradiccions, preocupacions, pors i cost personal. Al mateix
ternps. tampoc no ho este de possibles conflictes amb l'alumnat, corn
dbiern, que pugui no participar d'aquest tipus de plantejament de la
classe. Nosaltres mateixes, en un del nostres diaris comentevem:
.De vegades penso que si no faig exposicions durant una classe
puguin prendre-s'ho a la Ileugera o pensin que la practice que fern no
té valor (...), .A vegades em pregunto si la classe poc directive els
pot sernblar desordenada, improvisada... i els pugui portar a la
confusi6,.. Per tot aix6, per a nosaltres és irnprescindible mantenir
el dialeg i la critica amb el nostre alurnnat, perque és l'Onica manera
de donar sentit al que pretenem. Aixi mateix ens ho expressaven ells
o elles .Ens ha costat molt deixar la cornoditat del sistema tradicional,
encara que ens queixem de les classes magistrals"; .EI fet que ens
plantegessis des del comencernent corn ens agradana que es portessin
les classes ens va sernblar una perdue de ternps, ens va sorprendre,
no ontemem el que ens preguntaves"; .En ci treball d'alguns ternes
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ens sentiem perdudes hi trobavem a falter més sistematitzaci6-;
«En les exposicions que feies de vegades, amb els continguts tan
summament relacionats entre si, ja que ho requerien, m'han donat
una visi6 una mica confuse». Aquestes observac;ons i critiques ens
feien pensar en les prapies dificultats d'exposici6, de sistematitzaci6,
relaci6 teoria-practica, amb la qual cosa ens q0estionaven tambe
personalment els limits i les fronteres dels nostres principis.

Aquestes critiques i contradiccions de les classes podrien tenir,
fins i tot, una resposta que ens allunyes a nosaltres, el professorat,
de qualsevol questionament i pensar, per exemple, que moltes de les
observacions negatives les fan persones que no assisteixen amb
regularitat a classe; s6n persones que no estan d'acord amb el propi
plantejament compromes, etc. Pere) no sOn aquestes les q0estions que
volem plantejar-nos, sin6 que a partir d'elles pretenem que el proces
vagi modificant-se continuament i sigui, de veritat, un proces personal
i col-lectiu de reflexi6. Sabem que la nostra manera de fer no pot,
ni ha d'interessar a tothom. Les critiques negatives ens estimulen
tant ccm les positives. Reflexionem i. tambe conjuntament amb
l'aiumnat, tractem de superar-les, i a vegades amb aix6 podem fins
i tot equivocar-nos més. D'aquest error afegit pot sorgir el conflicte
necessari per aprendre a afirmar-nos en la nostra constencia.
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Abstracts

Este articulo surgho a Cet article est ne de This article arose frompartir de la noire preoccupation et the concern andpreocupaciOn y de nos reflexions sur reflections which, asreflexiOn que como l'exercice de notre leachers. we wereprofesoras las autoras metier d'enseignantes sharing about ouriban compartiendo La recherche d'une leaching. The searchsabre la docencia. La coherence entre nos for coherence amongblisqueda de la propositions educatives our educational goalscoherencia entre sus et notro engagement de and the commitment to
propesitos educativos y :es traduire dans la put them into practiceel compromiso de pratique nous a led us to analyse andtraducirlos en la conduites a analyser et share our concepts ofpractice las llev6 a a partager nos the meaning and theanalizar y a compartir conceptions sur le sens vision of the knowledgesus concepciones et la vision des we transmit, related toecerca del sentido y la connaissances due nous a particular way ofvisiOn del conocimiento transmettons. lids a understanding relationsque transmiten. une facon donnee de with the pupils, the
asociandolas a una comprendre les type of task done in
manors determinada de relations avec les class and the evaluationentender las relaciones Oleves, les types de processes we use. Incon el alumnado. el tipo travaux faits en classe this article we aim tode tareas que se et les methodes publish our currentrealizan en clase y los d'evaluations reflections on theprdoesos de evaluaciOn appliquees. Nous transmission ofquo llevan a cabo. En voulons ici rendre knowledge, theeste articulo se publiques nos educational focus ofprelende hacer pOlaticas reflexions actuelles sur practice and thelas reflexiones de las la transmission du difficulties orautoras. todavia en savoir, l'approche limitations of certainproceso, sobre la pedagogique de la teaching stylestransmision del saber. pratique et /es
el enloque peclagOgico difficultes ou
de la practice y las limitations de certams
dificultades o styles d'enseignement
limitaciones de unos
determinados eshlos de
ensenanza
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Recensions

ALCOVERRO, C.: Llegir per
escriure. Escriure per llegir.
Tatters literaris a rensenyament
secundari. Barcelona: Barcano-
va, 1993.

El Ilibre de Carme Alcoverro
m'ha fet pensar en un professor
de literatura nord-americe,
Peter Beidler, que realitzava
projectes conjuntarnent amb els
seus alumnes. En un d'aquells
projectes, tot Ilegint Walden de
Thoreau, van arribar a comprar
una case, restaurar-la i tornar-
la a vendre durant el mateix
curs. A fi d'adquirir confianca i
experimentar el mateix que podia
haver sentit l'autor o el perso-
natge de la novella. Aixi ma-
teix, en el llibre que comentem
podrem trobar innombrables
projectes que relacionaran la
vide i la ficci6, l'experiencia i la
narrative, l'experiencia litera-
ria de l'alumnat corn a receptor
o be corn a emissor.

L'autora, catedretica d'ins-
titut i professora de didectica del
catalá del nostre ICE, ha estat
sempre amatent a les aporta-
cions didectiques per a la millora
de l'expressi6 literaria. Conei-
xedora profunda de Gianni Rodari
i tambe dels tellers de literature
potencial (Oulipo), entusiasta
dels exercicis d'estil de Raymond
Queneau, ha experimentat tant
corn ha pogut a les seves classes.
I el fruit de quasi una decada de
recerca a la seva aula és el tre-
ball que ara comentem.

El text este compost per
divuit capitols molt ben Iligats,
encara que aparentment inde-
pendents. Seguint algun dels bons
consellls de Daniel Pennac
tambe per vici personal de
primer n'hem Ilegit amb delit
alguns capitols esparsos. Per6
hem de reconeixer que la millor
manera de copsar-ne la cohe-
rencia és fent-ne una lecture.
ordenada.

El volum del treball és consi-
derable, corn tambe ho ha estat
el temps tan perllongat de durada
de l'experiencia didectica que
s'hi recull. Les condicions tipo-
grefiques el fan ser un Ilibre
dens. Per6 ho compensa a bas-
tament l'estil i la riquesa del
contingut, la descripci6 de les
realitzacions dutes a terme. On
alternen els continguts literaris
i els didactics. I s'hi barregen en
una sintesi admirable.

Abans d'endinsar-nos en
details, exposarem el que con-
siderem la idea motriu de tota la
metodologia proposada. Es trac-
ta, al nostre parer, d'una re-
cerca constant, experimentant
amb idees, textos, suggeriments
didactics, avaluant-ne oberta-
ment i qualitative els resultats
obtinguts. Aprofitant la il.lusi6
i l'interes dels estudiants per
manipular la Ilengua. S'ha de dir
que en molts casos els estudiants
escollien Iliurement de participar
en els tellers, ja que es tracta-
va d'una assignatura opcional.

El titol es mereix un comen-
tari. Relacionant verbs com
ensenyar i aprendre, Ilegir i
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escriure, s'han prodult titols
molt originals darrerament: El
poder de llegir, El plaer de llegir,
Del plaer de Ilegir al joc d'es-
criure, Descriure escriure... I

ara, Llegir per escriure. Escriure
per llegir, semblantment a corn
ho havia fet Lecuyer (1984). Un
titol molt expressiu, ben trobat,
creatiu i que ens avarice el
contingut de l'obra.

El genere triat per porter a
terme l'experiencia es el conte.
A secundaria hem treballat fins
i tot la rondalla meravellosa,
buscant-ne l'estructura segons
les funcions del relat de Vladimir
Propp. Pere) sovint hem perdut
de vista el més evident: que e'
conte literari, corn l'anomena
Alfred Sargatal, referint-se al
conte d'autor en oposici6 al conte
popular o meravell6s, pot esde-
venir el genere més utilitzat a
l'escola secundaria. La lecture
de cadascun d'aquests contes cap
en una sola sessi6 de classe.

Carme Alcoverro aprofita el
debat sobre el minimalisme. I

amb el seu treball es proposa
aprofitar l'innegable valor di-
dactic de la brevetat: "Si no
guanyem un futur autor, cosa que
tampoc es pretén, potser haurem
guanyat un lector exigent" (p.
11). Cap dels grans autors de la
literature catalana o de la uni-
versal es exclOs d'aquests te-
llers. En trobarem una relaci6
exhaustiva a la p. 20. Pert des-
tacarem fonarnentalment Poe.
Txékhov, Melville, Kafka, Cor-
tázar, Rodoreda, Calders,
'Bradbury, Perucho..
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Entre les moltes propostes
didactiques, es contempla la
lectura comprensiva i apro-
fundida dels contes que sOn
l'objecte inicial del treball i que
serviran de model. -Iamb& l'es-
criptura de relats breus "a la
manera No pas tan sols
imitant-ne la forma, sinO sobre-
tot l'estil, els recursos. [nolo
ent-hi, si s'escau, breus
fragments literals extrets de
l'autor que es pren corn a model.
Els recursos que es proposa
imitar poden ser presentats en
una senzilla guia d'estil (p. 50).
Tambe es proposa de fer comen-
tar i s , ressenyes , fitxes, sub-
ratllats, resums, comparacions,
debats, traduccions o cornentaris
sobre traduccions fetes per altri,
reduccions de contes a esquemes,
etc.

Es comenca per la composici6
d'un conte de manera coldectiva
(esbOs de l'argument). Es aquesta
una metodologia molt familiar a
la pedagogia de l'escola de
Barbiana, i tambe ho es en una
de les fases -l'arrodoniment
col-lectiu- del text Iliure de
Celesti Freinet. Posteriorment,
es van treballant altres as-
pectes: personatges, puntuaci6 i
més elements fins a la redacciO
individual d'un altre conte. a
partir de la guia d'escriptura
corresponent. No hi falta la cor-
recci6, primer linguistica i mes
tard tambe literaria. Explicant-
ne tot el procés amb detall. Fent
pales que es tracta d'una fase
molt active, eminentment peda-
gOgica. insubstituible, pelt a la
fi, d'una fase més.

I
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Queden exposats a continua-
ci6 uns suggeriments rics en
valor didactic, que si no s'uti-
litzen més es per la feina que
comporta la seva organitzacid.
Desitgern que el present treball
serveixi per estendre'n la
practice: la revista (Riell. Con-
tes), la radio (intervenci6 de
l'alumnat), el cinema i el teatre,
la visite d'escriptors i/o tra-
ductors, les sortides a fires de
llibres, exposicions, Ilibreries...
els premis literaris.

El valor principal de l'obra
rau en la utilitat que pot tenir
per al professorat, tant per fa-
cilitar el seguiment de les
propostes didactiques als més
novells corn per suggerir-ne de
noves als més experimentats.
Malgrat tot, cal tenir en compte
la recomanaci6 de l'autora refe-
ride a les seves rnateixes
propostes: "Si les apliquessim
de manera rnecenica, parado-
xalment, es negaria l'actitud de
recerca sobre la qual s'ha
fonamentat, en part, l'exit dels
tellers d'escriptura" (p. 22).
L'interes de la selecci6 dels
textos tambe es molt destacable:
a una qualitat litereria s'hi
afegeix sobretot un valor didac-
tic de gran potencialitat i atractiu
per a l'alurnnat. A tot aix6 hi
afegim el valor de document,
quasi corn un diari de classe, amb
anotacions i cornentaris sobre
una tasca ben feta.

Als estudiants que van seguir
la rnetodologia experirnentada i

tan ben exposada en aquest Ilibre,
el Ilegir no els va fer perdre

l'escriure. Ans al contrari. Tant
de bo que es repetissin les
experiencies didactiques d'a-
questa categoria. Per aquest
treball, la seva autora va ser
guardonada amb el IX Premi
Barcanova a la Renovaci6 Peda-
gogica.

Joan Mallart I Navarra

AYUSTE, A.; FLECHA, R.; LOPEZ
PALMA, F.; LLERAS J.: Plantea-
mientos de la pedagogia critica.
Comunicar y transformar. Bar-
celona: Biblioteca de Aula, 1994.

A grans trets, i corn indica el
titol del Ilibre, sorn davant d'una
suggeridora introducci6 i d'unes
reflexions no menys interessants
sobre els plantejaments de la
pedagogia critica. L'autora i els
autors entre ells R. Flecha, amb
reflexions, trajectOria, practi-
ce, publicacions i posicionaments
prou coneguts i reconeguts fan
un interessant viatge a traves
de la histOria dels diversos
enfocaments critics.

Els autors contextualitzen
enfocarnents critics, corn la
teoria de l'acci6 cornunicativa de
Habermas, en la societat de la
informed& societat complexa en
la qual les noves desigualtats
conviuen amb les ja existents,
on els sabers es multipliquen i

constantment n'apareixen de
nous que actualment ens porten
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cap a un model hegernonic. El
discurs interpreta el passel i a
la vegada es creen nous discur-
sos per legitimar plans de futur.

En aquesta societat reducaci6
corn acciO comunicativa en que
s'intercanvia informaci6 i es-
trategies de processament,
augmenta les possibilitats de
desenvolupament individual i

collectiu, pert_ alerta! El
llibre desvetlla molts dels
entrebancs que tenim en aquesta
societat, que impliquen que els
canvis en reducaci6 siguin un
repte.

La teoria de racci6 comuni-
cativa explica la possibilitat de
realitzaci6 de canyi social a
partir de l'acte comunicatiu, de
la capacitat comunicativa de les
persones de concedir la possi-
bilitat de desenvolupar accions
adregades a l'emancipaci6. Repta
els professionals de reducaciO a
la creaci6 de situacions Optimes
per fer real la possibilitat que
tenim totes les persones de
dialeg, critica, discens i final-
ment consens.

L'autora i els autors fan una
analisi sociolOgica i pedagOgica
de la realitat actual mostrant les
contradiccions dels corrents
estructuralistes. genealogies i

postmoderns.

En el segon capitol es fa des
de la teoria critica un apropament
a la comprensi6 d'autors que van
des de Rousseau i Declory fins a
Althusser i Foucault. Seguida-
ment s'exposa la teoria de racció
comunicativa de Habermas i

altres elaboracions teOriques
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d'autors critics: Freire, Giroux,
Apple, Willis i Bernstein.

Els autors esmentats donen
energies als moviments socials,
aquests a la vegada tenen impli-
cacions educatives que es fan
explicites en moviments corn el
feminisme, recologisme, el
pacifisme, el pluriculturalisme,
que impulsen alhora transfor-
macions constants.

En una segona part del llibre
es proposa, juntament a d'altres
opcions, el model comunicatiu del
curriculum, al quai crec parti-
cularment que s'apunten uns
quants docents, encara que no
gaires, i se'ns convida a ser
critics fent observacions pun-
tuals. Ens fa reflexionar sobre
aspectes puntuals de l'acte co-
municatiu corn pot ser per
exernple les moltes utilitats del
fet de programar els sabers,
per() aquestes utilitats no impli-
quen que haguessim d'ignorar les
limitacions que té.

Els autors i l'autora estan a
favor de la recuperaci6 del die-
leg, i fan una analisi critica de
l'actual Reforma Educative i unes
aproximacions a ranelisi del
fracas escolar i a reterna dis-
cordance entre escola i mercat
de treball.

Proposen la cornunicacio corn
a eina dins el proces d'avaluaci6,
Ia mateixa comunicaci6 Os ava-
luaci6

Plantegen necessitats crate-
vorii alternatives que superin el
darwinisme i que no romanguin
basades en el sedas i la selecci6.
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L'escola tO la possibilitat i la
missid de donar sabers sense
data de caducitat, destreses
d'aprenentatge extrapolables a
diverses situacions.

La pedagogia critica Os una
filosofia de la praxi compromesa,
en un dialeg obert amb concep-
cions respecte a corn es pot viure
significativament i amb corn-
petència en un mOn conformal pel
dolor, el sofriment i la injus-
ticia. Existeix la necessitat de
la Iluita perquè existeix el
sofriment i la dominaci6, per6
estem davant d'un sofriment i

una dominaci6 apaivagats per la
informaci6. desinformaci6, pos-
sibilitat i impossibilitat, parti-
cipaci6 i impotancia; aquests
sentirnents conviuen entre els
habitants de la societat de la
informaci6.

Ser educadors critics signi-
fica entendre la nostra relaci6
de compromis amb el mOn i

reconaixer la nostra participaci6
activa en la produccid de conei-
xement en la seva dimensi6 mo-
ral, politica i cultural. Segons
Giroux, hem de fer retrets al
mOn i acusar-lo de ser un reflex
imperfecte d'aquell en qua, en
efecte, podria convertir-se. Hem
de comprornetre'ns amb el mOn
per canviar-lo sent presents en
la histOria i en el mOn practic
quotidia.

La tasca principal de la peda-
qogia critica ha estat desvetllar
les contradiccions i les confu-
sions de les ideologies predomi-
nants liberals i conservadores
(actualment mas que mai hem

d'obrir els ulls) que han servit
per a la reproduccid de relacions
i practiques socials i econdmi-
ques desiguals i explotadores.

Les teories critiques plante-
gen la possibilitat de contesta i
de Iluita transformadora, tenint
present la construcci6 de sub-
jectivitats. En l'ensenyament
intenten enfocar programes
curriculars que puguin ajudar els
estudiants en el mOn real,
intentant construir un nou ordre
social basat en la solidaritat a
partir de la micropolitica de la
politica a l'aula.

Per als que no estigueu molt
familiaritzats amb els conceptes
i les idees de la teoria critica,
en el Ilibre trobareu referancies
marcadament aclaridores que ens
adrecaran a les fonts i que en el
Ilibre sOn presentades de forma
que convida a aprofundir-hi.

Corn diu Giroux, les profes-
sores i els professors actuals,
com a treballadors culturals
podem desenvolupar la nostra
activitat corn a peces d'un
engranatge, o com a intel-lec-
tuals transformadors. La pri-
mera opci6 porta al desencis i la
monotonia, i la segona a la
dignificaci6 professional i hu-
mana de l'activitat.

Els partidaris de l'opci6 cri-
tica s'oposen tant a la censer-
vadora tornada a les maneres de
fer tradicionals com a la post-
moderna adaptaci6 al darwinis-
me. Avancant cap a una distri-
bucid igualitaria dels sabers
basics necessaris per gaudir
d'unes condicions d'existancia

o
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dignes del marc sOcio-cultural en
el qual ens desenvolupem, anant
ales enlla de l'esgotament de les
energies utOpiques.

Maria Jestis Igual

CASSANY, D.; LUNA, M.; SANZ,
G.: Enseoyar Ilengua. Barcelona:
Gra6 Editorial, 1993. (Versi6
castellana: Ensenar lengua.
Barcelona: Grab Editorial,
1994).

El panorama de les publica-
cions de didectica de la Ilengua a
casa nostra ha millorat molt en
els Oltims anys i comenga a
constituir un camp dinamic i

actualitzat. El Ilibre que res-
senyem a continuaci6 es ben be
una pega de luxe, que demostra
d'una manera concloent el grau
de maduresa a qua s'ha arribat
en aquesta branca de la linguis-
tica aplicada. Ensenyar Ilengua
es una obra ambiciosa, global,
sintetitzadora, ben dosificada,
equilibrada i innovadora. Es un
manual de consulta ple d'obser-
vacions encertades, prOpies
d'uns bons coneixedors de les
teories d'aprenentatge que s'hi
presenten i de les practiques
docents que s'hi proposen.

El contingut del Ilibre es
reparteix en dues parts. La pri-
mera ("Plantejaments gene-
rals") conte analisis de la
302

situaci6 social i lingOistica de les
escoles i instituts, i ofereix
elements per a una elaboraci6
reflexiva de les programacions
de rerea de Ilengua. S'hi albira
alguna cosa més que les receptes
rutinaries que se solen donar (a
vegades, per part de la mateixa
administraci6 educativa!) i que
estan convertint l'activitat de
programaci6 en un tramit buro-
crétic avorrit i poc productiu.
La segona part, molt riles ex-
tensa, constitueix el gruix del
que l'obra vol transmetre: qué
ensenyar a la classe de Ilengua i
corn ensenyar-ho. Sota el titol
"Objectius i continguts" es
tracten les habilitats lingOisti-
ques, la gramatica i les relacions
llengua-societat, amb descrip-
cions tebriques, discussions so-
bre l'enfocament didactic i

mostres concretes d'activitats
i exercicis per a l'aula.

En aquest conjunt, hi ha di-
versos aspectes que cal desta-
car. En primer Hoc, el seu
caracter de sintesi general, amb
vocaci6 d'exhaustivitat, que
cobreix els temes principals que
es plantegen actualment ,n
didectica de la Ilengua. Aix ,
permet al professor o al curios
d'informar-se de questions molt
diverses, des del funcionament
dels programes d'immersi6 als
processos mentals de comprensi6
dels textos o a les estrategies
per a la redacci6 d'un escrit. Tot
ben documentat i amb bibliografia
recent i seleccionada.

En segon lloc, l'excehlent
dosificaci6 dels continguts. No hi
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falta res d'important I tampoc
no s'hi troba res de superflu. Es
una mesura quasi exacta de la
quantitat d'informaci6 que ne-
cessita un professor experi-
mentat per posar-se al dia en el
seu camp de treball, o be un
professor novell per situar-se
en la seva nova activitat.

En tercer Hoc, l'equilibri en-
tre la teoria cientifica i la
practice educative (o, corn diria
un professor amant dels jocs de
paraules, entre la ciencia i la
paciencia!). Massa sovint la
formaci6 de professorat peca de
presentar teories ben elaborades
i complexes que el professor no
veu aplicables a la seva tasca
diaria, o be al contrari, es
presenten activitats i expe-
riencies interessants que resul-
ten disperses perque no s'em-
marquen en cap concepci6 ted-
rice. De fet, en el cas de secun-
daria, la quasi totalitat de la
formacid que rep el professor a
la facultat es tedrica: se suposa
que ja n'aprendra l'aplicacid pel
seu compte. Ensenyar Ilengua, en
canvi, compleix amb encert la
intenci6 que manifesta en el
prdleg de ser "un pont entre la
bibliogratia especialitzada i els
problemes de la practice quoti-
diana a

I, en quart Hoc, la visi6 in-
novadora de l'ensenyament de la
Ilengua, en plena connexi6 amb
els pressupOsits de la reforma
educative. L'enfocament comu-
nicatiu, centrat en l'Os linguistic,
es reflecteix tent en les idees i
les activitats proposades corn en
l'espai ampli, en nombre de

pagines, dedicat a l'analisi de les
habilitats linguistiques i dels
aspectes sociolingOistics i cul-
turals de l'aprenentatge.

En resum, es una obra que a
partir d'ara haura de ser punt
de referencia obligat en la
formaci6 del professorat de
Ilengua. A més, cal felicitar
l'editorial Grad per la seva ini-
ciativa (que s'aplica tambe a
altres titols) de publicar simul-
taniament en catala i en castella
treballs que es produeixen en el
nostre Ambit i que poden ser Otils
a tot l'Estat. Aix() pot constituir
una oportunitat per compartir
plantejaments i acostar menta-
litats en un moment en clue, atesa
la situaci6 sOcio-politica espa-
nyola, sembla mes necessari que
mai. Sobre la versi6 castellana
caldria fer notar, pere), que
potser la redacci6 d'alguns
apartats ha estat ales pensada
per a i'entorn sociolinguistic
catala o, en general, de les zones
bilingOes- de l'Estat, que no pas
per a la majoria monolingue. Es-
pecialment en la primera part del
Ilibre, hi ha algunes afirmacions
que no semblen del tot aplicables
a la realitat que viu un professor
de Castella o d'Andalusia.

Per acabar, voldria fer un
petit suggeriment: incloure al
final de l'obra un index d'autors
i un index tematic per facilitar
la consulta als lectors poc
experimentats en el tema. Tambe
seria interessant una bibliografia
general ternatica més extensa
que la que es facilita al final de
cada apartat. Aquest tipus
d'ajudes complementAries sOn
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habituals en manuals introduc-
torts sirnilars en altres discipli-
nes i reforcarien el seu carecter
utilitari i de consulta.

D'altra banda, voldria desta-
car la referencia que els autors
fan a John McDowell, el record
i els ensenyaments del qual
planen sobre aquesta obra i so-
bre moltes de les activitats que
fern les persones que el yam
coneixer. La frase seva que
encepgala el prOleg, L'alumne
treballa amb la Ilengua, el
professor treballa amb Velum-
ne", es un bon resurn de la
filosofia didectica que propugnen
els seus autors. I no sembla
agosarat afegir-hi que, si

aquest Ilibre, el professor
podre entendre rnillor la Ilengue
i podre treballar millor amb

Josep M. Caste 116 I Lidon

CODINA, P.; CORTADA, E.; RO-
SET, M.: Educaci6 no sexista.
Experiencies educatives. Bar-
celona: Gia6, 1994.

En educaci6, corn en tants
altres Ambits de la vide, per
poder afirmar que una cosa este
ben feta i és complete haurern de
tenir en compte quina/es teona/
es la infonen i corn es desenvo-
lupa en la practice. La teoria i la
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practice constitueixen una rela-
cio absolutarnent interdependent,
una relaci6 dialectica neoesseria,
un complement mutu que no vol
pas dir que la practice no pugui
existir sense teoritzar-la ni que
la teoria no pugui ser per se,
sin6 que més aviat la teoria sol
tenir corn a referent elk!) que
s'esdeve de manera practice i a
l'inrevés, la practice sol tenir
referents, explicits o no, de
caracter teOric.

El Ilibre que cornentem cons-
titueix justarnent una aportaci6
a la divulgaci6 d'aquesta dualitat.
Fa anys que estem acostumades
i acostumats a Ilegir clue entenem
per sexisme, per coeducacid, per
teminisme, per androcentris-
me... a discutir-ne els terrnes i

a reflexionar sobre aquests
aspectes i d'altres, de la sernpre
dificil relaci6 sexo-generica en
diversos ambits educatius.

En el Ilibre que rnolt seriosa-
ment han coordinat les profes-
sores Codina, Cortada i Roset
veiem coal totes aquelles dis-
cussions, les reflexions, en de-
finitive, els supOsits tedrics de
tota aquesta tematica, no sola-
ment es poden palesar en acti-
vitats i en accions educatives en
la practice quotidiana -corn una
possibilitat o una desiderata-
sin6 que ja fa ternps, tambe, que
un bon nornbre de dones ense-
nyants -tant de bo en fossin més
i s'hi surnessin tambe els homes-
estan fent realitat el vessant
practic d'aquest controvertit
passatge de l'educaci6 contra la
discriminaciO per ra6 de sexe-
geriere. Efectivarnent, d'espe-
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cular es passa a exposar i re-
flexionar a partir i des de la
practice.

De tradici6 tebrica no en tal-
ta pas. En d'altres nOmeros
d'aquesta mateixa revista hem
parlat d'algunes aportacions
investigatives, per ajudar a
pensar en el que supbsen les
desigualtats educatives en rela-
ci6 als mbdels androcentrics. Les
coordinadores del Ilibre Educaci6
no sexista, experiencies educa-
tives recullen la reflexi6 femi-
nista i les aportacions innova-
dores de caracter pedagogic, ja
que des de la seva posici6
d'ensenyants coneixen molt i

molt be elles mateixes ho
diuen-la dificultat de fer casar
la innovaci6 pedagogica i el
feminisme.

I certament ier el Iligam entre
allO que -assenyala que la
implantaci6 d'un sistema
educatiu mixt i el reconeixement
formal de la igualtat de drets per
a tothom no garanteix el mateix
tracte per a tot l'alumnat,,, es
a dir, l'analisi feminista, i unes
practiques educatives quoti-
dianes que encara en molts ca-
sos estan encallades en l'es-
tr uctur a d'unes institucions
escolars que no acaben de voler-
se -q0estionar el paper que juga
en la reproducci6 de Ia divisi6
del treball per ra6 de sexe o com
contribueix a fomentar les
expectatives 'temenines' de les
families, del pi ofessorat o de les
mateixes noies sobre el seu
futur". Voler que aquestes dues
coses caminin en concomitancia,
es ben be un treball dificil.

No obstant aix& les coordi-
nadores de la publicaciO sOn
optimistes i han avaneat en una
proposta que no és d'invenci6 ni
d'improvisaci6. Es tracta d'una
proposta de fer conbixer, enca-
ra més, algunes realitzacions
practiques en el terreny de
reducaci6 no sexista. Es del tot
coneguda la seva preocupaci6 pel
tema del sexisme i la seva
vinculaci6 amb les experiencies
relacionades amb la realitat de
les nostres aules de cada dia. Pei
tant, el treball que ens presen-
ten es encertat per la tria del
titol -molt real ja que es tracta
efectivament de Iseducaci6 no
sexista, amb voluntat que no
sigui sexista, des de les expe-
riencies que s'han realitzat a
diferents nivells de reducaciO
reglada- i evidentment pel mo-
ment en que ha estat divulgat:
quan encara no se sap ben be qué
s'ha de fer amb la transverse-
litat del curriculum reformat.

En aquest sentit les coordi-
nadores sOn optimistes, car
pensen que malgrat que el Marc
Curricular no parteix de supOsits
explicitament coeducatius i que
les diverses fonts del curriculum
no han variat substancialment (es
continua ignorant les dones en
l'enfocament de gairebe tot), en
aquest moment hi ha obertes
algunes -escletxes que permeten
tirar endavant una escola veri-
tahlement coeducativa, basada en
un model educatiu mes obert i

plural, on es contemplin de forma
equilibrada i no jerarquica els
valors i els frets culturals fins
ara considerats corn a femenins

I
305



Temps d'Educació, 12 2n semestre, 1994

o corn a rnasculins». En aix6 rau
el seu optimisme.

I és un optirnisme que s'en-
comana en la mesura que, Ilegida
la introduccid -de passada direm
que una veritable posada al dia
sobre l'educacid no sexista-, ens
endinsen en diferents maneres de
fer presents a les escoles i

centres d'educaci6 formal en
general diferents maneres, en
concret vuit, d'incloure en el
curriculum, en el seu sentit mes
ampli, la tematica no sexista. Tot
amb aix6, per& és interessant

de veure que rnalgrat l'optirnis-
me, en cada experiancia narrada
s'hi po entreveure o queda
exposat clar i ras que quan algO
vol treballar en l'educaci6 amb
un enfocament no sexista sor-
geixen dificultats i entrebancs
que de vegades fan repensar a
qui engega la proposta i dubtar
de la validesa que tant d'esforc
-contra corrent» pot arribar a
tenir en terrenys tan aspres.
Claustres, formats per dones i
homes, que boicotegen iniciatives
interessants de coeducaci6, poca
seriositat en potenciar el tema
des de les administracions edu-
catives, male divulgacid de ma-
terials. entre rnoltes altres co-
ses, poden jugar un paper negatiu
a l'hora de fer realitat aquelles
idees madurades durant temps de
reunions i d'aclariments...

Des de Sant Boi del Llobregat,
una escola d'EGB es propose
canviar un Os de la Ilengua massa
ancorat en la masculinitat d- la
vide social. Se seleccionen
materials didactics en fund() que
no siguin sexistes, part!cipen

activarnent antisexistes en la
revista escolar, es treballen els
carrecs i el seu repartiment
tenint en compte el fet de corn-
partir més que no pas de compe-
tir en funci6 del sexe de la
mainada, es treballen les mate-
ries a partir d'exemples relatius
a la vida i als personatges
femenins i masculins, es fan
festes coeducatives i hi ha una
orientaci6 professional que vol
trencar els estereotips.

El taller de contes de l'Escola
Bernat Desclot de l'Hospitalet del
Llobregat 6s una altra experien-
cia interessant que s'exposa al
Ilibre, en la qual es deixa de
parlar d'APA i es comenca a
introduir all6 de l'Associaci6 de
Mares i Pares de l'Alumnat
(AMPA). Mainada persones
aduites treballen els contes, els
analitzen, els valoren... es fan
mOtuament particips d'una cri-
tica necessaria per canviar.

El video que Lola Grau proposa
d'analitzar i desgr inar-ne els
continguts, les formes. es una
aportaci6 feta pel projecte TENET
al Pais Valencia, la qual te una
guia didactica per tal que se'n
pugui .copiar» la idea.

A l'escola Pompeu Fabra es
treballa la globalitzacid amb un
plantejament que s'acosta a la
recerca-acci6 on intervenen
mestres i alumnes per reflexio-
nar sobre un probiema practic,
analitzar-lo. actuar... I enfilar
aixi l'espiral» de la recerca-
accid al voltant de l'educacid
sexista i dels problemes quoti-
dians sexistes.



Tambe el teatre pot ser una
eina una .excusa,, per tre-
ballar el tons sexista que s'a-
maga en el curriculum ocult".
A l'escola Car lit de Barcelona
porten una colla de temps amb el
taller de teatre que trenca, i

aquest n'es l'objectiu, amb
l'androcentrisme que es presenta
en forma de violencia mal entesa,
en forma d'estereotips socials,
d'actituds de tancarnent, de
silencis... que valora l'autode-
fensa per a les noies corn una
eina clau fisicament i psicoldgi-
cement, que té en compte la
relaxaciO en un context de
vertigen continu...

Par lar del futur professional
amb les noies i amb els nois que
tenen unes expectatives tambe a
nivel( personal, ha estat el tre-
ball de les professores de l'Ins-
titut Bade Iona 9. Els espais de
coeducaci6, per debatre sobre la
coeducaciO i el sexisme, els
continguts i les formes indivi-
duals i coldectives en la dine-
mica sexo-generica de les aules,
dels passadissos, dels carrecs...
Els resultats que n'obtenen sen
tambe interessants.

I tambe al voltant de la pro-
fessiO un grup d'alumnes valen-
cians es proposen de seguir, corn
farien en una investigaciO de-
tectivesca d'aventura en ell.,
contes els personatges de ficci6,
una pista: la d'una prof essib.
Enquestes, elaboraciO d'infor-
mes, valoracions, avaluacions...
tot plegat amb un aprenentatge
que va fer acostar les i els
adolescents a professions que no
tenien perque dur marca de sexe.

Recensions

Finalment, corn a darrera
experiencia del Ilibre, la HistOria
de l'art de COU es Ilegida des
d'una altra mirada. A banda del
condicionant de la selectivitat,
Bea Porqueres fa treballar a
l'alumnat els dos estereotips de
genere que representen l'artista
i la model. Fan una análisi de la
practice docent i recuperen les
artistes del passat per relacio-
nar-les amb els fendmens ar-
tistics.

El Ilibre acaba amb una guia
de lecture que inclou bibliografia
classica i bibliografia recent
sobre, sobretot, el que pot influir
en la practice educative i la
docencia als centres (escoles i

instituts).

EducaciO no sexista, a mes de
ser una exigencia, ara mateix es
una bona mostra del que es
possible de fer i alhora una por-
ta oberta a suggeriments de
reflexiO, de dinamisme i d'acciO
que estaria be de no deixar a la
Ileixa de les Ilibreries de casa o
de les biblioteques.
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DDAA: Historia de la educaciOn
en Espana y America. Vol. II. La
Educed& en la Espana moderna
(siglos XVI-XVIII). Madrid: Fun-
daci6n Santa Maria (Ediciones
SM-Morata), 1993.

Temps enrera saludavem des
d'aqui mateix l'aparici6 del pri-
mer volum d'aquesta gegantina
hist6ria de l'educacid a Espanya
i America, coordinada pet pro-
fessor B. Delgado, i en la qual
participa el bo i millor de la his-
toriografia de l'educacid ibero-
americana. En efecte, un equip
interdisciplinar de més de cent
investigadors i especialistes s'ha
encarregat de l'elaboraci6
d'aquest ambici6s projecte edi-
torial del qual ens arriba ara el
segon Iliurament. Hem de con-
gratular-nos, per una vegada, del
fet que els compromisos i ter-
minis es compleixen i que pocs
mesos despres de l'edici6 del
primer Ilibre sobre l'epoca antiga
i medieval ens arribi aquest nou
torn, referit monograficament a
l'Edat Moderna, es a dir, al
periode compres entre els segles
XVI i XVIII.

Tres segles importants i cab-
dals de la nostra histOria en
els quals, entre d'altres afers i
assumptes, es consuma la ver-
tebraci6 d'Espanya corn a Estat
modern, la colonitzaci6 d'Arne-
rice, la Reforma i Contrareforma

l'eclosi6 de la gran
literature del Segle d'Or amb les
seves innegables dosis didecti-
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ques, la irrupci6 dels vents
il.lustrats amb una apassionada
voluntat pedagOgica, etc., i que
culturaiment parlant es corres-
ponen amb els moviments de
l'Humanisme, del Barroc i de la
Il.lustracid. Aspectes tots que
s6n estudiats des d'un horitz6
histdrico-pedagogic al Ilarg de
quasi un miler de pagines, que
seguint un criteri estrictament
cronolOgic s'han dividit en tres
parts que concorden amb cadas-
cun dels segles abordats.

Tematicament cada centenni
tot i la singularitat prOpia i

especifica de cada etapa es
afrontat amb uns criteris uni-
formes, per tal de donar al
conjunt de l'obra unitat i sentit.
D'aquesta manera, s6n una
constant en cada periode capitols
corn la politica educative, l'edu-
cacid institucional, l'educaci6
estamental i l'educaci6 a Ame-
rica i Filipinos. Aquests epigrafs
sOn complementats amb d'altres
d'un caracter més monogréfic i
particular. Aixi, les sempre
importants relacions entre
l'Església i l'educacid s'aborden
en el marc dels segles XVI i XVIII,
mentre que pel que fa al segle
XVII romanen més difoses.
Igualment s'incorpora en cada
periode o segle una Ilista a
manera de nomenclator sobre
els educadors i pedagogs més
significatius. Contrasta la ri-
quesa de noms de l'epoca huma-
nista (13 autors) i il.lustrada
(11 autors, a més de Campoma-
nes, Olavide i Cabarrüs), amb la
migradesa de repoca barroca,
reduida a tres noms: LOpez de
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Montoya, Grecian I Saavedra
Fajardo.

En qualsevol cas, l'estructura
global d'aquest segon torn mal-
grat la diversitat d'autors es
prou reeixida, mes encara si
considerem que en aquest volum
s'apleguen treballs d'una cin-
quantena Ilarga d'autors dife-
rents. Es obvi, doncs, que el
coordinador ha sabut afaigonar
una obra arrodonida, ben equili-
brada i compensada, que facilita
la seva lecture i comprensi6.
L'existencia d'un index ono-
mastic tambe facilita la seva
consulta immediate.

Malauradament, la nostra
tradiciO historiografica no va
tenir en el seu moment és a
dir, en ple segle XIX l'empenta
i el coratge suficients per tirar
endavant una coldecci6 de
materials i documents semblants
als que realitzaren altres cul-
tures europees. A casa nostra
no hi ha hagut mai res que recordi
aquells Monumenta Paedagogicae
Germaniae, que encara sOn avui
un ineludible punt de referencia
per a qualsevol historiador de
l'educaci6 occidental. Names i
encara de refilada es poden
esmentar els treballs biblio-
grefics de Rufino Blanco, els
aplecs documentals de Lorenzo
Luzuriaga, aixi com l'antologia
de textos pedagOgics recopilada
sota la iniciativa de la professore
Maria Angeles Galino. Altrament,
s'ha hagut d'espigolar. de ma-
nera esparsa, per aqui i per alla,
per tal de bastir un fons de
materials que permetes, en algun
moment posterior, la interpre-

taci6 histOrica corresponent I

aim!) es el que ara per fi s'acon-
segueix, seriosament i

responsabilitzant a au-
tentics especialistes la redacci6
de cadascun dels temes i Arees
que integren aquesta extensa
histOria de l'educaciO. Nornes ai-
xi podia tenir exit un projecte
tan ambici6s corn el que comen-
tern.

Qui s'atrevire a dubtar que
el professor Miguel Batllori es
el mes adient per escriure sobre
Sant lgnasi, els jesultes i la Ratio
Studiorum, o que el professor
Vergara, de la UNED, este capa-
citat per parlar-nos de les con-
sequencies pedagogiques del
Concili de Trento? I que Ii podrem
rebatre al professor Redondo
--mestre de tants de nosaltres
quan desgrana el pensament
educatiu de Joan Lluis Vives?
Trobariem arreu alg6 mes pre-
parat que el professor Bartolorne
per d'explicar-nos el funciona-
ment de les escoles de primeres
Iletres i les escoles de grarna-
tica? Hi ha algO que sapiga mes
coses i amb mes coneixement
sobre el funcionament dels
col legis universitaris de Sala-
manca que la professora Cara-
bias Torres i el professor Ro-
driguez-San Pedro? Que li re-
plicarern a la professora Gon-
zalbo, del Collegi de Méxic,
quan ens descriu l'educaci6 en el
Mexic colonial? Ens atrevirem a
refutar al professor Faubell, de
la Universitet Pontificia de
Salamanca, quan descriu la tas-
ca educative dels escolapis?AlgO
mes oportO que el professor
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Viriao, de la Universitet de
Mtircia, per donar noticia sobre
l'alfabetitzaci6 i escolaritzaci6
a Espanya? Qui més apte que
Salorn6 Marques per tractar
aim) si, molt breurnent l'obra
pedagOgica de Baldiri Reixac?

No volem continuar amb més
exemples, que esgotarien
inütilment l'amable paciencia
dels lectors. Els casos anotats
més amunt serveixen corn a
simple mostra del que deiem
sobre la value, el reconeixement

la disposici6 dels diferents
confegidors de l'obra que ens
ocupa. En definitive, el producte
resultant es Optirn. El nivell
cientific és d'allO més bo, i

respon satisfactOriament a les
exigencies heuristiques i her-
rneneutiques de la investigaci6
histOrico-educativa. A més, el
Ilibre es molt clar i entenedor,
puix que hi abunden els quadres
i esquemes, i es llegeix fecilment
i amb delectança. No tenirn,
doncs, cap inconvenient a con-
siderar-lo una eina Otil de treball
per a tothom, ates que situa cada
pedagog, instituci6 i corrent
pedagogic en la justa i precisa
perspective diacrOnica.

Si alguna limitaci6 hi detec-
tern es la de la brevetat d'algunes
entrades, en especial les que fan
referencia a la nOrnina d'autors
seleccionats i a la que ens
referiem riles amunt. Despatxar
Huarte de San Juan, Grecian o
Jovellanos en unes breus linies
sempre es un risc i una simpli-
ficaci6 excessive. D'altra ban-
da, constatem que personatges
corn el pare Mariana mancats
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d'un tractament especific es
fan una mica fonedissos enmig
del text general. Es evident que
les indicacions bibliogrefiques
sia d'obres originals sia de
materials secundaris poden
ajudar a un aprofundirnent pos-
terior. No obstant aim), no podem
oblidar que es tracta d'un ma-
nual, d'un volum prolix, que
s'apropa a les rnil pagines, i que
l'esforc de sintesi era necessari
per tal de fer-lo manejable i

publicable.

Quant als ternes rdlacionats
amb la histOria de l'educaci6
catalana, hem de manifestar que
sOn rnés aviat escassos, i al
nostre gust inaificients. A ex-
cepci6 feta de la Universitet de
Cervera i dels programes edu-
catius de la Junta de Comerc de
Barcelona (1758-1847), ben
poca més. Breus quan no tele-
grafiques noticies sobre Baldiri
Reixac i Lluls d'Olot. Les refe-
rencies a la particular fenome-
nologia de la Illustraci6 catala-
na resten diluldes enmig del
capitol reservat a la Junta de
Cornerg.

Ara be, la nostra impressi6
global es que l'obra a mes
d'absolutament necesseria es,
des d'ara mateix, d'obligada
presencia en els prestatges de
qualsevol biblioteca, tant si és
especialitzada o simplement
d'humanitats en general. Nornés
ens resta felicitar el coordina-
dor que a manera de prOleg fa
una magnifica sintesi de l'obra,
i que, a mes, ha sabut resoldre
perfectament les solucions de
continuitat que es donen en un
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treball de les caracteristiques
d'aquest- tot esperant raparici6
del tercer i Oltim Iliurament. Fins
Ilavors esperem que us ho passeu
d'allO mes be amb la lecture
d'aquest segon volum.

Conrad Vilanou

NCI4EZ, C.E.; TORTELLA, G.: La
maldicidn divine. Ignorancia y
atraso econ6mico en perspecti-
ve histOrica. Madrid: Alianza
Editorial, 1993.

D'un temps erica sem nombro-
sos els treballs, articles i in-
vestigacions que s'inclouen en
rernbit d'estudi de l'economia i
reduced& una area incipient
que, en la majoria dels casos, es
conreada des del camp de l'eco-
nomia i que, de mica en mica,
s'esta introduint en el quefer
pedagogic.

El Ilibre del qual ens ocupem
te un titol sense concessions: La
maldici6n divine. Ignorancia y
atraso econ6mico en perspecti-
ve hist6rica. La relació entre
educaci6 i desenvolupament
econOrnic se'ns proposa en ter-
mes de penOria educative i eco-
ndmica,

Es tracta d'una compilaci6
d'assaigs. en alguns casos d'in-
vestigacions, que es va gestar a
Valencia, el setembre de 1989,
a la UIMP amb la Generalitat
Valenciana, i, mes tard a Lovai-

na, el 1990, al X Congres Inter-
nacional d'HistOria EconOrnica.

La maldiciOn divine s'ern-
marca dins la discutida teoria del
capital hurna, un corrent de
l'econornia contemporania que
considera reducaci6 corn una
inversi6 productive, a mig i Ilarg
termini, i al capital hurne corn un
actiu productiu. De fet es una
teoria incorporada, sobretot, a
partir de la segona meitat del
segle XX, tot i que el concepte
d'inversi6 en capital hurna va ser
desenvolupat ja per Adam Smith
a La riquesa de les nacions en
comparar un home educat amb
una mena de maquina care que, a
la Ilarga, produeix beneficis
superiors al seu cost inicial.

Es una teoria que algunes
instencies ja han fet seves. Sense
anar mes Iluny, a la Conferencia
sobre Poblaci6 i Desenvolupa-
ment que es va celebrar el prop-
passat mes de setembre al Caire,
el Document base que va pre-
sentar l'ONU per a ser debatut
recordava que les persones stin
els recursos mes importants i

valuosos que te tota naci6 i que
el coneixement, l'educaci6 dels
homes i les dones, es l'Onic
recurs que es pot considerar
il.limitat.

Des d'aquesta perspective,
tal i corn diuen Torte Ila I NOliez
al capitol que realitzen conjun-
tament, ,,reducaci6 en un sentit
ampli seria respecte al capital
hume equivalent a alb que la
inversi6 es respecte al capital
fisic Aixi, els autors exposen
qur n paisos corn ara Suisse o
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Jap6, no especialment rics en
recursos naturals, les causes que
expliquen el seu desenvolupament
econOrnic s'han de buscar en la
formed() del capital hume, per
exemple, la formed() tecnica.

Hi ha, per& altres variables
que influeixen en el nivell
econOmic d'un pais. Una d'elles
Os el creixement demogrefic.
Corn mes alta es la taxa de
creixement dernografic, més
baix Os el nivell econOmic. Es el
que s'anomena «cercle vicids de
la pobresa,,, propi de paisos
pobres, i que comporta inver-
sions baixes tant en capital fisic
corn hurne; ben al contrari, el
creixement demogrefic baix
permet sortir del nivell econOrnic
de subsistOncia i augmentar-lo;
es el «cercle virtuds de la
riquesa" que perrnet mes in-
versions i, d'aquesta rnanera, la
distencia entre els paisos pobres
i els rics es cada vegada mes
gran. Distencia no nornes pel que
fa al desenvolupament econOrnic
sind en el capital hurne, en la se-
va formed& en la seva salut
perque la salut tarnbe Os
inversi6 en capital hurne.

Un altre aspecte que els au-
tors tenen en cornpte es la dis-
criminacid i l'explotacid sexual
de les dones (NOriez, 1992). Als
paisos pobres hi ha mes dones
analfabetes que no pas homes
analfabets i, a mes, l'analfabe-
tisme femeni te una repercussid
econOrnica forta i negative: a
rnes analfabetisme, mes fills. En
paIsos on les dones tenen la
possibilitat de decidir Inurement
sobre la seva maternitat, baixa
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de manera ostensible el nombre
de fills. L'educacid, doncs,
sembla una estrategia cabdal en
aquesta qUestiO.

El Ilibre es resol amb una
estructura que va dels aspectes
mes generals i tedrics als casos
sobre palsos concrets, agrupats
geograficarnent i segons el seu
desenvoluparnent econOrnic: les
primeres industrialitzacions,
Anglaterra, Franca i Alernanya;
els endarrerits, Itelia, Espanya,
Portugal i Russia; i altres
continents, Jap6, Corea i Ame-
rica. Tot plegat, amb una emplia
visiO histOrica i una bona sintesi
comparative. Es a dir, es tracta
d'un bon material per a l'anelisi
econOmica de l'educaci6, analisi
de la qual la pedagogia no pot
restar-ne al marge.

Antonleta Carreto

RUIZ GONZALEZ, B. (Ed.): Cata-
logo de Servicios lbertex. Ma-
drid, FUNDESCO/FUINCA, 1993.

Els catelegs constitueixen
fonts d'informaci6 secunderies
de gran utilitat perque ens
ofereixen informaci6 molt Omplia
I general, sobre un tema espe-
cialitzat o sobre temes molt
diferents. En aquest cas es tracta
d'un cateleg sobre temes molt
diversos, sobre els serveis
d'informacid electrOnica publics
del videotex espanyol.
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En aquest cataleg, doncs,
trobarem: a) serveis d'inf or-
maci6 sobre temes molt diver-
sos, entre els quals figuren els
d'educaci6, entesa en aquest cas
en un sentit molt ampli i gene-
ral; b) el cateleg ens indica els
diferents serveis d'informaci6,
les seves caracteristiques, con-
tinguts, etc. i ens precise les re-
ferencies per poder accedir-hi.

Aquests sistemes d'infor-
maci6 s6n electrOnics, aixO vol
dir que per accedir-hi necessi-
tern, corn Os conegut, uns estris
determinats (qualsevol ordinador
PC o MC i un MODEM extern
o intern a l'ordinador per fer
la connexi6 a la linia telefônica
convencional o domestica).

Aquests sistemes d'informa-
ci6 sOn electronics i d'acces
pOblic a traves de la xarxa
telefOnica cornmutada (XTC) o
xarxa telefOnica basica (XTB),
es a dir, el telefon domestic o
convencional monopolitzat per
la CTNE ("Telefônica").

Tots els sistemes d'informa-
616 estan servits, doncs, per
TelefOnica a traves de l'entitat
FUINCA, "FundaciOn para el Fo-
mento de la InformaciOn Auto-
matizada, de la qual FUNDES-
CO, "FundaciOn para el Desa-
rrollo de la Fund& Social de las
Comunicaciones" es el patr6
fundador. La fundaci6 FUINCA es,
doncs, l'entitat que promou la
creaci6 i edici6 del cataleg que
estem presentant, per tal de de-
tectar, satisfer i donar a conei-
x er la informaciO, a traves de
tots els serveis existents en
aquests moments inici de

1994 que poguem necessitar
els diferents usuaris, segons els
nostres interessos, sectors
d'activitat, etc.

El cataleg d6na una referencia
detallada i precisa de 390 ser-
veis dThformaci6 amb mes de
4.000 aplicacions.

L'acces a qualsevol d'aquests
serveis es fa a traves d'IBER-
TEX, denominaci6 comercial d'un
servei pOblic de TelefOnica basat,
tecnicament, en el VIDEOTEX.

El VIDEOTEX es una norma o
parametre tecnic internacional
per a la difusi6 d'informaciO
(codificada en senyals electrO-
nics) textos, dades, irnatges;
inclou els conceptes de videotex
interactiu, vol dir que permet el
dialeg o interacci6, i videotex
per difusi6 o teletext, és a dir,
que nomes permet la lecture de
la informaci6. Per tant el video-
tex es una norma un sisterna
tecnic que pot utilitzar un
distribuidor d'informaci6 corn,
per exemple, un canal de TV. El
videotex va neixer als anys 70
al Regne Unit amb l'objecte de
subministrar informaci6 general
per a tota la poblaci6, integrant
equipaments electrodomestics
corn ara el telefon, la televisi6 i
l'ordinador. Es tractava d'in-
forrnacions per al Ileure, jocs,
noticies, serveis pUblics, etc. A
partir dels anys 80 es van crear
noves utilitats centrades en
activitats professionals. Avui
sOn tant importants els serveis
d'informaci6 personals o do-
mestics corn els professionals o
Iligats a sectors de producci6.
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Els sistemes d'informaci6
amb la norma Videotex i, en
concret, els que ens ofereix a
Espanya la xarxa IBERTEX de
TelefOnica tenen un valor ex-
traordinari per a reduced& des
de diferents perspectives: per a
reducaci6 de les persones
adultes, per al Ileure, per a la
forrnaci6... en definitive, per a
tot el sector d'educaci6 no for-
mal en tots els seus Ambits; per
a la investigaci6, accés a bases
de dades o centres d'informaci6
especialitzada; per a la infor-
macio en general.

El cataleg de FUINCA, editat
per B Ruiz Gonzalez, recull refe-
r.encies sobre 390 serveis
d'informaci6 presents actual-
ment en el mercat espanyol dels
serveis d'informaci6, quantitat
que representa ales de la meitat
de l'esmentat mercat.

Els principals protagonistes
d'aquest sector s6n: a) els
proveIciors d'informaci6 (PI), els
quals es dediquen a crear i

actualitzar informaci6 i a selec-
cionar els canals més adients per
a la seva distribuci6 cap als
usuaris; b) els centres servidors
(CS), equipats tecnicament amb
sistemes informAtics i de
telecomunicacions per fer arri-
bar els serveis d'informaci6,
desenvolupats pels PI, als
usuaris.

Un CS pot ser al mateix temps
PI i servir informacib a d'altres
Pl.

De CS n'hi ha 182 en total,
dels quals 51 sOn organismes
pUblics (28.02 %), 106 sOn
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entitats privades (58.24 %) I 25
sOn institucions no lucratives
(13.74 %)

De PI n'hi ha 390, corn ja hem
dit, dels quals sOn pOblics 136
(34.88 %), privets 199 (51.02
%) i no lucratius 55 (14.10 %).

L'acces es pUblic per a 265
serveis (67.94 %), restringit
per a 32 serveis (8.21 %) i

mixte per a 93 serveis (23.85
%).

Els serveis IBERTEX es
classifiquen segons els criteris
segGents: a) serveis d'inf or-
maci6: numerics, textuals,
mixtos i d'altres; b) serveis de
comunicacid: amb missatgeria
interactive, rnissatgeria especial
de relacions interpersonals
<dinia rose" i d'altres; c) ser-
veis transaccionals: telereserva
de bitllets etc., telecompra corn
el Cortycompra. etc., telebanca
amb serveis d'operacions ban-
caries, i altres.

En concret en el sector c) hi
figu.ren 7 serveis de -TELE-
EDUCACIO que representen
1'1.79 % dels serveis transac-
cionals.

El cataleg presenta els 390
serveis d'informaci6 amb un
format de fitxa descriptive
d'aquests, en la qual figuren
totes les dades referides a: nom
del servei; Pl; descripci6 del
contingut; cobertura geografica;
actualitzaciO temporal; nombre
de pAgines; CS; tipus de servei
(corn acabem de dir, d'informa-
cid, de cornunicaci6 i transac-
cional); nOmero de ruta lbertex
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(NRI) o nürnero de telefon (ca-
dena de carecters) que hem de
marcar en el nostre sistema
d'acces a la xarxa lbertex, es a
dir, en el nostre ordinador; nivell
d'accés que ens dire si es o no
gratifit i les tarifes en el seu
cas; i el tipus d'acces public o
restrin g it .

En l'index tematic podem
trobar serveis d'informaci6
referits a: beaues, bibliografies,
biblioteques, culture, diccio-
naris, educaciO, ensenyament,
formaci6, fundacions, jocs,
joventut, legislaciO educative,
medi ambient, minusvälua, done,
museus, mOsica, oci, serveis
professionals, teieeducaci6,
tercera edat. universitat...

A continuaciO destaquem
alguns d'aquests serveis d'in-
formaci6:

- Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya (DOGC) (d'ac-
tualitzaciO diaria i d'acces
gratuit).

- Butlleti Oficial de l'Estat
(BOE).

Xarxa Telernatica Educati-
ve de Catalunya (XTEC).

- Ministeri d'EducaciO i

Ciencia (MEC).

Diferents ajuntaments
(Barcelona, Lleida, Rubi. Saba-
dell...).

Base de dades d'ajuts ofi-
cials.

Base de dades de caracter
general.

Base de dades per a l'edu-

caci6 DOCE, (Pi i CS) Documen-
tos de EducaciOn. S.A. .Infor-
maci6 i documentaciO d'educaci6
i culture: distribuciO bibliogre-
fica i recursos didactics. Bases
de dades d'acces Iliure sobre
revistes d'educaciO, sobre
videos educatius, software
educatiu de cobertura nacional i
internacional, materials actua-
litzats en temps real, serveis de
telecomanda de Ilibres, articles,
i recursos didactics en general,
Bases de dades d'acces restringit
sobre legislaci6 educative,
convocatOries, activitats, co-
municacions en directe, correu
electrOnic....

Escola d'Enginyers de Ter-
rassa i altres.

Universitet Politecnica de
Catalunya (UPC).

Universitet Nacional d'Edu-
caci6 a Distancia (UNED).

Xifres de Catalunya.

Universitet de Granada.

Universitet de les II les.

- Accés a la Universitet (Ge-
neralitat de Catalunya).

Serveis Generals de la Ge-
neralitat de Catalunya.

- Etc.

Per accedir a qualsevol
d'aquests serveis el cataleg ens
informa, corn ja hem dit, del
nivell d'acces, de si és public o
restringit i de la seqUencia o
nOrnero que cal mercer en el
nostre equip de comunicacions
(ordinador + mOdern + linia tele-
fbnica).
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El nivell d'acces pot ser :

IBERTEX B1, conegut corn
031 IBERTEX B2, o "032-,

etc., fins al "036» que Os
recces internacional.

El nivell d'acces .031- Os
l'Unic gratuTh els altres sOn de
pagarnent amb tarifes diferen-
ciades en cada cas.

Els serveis que hem destacat
per a l'educaci6 sbn, practice-
ment tots, de nivell d'acces 031,
Os a dir, de cost nul: la trucada
per linia telefOnica Os sempre
local.

Considerem que aquesta es
una obra de consulta necesseria
en un moment corn l'actual en
que la informaciO es pot cornen-
car a obtenir des de la prOpia
geografia personal estalviant
energies en desplacarnents inne-
cessaris.

Evidentment la consulta
d'aquesta obra pot fer-se en
centres de documented& corn
ara el de Ciencies de l'Educaci6
de la Divisi6 V i d'altres. Es en
aquest sentit una obra de con-
sulta i no. necesseriament, una
obra del fons personal. Es pot
consulter en tots aquells centres
de documentacib on les eines
telematiques hi figuren corn a
elements cada cop mes interes-
sants per accedir a tons docu-
mentals i d'inforrnaci6 no pro-
pera a la persona en les seves
coordenades espacials habituals

Miguel Angel
Aguareles Anoro
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TORRENTS, R.: Les raons de la
Universitet. Vic: Eumo Editorial,
1993.

"Val a dir que, situat corn
estic a la periferia del sistema,
la rneva condici6 em proporciona
un plus de Ilibertat d'expressiO.
(...) AixO no vol dir que, des-
inhibit, desfuncionaritzat i

perifbric, tingui tanta Ilibertat
que em pugui erigir en metge del
rnalalt i contemplar-lo corn
agonitza. Tambe jo si de cas sbc
malalt. Aix() vol dir simplement
que el meu abordatge de la
questid universitaria parteix de
dos estreps: l'un es aquella
sensacid d'irnpotencia, neutra-
litzada per la fonda convicci6
que, a desgrat de tot, la uni-
versitat es la utopia moderna
que, racionalitzada i institucio-
nalitzada, fare que els homes
continuem victoriosos damunt la
barberie, l'altre es el de la meva
situacid a la periferia d'una
universitat. la que anomenem
universitat catalana. respecte de
la qual em sento simultaniament
a dintre i a fora.-

Aquestes linies extretes del
contingut del Ilibre serveixen de
presentacid complete del seu
autor: un universitari que creu
estima la universitat i que, des
de dins. reflexiona sobre el seu
estat actual i futur. Aquesta Os
la intenciO explicita de Ricard
Torrents i Bertrana, format en
universitats europees. conei-
xedor del m6n educatiu des de la
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direccio del col legi de Sant
Miguel de Vic durant els anys 70
i, a partir de l'any 1977,
impulsor i capdavanter de l'ex-
pariencia universiteria vigatana.
Una experiencia iniciada amb la
fundaciO d'una escola univer-
siteria de mestres que ha crescut
fins als actuals Estudis Univer-
sitaris de Vic, amb cinc escoles
i una facultat de traducci6 i

interpretaci6 que ofereixen uti
total de set titols universitaris.

L'autor, des de la seva ac-
tual condicid de director general
d'aquesta instituci6 universi-
taria "perif erica", corn ell
mateix l'anomena, s'endinsa dins
el complex mOn de la universitat
i cerca les seves «mons.. Es
tracta d'una reflexi6 critica,
coherent amb l'esperit univer-
sitari que ell reivindica. que in-
corpora plenarnent els elements
de la teoria i la practice. La pri-
mera s'alimenta de dues fonts:
d'una banda, una concepcid de
l'horne i de la societat d'arrel
humarnsta i illustrada, i de
l'altra, les aportacions de
diverses ciencies de l'educaciO.
La practice es evident: un
coneixement real i de primera
ma de la problematica univer-
sitaria i la seva gestic!)

Les raul,,, oe la Universitat
es un Ilibre que ja existia abans
de ser publicat. Es tracta d'un
recull de textos de l'autor
estructurat en dues parts. La
primera part inclou conferencies
ponencies realitzades entre els

anys 1988 i 1993. La segona es
un recull d'articles publicats al
diari Avui entre 1987 i 1993.

Un periode interessant de la
nostre histOria universiteria riles
recent que s'inicia després de les
rnobilitzacions estudiantils del
curs 86-87 i engloba els anys
que han vist desplegar el mapa
universitari catale: creaci6 de
la quarta universitat, reconei-
xement de Tarragona-Reus,
Llelda i Girona, universitat pri-
vada, creixement dels Estudis
Universitaris de Vic. Tot aquest
material este emmarcat per una
introduccid i un epileg de l'autor,
que intenten donar-li més unitat.
El resultat es aquest llibre,
prologat per Josep M. Brice II,
que ens submergeix de ple i en
cadascuna de les seves pagines
en la universitat. Aquesta es la
seva veritable unitat: la univer-
sitat-instituci6 per davant de la
universitat-gesti6.

Abans de passar a cornentar
el contingut del llibre de Ricard
Torrents, convenen unes breus
referencies a la seva forma de-
finitive. Prirnerament, remarcar
el domini de la Ilengua i la
correcciO d'estil que cal suposar
en una persona que destaca en el
terreny dels estudis literaris. En
segon Hoc, aplaudir l'encert de
recollir en forma de Ilibre un
material que podia quedar
dispers. Malgrat el perill,
reconegut pel mateix autor i no
resolt, de repetir els temes i els
arguments. la publicaci6 es una
forma de reivindicar, corn tambe
ho fa l'autor en algun dels seus
articles, el necessari Iligam en-
tre publicacions i vide universi-
taria. Finalment, dins d'aques-
tes consideracions referides a la
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forma, convé dedicar un comen-
tari al to dels textos. Tal corn ja
s'ha esmentat abans, es tracta
de textos eScrits per a ser llegits
i escoltats o per a ser publicats
a la premsa. Aix6 els d6na un to
comunicatiu directe, que oscilla
entre la reposada llig6 acadernica
i l'energica i raonada critica
reivindicativa.

Les aportacions de Ricard
Torrents se situen basicament
entorn de dos temes centrals,
gairebe comuns al Ilarg dels
diferents textos.

D'una banda hi trobem una
reflexi6 sobre les funcions de la
universitat contemporania que ell
relaciona amb el concepte d'uni-
versitat educative. I l'altre eix
argumental del Ilibre Os l'analisi
del sistema universitari catala i
les seves perspectives de futur.
Acompanyant aquests dos nuclis
tematics, una llista de ternes
sorgeixen corn a consequencia:
el problema del finangament. la
cultura universitaria de la nostra
societat, la relaci6 entre de-
manda i educaci6, la formaci6
professional a la universitat, la
formed() de la joventut in-
tellectual, l'evolucid del sis-
tema educatiu, el descontent dels
estudiants...

Malgrat que no hem d'avangar
d'una manera exhaustive el
contingut del Ilibre. analitzem
sinteticarnent les seves liniet; de
fons, sobretot en el terreny de
les aportacions teOriques que.
segons la nostra opiniO. el
fonameeten
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Torrents desenvolupa el
concepte d'universitat educati-
ve: un espai de la polls on els
homes i les dones aprenguin a
fer d'homes i de dones en l'estudi
de les idees i dels fets». Aquest
model d'universitat, entesa corn
a unitat de docéncia i de recerca
i corn a Hoc de trobada entre
l'universalisme del pensament
cientific i el relativisme de les
ciencies humanes, es el que
hauria de configurar el sistema
universitari catala, l'altre nucli
de la reflexi6 de l'autor. Un sis-
tema universitari catale que es
troba situat davant els reptes de
la nostra contemporaneltat: el
sisterna de finangament, l'equi-
libri entre la fund() social de
satisfer les demandes i la funci6
educative, la competencia en la
creaci6 i gesti6 de les univei-
sitats i, inalment, la relaci6
entre territori i implantacid de
la universitat a Catalunya.

El discurs tebric del Ilibre va
descabdellant la troca d'aquest
nucli argumental fent servir les
aportacions de diverses ciencies
de l'educaci6.

La histbria de reduced()
ofereix a l'autor arguments que
sostenen les seves tesis. Els tres
models teOrics d'universitat a
Europa, la tradici6 i les aspira-
cions de la universitat catalana
dins el marc espanyol, l'exemple
de la figura de Bosch i Gimpera
corn a universitari integral,
l'analisi del recent proces de
creaciO de la quarta universitat
i de les universitats -periferi-
ques» sbn, entre d'altres, punts
de partida de la seva reflexiO.

BEST COPY AVAILABLE
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Al costat dels arguments
histOrics, tambe la sociologia
educative les demandes socials,
el rnoviment estudiantil i les
seves aspiracions, etc. es
present a les pagines del Ilibre.
Corn tambe hi sOn ben presents
la filosofia i l'antropologia de
l'educaci6. Afirmacions corn
l'educaci6 es una activitat
transformadora, orientada
necesseriament al canvi,, deno-
ten que ens trobem davant una
concepci6 educative Iligada a les
tradicions mes significatives de
la modernitat pedagOgica
universitat es la utopia moderna
que, racionalitzada i institucio-
nalitzada, fare que els homes
continuern victoriosos darnunt la
barberie"). Si en una altra ban-
da Ilegim que "ensenyar es un
afer entre persones", pensarem
inevitablement en la tradici6 d'un
neohumanisrne alemany que rei-
vindica la presencia i el paper de
la persona en la universitat
d'avui i de derne. Sense passer
per alt que les propostes sobre
el model de financament lliguen
els plantejaments de l'autor amb
les aportacions del pensarnent
liberal. I tot aixO en el fil d'un
discurs que mira enrera per
trobar pistes, perO que sobretot
apunta cap al present i cap el
futur, amb el bagatge de l'ex-
periencia adquirida en la gestic!)
universiteria que te un pes
especific considerable: teoria i

practice es cornplernenten i

sostenen les tesis de l'autor

Es evident que darrera e!
discurs hi ha una profunda
preocupaci6 per la situaci6 actual

1

i futura dels Estudis Universita-
ris de Vic. Per6 seria un error
caure en la simplificaci6 que
aquesta es l'Onica motivaci6 del
llibre. No hi ha «comarcalisme"
en els plantejaments del llibre,
almenys no en el sentit pejoratiu
que s'acostuma a donar en aquest
concepte. Hi ha una visi6 de
conjunt capac de plantejar els
grans problernes de la universitat
contemporenia i la seva neces-
saria transformaci6

Ens manquen reflexions pe-
dagOgiques sobre la universitat.

Ens calen publicacions sobre
la universitat des del punt de
vista pedagogic. El ternari es
ampli: universitat professiona-
litzadora versus universitat
educative, formaci6 del profes-
sorat universitari, pedagogia i
docencia universiteries, culture
critica i universitat, humanitats
i curriculum academic... La Ilista
es Ilarga. Ricard Torrents obre
moltes preguntes i no dOna tantes
respostes corn voldriern. Es
tracta d'un Ilibre per incitar al
dialeg, que no demana aplaudi-
ments sing respostes noves o
diferents, tant les que vinguin
de la periferia o corn del centre,
per6 en qualsevol cas, des de dins
de la universitat i arnb esperit
universitari. Respostes encarni-
nades a la construcci6 del model
d'universitat que el mem con-
temporani dernana i necessita.
Acabern el cornentari corn ho fa
el Ilibre.

-Leducaci6 mante viva la
universitat. Es a dir, la mante
en crisi, en rnutaciO. A l'educaci6
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Ii ho demanem tot per als indi-
vidus i per a les nacions: progres
del saber, Ilibertat, benestar.
Fins i tot la preservaci6 de
valors amenagats, pau, solida-
ritat, medi ambient, la confiem
a l'educaci6. Mentre aix6 sigui
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aixi, mentre ens sentim amb el
dret de demanar-ho tot a redu-
ced& la Universitet de la Cate-
lunya contemporenia no deixarà
de saber on va.

Joan Soler
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Notes bibltografiques
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BISGUERRA, R.; IGLESIAS, A.;
PEREIRA, M.; FORES, A.; FER-
NANDEZ, E.; RAMIREZ, C.: Me-
fore su eficiencia lectora. Ma-
drid: Centro de Estudios Adams,
1994.

Lin complement prectic a les
obres anteriors (Eficiencia lec-
tore. La mediciOn para su desa-
rrollo) es la que .ens ocjpa en
aquestes linies. Basicament
consisteix en un material d'e-
xercicis per ser utilitzat en
practiques per al desenvolu-
pament de l'eficiencia lectora,
corn per exemple el Programa
LEA-ESO (Lectura En Assigna-
tures d'Ensenyament Secundari
Obligatori).

Es posa l'Ornfasi en la corn-
prensiO lectora a nivell superior
i tambe en la velocitat. S'enten
l'eficiencia lectora corn la corn-
binaci6 Optima entre velocitat i

cornprensi6. Es a dir, la velocitat
Optima per a la comprensi6
apropiada en funci6 del propOsit
de la lecture, la dificultat del
material, la familiaritat, la lec-
turabilitat, etc.

En aquest punt s'introdueix el
concepte de maduresa lectora,
que no s'ha de confondre amb el
de "maduresa per a la lecture"
(reading readiness). La maduresa
per a la lecture fa referencia a
la bona disposiciO del nen per
poder iniciar l'aprenentatge ini-
cial de la lecura. La maduresa
lectora es una caracteristica del

I

lector habit que es reflectida
prir,cipalment per la "flexibilitat
lectora". La flexibilitat lectora
es la capacitat de Ilegir a la
velocitat Optima en funci6 del
propOsits de la lecture i de les
caracteristiques del material que
s'ha de Ilegir.

Encara que es tracti d'una
obra eminentment practice, aix6
no obsta perque es faci refe-
rencia a certs aspectes teOrics.
Pelt en general a un nivell molt
elemental, de tal manera que
puaui ser compres facilment per
un estudiant de secundaria. En
aquest sentit es fa referencia al
proces lector, les fixacions,
moviments saccadics, factors
fisiolOgics que possibiliten la
velocitat, etc. Respecte a la
comprensi6 es fa una anélisi de
les estructures de comunicaci6,
l'estrategia de l'anticipaci6,
l'eficiencia lectora corn a base
dels rnetodes d'estudi, etc.
Altres aspectes que hi queden
contemplats sari la importancie
del vocabulari per a la lecture,
tecniques de lecture selective,
skimming, scanning, skip-rea-
ding i altres tecniques de lectu-
re rapida, tipus de lecture, tipus
de velocitat, nivells de corn-
prensi6, lecture de la premsa,
lecture de textos dificils, lecture

metodes d'estudi, etc.

Les caracteristiques de l'obra
la fan apropiada per a qualsevol
persona que vulgui millorar la
seva eficiencia lectora (estu-
diants de secunderia, d'univer-
sitat, adults, professionals,
professors, etc.). Al rnateix
temps té un interes especial per
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als professionals de l'educaci6
interessats a promocionar es-
trategies de lecture entre els
alumnes.

En resum, es tracta d'una
obra dirigida al desenvolupament
de la lecture a través d'exercicis
practics. lgual que l'obra ante-
rior, es d'interes per a les
persones (educadors, profes-
sors, pedagogs, psicopedagogs,
psicOlegs, etc.) que consideren
la lecture corn un aspecte es-
sencial del sistema educatiu.
Pert) a més pot ser utilitzada di-
rectament per estudiants de se-
cundAria i d'universitat dins un
programa de desenvolupament de
l'eficiencia lectora.

BISQUERRA, R: Eficiencia lec-
tora. La mesura per al seu de-
senvolupament. Madrid: Centro
de Estudios Adams, 1994.

Aquesta obra presenta una
serie de propostes encaminades
a impulsar el desenvolupament
de les habilitats lectores i les
estrategies d'aprenentatge au-
tOnom al Ilarg de tot el cicle
educatiu.

L'obra es divideix en dues
parts: la prirnera tracta sobre
medici6; la segona sobre corn
utilitzar la medici6 per desen-
volupar l'eficiencia lectora.

A la primera part s'exposa
un procediment per mesurar
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lectora (velocitat
comprensi6) I es discuteixen
diverses alternatives. No es
tracta d'exposar relacions de
tests, sine) de procediments
senzills per ser utilitzats pel
professor amb tot el grup classe,
des de primer de primAria fins a
l'Oltim curs de secundaria; inclOs
a la Universitet i en l'edat adul-
ta. Tot aim) suposa una aportaci6
innovadora pel que te de sugge-
riment obert a la creaci6 i ex -
perimentaci6.

A la segona part es presen-
ten un conjunt d'estrategies per
al desenvolupament de les habi-
litats lectores i de les estrate-
gies d'aprenentatge autemom. Un
dels punts sobre el qual posa
l'ernfasi es la mesura de l'efi-
ciencia lectora corn a estrategia
per desenvolupar habilitats,
estrategies de lecture i d'apre-
nentatge. Es planteja la mesera
corn un factor de motivaci6 ;

element generador d'exercicis
encaminats a rnillorar la prActica
de la lecture.

L'obra es presenta simultà-
niarnent en català i en castella.
Pere) cal dir que a la versi6 ca-
talana trobem els barems en
català de la velocitat lectora des
de primer de prim6ria fins a
l'ensenyament d'adults, incloent
tots i cada un dels cursos de
primaria, secundaria i Univer-
sitet. Mentre que en la versi6
castellana hi ha el mateix referit
a la lecture en Ilengua castellana.
Per tant, totes r'ues es comple-
menten apropiadament en el
nostre context sociolingOistic.
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Per elaborar aquests barems
s'han experimentat una col-lec-
cid de proves de lecture sobre
prop de 10.000 individus. Es
tracta de proves que poden ser
elaborades pels propis profes-
sors. A la versi6 catalana hi ha
un text de mostra per a cada un
dels cursos, i el mateix respec-
te de la versi6 en castella. No es
preten oferir un test estandar-
ditzat, sine) més aviat una pro-
posta de treball oberta, a des-
envolupar pels professors de
qualsev.ol nivel! educatiu.

L'avaluaci6 de la lecture no
és un tema senzill, donada la
complexitat del comportament
lector i la varietat d'aspectes que
inclou. Des d'aquest punt de vis-
ta, sempre hi haura aspectes
critics en qualsevol proposta o
test de lecture. I aixi passara
tent:De amb l'obra que ens ocupa.
Alguns dels possibles punts de
critica queden apuntats ja a
l'obra, on se suggereix a més
algunes possibles vies per alleu-
jar les lirnitacions dels instru-
ments utilitzats. Una altra font
de discussid pot ser l'émfasi que
aparentment es posa en la
velocitat. Per6 cal dir que en tot
moment queda clar que el més
important és la comprensi6. El
que passe es que ja hi ha moltes
altres obres que posen l'ernfasi
en la cornprensi6. En aquesta,
sense oblidar-ho, es posa riles
atenci6 en la velocitat corn un
factor d'eficiencia lectora.

Corn diu el titol de l'obra, es
proposa la rnesura corn a factor
pel desenvoluparnent. Perd la
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mesura no es l'Unic factor; n'hi
ha molts altres que sOn recollits
en una proposta globalitzadora:
el projecte LEA (Lectura EN
Assignatures). Es tracta de po-
tenciar la lecture des de totes
les assignatures i al Ilarg de tot
el curriculum. Aim!) suposa una
concepci6 de l'aprenentatge
segons el qual "tot professor és
un professor de lecture". La qual
cosa implica la practica de la
lectura silenciosa, corn a minim
un cop la setmana, en totes les
assignatures i al Ilarg de tots
els cursos. Aquesta es probe-
blement l'Onica forma de millorar
en quantitat i qualitat el rendi-
ment lector. Al Ilarg de l'obra
s'ofereixen propostes concretes
per portar-ho a la practica.

El Projecte LEA té una con-
cepci6 en el Programa LEA-ESO
(Lectura En Assignatures d'En-
senyament Secundari Oblige-
tori), donat que probablement es
en aquesta etapa on menys
s'insisteix en la lecture (tal
vegada perque ja se sap que els
alumnes no tenen temps per
llegir). Es tracta d'introduir
innovacions en la dinémica de
classe per posar riles ernfasi en
l'aprenentage aut6nom a partir
de la lecture per part dels
alumnes.

En resum, es tracta d'una
obra encaminada a promocionar
la lecture i per tant d'interOs per
a les persones (educadors,
professors, pedagogs, psicope-
dagogs, psic6legs, etc.) que
consideren la lecture corn un
aspecte essencial del sistema
educatiu.
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CARCELES LABORDE, C.: Hu-
manismo y educacidn en Espana
(1450-1650). Pamplona: Edi-
ciones Universidad de Navarra,
1993.

La intend() d'aquest Ilibre no
és altra que la de reconstruir la
teoria pedagOgica derivada dels
principis de l'humanisme cristie,
des de mitjan segle XV fins a la
meitat del segle XVII. En efecte,
al Ilarg d'aquests dos segles
--que coincideixen justament amb
l'epoca mes brillant de la cultu-
re hispenica es genera un
pensarnent pedagogic sisternatic
i coherent que entronca -d'altra
banda- amb la genesi, desenvo-
lupament i esgotament dels
estudis humanistics. Al segle XV,
el saber acabava de sortir dels
monestirs, on havia restat re-
olds durant l'Edat Mitjana i ha-
via pres un tremp més urba i

secular.

Per tal d'aconseguir aquesta
sistematitzaci6 del pensament
pedagogic dels humanistes pe-
ninsulars, l'autora, recorrent a
fonts primaries i originals,
analitza tote aquella important
literature didectica i educative
de l'Humanisme que endernes de
noms classics corn els de Ne-
brija, Vives, Palmireno, Huarte
de San Juan o Sim On Abril, en
presenta d'altres menys cone-
guts per6 no gens menys impor-
tants--- corn els de Crist6bal de
Villal6n, Fernen Perez de Oliva,
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Sanchez de Arevalo, sense
oblidar Lopez de Montoya, Bal-
tasar Grecian o Juan Bonifacio.
Tot plegat forneix un conjunt ben
ordit en que es combine els
tractats pedagogics classics amb
la literature educative i la prosa
didectica.

Al llarg dels seus set capitols,
el Ilibre desgrana després de
realitzar una aproximaci6 de
caire general a l'Humanisme corn
a fenomen histOric els aspectes
seguents: l'antropologia i teleo-
logia de l'Humanisme, la con-
ceptualitzaci6 humanistica de
l'educaci6 amb els seus vessants
intel.lectuals i morals, tot in-
cidint en la funci6 del saber dins
el corpus ideolOgic humanistic i
aprofundint en l'analisi del
curriculum humanistic, es a dir,
del trivium, del quadrivium i al-
tres materies d'estudi. En qual-
sevol cas, tot apunta cap a un
ideari de perfecci6 humana que
es &Ina en el marc generic d'una
pedagogia perennis que gira al
voltant d'una concepci6 cristia-
na de la vide. Mes enllà del pur
saber erudit, l'Humanisme pos-
tulava una saviesa practice per-
que no podem oblidar que el sa-
ber --en la millor de les tradi-
cions humanistiques, i que sin-
tetitze perfectament el nostre
Joan Lluis Vives-- es priorite-
riament i radicalment un saber
viure.

Es cert que els temps d'a-
quests plantejaments educatius
proclius als ideals de saviesa
ja han finit. Els discursos de
legitimaci6 del saber s6n avui
mes a prop del verbalisme i del
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formalisme, del gust per l'es-
tetica, del triomf d'allO extern,
de la paraula i de l'aparenca que
no pas de l'autentica i veritable
saviesa. Pere possiblement la
mateixa descornposici6 de l'Hu-
manisme pedagogic al llarg dels
segles XVIII i XIX té molt a
veure amb aquest estat de co-
ses. Ara més que mai quan horn
parla de crisi de valors no sere
possiblement sobrer un viatge pel
men d'un Humanisme pedagOgic
que malgrat totes les errades
comeses integra el nostre patri-
moni historico-pedagOgic.

COLOM, A.; SERRAMONA, J.;
VAZQUEZ, G.: Estrateglas de
FormaciOn en la Empresa. Ma-
drid: Narcea, 1994

A cause dels continus i revo-
lucionaris canvis que desenvo-
lupa la nostra societat, sobretot
a nivell tecnolOgic, en l'embit
empresarial la formed() es fa
cada cop mes necessaria. Es per
aix6 que el treball que ens pre-
senten els professors Colom,
Serramona Vazquez arriba en
un moment fonamental. Es una
obra entenedora i OW per als
interessats en el tema de la
formaci6 a l'embit empresarial.

ematicament, el Ilibre
consta de dues parts. A la pri-
mere, se'ns presenta la neces-
sitat de la formed() corn a res-
poste competitive als canvis que

envolten l'ernpresa, tant de tipus
social, econOrnic corn tecnolOgic.
D'altra banda, la formaci6 ha
d'estar present a la mateixa
culture empresarial i no corn una
secci6 afegida fruit d'una moda.
Finalment, s'estableix tot el
proces que la forrnaci6 segueix:
analisi de necessitats formati-
ves, establiment de fites i

objectius concrets, continguts
propis de la formed& estrate-
gies metodolOgiques, recursos
per a la forrnaci6 i criteris i

instruments d'avaluaci6. Tot un
proces amb una carrega teOrica
forta i recolzat amb exemples
prectIcs, que dena una idea molt
bona del que ha de ser la formed()
empresarial.

La segona part es la més en-
caminada vers la practice, ja que
ofereix tot un recull de meto-
dologies formatives, amb una
descried() detallada de les
tecniques i procediments a uti-
litzar, des dels més senzills i

coneguts a l'embit educatiu en
general, fins als més complexos
i especffics aplicables al camp
de l'empresa: rnetodologies ex-
positives -exposici6 oral, tec-
niques de demostraci6, simula-
ci6, debat i treball en grup-, les
metodologies autoformatives, la
formaci6-acci6, la formed() en
prectiques, els cercles de qua-
litat i l'auditoria de formaci6.

L'exposici6 de cada metodo-
logia aporta la soya finalitat, els
seus avantatges i els seus in-
convenients; en alguna d'elles
s'expliciten els passos a seguir,
i totes s'acompanyen de valuoses
exernplificacions, que fan d'a-
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questa part una vertadera guia
prectica pel formador.

Es un Ilibre, en definitive,
molt ben estructurat i eminent-
ment prectic, amb moltes dosis
didectiques, no hem d'oblidar que
ha estat escrit per pedagogs que
deixen a aquests professionals
la tasca que Ii correspon a dins
l'empresa, la de FORMACIO.

GERVILLA, E.: Postmodernidad y
EducaciOn. Valores y culture de
los j6venes. Madrid: Dykinson,
1993.

Ens trobem davant un Ilibre
que entronca clarament amb una
preocupaci6, cada cop mes pa-
lesa, del pensament pedagogic
actual: analitzar l'impacte del
pensarnent postmodern en
l'educacid. El seu autor, Enrique
Gervilla, professor de la Facultat
de Ciencies de l'Educacid de la
Universitet de Granada, s'ha
especialitzat en l'estudi de la fi-
losofia de l'educaci6 i dels fo-
naments axiolOgics de l'educaciO.
La reflexi6 teOrica sobre la
relacid entre valors i educaciO,
caracteristica d'uns moments de
crisi corn els actuals, l'ha portat
a l'anelisi dels plantejaments
educatius des del punt de vista
del pensament anomenat post-
modern. De fet, la fragmentacid
moral i la crisi de valors sOn uns
dels elements clau que defineixen
la postmodernitat.
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L'esquelet d'aquesta publi-
cacid es un article del mateix
autor, -La educaciOn en la cul-
ture de la postmodernidad» en
el Ilibre Cuestiones actuates
sobre educaci6n que aplega
aportacions de diversos autors
(Madrid, UNED, 1992). Els
principals elements del discurs
de l'autor ja sOn presents en
aquest article, els quals s'in-
corpora un apartat sobre l'anelisi
dels valors de la postmodernitat
i una interessant bibliografia que
permet resseguir les pistes del
pensament postmodern.

Postmodernidad y EducaciOn
este estructurat en tres parts
perfectament diferenciades. La
primera part (capitol I del Ilibre)
es una encertada aproximaci6 a
la Postmodernitat. Es tracta
d'una treballada sintesi que re-
cull aportacions de diversos
autors, feta amb claredat d'idees
i de conceptes, i amb moltes
referencies i cites bibliogrefi-
ques que faciliten l'ampliacid dels
temes.

A continuacid (capitols II i III),
Gervilla desenvolupa l'analisi
dels valors i les principals ma-
nifestacions de la culture post-
moderna. Amb l'intent de fona-
mentar en l'estudi de la realitat
i de la practice la seva reflexid
teOrica, l'autor .Ilegeix» els
signes de la culture actual i fa
una immersiO en el mOn juvenil

La tercera part del Ilibre
ocupa els diversos apartats del
capitol IV: .La educacidn post-
moderna o Educacien en la post-
modernidad.. La pretensi6 de
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l'autor es donar resposta a la
pregunta: quin es el paper de
l'educaci6 en aquest context de
la culture postmoderna? El
professor Gervilla parteix d'una
analisi axiolOgica dels fonaments
de l'educaci6 i sotmet a revisi6
els valors fonamentals de la
culture postmoderna en relaci6
a l'educaci6: el relativisrne, el
present i l'individualisme. La
seva resposta al repte plantejat
proposa un equilibri entre la
tensi6 Modernitat-Postmoder-
nitat. Els encerts de la sintesi de
la primera part del llibre no tenen
continuilat en els plantejarnents
tedrics d'aquesta part final:
poques pistes per orientar la
pedagogia en l'arnbit de la cultu-
re postmoderna.

Sense plantejar-les, el Ilibre
de Gervilla obre moltes mes
preguntes que queden sense
resposta: quin es el paper del
saber en el context del pensa-
ment postrnodern?, quina es la
funci6 de l'escola i del mestre
en aquest context?, quin es el
Hoc de la pedagogia i les ciencies
de l'educaci6?, cap a on cal
orientar la construcci6 del
coneixement pedagogic?...

Malgrat les mancances,
aquest Ilibre, d'altres que s'han
publicat recentment (corn per
exernple Después de la Moder-
nidadd'A.J. Colom i J.C. Melich),
aixf corn articles que podem Ilegir
en publicacions periOdiques, ens
confirmen la preocupaci6 envers
aquests ternes i assenyalen una
possible direcci6 per a la reflexi6
pedagOgica.

HOUSSAYE, J. (dlr.): Quinze
pedagogues. Leur influence
aujourd'hui. Rousseau, Pesta-
lozzi, FrObel, Robin, Ferrer,
Steiner, Dewey, Decroly, Mon-
tessori, Makarenko, Ferriere,
Cousinet, Freinet, Neill, Rogers.
Paris: Armand Colin, 1994.

Ens arriba de la veIna Franca
aquest repertori, coordinat per
Jean Houssaye professor de
ciencies de l'educaci6 de la
Universitet de Rouen i en el qual
han participat quinze autors mes,
que preten oferir un panorama,
ampli pert) lirnitat, sobre el que
comunament es coneixen corn a
grans pedagogs. Houssaye acla-
reix que enten per pedagog tot
aquell que conjurnina la teoria i
la practice a partir de la seva
prOpia acci6 educative, perque
es justarnent en aquest context
de la relaci6 entre la teoria i la
practice on s'origina, crea i

desenvolupa la mateixa peda-
gogia. Per definici6, el pedagog
no pot ser ni un sirnple teOric ni
tampoc un pur home d'acci6. Ha
d'existir entre ambdOs nivells
una relaci6 permanent i irreduc-
tible.

Arnb aquest criteri corn a
referencia, un cornite de selecci6
integrat per tretze professors
de diversos paYsos d'Europa i

d'Arnerica i entre els quals es
trobava el professor Octavi
Fullat, de la Universitet AutO-
noma de Barcelona- va confegir
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una nista de catorze grans pe-
dagogs als quals s'afegiria el nom
de Rousseau, considerat corn a
punt historic de particle del que
Houssaye reconeix corn a ternps
dels pedagogs. Per rnitja d'aquest
proces selectiu sortiren un total
de trenta-nou noms possibles,
repartits de la manera segilient:
nou norns indiscutibles, vuit de
més discutibles i dotze de triats
esparsarnent. Una segona volta
n'elegi cinc entre els vuit noms
discutibles. D'aquesta manera
tan curiosa corn plural-- s'ela-
bore la !lista definitiva d'aquests
quinze pedagogs que ara seri
reflectits a l'obra que ens ocu-
pa.

De la tria final, en destaca la
importancia concedida pel cornite
seleccionador al que podriern
anomenar pedagogs dissidents i
iconoclastes, quan no marginals
i heterodoxos. En efecte, no
acostumen a apareixer en els
manuals i compendis a l'Os noms
corn els de Paul Robin, Rudolph
Steiner o Ferrer i Guardia, sovint
oblidats, silenciats i bandejats
de les Ilistes mes o menys
oficialistes. La seva contribucid
pedagogica ha estat presentada,
a voltes, corn alternative i

radical. Es evident, doncs, que
aquest Ilibre te entre altres
merits el de trencar plante-
jaments i tradicions generalment
consolidades.

Pere) si alguns dels norns ara
incorporats a la histOria de la
pedagogia contemporania sOn
xocants, tarnpoc no podern ne-
gligir aquells que, per ben poc,
han restat fora de la Ilista deli-

328

nitiva. Kerschensteiner, Tolstoi
i Korczak han arribat fins al final.
D'aquests tres noms en destaca
pel que té de rar i sorprenent a
les nostres latituds el del me,ge
jueu polones Korczak (1879-
1942) que en els orfelinats de
VarsOvia va experirnentar el
self-government i que nornés va
deixar el ghettode la seva ciutat
per morir depertat amb els seus
infants en el camp de concen-
traciO de Treblinka.

Pere) possiblement tambe te-
nien dret a ser seleccionats al-
tres pedagogs. Qui negara -per
exemple a Joseph Jacotot,
Thomas Arnold, Angelo Patri o
Rabindranath Tagore (entre
molts altres) el dret a figurar
amb tota justicia al costat
d'aquests quinze escollits. En
qualsevol cas, l'amable lector
trobare en aquest Ilihre uns
magnifics retrats sintetics i

aclaridors d'aquesta quinzena de
pedagogs que cavalquen entre
l'ahir i l'avui de la pedagogia.

MAYORDOMO, A; FERNANDEZ
SORIA, J.M.: Vencer y conven-
cer. EducaciOn y Politica, Espa-
na 1936-1945. Valencia: Uni-
versitet de Valencia, Departa-
ment d'Educacie) Comparada i
Histdria de l'EducaciO, 1993.

Els professors Mayorclorno
Fernandez Soria continuen la
seva f ructlf era i positiva col-
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laboraci6 Ja en altres ocasions
anteriors hem donat noticia dels
treballs d'aquest duet. bon
exemple del que es pot aconse-
guir treballant en equip. Ara ens
ofereixen aquesta suggeridora
histOria sobre el vencer i el
convencer, a manera d'un diptic
sobre l'educaci6 a Espanya du-
rant un periode tan agitat i con-
vuls corn el que transcorre en-
tre els anys 1936 i 1945, ana-
litzant des de la seva privilegia-
da talaia recordern que Valencia
fou capital de la Republica durant
la Guerra Civil l'enfrontarnent
entre dos rnodels culturals i

escolars el republice i el fran-
quista que, en arnbd6s casos,
es trobaven mediatitzats pel
control politic i ideolOgic de la
joventut. Es tracta de pedagogies
d'ernergencia per a un temps de
guerra, es a dir, per convencer
els seguidors propis del valor i
de la necessitat de la Iluita ar-
mada. i per \Fencer rnaterialrnent
i ideolOgicament l'enemic.

Davant d'una neutralitat quasi
impossible nornés alguns fugi-
ren d'Espanya per tal de refu-
giar-se en la tranquil.la segu-
retat d'un exili forani, s'aixe-
caran dos models de transrnissiO
ideolOgica certament bel.lige-
rants I que malgrat les seves
diferencies quant al pensament i
a la filosofia politico-social,
empraren instancies I estrate-
gies metodolOgiques similars i

fins i tot cornunes. Aixi sorgeix,
des de la legitimitat republica-
na, tot un projecte de pedagogia
popular de tremp democratic i

voluntat socialitzant que, reco-

Hint el bo I minor de les tradi-
cions internacionalistes, assu-
meix el rep.te de la formac:6
d'uns mestres amb clara volun-
tat antifeixista. Pert) es obvi que
aquests esforcos no pogueren
evitar la influencia i per que
no, tambe la Iluita mantinguda a
la reraguarda dels partits po-
litics i dels sindicats de classe,
rnclt especialment de comunistes
i anarquistes per fer-se arnb el
control i la direcci6 de l'educaci6
republicana.

Tambe el regirn que naixia del
18 de juliol de 1936 es preocupa
per l'educaci6 d'aquell «nou or-
dre» politic. que finalrnent s'a-
cabaria per imposar, és a dir,
per vencer. PerO rnés enlle de la
victoria militar, cane convencer
amb tot tipus de raons. Una
vegada més, l'educaci6 i l'escola
foren utilitzades corn un magnific
instiument de manipulaci6 ideo-
lOgica. Aixi, els autors despres
d'analitzar alguns aspectes de
caire general aprofundeixen en
punts concrets i especifics de la
politica educative nacional, corn
la missi6 d'aquella «milicia de
la inteldigencia que fou el SEU
o el protagonisme del «espiritu
nacional" en la forrnaci6 del nou
Estat que exigia corn a be mes
preuat la unitat politica de tots
els ciutadans.

Amb l'apariciO d'aquest Ilibre
els autors --tot refermant la
trajectOria encetada en llibres
anteriors, per exernple, el volum
sobre Nacronal-Catolicismo y
EducaciOn en la Espana de la
Posguerra (1990) del professor
Mayordomo, o Juventud, ldeo-

,./L; ",f . :A

329



Temps d'Educació, 12 2n semestre, 1994

logla y Educaci6n. El compromi-
so educativo de las Juventudes
Socialistas Unificadas (1992) del
professor Fernandez Soria
confirmen el seu coneixement
profund de la realitat educativa
de l'Espanya republicana i dels
primers anys del franquisme, a
la qual cosa afegeixen un estil
agil i planer allunyat dels estralls
d'una erudici6 mal entesa.

MELICH, J. C.: Del extrano corn-
plice. La educaciOn en la vida
cotidiana. lntroducci6 d'Octavi
Fullat. Epileg de Jessica Jacques.
Barcelona: Anthropos, 1994.

L'autor, professor de filoso-
fia de l'educaci6 de la Univer-
sitat Autbnoma de Barcelona, ens
ofereix en aquesta obra un estudi
o millor, un assaig d'antro-
pologia pedagOgica des de la
perspectiva metafisico-ori-
tolOgica. En efecte, l'autor
alemany de formacid i de tra-
dici6 filosbfica fenornenologica
s'apropa a la realitat educativa
amb uns altres ulls, es a dir,
amb una altra mirada. Si Husserl
proposava corn a superaci6 de
l'objectivisme i el naturalisme
de la racionalitat cientifica, un
retorn al mOn de la vida (Le-
benswelt), es a dir, a l'arnbit
originari del sentit prirnigeni
anterior a l'eclosib de ia
mateixa der-Iola fisico-materna-
tica, (\Mich, per la seva ban-
da, ens invita d'una rnanera
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semblant a la nova substitucib
de les categories cientifiques
modernes per una nova xarxa
categorial que possibiliti la
comprensid (verstehen) del
Lebenswelt, go es, d'un mOn de
la vida on es donen un seguit de
relacions interpersonals que
construeixen cara a cara, l'uni-
vers pedagbgic en qua estem
immersos.

D'aquesta manera la pedago-
gia adquireix nous horitzons i

possibilitats, més enlla de la pura
i estricta consideracib cientifi-
co-tecnolOgica. La pedagogia re-
cupera aquell sentit radicalment
humanistic i aquell tremp que
tot seguint al professor Berto-
lini podem qualificar d'utenti-
cament revolucionari. Al cap i a
la fi, la proposta del professor
Melich es certament radical, car
preten, de bell nou, aixecar tota
una nova filosofia de l'educacid
a partir justament d'aquesta
nova analisi categorial que aplica
al mbn de la vida.

Empresa arriscada i apassio-
nada, no aliena als perills i des-
tr ets, que Melich assumeix
rnagnificarnent en desgranar a
traves de les tres parts del Ill-
bre, referides respectivarnent a
l'epistemologia, l'antropologia i
l'etica i l'estatica. En els dos
capitols que integren la primera
part, Melich posa els pilars d'una
filosofia de l'educaci6 basada en
la filosofia de la ciencia de La-
katos i els seus prograrnes d'in-
vestigaci6 cientifica. En el segon
sobre el matode--- s'analitza el
metode fenornenolOgic seguit per
l'autor. Despres d'aquests dos

1) 1- i 0
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primers capitols de carActer
propedeutic i que forneixen la
primera part de l'obra, s'endinsa
en el mOn envitricollat d'una
antropologia basada en la realitat
hurnana de la vide quotidiana,
aprofundint en aspectes corn els
de la corporeitat i el de les rela-
cions intersubjectives. Final-
ment, la tercera part sobre re-
tica i l'estatica esta constitilida
per una analisi fenomenolOgica de
la interacci6 educativa que ens
rernet i aboca vers el retro-
bament amb altri, a fi i efecte
que aquest altri Ilunya deixi de
ser un estrany per convertir-se
en un autentic cOmplice.

TORRE DE LA TORRE, S.: Crea-
tividad plural. Sendas para inda-
gar sus multiples perspectivas.
Barcelona: PPU, 1993.

Creatividad pluralés una obra
que resumeix i sistematitza les
principals aportacions sobre
creativitat des del comencament
del segle, amb la «rnarginacid
creadora- de Ribot (1900), fins
a la pluralitat d'escrits en els
nostres dies (271 llibres escrits
en castella).

Es tracta d'un llibre de sintesi
i alhora de conscienciaci6 del
paper educatiu i social de la
creativitat. En temps de crisi
corn els que vivim, les idees
creatives s6n el principal recurs
de clue disposem per resoldre els

problemes i superar la crisi. Es
necessari, doncs, educar les no-
ves generacions en el pensament
divergent i creatiu.

Creativitat i innovaci6 s6n
conceptes ampliament utiiitzats
en aquesta Ultima decada, no tan
sols en educacid sin6 en noves
tecnologies, economia, gestic!)
empresarial, publicitat, etc. Corn
més grans sOn els problemes,
major ha de ser la iniciativa i el
potencial creatiu. Corn va es-
criure Toynbee: «Donar opor-
tunitat justa a la creativitat és
questio de vida o mort per a
qualsevol societat-.

Després de justif icar la
creativitat corn a nord de la nova
societat, l'autor rastreja amb
rigor cientific les principals
aportacions en els cinc Ambits
d'estudi: persona creative,
proces, estimulaci6, producte i
avaluaci6 de la creativitat. Es
descriuen diverses teories, des
de les filosOfiques de Plat6 o
Soritkin a les actuals teories
psicoldgiques de la bisociaci6,
gestalt, hurnanistes, etc.

Cornpleten l'obra tres apor-
tacions de creixent interès per
a la investigaci6 de la creati-
vitat: un thesaurus sobre crea-
tivitat amb uns 1000 descrip-
tors: una bibliografia exhausti-
va sobre creativitat en espanyol,
diversificada per Ilibres (271),
articles (240). capitols de Ilibres
(67), col.laboracions en rea-
dings (222); una bateria de
proves amb continguts figura-
tius, semantics i simbOlics per
avaluar el potencial creatiu.
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TORRE DE LA TORRE, S.: Di-
dactica y curriculo. Bases y
componentes del proceso for-
mativo. Madrid: Dykinson, 1993.

Aquesta obra sistematitza les
bases tebriques i els components
didactics del proces d'ense-
nyança-aprenentatge amb un
enfocarnent cornprensiu, dina-
mic, innovador. El canvi és l'eix
central que vertebra tot el Ilibre,
des del primer capitol fins a
l'Oltim: l'origen del canvi en la
"tensiO diferencial-, el desen-
volupament espiral del canvi en
didactica, la forrnaci6 corn a
canvi, els canvis de paradigma i
les innovacions didactiques de
NItirna decade.

Es considera la Didactica corn
a discipline pedagegica refle-
xivo-aplicativa que s'ocupa dels
processos de forrnaci6 en con-
textos socialment organitzats,
es a dir, en situacions de for-
macio planificada. La forrnaci6
corn a objecte de la didactica
estén la seva accid als Ambits
escolars. socials, de forrnaciO a
l'empresa, de la forrnaci6 ocu-
pacional. de forrnaciO d'adults.
do formaci6 de formadors. etc

Els canvis formatius es vehi-
culen rnitjancant propostes cur-
riculars en qué es concreten in-
tencions. continguts, estrategies
rnetediques, recursos I ava-
luaciO, adaptant-les a contextos

subjectes El curriculum es un
conjunt de coneixements refle-
xivo-aplicatius que ens permeten
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planificar, aplicar i rnillorar
l'acciO formative.

El contingut del Ilibre es pre-
senta en tres parts: la didactica
corn a discipline de formed& el
curriculum corn a camp de pro-
jecci6 de la didactica i els anys
80 corn a decada d'innovacions
en didéctica. Completen l'obra un
capitol de prospective respecte
a les nou ternatiques didactiques
innovadores. un glossari de ter-
rnes usuals en didactica i abun-
dants grafics i sinopsis sintetit-
zadors d'idees.

El Ilibre és un manual de gran
utiiitat en l'assignatura de Di-
dactica dels nous plans d'estudis.
tant a l'ensenyarnent de Peda-
gogia corn als d'Educacid Social i
Magisteri. Es descriuen de for-
ma sisternatica les diferents
concepcions i accepcions d'en-
senyanca. aprenentatge. ins-
trucciO, formaciO, relaci6 di-
ciactica, relacid didactica i cur-
riculum, paradigmes. modalitats
curriculars, etc. La seva densitat
conceptual pot ser aprofitada
arnb la intervenciO reflexive del
professor.
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VELASCO MAILLO, H.; GARCIA
CASTANO, F.J.; DIAZ DE RADA,
A.: Lecturas de antropologia para
educadores. El ambito de la an-
tropologia de la educaciOn y de
la etnografia escolar. Madrid:
Trotta, 1993.

LapariciO d'aquest Ilibre
respon a l'interes actual per les
questions relatives a l'antropo-
logia i l'etnografia escolars. De
fet, la mateixa incorporaciO de
l'antropologia de reducaciO com
a assignatura obligatoria en el
nou curriculum de la Ilicenciatura
en pedagogia prova aquesta
situacig. Tot i aixO, l'ambit de
l'antropologia de !'educaciO i de
l'etnografia escoiar no es res de
nou. En efecte, ara fa justament
uns quaranta anys se celebra una
conferencia d'antropolegs i

educadors (1954), i a l'any se-
gilent es van publicar els tre-
balls d'aquella reuni6 amb el titol
Education and Anthropology per
iniciativa de G.D.Spindler.
Consta que hi hague iniciatives
que es remunten inclüs a epoques
anteriors.

Sigui corn sigui. ha estat a
partir de la decada ciels noranta
quan la preocupaciO per l'aniro-
pologia de l'educacig i l'etno-
grafia escolar han experimentat
un increment mOs significatiu.
per la qual cosa la tria d'una
sane de treballs rellevants --corn
la que ara ens ofereixen els
compiladors del Ilibre que tenim

a les mans no resulta gens facil.
En qualsevol cas, els editors han
optat per la redimensionalització
de l'etnografia en l'antropologia.
No obstant aix(6, cal situar el
protagonisme de l'etnografia
escolar al marge de la pura i

estricta utilitzaciO d'un conjunt
de tecniques per a la investigaciO.

En les advertencies prelimi-
nars se'ns recorda el fet que els
mateixos etnOgrafs estan irn-
plicats en el maneig de Ilurs
tecniques; per tant, es fa diiIcil
una dissociaciO entre la manera
en clue se situen en el camp i la
forma corn les empren. I a més,
no podem pas oblidar que el
treball de camp te fins i tot per
als propis investigadors molt
de proces d'aprenentatge, i que
sempre les tecniques i actituds
es donen en el context d'una
determinada cultura. Sent la
cultura les cultures l'horitz6
de treball de l' antropologia, cal
assumir la indissociabilitat de
l'etnografia i l'antropologia.

Les lectures han estat agru-
pades en tres blocs. En el primer,

De l'antropologia a l'antropo-
logia de l'educació. De l'etno-
grafia a l'etnografia escolar,,,
es presenten alguns dels estudis
entre els quals n'hi ha un de
Malinowski que abasten les
nocions basiques de l'etnografia
dins la tradiciO antropolOgica, i

d'altres sobre l'evoluciO de
l'etnografia escolar. El segon
bloc, -Casos etnografics",
aplega alguns estudis particulars
---amb la preset-16a d'un article
d'Spindler sobre la transmissiO
de la cultura-- referits a diver-
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sos contextos, tot i que predo-
minen aquells en que l'escola és
una instituciO consolidada. En el
tercer bloc, EducaciO i escola
corn processos socioculturals,
s'incorporen treballs entre els
quals en destaca un de Bordieu
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sobre els poders i la seva
reproducciO en els quals es
plantegen enfocaments tedrics d'
interes tant per a l'educaciO corn
per a l'antropologia. Al final de
cada treball figura una biblio-
grafia complernentaria.



NORMES PER A LA PUBLICACIO iYART1CLES

1. Els articles s'hauran de presentar escrits a mequina, a doble espai i per una
sole care (aproximadament 30 linies de 70 espais per foli).

2. L'extensiO minima dels treballs haura de ser de 10 folis i la maxima de 25.

3. EE, preferible presentar l'escrit en catale I, si pot ser, adjuntant el disket.

4. La bibliografia s'incloura al final, ordenada alfabeticament per autors.
Els llibres es citaran de la segOent manera:
COGNOM/S, Nom: Titol del Ilibre(en cursive o be subratllat). Ciutat d'edicid:
Editorial, any, (col deccid, si en te).
Els articles es citaran de la següent manera:
COGNOM/S, Nom: 'Titol de l'article (entre cometes), a Revista en la qual
esta publicat (en cursive o be subratllat). Ciutat d'edici6, nOrnero de la
revista, mes i any de publica,..15, pp. (pagines que ocupa l'article).
En el cas que la bibliografia estigui referenciada en el text, l'any d'edici6
s'escriurà darrera el nom de l'autor per tal de facilitar la seva localitzacid.

5 . En el cas que hi hagi figures, grafics o taules estadistiques caldre presenter-
les numerades en fulls a part indicant en el text el lloc on s'hauran d'incloure.

6. Cal adjuntar algunes dades bic-bibliogrefiques de l'autor (unes 4 linies com
a maxim) i l'adreca professional.

7 . En un full a part s'adjuntara un resum de l'article d'un maxim de 15 linies en
castelle, angles i frances, en un sol paragraf.

8 Per tal de poder ser indexat a diferents Bases de Dades, cal donar uns mots-
clau, els quals sei an extrets dels descriptors dels Thesaurus Catala d'Educacid.

9 Per garantir la qualitat dels treballs que es publiquin, la Direcci6 i el Conseil
de Redacci6 sotmetran els articles rebuts a l'informe d'experts en cada
matéria.

I 0 Els autors dels treballs que es publiquin rebran gratultament 1 exemplar de
la revista.

11 La revista no es fare responsable de les idees i les opinions expressades en
els articles.

12 Els treballs s'han d'adrecar a la redacccid de Temps d'Educaci6 (Divisid de
Ciencies de l'EducaciO de la Universitet de Barcelona, c/. Baldiri Reixac,
s/n, 08028 Barcelona), indicant l'adreca i el telefon de l'autor.
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1r. semestre 1993, 313 pagines

Monografiw TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO A L'EDUCACIO, UNA
PERSPECTIVA EUROPEA
Presentació. Juana M. Sancho Gil
Integrar la Tecnologia de la InformaciO en el curriculum escolar. un
repte per a Europa? Willem J. Pelgrum
Micromons i mons reals, una agenda per a l'avaluaciO. Barry McDonald
La Tecnologia de la Informació al sistema escolar italia: problemes
i perspectives. Maria Ferraris
La integracia escolar de les noves Tecnologies de la Informaci6. Juan
Manuel Escudero
La Tecnologia de la Informaciô a l'educaciô alemanya. Norbert Meder

Reflexions i recergues

- Fratografies: vint anys de satira a l'educaciO. Carme Romia
Ensenyament-aprenentatge d'una segona Ilengua a l'escola. Maria Pla
Molins
Pedagogia critica. Les politiques de la resistencia i un Ilenguatge
d'esperanca. Peter McLaren

- Els Ilibres de text de maternatiques en Ilengua catalana durant el
periode 1899-1938. Josep M. Niniez Espallargas, Jordi Servat
Susagne
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Monografia: LA DIDACTICA A LES ARTS PLASTIQUES
Presentacid. Marta Balada Monclüs
L'area d'educaci6 artistica la innovaci6 educativa. Roser Juanola
Terradellas

- Arts plastiques i metodologia: Descripci6 d'un model didactic. MartaBalada MonclUs
CREi-Sants: Educaci6, art i terapia. Feliciano Castillo Andres,
Francesc Xavier Escudero Gallego
Corn entenern l'art? El desenvolupament cognitiu del judici estatic en
les persones invidents. Rosa Gratac6s, Fernando Hernandez
Valorar-avaluar. Missün Forrellad Bracons

Tribuna: LES NOVES TITULACIONS
Presentaci6. Joan Mateu Andres
El titol de Mestre: una ocasid perduda. Joan Perera Parramon

- Algunes consideracions sobre el nou pla d'estudis de pedagogia.Josep Gonzalez Agapito
La llicenciatura en Pedagogia. Histdria d'un titol i un titol per a lahisteria. Jaume Trilla Bernet
Llicenciat en Psicopedagogia. Un titol polemic?. Sebastian RodriguezEspinar
Sobre la diplomatura en Educaci6 Social de la Facultat de Pedagogia
de la Universitat de Barcelona. Miguel Martinez Martin

Reflexions I recerques
La Tecnologia de la informacid a l'educaci6: visi6 critica d'un talisma
del segle XX. Bridget Somekh
El discurs regulatiu a l'aula. El genera i el discurs regulatiu a la classe
de matematidues. Anna Escofet Roig

- Envers una analisi secio-sernantica de la practica a l'aula. EmiliaRibeiro-Pedro
- Planificaci6 universitaria i administracid pOblica. Elements

conceptuals i antecedents a l'America Llatina. Hugo Casanova Cardiel
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1r. semestre 1994, 347 pagines

Monografia: DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DELS DOCENTS
Presentaci6. Angel Forner
La dimensi6 personal del canvi: Aportacions per a unaconceptualitzaci6
del desenvolupament professional dels professors. Carlos Marcelo
Garcia
La investigacio-acci6, la formaci6 i el desenvolupament professional
del professorat. Superar l'hiatus entre la teoria i la practice.
Francesc Imbernon
Models de desenvolupament professional del professor. Antonio
Latorre Beltran
El desenvolupament professional dels docents des de la perspective
del professorat. Angel Forner (coord.), Imma Dorio, Ramona Gonzalez,
Antonio Latorre
Converse amb Thomas S. Popkewitz. Els ensenyants i la reforma de
la formaci6 del professorat als EUA: professionalitzaci6 i poder.
Virginia Ferrer, Angel Forner, Francesc Imbernon, Thomas S.
Popkewitz

Tribune: ECONOMIA I EDUCACIO. ELEMENTS PER A UN DEBAT EN

TEMPS DE CRISI
- Presentaci6. Conrwd Vilanou
- Educaci6 i economia, una articulaci6 complexa. Hugo Casanova Cardiel

Crisi econOrnica-crisi educative. Lluis Tort i Ravent6s
- Descentralitzaci6 educative i integraci6 europea. Francesc RaventOs

i Santamaria
- Educadores i educades en la subordinaci6 als sistemes economics.

Antonieta Carrelio i Caterina Lloret
Autonomia econOrnica i model d'escola. Melte Soler Cera

- El medi ambient i el desenvolupament, l'economia i l'educaci6. Quina
economia i quina educaci6?. Filar Heras i Trias

- Economia de l'educaci6. Una discipline en formaci6. Esteve Oroval
Opinions al voltant de les relacions entre l'economia i l'educaci6.
Javier Ventura Blanco

Reflexions I recerques
- Aproximacions al camp intel.lectual de l'educaci6. Mario Diaz V.

Idees alternatives sobre alguns conceptes de biologia: "la formiga té
pulmons petits", "les cel.lules de l'elef ant son mes grans que les del
ratoli", "un arbre no es una planta"... Jordi de Manuel Barrabin
La promoci6 professional del professorat de Secundaria a Europa.
Ferran Ferrer
Aspectes econOmics de l'evoluci6 del sistema pOblic d'ensenyament
superior a Catalunya. Esteve Oroval i Jorge Calero
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